
 

 

UNIQUE LEARNING 

 

Scholarship Programmes 



სწავლა ბრიტანეთში 

 სასტიპენდიო პროგრამების საშუალებით ქართველ მოსწავლეებს 

ბრიტანეთში სწავლისა და ცხოვრების უნიკალური  შესაძლებლობა 
ეძლევათ.  

 ბრიტანეთში სწავლა მნიშვნელოვანი და გრძელვადიანი ინვესტიციაა 
ქართველი მოსწავლეებისთვის. 

 ბრიტანული განათლების სისტემა, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით 

ცნობილია, როგორც ერთ–ერთი საუკეთესო, ტრადიციული და 
თანამედროვე მეთოდების და მიღწევების სინთეზს წარმოადგენს. 



 
 

სწავლა ბრიტანეთში 
 

  აღნიშნული პროგრამის მიზანია 
 აკადემიურად წარჩინებული  

 კანდიდატების შერჩევა, 
 რომლებსაც მომავალი ლიდერობის 

 პოტენციალი გააჩნიათ. 

 

 

  მოსწავლეები  ემზადებიან  A 
 LEVEL  გამოცდის  ჩაბარებისთვის.  
 

 

  A-Level აღიარებულია მთელ 

 მსოფლიოში. ამ გამოცდისთვის 

 მოსამზადებელ მიდგომებსა და 
 პროგრამებს დიდი ბრიტანეთის 

 ფარგლებს გარეთაც ხშირად 

 იყენებენ. 

 

 

Unique Learning  Programs 



გამარჯვებული კანდიდატები 

 სულ  90ზე მეტი  გამარჯვებული:  

Unique Learning Scholarship Programs 



HMC Projects 

( Headmasters’ and Headmistresses’) Conference 



HMC პროექტი 

ვის აქვს პროექტში ჩართვის უფლება? 

 პროექტში ჩართვის უფლება აქვს მოსწავლეს, რომელსაც 16 წელი უსრულდება 
2018 წლის 1 სექტემბრამდე და არ არის 17 წელზე და 6 თვეზე მეტის. 

 

 რადგან HMC საქველმოქმედო ორგანიზაციაა, სტიპენდიანტის ოჯახის 

წლიური შემოსავალი არ უნდა აღემატებოდეს 30,000 GBP. 

 

HMC Projects 



HMC პროექტი 

რას ფარავს სტიპენდია? 

 

 სტიპენდია სრულად ფარავს ბრიტანეთში სწავლების, საცხოვრებელ, კვების 
და სხვა ძირითადი მოთხოვნილებების ხარჯებს (დაახლოებით 35 000-40 000 
GBP). 

 

 სტიპენდიაში აგრეთვე შედის სკოლის ექიმის და სახლის სამედიცინო 
პერსონალის მომსახურება. 

 

  



HMC პროექტი 

რას არ ფარავს სტიპენდია? 

 გასაუბრების შემდეგ არჩეული მოსწავლეები იხდიან 1,550 ფუნტს 

(ადმინისტრაციული ხარჯები). თანხა გადახდილი უნდა იქნეს არაუგვიანეს 

2018 წლის 1 ივნისისა 

 მგზავრობის ხარჯები 

 სავიზო მოსაკრებელი 

 დამატებითი ხარჯები (არსებობის შემთხვევაში). 

 





Bosworth Independent College 



BOSWORTH INDEPENDENT COLLEGE 

 Bosworth Independent 

College არის ერთ-ერთი 

წამყვანი დამოუკიდებელი 

კოლეჯი გაერთიანებულ 

სამეფოში 

 გამოირჩევა მაღალი 

აკადემიური შედეგებით, 

საუნივერსიტეტო 

კავშირებით და მზრუნველი 

გარემოთი 

 კოლეჯი გამორჩეული 

რეპუტაციით სარგებლობს 

მსოფლიოს გარშემო. 



 ვის აქვს პროექტში ჩართვის უფლება? 

 პროექტში ჩართვის უფლება აქვს მოსწავლეს, რომელსაც 16 წელი უსრულდება 
2018 წლის  სექტემბერში და არ არის  18 წელზე მეტის. 

 

 

 

 

BOSWORTH INDEPENDENT COLLEGE 

BOSWORTH INDEPENDENT COLLEGE 

 



BOSWORTH INDEPENDENT COLLEGE 

რას ფარავს სტიპენდია? 

 სტიპენდია ნაწილობრივ ფარავს ბრიტანეთში სწავლების ხარჯებს. 

 სტიპენდიაში აგრეთვე შედის სკოლის ექიმის და სახლის სამედიცინო 
პერსონალის მომსახურეობა. 

 

სამედიცინო მხარე 

 მოსწავლის გამგზავრებამდე მშობელი ავსებს სამედიცინო ფორმას. 

 მონაწილეები კონტროლირებადი ჯანმრთელობის პრობლემების შესახებ 
დაშვებულნი არიან პროგრამით, იმ შემთხვევაში თუ სკოლა სრულად 
ინფორმირებულა ყველა პრობლემასთან დაკავშირებით. 

 

 

BOSWORTH INDEPENDENT COLLEGE 

 



რას არ ფარავს სტიპენდია? 

• გასაუბრების შემდეგ არჩეული მოსწავლეები იხდიან სწავლის ღირებულების 

დარჩენილ  ნაწილს 

• გამარჯვებული კანდიდატები იხდიან  საცხოვრებლის და კვების ხარჯებს 

• გამარჯვებული კანდიდატები იხდიან ადმინისტრაციული მომსახურების 

გადასახადს - 

• მგზავრობის ხარჯები  და სავიზო მოსაკრებელი 

 

BOSWORTH INDEPENDENT COLLEGE 

BOSWORTH INDEPENDENT COLLEGE 

 





წლევანდელი სიახლე 
Harrogate Ladies' College 



 

 Harrogate 

Ladies' College 

 Harrogate Ladies’ College არის 
კერძო დამოუკიდებელი სკოლა 
გოგონებისთვის 11 დან 18 
წლამდე, რომელიც 1893 წელს 
დაარსდა.  სკოლა მდებარეობს 
ნორტ-იორკშირის საგრაფოში.   

 გამორჩეული სწავლების 
მეთოდები, მზრუნველი და 
მეგობრული გარემო 
საშუალებას აძლევს 
მოსწავლეებს განვითარდნენ 
აკადემიურად და გახდნენ 
თავდაჯერებული და 
წარმატებულები. 

 Harrogate Ladies’ College 
დასახელდა როგორც  
„ყველაზე ბედნიერი ადგილი 
გაერთიანებულ სამეფოში“ 
რომლის საცხოვრებელი 
კამპუსი ქალაქის ცენტრიდან 
რამდენიმე წუთის სავალზე 
მყუდრო და უსაფრთხო 
გარემოში მდებარეობს.  

 



HARROGATE LADIES’ COLLEGE 

ვის აქვს პროექტში ჩართვის უფლება? 

 პროექტში ჩართვის უფლება აქვს მოსწავლეს, რომელსაც 16 წელი 

უსრულდება 2018  წლის  სექტემბერში და არ არის  18 წელზე მეტის. 

 



HARROGATE LADIES’ COLLEGE 

რას ფარავს სტიპენდია? 

 სტიპენდია ნაწილობრივ ფარავს ბრიტანეთში სწავლის, ცხოვრების და 
კვების ხარჯებს. 

 სტიპენდიაში აგრეთვე შედის სკოლის ექიმის და სახლის სამედიცინო 
პერსონალის მომსახურეობა. 

 

სამედიცინო მხარე 

 მოსწავლის გამგზავრებამდე მშობელი ავსებს სამედიცინო ფორმას. 

 მონაწილეები კონტროლირებადი ჯანმრთელობის პრობლემების შესახებ 
დაშვებულნი არიან პროგრამით, იმ შემთხვევაში თუ სკოლა სრულად 
ინფორმირებულა ყველა პრობლემასთან დაკავშირებით. 

 

 



HARROGATE LADIES’ COLLEGE 

 

 

 

რას არ ფარავს სტიპენდია? 

გასაუბრების შემდეგ არჩეული მოსწავლეები იხდიან სწავლის,  ცხოვრების და 
კვების  ღირებულების ნაწილს 

 

გამარჯვებული კანდიდატები იხდიან ადმინისტრაციული     მომსახურების 

გადასახადს  

 

მგზავრობის ხარჯები 

 

სავიზო მოსაკრებელი 



როგორ ჩავერთოთ პროქტში? 

 STEP: 1 

დაგვიკავშირდით Unique Learning 

მის:    ჭავჭავაძის 33ა.  

ტელ: +995 32 200 12 43 

info@uniquelearning.ge or hmc@uniquelearning.ge  

STEP 2 

დარეგისტრირება 

STEP 3 

საჭირო საბუთების შეგროვება 

STEP 4 

ტესტირება 

STEP 5 

ინტერვიუ  წარმომადგენლებთან 

 

mailto:info@uniquelearning.ge
mailto:hmc@uniquelearning.ge


Thank you! 


