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By winning an HMC scholarship in 2017 I received an opportunity 
to study in one of the prestigious independent schools in the UK – 
Westonbirt school. During this two-year course not only did I study 
my subjects in-depth but was also introduced to different learning 
techniques that smoothed my transition. Here subjects are taught 
with a different approach, where critical thinking and analysis are 
valued more than just memorizing.

In all, I can proudly say that being at Westonbirt for two years has 
helped me to acquire valuable skills for the future which will be 
helpful not only for the university but also generally in life. I would 
like to thank HMC projects and Unique Learning for this amazing 
experience. Participating in this project was the most important 
transitional stage in my life towards the future; without this step 
I would not be able to continue my studies at City University of 
London.

NATIA JIKIA

WESTONBIRT SCHOOL



14

HMC- ის პროექტების ჯგუფი საშუალებას 
აძლევს ქართველ სკოლის მოსწავლეებს 
სტიპენდიით განათლება მიიღონ წამყვან 
კერძო ბრინატულ სკოლებში. პროექტი 
სრულად ფარავს სწავლის,კვების, და 
ცხოვრების ხარჯებს. სკოლაში სწავლისას 
მოსწავლეები მოემზადებიან A Level- 
ის გამოცდებისათვის და ჩაერთვებიან 
დამატებით არასასკოლო აქტივობებში.

თეა ნამგალაძე

WYCOMBE ABBEY SCHOOL

რევაზ ლომჯარია

DURHAM SCHOOL

HMC- სტიპენდიის სქემა

უფლებამოსილება
აპლიკაციები მიიღება მოსწავლეებისგან, 
რომელთა ასაკი 2020 წლის 1 სექტემბრისთვის 
არის 16 წელი და არ აღემატება 17,6 წელს. 

ოჯახის წლიური ( 2019 წელი) შემოსავალი არ 
უნდა აღემატებოდეს 30 000 ფუნტი სტერლინგის 
ექვივალენტს ლარებში. 

შერჩევის პირობა
აპლიკანტების შერჩევა ხდება ტესტირების, 
აკადემიური მოსწრების, მასწავლებლების 
დახასიათების და ინტერვიუს საფუძველზე, 
სადაც კანდიდატებმა უნდა გამოავლინონ 
ადაპტაციის უნარი და ლიდერობის 
პოტენციალი. 

ფინანსური მხარე
წარმატებული კანდიდატები დაფინანსდებიან 
35 000- 40 000 ფუნტი სტერლინგით. 

სტიპენდია არ ფარავს ადმინისტრაციულ, 
მგზავრობის და ვიზის ხარჯებს. 

რეგისტრაციის თანხა: 70 ფუნტი სტერლინგი

რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 20 ნოემბერი, 2019

პროექტის უპირატესობები
■   მოსწავლე სწავლობს პრესტიჟულ 
     კერძო სკოლაში

■   მოსწავლე ცხოვრობს სკოლის საერთო 
     საცხოვრებელში

■   მოსწავლეს საშუალება აქვს გაეცნოს 
     ბრიტანულ კულტურას და ცხოვრების 
     წესს და გაიღრმავოს ინგლისური ენის  
     ცოდნა. 
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BOSWORTH INDEPENDENT COLLEGE არის 
ერთ-ერთი წამყვანი დამოუკიდებელი 
კოლეჯი გაერთიანებულ სამეფოში. 
რომელიც გამოირჩევა მაღალი აკადემიური 
შედეგებით, საუნივერსიტეტო კავშირებით 
და მზრუნველი გარემოთი. კოლეჯი 
გამორჩეული რეპუტაციით სარგებლობს 
მსოფლიოს გარშემო. 

ელენე სვანიძე

BOSWORTH INDEPENDENT 
COLLEGE

ანა გვენეტაძე

BOSWORTH INDEPENDENT 
COLLEGE

BOSWORTH INDEPENDENT 
COLLEGE- სასტიპენდიო პროგრამა

უფლებამოსილება
აპლიკაციის მიიღება მოსწავლეებისგან, 

რომელთა ასაკი 2020 წლის 1 სექტემბრისთვის 
არის 16 წელი და არ აღემატება 18 წელს.  

შერჩევის პირობა
აპლიკანტების შერჩევა ხდება ტესტირების, 
აკადემიური მოსწრების, მასწავლებლების 
დახასიათების და ინტერვიუს საფუძველზე, 
სადაც კანდიდატებმა უნდა გამოავლინონ 
ადაპტაციის უნარი და ლიდერობის 
პოტენციალი. 

ფინანსური მხარე
BOSWORTH INDEPENDENT COLLEGE ქართველ 
სკოლის მოსწავლეებს სთავაზობს ნაწილობრივ 
დაფინანსებას A Level  პროგრამაზე. სტიპენდია 
ნაწილობრივ ფარავს სწავლის ხარჯებს. 

სტიპენდია არ ფარავს ადმინისტრაციულ, 
საცხოვრებლის, კვების, მგზავრობის და ვიზი 
ხარჯებს.

რეგისტრაციის თანხა: 70 ფუნტი სტერლინგი

რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 20 ნოემბერი, 2019

პროექტის უპირატესობები
■   მოსწავლე სწავლობს პრესტიჟულ 
     კერძო სკოლაში

■   მოსწავლე ცხოვრობს სკოლის საერთო 
     საცხოვრებელში

■   მოსწავლეს საშუალება აქვს გაეცნოს 
     ბრიტანულ კულტურას და ცხოვრების 
     წესს და გაიღრმავოს ინგლისური ენის  
     ცოდნა. 
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PORTSMOUTH  COLLEGE  არის სახელმწიფო 
კოლეჯი გაერთიანებულ სამეფოში, რომელიც 
გამოირჩევა მაღალი აკადემიური შედეგებით, 
საუნივერსიტეტო კავშირებით , მზრუნველი 
და მაღალტექნოლოგიური გარემოთი.

ლევან ბერაძე

PORTSMOUTH COLLEGE

ალექსანდრე იოსავა

PORTSMOUTH COLLEGE

PORTSMOUTH COLLEGE 
- სტიპენდიის სქემა

უფლებამოსილება
აპლიკაციები მიიღება მოსწავლეებისგან, 
რომელთა ასაკი 2020 წლის 1 სექტემბრისთვის 
არის 16 წელი და არ აღემატება 17,6 წელს.

შერჩევის პირობა
აპლიკანტების შერჩევა ხდება ტესტირების, 
აკადემიური მოსწრების, მასწავლებლების 
დახასიათების და ინტერვიუს საფუძველზე, 
სადაც კანდიდატებმა უნდა გამოავლინონ 
ადაპტაციის უნარი და ლიდერობის 
პოტენციალი.

ფინანსური მხარე
სტიპენდია ნაწილობრივს ფარავს სწავლის 
ხარჯებს A Level-ის პროგრამაზე.

სტიპენდია არ ფარავს: ადმინისტრაციულ  
ცხოვრების, კვების, მგზავრობის და ვიზის 
ხარჯებს.

რეგისტრაციის თანხა: 70 ფუნტი სტერლინგი

რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 20 ნოემბერი, 2019

პროექტის უპირატესობები
■   მოსწავლე სწავლობს ბრიტანულ 
     სახელმწიფო სკოლაში

■   მოსწავლე ცხოვრობს ბრიტანულ ოჯახში

■   მოსწავლეს საშუალება აქვს გაეცნოს 
     ბრიტანულ კულტურას და ცხოვრების წესს 
     და გაიღრმავოს ინგლისური ენის ცოდნა.
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HARROGATE    LADIES      COLLEGE- არის   კერძო 
დამოუკიდებელი სკოლა გოგონებისთვის 
11 დან 18 წლამდე, რომელიც 1893 წელს 
დაარსდა. სკოლა მდებარეობს ნორტ-
იორკშირის საგრაფოში.

ნანა მეტრეველი
HARROGATE LADIES’ COLLEGE

მარიამ ჯორბენაძე
HARROGATE LADIES’ COLLEGE

HARROGATE LADIES 
COLLEGE- სტიპენდიის სქემა

უფლებამოსილება
სტუდენტი უნდა იყოს 16 წლის და მისი ასაკი 
არ უნდა აღემატებოდეს 18 წელს 2020 წლის 
1 სექტემბრიდან რათა უფლებამოსილი იყოს 
მიიღოს კონკურსში მონაწილეობა.

შერჩევის პირობა
აპლიკანტების შერჩევა ხდება ტესტირების, 
აკადემიური მოსწრების, მასწავლებლების 
დახასიათების და ინტერვიუს საფუძველზე, 
სადაც კანდიდატებმა უნდა გამოავლინონ 
ადაპტაციის უნარი და ლიდერობის 
პოტენციალი.

ფინანსური მხარე
Harrogate Ladies’ College ქართველ სკოლის 
მოსწავლეებს სთავაზობს ნაწილობრივ 
დაფინანსებას A Level პროგრამაზე. სტიპენდია 
ნაწილობრივ ფარავს სწავლის, საკვების და 
საცხოვრებლის ხარჯებს.

სტიპენდია არ ფარავს ადმინისტრაციულ, 
მგზავრობის და ვიზის ხარჯებს. 

რეგისტრაციის თანხა: 70 ფუნტი სტერლინგი

რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 20 ნოემბერი, 2019

პროექტის უპირატესობები
■   მოსწავლე სწავლობს პრესტიჟულ 
     კერძო სკოლაში

■   მოსწავლე ცხოვრობს სკოლის საერთო 
     საცხოვრებელში

■   მოსწავლეს საშუალება აქვს გაეცნოს 
     ბრიტანულ კულტურას და ცხოვრების 
     წესს და გაიღრმავოს ინგლისური ენის  
     ცოდნა. 
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დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: 
UNIQUE LEARNING

ტელ: +995 32 200 12 43 | ლიკა გაბაძე, სასტიპენდიო 
პროგრამების ასისტენტი: +995 577 514 724

ელ. ფოსტა: hmc@uniquelearning.co.uk  

მისამართი: 33a Chavchavadze ave, tbilisi, georgia

ვებგვერდი:  www.uniquelearning.co.uk


