
საქართველოს სასწავლო ცენტრი ჯი-ელ-სი 
აცხადებს მოსწავლეთა მიღებას 2022-2023 
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• 1995-2005  წლებში ფუნქციონირებდა, როგორც ESM-თბილისის საბაზო სკოლა; 

• გერმანული ენის სადიპლომო სკოლის სტატუსი - DSD Schule  2012 წლიდან; 

• ჰაიდელბერგის ენების აკადემიის წარმომადგენელი  2008 წლიდან; 

• TOEFL-ის სასერტიფიკატო სკოლა  2016 წლიდან. 

• კურსდამთავრებულთა რაოდენობა - 1300-ზე მეტი. 

www.glcschool.ge  , ფეისბუქი:  Glc School. 
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• პირველკლასელთა სასკოლო მზაობის შესაფასებლად -გასაუბრება 20 
თებერვლიდან.   

გასაუბრების დღეებია: სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი,   

      14:00-დან  16:00 სთ-მდე. 

• II – XI კლასების იმ მოსწავლეებისათვის,  რომელთაც აქვთ სურვილი გადმოვიდნენ    
ჩვენს სკოლაში, მისაღები ტესტირება  ჩატარდება  28 მაისს და 4 ივნისს, 11:00 
საათზე. 

 



გერმანული ენის სადიპლომო -  DSD  (Deutsches Sprachdiplom)  
პროგრამა 2012 წლიდან 

 
პროგრამა ხელს უწყობს სკოლის მთვარი მიზნის 

 განხორციელებას-უზრუნველყოს  
ყველა კურსდამთავრებულისთვის წარმატებული  

მომავალი. 
 DSD 2 – დიპლომი  –  გერმანიის უმაღლესი 

 სასწავლებლების რექტორთა კონფერენციის 
 გადაწყვეტილების თანახმად არის გერმანიის  

უნივერსიტეტებში სწავლისათვის საჭირო გერმანული  
ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

  

DSD პროგრამა ითვალისწინებს: 
 
• გერმანული ენის გაღრმავებულ სწავლებას  მე–2 კლასიდან; 
• ყოველი სემესტრის ბოლოს DSD ჯგუფებში ტარდება  გამოცდა, რითაც ფასდება 

მოსწავლის მიერ მიმდინარე პროგრამის ათვისების დონე; 
• წარმატებულად ჩაბარებულ დონეებზე გაიცემა დიპლომი. 
• DSD პროგრამაში ჩართულია  მე–2 კლასიდან მე–10 კლასის ჩათვლით ჯი–ელ–სის სკოლის  ყველა 

მოსწავლე. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

TOEFL –ის 
სასერტიფიკატო  პროგრამა 

 
• ინგლისური ენის გამოყენება მეორე 

ენად  ადრეულ ასაკში იწყება. ამიტომ ენის 
სწავლება ისე, რომ მოსწავლემ შეძლოს 
თავისუფლად გამოიყენოს ის  დონისა და ასაკის 
შესაბამისად, მეტად აქტუალური და 
მნიშვნელოვანია. სწორედ ამ მიზნით სკოლამ 
ინგლისური ენის სწავლებაში  TOEFL –ის 
სასერტიფიკატო  პროგრამა შემოიტანა.  

• TOEFL –ის სასერტიფიკატო  პროგრამა მოიცავს სამ 
ეტაპს და დაყოფილია  საფეხურებად: 
TOEFL  Primary  (8+); TOEFL  Junior ( 11+); TOEFL ITP 

 



დაწყებით  საფეხურზე  TOEFL  Primary  პროგრამის  მთავარი ამოცანაა 
მოსწავლეს  გაუღვივოს  უცხო ენისადმი სიყვარული  და გამოუმუშაოს უნარი, 
რომ  მიღებული  ცოდნა  აქტიურად   

გამოიყენოს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, განუვითაროს  როგორც სამეტყველო 
უნარები (მოსმენა, კითხვა, წერა, საუბარი), ასევე  განსხვავებული კულტურული 
კონტექსტებისა და ტექსტების გაგებისა და სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან 
წარმატებული   კომუნიკაციის  უნარი. 

 



საშუალო  საფეხურზე  პროგრამის  მთავარი ამოცანაა 
მოსწავლეს  ხელი შეუწყოს  უცხოური ენის ცოდნის 
დამადასტურებელი საერთაშორისო 
სერტიფიკატის  მოპოვებაში. ამისთვის TOEFL  Junior და TOEFL 
ITP  - მოსწავლეს აძლევს საშუალებას შეამოწმოს და 
გაიუმჯობესოს არსებული ცოდნის დონე  და  სამეტყველო 
უნარები (მოსმენა, კითხვა, წერა, საუბარი), 
დაისახოს  მიზანი,  დაადგინოს 

ძლიერი და სუსტი მხარეები,  

თვალყური ადევნოს  

პროგრესს.   

 



• პროგრამა მოიცავს  წლის განმავლობაში 2  ტესტს : 
შუალედურ ტესტს განმავითარებელი  შეფასებით, 
რომელსაც მშობელი მიიღებს ელექტრონული 
ფოსტით და  წლის ბოლოს - საგამოცდო ტესტირებას, 
რომლის შედეგად მოსწავლე მიიღებს შესაბამის 
სერტიფიკატს და შედეგთან დაკავშირებულ 
განმარტებებს. 

• ტესტების შედგენაზე მუშაობს  ETS  Global  (Educational 
Testing  Service), რომელიც  წელიწადში 50 მილიონ 
ტესტზე მეტს ქმნის, წარმართავს და აფასებს. 
ETS  Global  ევროპის, აზიისა და შუა აღმოსავლეთის 
180-ზე მეტი ქვეყნის საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებს    უზრუნველყოფს ისეთი ტესტებით, 
როგორიცაა TOEFL, TOEIC tests, the GRE General and 
Sabject Tests, Praxis tests. 

 



სწავლის გადასახადი და გადახდის პირობები 
 
ჯი-ელ-სის სკოლა  კერძო სკოლაა და განათლების მიღება სწავლის გადასახადთან 
არის დაკავშირებული.   
დაწყებითი საფეხური: I-VI კლ. - 5000 ლარი; 
საბაზო საფეხური: VII- IX  კლ. - 5000 ლარი; 
საშუალო  საფეხური: X-XII  კლ. - 5000 ლარი. 

 
 
 
 
 

                                                                                    ვადები: 
 

მთლიანი თანხის  40 %  -  მ/წლის 30 მაისამდე, 
 30% - მ/წლის 20 ოქტომბრამდე,  
30%  -  მ/წლის 20 დეკემბრამდე.  

ხელშეკრულება მოქმედებს  3   წლის განმავლობაში. 
 

 
 

 
 
 
 



      შეღავათები:   
• სკოლაში მოსწავლე  დედმამიშვილები  -  10%.  
• მაისში სწავლის გადასახადის მთლიანად დაფარვის  

შემთხვევაში  შეღავათი - 5%. 
• სავალდებულოა:  მოსწავლის  მშობლის სამუშაო ადგილიდან 

ცნობა.  
 
     დაწყებითი  საფეხურის (I-VI) სწავლის ღირებულებაში  შედის:  
• ორჯერადი კვება (საუზმე, სადილი);  
• მეცადინეობა გახანგძლივებულ ჯგუფებში;  
• ინგლისური ენის გაკვეთილები დღის მე–2 ნახევერში II-IV 

კლასებში  (საშინაო დავალების მომზადება); 
• გერმანული ენის გაკვეთილები დღის მე–2 ნახევერში III-IV 

კლასებში  (საშინაო დავალების მომზადება). 
 



 

 

სასკოლო   კლუბები  და  
დამატებითი  მომსახურება 

 



        უფასო მომსახურება: 

 
• III კლასიდან: წიგნის მოყვარულთა კლუბი - ინგლისურ ენაში სამეტყველო და საკომუნიკაციო უნარების 

განვითარებისათვის; 
• III კლასიდან: ინგლისური ენის ყოველწლიური  სასერტიფიკატო გამოცდების შესაბამისი პროგრამით 

მზადება გაზრდილი საათობრივი ბადით; 
• V-VI-VII  კლასებში: უცხოური ენის თავისუფალი გაკვეთილები  იმ   მოტივირებული 

მოსწავლეებისათვის, რომლებიც იმუშავებენ  გერმანულ და ინგლისურენოვან მოხალისეებთან 
არაპროგრამულ მასალაზე ; 

• V  კლასიდან: ნორჩ ფილოლოგთა კლუბი - შემოქმედებითი და ანალიტიკური აზროვნების, 
აკადემიური წერის უნარების განვითარებისათვის; 

• V  კლასიდან: ბუნების მეგობართა კლუბი; 
• VII  კლასიდან:  კლუბი  „გალუას მიმდევრები“  -  
        მათემატიკით დაინტერესებული  მოსწავლეებისათვის,  რომელთაც უყვართ ლოგიკური,     
         სახალისო,    რთული და არასტანდარტული ამოცანების ამოხსნა; 
• V  კლასიდან: დამატებითი მეცადინეობა კათედრის  
        დრეებში სკოლის ნებისმიერ მასწავლებელთან 
 დაინტერესებული ან ჩამორჩენილი მოსწავლეებისათვის; 
• XI-XII  კლასებში: ეროვნული გამოცდებისათვის  
        მზადება გაზრდილი საათობრივი ბადით,  
        მცირერიცხოვან ჯგუფებში და გამოცდის მრავალჯერადი   
       იმიტაციებით; 
• IX-X-XI-XII კლასებში: საერთაშორისო კონკურსებისათვის  
        მოსამზადებლად შიდა სასკოლო კონკურსების ჩატარება; 
• ყველა კლასში: აირჩიე მასწავლებელი! 



    ფასიანი მომსახურება: 

 

• საგნობრივი და შემოქმედებითი  წრეები დღის მე–2 ნახევარში; 

• ტრანსპორტი: I სემესტრი - 450 ლარი,  II სემესტრი - 500 ლარი; 

• სასკოლო ფორმა; 

• სახელმძღვანელოებით მომარაგება. 

 

სკოლის ადმინისტრაცია: 592 555515 

 


