Besuchen Sie unsere Facebook-Seite!
ეწვიეთ ჩვენ Facebook -ის გვერდს!

Visit our Facebook-Page!
www.facebook.com/DeutscheSchuleTbilissi

Vereinigung zur Gründung
und Förderung der Deutschen
Internationalen Schule Tbilissi

თბილისის გერმანული
საერთაშორისო სკოლის დაფუძნებისა
და მხარდაჭერის კავშირი

c/o Deutsche Botschaft
Sheraton Metechi Hotel
Telawi Str. 20
0103 Tbilissi (Georgien)

c/o გერმანიის საელჩო
სასტუმრო შერატონ მეტეხი
თელავის ქ. 20
0103 თბილისი

Schulgebäude:
Lvovi Str. 56
0160 Tbilissi (Georgien)

სკოლის შენობა:
ლვოვის ქ. 56
0160 თბილისი

Telefon / ტელეფონი:
E-Mail / ელ-ფოსტა:
Internet / ვებ-გვერდი:

+995 322 293100
sekretariat@deutscheschule.ge
www.deutscheschule.ge

Wir bedanken uns ausdrücklich bei unseren Sponsoren ...

... und unseren Spendern für die bisherige Unterstützung:

Wir bedanken uns außerdem sehr herzlich bei allen, die uns durch Rat
und Tat und viele Sachspenden unterstützt haben!

Über uns:

About us:

 Wir sind eine deutsche nichtkommerzielle
Privatschule.
 Wir sind Teil des Netzwerks von rund 140 Deutschen
Auslandsschulen weltweit.
 Wir werden von der Bundesrepublik Deutschland
unterstützt.
 Wir sind in das georgische Bildungssystem integriert.

 We are a German non-profit school.
 We are part of the network of 140 German Schools
abroad.
 We are supported by the authorities of the Federal
Republic of Germany.
 We are integrated into the Georgian education
system.

ჩვენ შესახებ:

Unser Angebot:
 Kindergarten, Vorschule und Schule (1-7)
 eine Schulausbildung in deutscher Sprache nach
einem modernen deutschen Lehrplan
 Unterricht durch deutsche und georgische Lehrer
und Erzieherinnen
 ein international anerkannter Schulabschluss
 Deutsch, Georgisch und Englisch von der 1. Klasse an
 Aufbau deutscher Sprachkenntnisse in Kindergarten
und Vorschule
 ein ganztägiges Betreuungsangebot

Die Vorteile:
 Zugang zum Studium an deutschen, europäischen
und vielen weiteren Universitäten weltweit
 individuelle, kindgerechte Förderung
 Lernen in einer internationalen Umgebung
 hohe Qualitätsstandards, regelmäßig überprüft
durch die deutsche Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen (ZfA)






ჩვენ ვართ კერძო გერმანული არაკომერციული
სკოლა
სკოლა არის საზღვარგარეთ არსებული 140
გერმანული სკოლის ქსელის ნაწილი
სკოლას მხარს უჭერს გერმანიის ფედერაციული
რესპუბლიკა
სკოლა ინტეგრირებულია საქართველოს
განათლების სისტემაში

ჩვენ გთავაზობთ:








საბავშვო ბაღს, მოსამზადებელ ჯგუფსა და სკოლას
(1-7კლასები)
გერმანულენოვან სასკოლო განათლებას გერმანიის
თანამედროვე სასწავლო პროგრამის მიხედვით
გაკვეთილებს, რომლებსაც გერმანელი და ქართველი პედაგოგები და აღმზრდელები უძღვებიან
სკოლის დასრულების დამადასტურებელ
საერთაშორისოდ აღიარებულ სერტიფიკატს
გერმანული, ქართული და ინგლისური ენების
შესწავლას პირველი კლასიდან
საბავშვო ბაღსა და დაწყებით სკოლაში გერმანული
ენის ინტენსიურ შესწავლას
ბავშვების მეთვალყურეობას მთელი დღის განმავლობაში(ორშაბათი - პარასკევი 8:30-დან 18:30
საათამდე)

ჩვენი უპირატესობები:






გერმანულ, ევროპულ და მსოფლიოს სხვა წამყვან
უნივერსიტეტებში სწავლაზე გამარტივებული
დაშვება
მოსწავლეებთან ინდივიდუალური და მათ
მოთხოვნებზე ორიენტირებული მუშაობა
სწავლა მრავალეროვან გარემოში
განათლების მაღალი ხარისხი, რომელიც
რეგულარულად მოწმდება საზღვარგარეთ
გერმანული სკოლების მთავარი სამმართველოს
მიერ

What we are offering:
 Kindergarten, pre-school, school (grades 1-7)
 School education in German language according to a
modern German curriculum
 Classes taught by German and Georgian teachers
 An internationally recognised school certificate
 German, Georgian and English from grade 1
 Introduction into German language in kindergarten
and pre-school
 All-day childcare (Monday-Friday from 8:30 am until
6:30 pm)

Your advantages:
 Access to German, European and many other
universities worldwide
 Individual, child-oriented approach
 Learning in an international environment
 High quality standards, regularly assessed by the
Central Agency for German Schools Abroad

