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დირექტორი გვამცნობს...  

გილოცავთ ჩვენი სკოლის მფარველი წმინდანის დიდმოწამე გიორგის ხსენების დღეს!! 

შარშანდელისაგან განსხვავებით წელს 23 ნოემბერი სკოლისათვის უქმე დღედ იყო 
გამოცხადებული. ნოემბრის თვის თემა, გიორგობა, BGS-ის დაწყებითი, საბაზო და საშუალო 
საფეხურის ყველა კლასმა სხვადასხვა ღონისძიებით და აქტივობით აღნიშნა. 

ბრიტანეთიდან ჩვენი მოსწავლეების ზაფხულის სესიის საერთაშორისო საგამოცდო 
სერტიფიკატები მივიღეთ. ვულოცავ მოსწავლეებს, მათ მშობლებს და მასწავლებლებს ასეთ 
მაღალ შედეგებს. 

ნოემბერი საკმაოდ დატვირთული აღმოჩნდა საინტერესო და სახალისო აკადემიური, 
შემეცნებითი, საქველმოქმედო, სპორტული ღონისძიებებით. გთხოვთ, განაგრძეთ კითხვა, 
ნოემბრის თვის სიახლეებში ბევრ საინტერესოს აღმოაჩენთ. 

Headmistress writes…  

Happy St. George’s Day!  

Unlike last year, this year school was released on holiday for November 23rd. St. George’s Month in BGS was marked with differ-
ent activities and events for our junior and senior students.  

 We received certificates of British International Examination summer session 2017 from the UK. I would like to congratulate 
every student, their parents and teachers for such high results.  

 November turned out to be quite busy with challenging and fun activities for academic, educational, charitable or sporting pur-
poses. Please continue reading about busy life of BGS…  



BGS-ში მეათე წელია ნოემბერში განსაკუთრებულად აღინიშნება 
ბრიტანეთიდან გამოგზავნილი საერთაშორისო გამოცდების 
სერთიფიკატების გადაცემა მოსწავლეებისათვის. წლების 
განმავლობაში ჩვენი მოსწავლეების  შედეგების საშუალო 
მონაცემი ბრიტანეთის საშუალო შედეგებზე მაღალია.  

შეკრებილთ გულთბილი სიტყვით მიმართეს: სკოლის 
დირექტორმა ეკა კვაჭანტირაძემ, საქართველოს პარლამენტის 
განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის 
თავმჯდომარემ, ჩვენივე მშობელმა მარიამ ჯაშმა, ედექსელის 
საგამოცდო ოფიცერმა ირმა ჯავაშვილმა. 

კიდევ ერთხელ ვულოცავთ ჩვენს მოსწავლეებს, 
მასწავლებლებსა და მშობლებს ამ წარმატებას. 

A Very Special Day for BGS!  
It’s been ten years already that BGS has been celebrating 
the presentation of Certificates of British Qualifications to 
our students in November. Once again, the average high 
pass rate of our students surpassed the average high pass 
rate of British students.  

The gathered audience was greeted and congratulated by: 
BGS Headmistress Dr. Eka Kvachantiradze, the Chair of 
the Education, Science and Culture Committee Ms. Mari-
am Jashi – also our parent, and Irma Javashvili, Edexcel 
Examinations Officer.  

Our warmest congratulations to our students, teachers 
and parents! 

BGS-ის ყოველწლიური განსაკუთრებული დღე  



გილოცავთ გიორგობას! 
ჩვენი სკოლისთვის გიორგობის დღესასწაული განსაკუთრებულია. წელს ამ დღეს 
სკოლა ისვენებდა, 24 ნოემბერს კი საშუალო და საბაზო საფეხურის მოსწავლეებმა 
მონაწილეობა მიიღეს ინტელექტუალურ თამაშსა (,,რა? სად? როდის?“) და საჭადრაკო 
ტურნირში. თამაში იყო ძალიან საინტერესო და დაძაბული. მადლობა 
ორგანიზატორებს და მასწავლებლებს საინტერესო კითხვების მოწოდებისათვის. 

ვულოცავთ გამარჯვებულ გუნდებს! 

საბაზო საფეხური: 

თაზო სუდაძე (კაპიტანი); 

მარი სირაძე; 

მარიამ ქემერტელიძე; 

ნიკოლოზ დათიაშვილი 

საშუალო საფეხური: 

საბა შელია (კაპიტანი); 

ქეთი ხააძე; 

ნესი მებუკე; 

ანა-მარია თეთრაძე; 

ელენე  ბენაშვილი 

საკმაოდ დაძაბულად წარიმართა ჭადრაკის ტურნირიც.  

 პირველი ადგილი - ნიკა მებუკე; 

 მეორე ადგილი - ელენე ბენაშვილი, ნიკა ტყემალაძე. 



Happy St. George’s Day!  
St. George’s day is always special for BGS. This year, on November 23rd, 
the school was on holiday but the day was still marked on the following day 
with two fun activities for our students: an intellectual competition (What? 
Where? When?) and a chess tournament. Both competitions turned out to be 
pretty tense and interesting. We would like to thank the organizers of the ac-
tivities and the teachers who submitted challenging questions.  

Our congratulations to the winner teams!  

Junior High winner team members:  

 Tazo Sudadze (the captain)  

 Mari Siradze 

 Mariam Kemertelidze 

 Nikoloz Datiashvili  

Senior winner team members:  

 Saba Shelia (the captain) 

 Keti Khaadze 

 Nesi Mebuke  

 Ana-Maria Tetradze 

 Elene Benashvili 

Chess tournament winners:  

 Nika Mebuke – first place!  

 Elene Benashvili, Nika Tkemaladze – second places!  



The first mini mock examinations in AS and A Level subjects 
have already been taken. The results will be important for stu-
dents and for teachers, since it will reveal their strong and weak 
points. The exam papers are being corrected. Teachers will dis-
cuss the results individually with each student. Both students 
and teachers will know which topics to revise and which skills 
should be paid more attention to.  

ამ თვეში AS-ისა და A Level -ის პირველი საცდელი გამოცდები ჩატარდა. ეს გამოცდები საყურადღებოა როგორც 
მოსწავლეების, ისე მასწავლებლებისათვის, ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოსავლენად. ნამუშევრები შესწორებულია, 
მასწავლებლები ინდივიდუალურად განიხილავენ შედეგებს მოსწავლეებთან. ახლა მოსწავლეებმა და მასწავლებლებმაც 
იციან რა საკითხებზე უნდა გაამახვილონ ყურადღება რეალური გამოცდებისათვის მოსამზადებლად. 

Mock Examinations  

საცდელი გამოცდები 



C.O.A.T.S - საქველმოქმედო აქცია 

ნოემბერში BGS კიდევ ერთხელ დიდი სიამოვნებით ჩაერთო 
COATS-ის აქციაში. ჩვენი მშობლებისა და მოსწავლეების 
დახმარებით შეგროვდა 800 ლარამდე თანხა; 9 დიდი ყუთი 
ფეხსაცმელებითა და ტანსაცმლით შევავსეთ; შევიძინინეთ 20-
მდე ზამთრის ახალი ფეხსაცმელი; 20-მდე მოხალისე მოსწავლე 
ჩაერთო ორგანიზებაში; ჩვენმა ორმა მოსწავლემ მიიღო 
მონაწილეობა COATS-ის სიმღერისა და კლიპის ჩაწერაში სხვა 
სკოლის მოსწავლეებთან ერთად. გვინდა დიდი მადლობა 
გადავუხადოთ COATS-ის ორგანიზატორებს იმისათვის, რომ 
შესაძლებლობა მოგვეცა დავხმარებოდით 300-ზე მეტ ბავშვს. 

C.O.A.T.S - Clothing Others Against the Snow 

This November BGS has again joined COATS with 
great enthusiasm. With the help of our generous par-
ents and students, we have gathered up to 800 GEL; 
9 big boxes of clothes and shoes; bought up to 20 
pairs of new warm winter boots. Up to 20 BGS stu-
dents have volunteered to help, and two of our stu-
dents have been recorded in the COATS music vid-
eo-clip together with the participants from other 
schools. BGS would like to thank COATS for giv-
ing us a chance to help more than 300 children!  



შემოდგომის  გაცილება    

2017 წლის 8 ნოემბერს ჩვენმა სკოლამ დაწყებითი საფეხურისათვის მოაწყო ღია 
გაკვეთილი ლისის ტბაზე. პირველი, მეორე  და მესამე კლასის მოსწავლეებმა  
პედაგოგების დახმარებით ფოთლებისაგან ლამაზი მხატვრული კომპოზიციები შექმნეს,  
ხოლო მე-4 და მე-5 კლასებმა შემოდგომა გააცილეს შემოქმედებითი წერის 
მასწავლებელთან ერთად: ღია ცის ქვეშ ასოციაციური რუკა  ერთობლივად შეადგინეს ორ 
თემაზე „მაწანწალა ფოთოლი“ და „ძალიან პატარა დიდ ქვეყანაში“. აი, იმ დღის ერთ-
ერთი სახსოვარი: 

Good-bye Autumn!  

On November 8th 2017, juniors had their creative writing lesson at Lisi Lake. Years 
1, 2 and 3 students (with the help of their teachers) created colorful compositions 
from autumn leaves, while older ones saw off the autumn with Manana Begiashvili, 
their Creative Writing teacher: they created an association map for “the Runabout 
Leaf” and “Little one in a big world”. 



წიგნის კლუბი  

სიხარულით გვინდა გაცნობოთ, რომ Scholastic-ის წიგნების პირველი შეკვეთა უკვე მივეცით, რასაც მშობლებისა და 
მოსწავლეებისაგან დადებითი გამოხმაურება მოჰყვა. ამ შეკვეთების წყალობით, სკოლის ბიბლიოთეკას $80-ის წიგნები 
დარჩა საჩუქრად. ახალი შეკვეთა შესაძლებელი იქნება იანვარში.  

ჩვენი ინგლისელი მასწავლებლები, რენე და ლუსი თვის განმავლობაში მოსწავლეებთან ბიბლიოთეკაში აქტიურად 
მუშაობენ. ზოგიერთმა მოსწავლემ უკვე დაწერა წაკითხული წიგნის შეფასება/შთაბეჭდილება. სემესტრის ბოლოს 
ჩატარდება წიგნის კლუბის პირველი სემესტრის დასკვნითი ღონისძიება და  სკოლის ადმინისტრაცია 
განსაკუთრებით მონდომებულ BGS-ელ წიგნის მოყვარულებს დააჯილდოებს.  

BGS Book Club  

We are very pleased to report that the first Scholastic book order has been made, which caused a great response 
from parents and pupils. Due to all the orders made, the school has gained a gift of over $80 dollar books for our 
school library. The next book order will be available at the end of January. 

Our native English teachers, Lucy and Rene, have been working with students in the library. Some of the stu-
dents have already written their first book reviews. By the end of the term, the first term final meeting of book 
club will be held, and the BGS administration will award the prominent BGS bookworms.  



წიგნების პირველი შეკვეთა უკვე ჩამოუვიდათ ბავშვებს 

BGS Book Club first orders have arrived 



ხსოვნის დღე 

BGS-ის მოსწავლეებმა ბრიტანული ტრადიციის თანახმად, კიდევ ერთხელ მეთერთმეტე თვის მეთერთმეტე დღეს, 
წითელი ყაყაჩოებით პირველ მსოფლიო ომში დაღუპული გმირები მოიგონეს და წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს. 

Remembrance Day  
On the eleventh day of the eleventh month, British tradition of Remembrance Day was again marked in BGS. 
Students and staff remembers honored the memory of the perished soldiers by red poppies and a moment of si-
lence. 



ღრმა აზროვნების კლუბი 

გიორგობისთვეში საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში შევხვდით 
ცნობილ ქართველ რეჟისორ ლევან კოღუაშვილს. სტუმარმა ისაუბრა საკუთარი არჩევანის შესახებ და აგვიხსნა, რომ 
ფილმის გადაღებისას მისი ამოსავალი წერტილი არის ღირებულებები, გმირის მორალური არჩევანი ექსტრემალურ 
სიტუაციაში. ვნახეთ ამერიკაში გადაღებული საკურსო ნამუშევარი ,,ვალი”, რომელშიც უმუშევარი ქართველი 
ემიგრანტები არ კარგავენ ადამიანურ სახეს, მიუხედავად უკიდურესი გაჭირვებისა. 

Profound Thinking Club 
In November, members of Profound Thinking Club visited a famous Georgian film director Levan Koghuashvili 
at the Georgian State University of Theatre and Cinematography. Mr. Koghuashvili explained that while filming 
his movie, his main objective is to demonstrate the moral choices of the main character made in extreme situa-
tions. We watched his movie “The Debt” – where he shows how illegal Georgian immigrants remain humans 
while struggling to survive in Brooklyn, New York. 



Educational Trips 

დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში ამჟამად VI კლასელებს ჩაუტარდათ ხელოვნების 
გაკვეთილი. მათ დაათვალიერეს წლის მნიშვნელოვანი გამოფენა ,,უნივერსალური ღირებულებები: ბოტიჩელის - 
სილამაზე, კარავაჯოს - სინათლე’’ 

გასვლითი გაკვეთილები 
Year 6 students paid a visit to Dimitri Shevardnadze National Gallery within their art history programme. They 
saw the exhibition “Universal Values: Botticelli – Beauty, Caravaggio – Light”.  



Book Labyrinth 

ვაგრძელებთ თანამშრომლობას ეროვნულ სამეცნიერო 
ბიბლიოთეკასთან. VI კლასელები ბიბლიოთეკას 
ესტუმრნენ, მათ ძალიან საინტერესო მინილექცია 
ჩაუტარდათ. ბავშვებისათვის დაუვიწყარი 
აღმოჩნდა ,,წიგნების ლაბირინთის“ (წიგნსაცავი) 
დათვალიერება. მათ ბიბლიოთეკაში გაწევრიანების 
სურვილიც გამოთქვეს. 

წიგნების ლაბირინთი 

Our collaboration with the Science Library continued 
by a visit of Year VI students to the library to attend a 
lecture. Students were mostly impressed by the „Book 
Labyrinth“ (book depository). Some of them even de-
cided to become library members.  



Magic Chest 

წელს მეორეკლასელებმა შეიტყვეს, რომ წიგნი 
„ზღაპრული სკივრია“, საიდანაც ყველაფრის გაგება 
შეიძლება. მათ 22 ნოემბერს შპს „ფავორიტის“ სტამბაში 
ნახეს როგორ იბეჭდება წიგნის გარეკანი და ქაღალდის 
ყუთები წიგნის ჩასადებად. ბოლოს კი საჩუქრად 
მიიღეს ანა კალანდაძის ლექსების კრებული 
საყმაწვილო ბიბლიოთეკის შესავსებად. 

ზღაპრული სკივრი 

Year two students recently found out that a book is a 
„magic chest“ and you can find out anything in it. On 
November 22nd, they visited the printing house of Ltd. 
„Favorite“ where they observed how book covers and 
paper boxes for book storage are printed. At the end of 
the visit, they were presented with acomplimentary 
present of a book by Ana Kalandadze (Georgian poet-
ess).  



Congratulations to Elene!  

ჩვენი სკოლის მოსწავლე ელენე ლეკვეიშვილი მუსიკის 
საერთაშორისო კონკურსის ,, ოქროს მუზა 2017’’ 
გრანპრის მფლობელი გახდა!  

BGS ულოცავს ელენეს დიდ გამარჯვებას! 

მორიგი წარმატება 

Our student, Elene Lekveishvili won the Grand Prix  at 
the International Music Competition “Golden Muse 
2017”! BGS congratulates Elene with this great success 
and wishes her many more!  



BGS Lions – first game this season!  

მიუხედავად დიდხნიანი პაუზისა, ,,BGS-ის ლომებმა’’ ამ სეზონის პირველი მატჩი ჩაატარეს ნოემბრის ბოლოს. 
ლომები ჩვენს მეზობელ სკოლა ,, ათინათის’’  გუნდს შეხვდნენ. მატჩი 7:4 ანგარიშით დასრულდა, ლომების 
სასარგებლოდ! იმედი გვაქვს, ცივი ზამთრის მიუხედავად, სხვა მატჩებიც დაიგეგმება.  

,,BGS-ის ლომები’’ - სეზონის პირველი მატჩი! 

Despite a big break in the series of games, BGS Lions have held their first match this season. Lions played against 
our neighbor school – Atinati by the end of November. Lions ended up winning the match with a score of 7-4. 
We hope that despite the cold winter, Lions will play more matches.  



More active breaks  
პირველიდან მეხუთე კლასის ჩათვლით მოსწავლეები, დღის განმავლობაში დროს ორჯერ-სამჯერ  სუფთა ჰაერზე 
ატარებენ. ჩვენი დირექტორის გადაწყვეტილებით ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს პირველ და მეორე კლასელებს 
დილის გამამხნევებელი ვარჯიშები ჩაუტარდებათ, ხოლო ოთხშაბათსა და პარასკევს მესამე, მეოთხე და მეხუთე 
კლასელებისაგან შემდგარი ორი ახალი გუნდი „ჩემპიონი“ და „ცეცხლოვანი არწივები“ (გუნდების სახელები თავად 
მოსწავლეების შერჩეულია) მხიარული სტარტებისათვის მოემზადება. 

სასიამოვნო სიახლე  დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისათვის 

Students from Years 1-5 usually have two to three breaks during the day in order to spend some time outside, in 
the fresh air. On our Headmistress's decision on Tuesdays and Thursdays, Years 1 and 2 will have morning 
workouts, while on Wednesdays and Fridays two teams formed by students from Years 3-5 will have active 
competitive games. The names of the teams chosen by the students themselves are “Champion” and 



Sports updates  

უფროსკლასელი მოსწავლეებისათვის სიახლე გვაქვს სპორტის გაკვეთილთან დაკავშირებით. სპორტის 
გაკვეთილისათვის აუცილებლად უნდა მოიტანონ სპორტული ტანსაცმელი. არქონის შემთხვევაში მოსწავლეს 
მოუწევს ,,დითენშენზე’’ დარჩენა. ეს სიახლე მოსწავლეებს უკვე გამოვუცხადეთ.  

დამატებითი შეთავაზების სახით უფროსკლასელ გოგონებს ვთავაზობთ თანამედროვე ცეკვებს. სპორტის 
გაკვეთილებზე გოგონებს შეუძლიათ ივარჯიშონ ცეკვის სტუდიაში ან შეუერთდნენ ბიჭებს სპორტულ მოედანზე. 

სპორტის სიახლეები 

There has been couple of changes for Sports lessons arrangements for our senior students. Students are expected 
to bring a sports kit on the day when they have sports lesson. Those who forget to do so will be put in detention. 
The new rule has been announced to the students already. 

For senior girls, an additional option of modern dancing was offered. Girls can either join the boys outside on the 
basketball court, or practice modern dances in BGS dance studio.  



წმინდა გიორგის სახელობის ბრიტანულ-ქართული 

სკოლის სიახლეები 

News from St. George’s British-Georgian School, Tbilisi 

წმ. გიორგის სახელობის ბრიტანულ-ქართული სკოლა 

მ.ალექსიძის II შეს. 6, საბურთალო, თბილისი 

ტ. 995 322 60 99 89 

დირექტორი: ეკა კვაჭანტირაძე 

დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე: გიორგი თავაძე 

The St. George`s Bri sh-Georgian School 

M.Aleksidze II Lane 6, Saburtalo, Tbilisi 

Tel. 995 322 60 99 89 

Headmistress: Eka Kvachan radze 

Chairman of the Board: George Tavadze 

Our Mission  
St. George's Bri sh-Georgian School, Tbilisi, is an interna onal 
learning  community, where educators and students work together 
to achieve excellent  academic and personal development for every-
one. The school's small class  groups encourage a friendly, relaxed 
atmosphere based on mutual respect,  where real learning can take 
place.  

The school uses tradi onal and interac ve teaching and learning 
methods to  communicate the full Georgian Na onal Curriculum 
and the core of the  Na onal Curriculum of England to all our Geor-
gian students. Special  programmes can be designed for interna on-
al students. All  students are  prepared for interna onally recog-
nised Bri sh qualifica ons which open  the door to interna onal 
higher educa on.  

We con nually review our arrangements, seeking further improve-
ments  and developments as we strive for success for all.  

ჩვენი მისია 

წმ. გიორგის სახელობის ბრიტანულ-ქართული სკოლა, თბილისში, არის საერთაშორისო 
საგანმანათლებლო საზოგადოება, სადაც პედაგოგები და მოსწავლეები ერთად მუშაობენ 
მოსწავლეთა აკადემიური წინსვლისა თუ პიროვნული განვითარებისათვის. სკოლის 
მცირერიცხოვანი ჯგუფები ხელს უწყობს კლასში მეგობრული, თავისუფალი და 
ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული გარემოს შექმნას, რაც, თავის მხრივ, იდეალური 
წინაპირობაა  სასწავლო პროცესის წარმატებით განსახორციელებლად.  

სკოლა იყენებს ტრადიციული და ინტერაქტიური სწავლა-სწავლების მეთოდებს  სრული 
ქართული ეროვნული სასწავლო გეგმისა და ინგლისის ეროვნული  სასწავლო გეგმის 
ძირითადი ნაწილის დასაფარავად. უცხოელი მოსწავლეებისათვის  კეთდება სპეციალური, 
მათ საჭიროებაზე მორგებული პროგრამები. სკოლის ყველა  მოსწავლე ემზადება 
საერთაშორისოდ აღიარებული ბრიტანული კვალიფიკაციების   (საშუალო სკოლის 
ატესტატის) მისაღებად, რომელიც გზას უხსნის მათ  საზღვარგარეთის 
უნივერსიტეტებისაკენ.  

ჩვენ მუდმივად ვაახლებთ სამოქმედო გეგმებს და ვეძებთ გაუმჯობესებისა თუ  
განვითარების გზებს, რადგან ჩვენი საბოლოო მიზანი ყველა ჩვენი მოსწავლის  სამომავლო 
წარმატებაა.  


