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დირექტორი გვამცნობს... 

ბიჯიესში კიდევ ერთი სასწავლო წელი დასრულდა, კიდევ ერთი ჯგუფი შეემატა 

კურსდამთავრებულთა რიგებს.  

ბრიტანული საერთაშორისო გამოცდები 2 წლიანი შეფერხების შემდეგ ჩვენს საგამოცდო ცენტრში 

ჩატარდა. მეექვსეკლასელებმა პირველად ბიჯიესის ისტორიაში iPrimary–ის გამოცდები ჩააბარეს. 

პანდემიის რთული პერიოდის შემდეგ ჩვენი მოსწავლეებისათვის ხალისიანი გარემოს შექმნა 

პრიორიტეტული იყო ბიჯიესის მთელი გუნდისათვის. სწორედ ამას ემსახურებოდა 

მოსწავლეებისათვის დაგეგმილი აქტივობები: მოსწავლეებმა სპექტაკლები და ლიტერატურულ-

მუსიკალური კომპოზიციები წარმოადგინეს, მთაწმინდის ფერდობზე ხეები დარგეს, სკაუტური 

მოძრაობის აქტიური წევრები გახდნენ, რამდენიმე სტუმარს უმასპინძლეს, საქველმოქმედო აქცია 

მოაწყვეს, დაბოლოს წელი სკოლის დამამთავრებელი ღონისძიებით დაასრულეს. 

აი, ამდენი რამ მოხდა ბიჯიესში. განაგრძე კითხვა და ბევრ საინტერესოს აღმოაჩენ . . .  

ბედნიერ დასვენებას გისურვებთ !1! 

Another academic year has ended at BGS, another group has been added to the ranks of our alumni. 

The British International Examinations were held at our examination center after a 2-year delay. The sixth graders took iPrimary 

exams for the first time in BGS history. 

Creating a fun environment for our students after a difficult period of the pandemic became a priority for the entire BGS team and 

this is exactly what the activities planned for our students were aimed at achieving. Students presented performances and            

literary-musical compositions, planted trees on the slope of Mtatsminda, became active members of the scout movement, hosted 

several guests, organized a charity event, and ended the school year with a farewell event. 

Keep reading to learn more about these events. 

We wish you all a wonderful summer vacation! 

The Headmistress writes…  



პანდემიის რთული პერიოდის შემდეგ ჩვენი მოსწავლეებისათვის ხალისიანი გარემოს შექმნა პრიორიტეტულია. 

ბიჯიესელები-პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით კრწანისის ტყე–პარკს ესტუმრნენ, სადაც მათთვის არაერთი 

სახალისო ღონისძიება მოეწყო. ეს სასიამოვნო მოგზაურობა დაუვიწყარ მოგონებად დარჩება. 

One of our priorities is creating a joyful environment for our students after the difficult period of the pandemic. 

Our I-VI graders visited Krtsanisi Forest Park, where a number of fun activities were organized for them. We 

hope this trip will be an unforgettable memory for our students. 

ჩვენი პრიორიტეტია ხალიასიანი გარემო  

A joyful environment as a priority  



ბიჯიესის მეოთხეკლასელები თამარ გეგეშიძის მოთხრობა „სული–ჩიტმა“ აღაფრთოვანა, ამიტომ მათთვის ავტორთან 

ონლაინშეხვედრა მოეწყო. ამ თბილი შეხვედრის დროს მწერალმა არაერთ საინტერესო შეკითხვას უპასუხა და მათი 

ცნობისმოყვარეობა დააკმაყოფილა. 

Tamar Gegeshidze's story Soul-Bird fascinated our fourth-graders, so they had an online meeting with the author. 

During this pleasant meeting, the author answered a number of interesting questions and satisfied their curiosity. 

შეხვედრა მწერალთან 

Meeting with an author 



At the Reading Hour, the third graders of 

BGS got acquainted with the works of 

Astrid Lindgren and Lela Tsutskiridze. Our 

students not only read their works, but also 

drew scenes from them and created comics. 

At the end of the year, each of them was 

awarded the Readers' Club certificate. 

ჩვენ გვიყვარს ,,კითხვის საათი’’  

We love the Reading Hour 
„კითხვის საათზე“ ბიჯიესის მესამეკლასელები ასტრიდ ლინდგრენისა 

და ლელა ცუცქირიძის შემოქმედებას ეცნობოდნენ. ისინი არა მარტო 

კითხულობდნენ ნაწარმოებებს, არამედ ასურათებდნენ მათ და 

კომიქსებსაც ქმნიდნენ. წლის ბოლოს კი ყოველ მათგანს „მკითხველთა 

კლუბის“ სერტიფიკატი გადაეცა.  



ღირსეული წინაპრის გახსენება  

Remembering our ancestor 

ბიჯიესის ექსკლუზიური საგნის ,,დიალოგების’’ 

საშუალებით მოსწავლეები დავით სარაჯიშვილის 

მოღვაწეობას გაეცნენ. ისინი, ტრადიციულ 

კოსტიუმებში გამოწყობილნი, მწერალთა სახლს 

ესტუმრნენ და საინტერესო პროექტი - ,,დავით 

სარაჯიშვილის ცხოვრება და მოღვაწეობა’’ 

წარმოადგინეს. მათ დიდი მოწონება 

დაიმსახურეს.    

BGS students got acquainted with the educational activities of David Sarajishvili through the school's unique   

subject “Dialogues.” Dressed in traditional costumes, they visited the authors' house and presented an interesting 

project – "The Life and Work of David Sarajishvili.” - which received great praise. 



ალფონს დოდეს ცნობილი მოთხრობის „უკანასკნელი გაკვეთილის“ 

მოტივებზე მეათეკლასელებმა ამავე სახელწოდების სპექტაკლი 

წარმოადგინეს. მათ განაზოგადეს ნაწარმოებში წამოჭრილი პრობლემა 

და საინტერესო ინტერპრეტაცია შემოგვთავაზეს. სპექტაკლის 

წარმატება მხოლოდ მათი დამსახურება არ ყოფილა – წარმოდგენა 

მუსიკალურად მეექვსე და მერვეკლასელებმა, მხატვრულად კი მეცხრე, 

მეთერთმეტე და მეთორმეტეკლასელებმა გააფორმეს. 

Based on "The last lesson" of the famous story by Alphonse Dode, 10th graders presented a play of the same name. 

They generalized the problem raised in the piece and offered an interesting interpretation. The success of the play 

was not only to their merit - the performance was musically composed by the 6th and 8th graders, and artistically 

designed by the 9th, 11th and 12th graders. 

ჩვენ ვქმნით, ვდგამთ, ვთამაშობთ, ვმღერით 

We create, we perform, we play, we sing 



მაისი მეექვსეკლასელთათვის განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო თვე გამოდგა. მათ მათემატიკასა და 

ბუნებისმეტყველებაში iprimary–ის გამოცდები წარმატებით ჩააბარეს და მაკდონალდის რესტორანშიც აღნიშნეს. 

May turned out to be a month of great responsibilities for sixth graders. They successfully passed the first iPrimary 

exams in math and science and had a celebratory feast at McDonald's. 

პირველი გამოცდა  

The first exam  



VIII კლასის მოსწავლეებმა გამართეს პრეზენტაცია ადამიანის ფილტვების მუშაობისა და ორგანიზმში აირთა ცვლის 

შესახებ. განსაკუთრებული ყურადღება დაიმსახურა თვალსაჩინოებამ – მათი ხელით შექმნილმა სასუნთქი სისტემის 

მოდელმა, რომელიც, სხვათა შორის, გამართულად მუშაობდა.  

Eighth graders gave a presentation on the workings of 

the human lungs and the metabolism of gases in the 

body. Particular attention was paid to the visuals with 

a respiratory system model created by them, which, 

by the way, worked perfectly.  

სწავლა კეთებით ძალიან სახალისოა  

Learning is a lot of fun 



მეექვსეკლასელთათვის კი „ჩვენი საქართველოს“ დასკვნითი გაკვეთილი ძალიან საინტერესო გამოვიდა – ისინი მთელი 

წლის განმავლობაში სწავლობდნენ ჩვენი ქვეყნის კუთხეებს და მათ ფაზლს ქმნიდნენ, დასკვნით გაკვეთილზე კი 

ფაზლი გააერთიანეს და საქართველოს სრული რუკაც მიიღეს. 

The final lesson of "Our Georgia" turned out to be 

very interesting for the sixth graders - they studied 

the corners of our country all year round and created 

puzzle pieces. In the final lesson, they combined the 

puzzle pieces to create a complete map of Georgia. 

ჩვენი საქართველო  

Our Georgia  



საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს VIII და IX 

კლასების მოსწავლეებმა ლიტერატურულ - 

მუსიკალური კომპოზიცია ,,თავისუფლება“ 

მიუძღვნეს. სასიამოვნოა, რომ პროექტი 

მუსიკალურად VI , VII და VIII კლასების 

მოსწავლეებმა გააფორმეს. გუნდური მუშაობას ყოველთვის დადებითი 

შედეგი მოაქვს.  

Eighth and ninth grade students dedicated the literary-musical             

composition "Freedom" to the Independence Day of Georgia. It is           

delightful that the project was musically designed by students from the 

VI, VII and VIII grades. Teamwork makes the dream work. 

გუნდური მუშაობის შედეგი 

The result of teamwork 



3 ივნისს ჩვენს მეექვსეკლასელებს საქართველოს ასტრონომიის კლუბის 

სასკოლო განათლების კოორდინატორი ლუკას ხუტიაშვილი ესტუმრა, 

რომელმაც მათ მთვარეზე პირველი მოგზაურობისა და მარსის 

კოლონიზაციის შესახებ უამბო, შემდეგ კი სტუმარს მოსწავლეთა 

უშრეტი ცნობისმოყვარეობის დაკმაყოფილება და ათასგვარ შეკითხვაზე 

პასუხის გაცემა მოუხდა, რაც, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელიც იყო. 

On June 3, Lucas Khutiashvili, Coordinator of the Georgian             

Astronomical Club, visited our sixth graders and told them about the 

first trip to the moon and the concept of the colonization of Mars. 

The guest then had to satisfy the curiosity of the students by               

answering a thousand different questions, which, of course, was to be 

expected. 

მთვარეზე მოგზაურობა  

Trip to the Moon 



ბიჯიესში ბავშვთა დაცვის დღე ყოველთვის 

განსაკუთრებულად აღინიშნება. წელს მათ ამ დღის 

„საგაკვეთილო პროცესი“ თავად დაგეგმეს და სხვა სახალისო 

ღონისძიებებთან ერთად ჭადრაკის ტურნირი და „ფორტ 

ბოიარდი“ გამართეს, დღის ბოლოს კი კინოთეატრს 

ესტუმრნენ და ყველასთვის საყვარელი ანიმაციის „წითელი 

პანდას“ ჩვენებას დაესწრნენ. 

ყოველთვის გამორჩეული დღე  

International Children’s Day is always celebrated at BGS. This year, the children 

planned the "lesson process" of the day and held a chess tournament and a game of 

"Fort Boyard" along with other fun events. At the end of the day, they visited the 

cinema and attended the screening of everyone's favorite animation "Red Panda". 

Special day  



პროექტის თბილისის ურბანული ტყის მეორე ეტაპის - მთაწმინდის 

ფერდობის განაშენიანება - ფარგლებში სკოლებს შორის 

ბიჯიესელებმა პირველებმა მიიღეს მონაწილება. 2 ივნისს ჩვენმა მოსწავლეებმა 500 მდე ნერგი დარგეს. დიდი მადლობა 

ჩვენი დედაქალაქისათვის ამ უმნიშვნელოვანესი პროექტის ორგანიზატორებს. 

BGS students were the first to participate in the development of the slope of Mtatsminda within the framework of 

the Tbilisi Urban Forest project. On June 2nd, our students planted about 500 saplings. Many thanks to the        

organizers of this important project. 

ვზრუნავთ ჩვენს დედაქალაქზე  

We take care of our capital  



წელს ბიჯიესელები სკაუტური მოძრაობის აქტიური წევრები გახდნენ. მაისსა და ივნისში მათ არაერთი საინტერესო 

თავგადასავალი გადახდათ: ესტუმრნენ სკაუტთა ბაზას რუსთავში, დალაშქრეს მანგლისის ტყე, თოკზე სიარული, 

კარვის გაშლა, ცეცხლის დანთება და მდინარეზე ხიდის გადებაც კი ისწავლეს და რაც მთავარია, ერთმანეთი კიდევ 

უფრო ახლოს გაიცნეს.  

დაბრკოლების გადალახვა გონივრულად და სახალისოდ  

Overcoming obstacles  

This year, the students of BGS became active 

members of the scout movement. In May and 

June, they embarked on a number of exciting  

adventures: they visited a scout base in Rustavi, 

climbed the Manglisi Forest, learned to walk the 

ropes, set up tents, lighted fires and even set up a 

bridge over a river. Most importantly, they got to 

know each other even better. 



6 მაისს, გიორგობის დღესასწაულზე, ჩვენს სკოლაში 

ტრადიციულად ტარდება ყოველწლიური საქველმოქმედო 

გამოფენა-გაყიდვა, რომელიც ჩვენი მოსწავლის, ნიკა მესხის 

ხსოვნას ეძღვნება. ამ დღისთვის ყველა მოსწავლე მთელი 

წელი ემზადება. წელს უამინდობის გამო ღონისძიება 3 ივნისს 

გაიმართა: გაიყიდა მოსწავლეთა კერამიკული ნაწარმი, 

ჩატარდა ლოტოტრონი, გაიმართა ფერწერული ტილოს 

აუქციონი. ეს ტრადიციული აქცია ჩვენი „შვილობილს“ ცოტნე 

მიქუტიშვილს თანადგომისთვის ეწყობა და ყველა 

ბიჯიესელისთვის სიკეთისა და სიხარულის გაზიარების დღეა. 

„ბიჯიესელები ერთად სიკეთისთვის”  

BGS students for kindness  

As is tradition, on May 6, St. George's Day, our school held an annual charity exhibition sale, which was dedicated 

to the memory of our student, Nika Meskhi. The students prepared for this day all year round. This year, due to 

bad weather, the event was moved to June 3rd: students' ceramic products were sold, and a lottery and a painting 

auctions were held. This traditional event was also organized to support our own Tsotne Mikutishvili and it is a 

day of sharing kindness and joy for BGS. 



სასწავლო წლის ბოლოს ბიჯიესის უფროსკლასელები კიბერუსაფრთხოების ლიგაში გაერთიანდნენ და კავკასიის 

უნივერსიტეტში 10 სკოლას შორის გამართულ შეჯიბრში მიიღეს მონაწილეობა. მეცხრეკლასელმა ილია არქანიამ და 

მეთერთმეტეკლასელმა ანტონ ბარძიმაშვილმა კარგად გაართვეს თავი რთულ ამოცანას და წარმატებაც მოიპოვეს. 

კიბერუსაფრთხოება - ეს საინტერესოა!  

Cybersecurity - this is interesting! 

At the end of the school year, BGS seniors joined the Cybersecurity League and took part in a competition          

between 10 schools at Caucasus University. Ninth-grader Ilia Arkania and eleventh-grader Anton Bardzimashvili 

were able to handle the difficult task and achieved success. 



20 მაისს XII–კლასელებისათვის ბოლო ზარი დაირეკა. სხვადასხვა კლასის მოსწავლეებმა მათ სახალისო პოსტერები 

მოუმზადეს. გულითადად ვულოცავთ მათ სკოლის დამთავრებას და ვუსურვებთ წარმატებას. ბიჯიესის კარი კი 

ყოველთვის ღიაა ჩვენი კურსდამთავრებულებისათვის. 

ბოლო ზარი  

Final bell  

On May 20, the final bell rang for our 12th graders. Students from different classes made fun posters for them. We 

cordially congratulate all of them on their graduation and wish them much success. And we want to remind them 

that BGS’s doors are always open for our graduates. 



წელს, 13 ივნისს, საბედნიეროდ, ყველა წესისი დაცვით ჩატარდა ღია ცის ქვეშ, ბიჯიესის სტადიონზე, სკოლის 

დამამთავრებელი ღონისძიება. წლევანდელი სასწავლო წლის კურსდამთავრებულებს სიტყვით მიმართეს: სკოლის 

დირექტორმა ეკა კვაჭანტირაძემ, მოწვეულმა სტუმრებმა - ელენე ჯღარკავამ (კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნეს 

სკოლის დეკანი), ბაკურ კვაშილავამ (GIPA-ს სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი) და კლასის დამრიგებელმა 

ირმა ქირიკაშვილმა. მსგავსი ღონისძიებები ყოველთვის სახალისოა, მაგრამ, ამავდროულად, ნაღვლიანი. წარმატებას 

ვუსურვებთ ჩვენს კურსდამთავრებულებს, ამ საოცრად მეგობრულ კლასს! 

This year, on June 13th, the school graduation event was held outside at the school stadium in compliance with all 

the rules. The school’s headmistress Eka Kvachantiradze, the invited guests Bakur Kvashilava and Elene  Jgarkava 

- Dean of Caucasus School of Business at Caucasus University, Bakur Kvashilava - the Dean of School of Law and 

Politics at GIPA and the class tutor Irma Kirikashvili addressed the graduates of this academic year. Events like 

these are always bittersweet. Good luck to our alumni, an amazingly friendly class! 

სახალისო და თან ნაღვლიანი ღონისძიება 

Bittersweet event  



Maka Goginashvili successfully obtained the title of a Master Teacher from Pearson;. 

 

Our teacher Tsotne Chanturia successfully (summa cum laude) defended his doctoral dissertation for a PhD in 

Political Science at Corvinus University in Budapest. 

 

The whole BGS team congratulates them on this great success! 

მაკა გოგინაშვილმა წარმატებით მოიპოვა Pearson-ისგან Master Teacher-ის წოდება. 

 

ცოტნე ჭანტურიამ, წარმატებით დაიცვა (summa cum laude (ბრწყინვალე) შეფასებით) სადოქტორო დისერტაცია 

ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად პოლიტიკის მეცნიერებაში ბუდაპეშტის კორვინუსის 

უნივერსიტეტში.  

 

ბიჯიესის მთელი გუნდი ულოცავს ჩვენს პედაგოგებს ამ დიდ წარმატებას! 

მოლოცვა 

Congratulations 



ხალისიან და საინტერესო არდადეგებს გისურვებთ!!! 

We wish you an interesting and fun summer vacation!!!  



წმინდა გიორგის სახელობის ბრიტანულ-

ქართული სკოლის სიახლეები 
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School, Tbilisi 

წმ. გიორგის სახელობის ბრიტანულ-ქართული სკოლა 

მ.ალექსიძის II შეს. 6, საბურთალო, თბილისი 
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დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე: გიორგი თავაძე 

The St. George`s British-Georgian School 

M.Aleksidze II Lane 6, Saburtalo, Tbilisi 

Tel. 995 322 60 99 89 

Headmistress: Eka Kvachantiradze 

Chairman of the Board: George Tavadze 

Our Mission  

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

The school uses traditional and interactive teaching and learning 
methods to communicate the full Georgian National Curriculum and 
the core of the National Curriculum of England to all our Georgian 
students. Special programmes can be designed for international 
students. All students are prepared for internationally recognised 
British qualifications which open the door to international higher 
education.  

We continually review our arrangements, seeking further              
improvements 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.  


