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სამი წელი საკმაოდ დიდი დროა! 
მოგეხსენებათ, ბოლო სამ წელიწადს კოვიდის პანდემიამ თბილისს მომწყვიტა. ჰოდა, 
ალბათ წარმოგიდგენიათ, როგორ გამეხარდებოდა თებერვალში თბილისში ჩამოსვლა და 
ბიჯიესში დაბრუნება. ჩემი ეს ვიზიტი ორ კვირას გაგრძელდა და მთელი ამ დროის 
განმავლობაში ძალიან დაკავებული ვიყავი საცდელი გამოცდებისა და მათი შედეგების 
მონიტორინგით, ახალი პედაგოგების გაცნობა-შემოწმებითა და მშობლებთან 
შეხვედრებით. სიამოვნებით ჩავატარე ასამბლეებიც სკოლის ყველა საფეხურის 
მოსწავლეებთან.  
თავად სკოლაშიც ბევრი სიურპრიზი დამხვდა, მათ შორის არა მხოლოდ შესანიშნავი 
გამოფენა პატარების მიერ შექმნილი იმ კერამიკული ქუდებისა, რომლებიც მის 
უდიდებულესობა ელისაბედ II-ს შეიძლებოდა ეტარებინა, არამედ კიდევ ენთუზიაზმით 
აღსავსე სხვადასხვა საფეხურის მოსწავლეების ნახვამ გამახარა. საგრძნობლად არის 
ამაღლებული ინგლისური ენის დონეც, რამაც პირველად მომცა საშუალება მე-3 და მე-6 
კლასის მოსწავლეებთან ასამბლეა თარჯიმნის გარეშე ჩამეტარებინა და 
დავრწმუნებულიყავი, რომ ჩემი ინგლისური ესმოდათ. დავრწმუნდი იმაშიც, რომ უკეთესი 
შედეგების მიღწევის მიზნით, პედაგოგები ძალიან ბევრს მუშაობენ სწავლების 
ინგლისური მეთოდების დანერგვაზე. 
საცდელი გამოცდების შედეგებიც იმედის მომცემი აღმოჩნდა . . .   
 იმედია, კიდევ სამი წელი არ გავა, სანამ ისევ დავბრუნდები ბიჯიესში და დავრწმუნდები, 
რომ სკოლამ კიდევ უფრო დიდ სიმაღლეებსა და წარმატებას მიაღწია!  

ემერიტუს დირექტორი გვამცნობს... 

Three years is a long time!During the last three years the global Covid pandemic has kept me away from Tbilisi. Can you imagine my joy at, 
once again, being in Georgia, and in BGS, in February? My visit lasted two weeks, so I was kept pretty busy, moderating the results of the  
trial examinations, checking on new teachers, and meeting parents. I also enjoyed holding several assemblies for all parts of the school.  
And what have I found on my return to BGS? Not only rows and rows of ceramic versions of hats (produced by our juniors) that could have 
been worn by the late Queen, but lots more enthusiastic students at all levels in the school. The standard of English has risen                     
remarkably - for the first time I was able to hold my Grade III and Grade VI Assemblies without the aid of an interpreter to ensure everyone 
understood my English. I found teachers working hard to adopt British teaching methods to boost learning outcomes.The results of the trial 
(mock) examinations are promising.  
I hope it will not be another three years before I can return! If and when I do, I shall be expecting standards of achievement to be even 
higher! 

The Emeritus Headmaster writes…  



ძალიან აქტიური და საინტერესო გამოდგა შაბათ-კვირა ბიჯიესის მასწავლებლებისათვის Pearson Education    
–ის წარმომადგენელთან, ჯო ნიუტონთან ერთად. 
ორდღიანმა ტრენინგმა საქმიანად ჩაიარა: გუნდური მუშაობა, დადებითი განწყობა, გამოცდილების 
გაზიარება, თანამდროვე პედაგოგიკის მიღწევების გაცნობა... 
მადლობა ბიჯიესის დირექციას მასწავლებელთა პროფესიულ წინსვლაზე ზრუნვისათვის.  

საქმიანი და პროდუქტული შაბათ-კვირა ბიჯიესში 

Full of enthusiasm,positivism and teamwork, teachers participated in two days' training.  
With jokes and sharing experiences everybody learnt about crucial topics in today's teaching. Thank you BGS for caring 
about professional growth! 

An intense weekend for BGS’s teachers 
with Jo Newton from Pearson Education. 



ჩვეულებისამებრ, თებერვალში ბიჯიესში საცდელი 
გამოცდები ტარდება. მეექვსეკლასელები უკვე 
მეორე წელია ჩართულნი არიან საგამოცდო 
სამზადისში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ 
პროცესს წარმართავს, ამოწმებს და შედეგებს 
განიხილავს მასწავლებლებთან ერთად ჩვენი 
ემერიტუს დირექტორი, დოქტორი კრისტოფერ 
გრინფილდი.  

საცდელი გამოცდები  Mock exams 

As usual BGS holds mock exams in February. This is the      
second year that 6th graders take part in this process which 
needs to be guided, tested and most importantly the results’ 
feedback  discussed with the teachers by our Emeritus Head 
Dr. Christopher Greenfield. 



ღია კარის დღეს მომავალ მშობლებს ჩვენი 
ემერიტუს დირექტორი, დოქტორი კრისტოფერ 
გრინფილდი შეხვდა. მან საინტერესოდ და 
საქმიანად აუხსნა მომავალ მშობლებს - რატომ 
არის საუკეთესო არჩევანი ბიჯიესი. სკოლის 
დათვალიერების შემდეგ, სტუმრებმა კანტინერიაში 
ტკბილეული დააგემოვნეს. 
მრავალფეროვანი აქტივობებით დაგეგმილი ღია 
კარის დღე ძალიან სახალისო გამოდგა 
პატარებისათვისაც. 

Our great host Dr. Greenfield welcomed new parents and 
their children with a brief introduction of why BGS is the 
right choice, following with a tour and ending with a 
sweet touch at the cafeteria. Children enjoyed their time, 
drawing and playing in the yard with our welcoming 
staff.   

ღია კარის დღე ბიჯიესში.  

A successful Open Day at BGS  



ცრუ სახანძრო განგაში  Fire drill  

ჩეულებისამებრ, ბიჯიესში ყოველწლიურად ეწყობა 
ცრუ სახანძრო განგაში . მოსწავლეები წინასწარ 
ეცნობიან უსაფრთხო გადაადგილების წესებს. ეს 
ტრადიცია ჩვენს სკოლაში დოქტორ გრინფილდმა 
დაამკვიდრა.  

Keeping up with the tradition established in our school 
by Dr. Greenfield, a fire drill was organized in BGS where 
students are informed in advance about the safety rules 
of evacuation. 



დედოფალ ელიზაბეტ II-ის ხსოვნის პატივსაცემად 
ბიჯიესში განსაკუთრებული გამოფენა მოეწყო. 
პირველიდან მეშვიდე კლასების მოსწავლეებმა 
თიხისაგან გამოძერწილი და გემოვნებით 
გაფორმებული დედოფლის ქუდების საოცარი 
კოლექცია გამოფინეს. 

In honor of the memory of Queen Elizabeth II, BGS’s students 
from 1st to 7th grade created and organized an amazing      
exhibition of the queen's hats sculpted from clay and    
tastefully decorated. 

A quite interesting collection 

ორიგინალური  გამოფენა  



ყველიერის პარასკევს, უფორმო დღეს , ბიჯიესში სახალისო 
შეჯიბრი გაიმართა. მასში მთელი სკოლა მონაწილეობდა: 
მოსწავლეები, მასწავლებლები ,დირექცია. „ბლინების დღე'’ 
ძველი ინგლისური ტრადიციაა. ეს განსხავებული დღე 
გემრიელი შოკოლადიანი ბლინების დაგემოვნებით 
დაგვირგვინდა. 
 უფორმო დღე, ჩვეულებისამებრ, სქველმოქმედო აქციაა. 
ამჯერად, მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა 
დასახმარებლად გავერთიანდით. 
სასკოლო ცხოვრებაში ასეთი დღეები ძალიან 
მნიშვნელოვანია! 

Pancake day is an old English tradition before the lent starts and 
BGS’s students and staff raced for a cause to collect funds and 
help people affected by the earthquake.It was all fun; a             
non-uniform day, a healthy competition and eating delicious 
chocolate pancakes.  

სახალისო შეჯიბრი ბლინებით  

Pancake race for a cause. 



მეთერთმეტეკლასელებმა მესამეკლასელები 
ლიტერატურულ სპექტაკლზე მიიწვიეს. მათ ლამაზად 
გაფორმებულ სივრცეში პატარებს წაუკითხეს ნაწყვეტი 
სელმა ლაგერლოფის ცნობილი წიგნიდან ,,ლეგენდები 
ქრისტეზე“. შემგდგომ კი აჩვენეს ნახატი ფილმი ,,შობა’’ 
და ტკბილეულითაც გაუმასნძლდნენ. 

განსხვავებული გარემო An illustrated athmosphere 

In a beautifully decorated space, the eleventh graders 
invited the third graders to a literary performance.    
Performers read to the children an excerpt from Selma 
Lagerlof's famous book "Legends about Christ".  
To conclude with a “sweet” touch the students showed 
the picture film "Christmas". 



VI კლასის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს Eng-
lish Book Education–ის პროექტში - Christmas Carol. 
ძალიან სასიხარულოა, რომ ჩვენმა სპექტაკლმა დიდი 
მოწონება დაიმსახურა და გაიმარჯვა. ბავშვებს 
გადაეცათ სერტიფიკატები და English Book Education-
ის მხატვრული ლიტერატურის ერთთვიანი ვაუჩერი. 

English Book Education project 
საინტერესო პროექტი 

6th grade students staged Christmas Carol’s performance 
and participated in the English Book Education project. 
Happy to be among the winners, the students received   
certificates of participation and an English Book Education 
voucher for fiction. 

უფროსკლასელებმა ეროვნულ გალერეაში მერაბ 
აბრამიშვილის გამოფენა დაათვალიერეს. ძალიან 
სასიამოვნო და მნიშვნელოვანია ნამდვილ 
ხელოვნებასთან ზიარება.  

საგამოფენო სივრცე 

It was a pleasure to visit Merab Abramishvili's exhibition 
in the National Gallery with High school students and             
underline the importance of real art. 

Real art exhibition space 



VIII-IX კლასის მოსწავლეებმა შეთხზეს ზღაპრები 
და იგავ-არაკები პატარებისათვის. ვინ არის 
ნამდვილი მეგობარი, რატომ უნდა დავუჯეროთ 
უფროსებს, რა ცუდია შური, სიხარბე და სიზარმაცე, 
მაგრამ მაინც რა კარგია, რომ საბოლოოდ სიკეთე 
იმარჯვებს - აი, ამგვარ თემებზე დააფიქრეს 
თხზულებათა ავტორებმა უმცროსკლასელები. 
ისინი გულისყურით ისმენდნენ, იაქტიურეს, 
გამოთქვამდნენ ვარაუდებს, რჩევებსაც კი 
აძლევდნენ მთხრობელებს. პროექტმა 
საინტერესოდ ჩაიარა და ვგეგმავთ, მომავალშიც 
ჩავატაროთ ამგვარი შეხვედრები ბიჯიესში. 

Stories for little ones 

Fairy tales and fables for children by VIII-IX grades’ 
Senior students Who is a true friend, why should we 
trust the elderly, how bad is envy, greed and laziness 
and  how good it is that in the end  kindness wins were 
the essay topics that  fascinate the younger ones who 
listened attentively leading to discussion, acceptance, 
conclusion and even advice to the storytellers. An     
entertaining and interesting project to do again         
another time! 

დიდები პატარებისთვის 



X  კლასის ექსპერიმენტი 
10th grade students experimenting 

აღმოჩენით სწავლა გაცილებით სახალისოა. X კლასის მოსწავლეებმა საინტერესო ექსპერიმენტი ჩაატარეს. 
მარადმწვანე და ფოთოლმცვენი მცენარეების ფოთლებიდან გამოჰყვეს პიგმენტი ქლოროფილი და 
შეამოწმეს ფოთოლში სახამებლის არსებობა. ასევე გაზომეს ტრანსპირაციის პროცესი ფოტომეტრის 
გამოყენებით და შეისწავლეს ოსმოსის ფენომენი კარტოფილსა და სტაფილოს საშუალებით.  

Using plants, the students isolated the pigment chlorophyll from the leaves and checked the presence of starch in the 
leaf. They studied the phenomenon of osmosis using potatoes and carrots and also learned the process of transpiration 
using a photometer.  



ბიჯიესის ფრესქულის პატარები საინტერესო მეთოდებისა და სახალისო აქტივობების საშუალებით 
სწავლობენ: ხელსაქმე, სხვადასხვა თამაში, მინიდისკუსიები – ეს არის სწავლების საუკეთესო ფორმა.  

A Fun place to learn and grow! 

Our little ones are experimenting with different ways of learning. Arts and crafts, games, discussions, board                
activities are some of the many ways that children learn and grow through fun! 

სწავლების საუკეთესო ფორმა  



ქართული ლიტერატურის "წიგნის 
კლუბი" ქეთი სირაძის 
ხელმძღვანელობით ტარდება თვეში 
ერთხელ. მოსწავლეებს წასაკითხად 
ეძლევათ მხატვრული ლიტერატურა, 
რომელზეც შემდეგ მსჯელობენ. 2 
თებერვალს შედგა მორიგი შეხვედრა. 
აქტიურობისთვის დაჯილდოვდნენ 
მოსწავლეები.  

BGS Book Club წიგნის კლუბი 

On February 2nd, "Book club" of Georgian 
literature held its monthly meeting.      
Under the leadership of Keti Siradze    
students read and discussed Fiction and 
were also awarded for their activity. 

ბიჯიესი აგრძელებს საინტერესო ორენოვან პროექტებზე მუშაობას. ამჯერად V კლასის მოსწავლეებმა 
ასოციაციური ინგლისური ანბანი გამოძერწეს. ეს საოცარი ნამუშევარი შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს 
ბიბლიოთეკაში.  

ინგლისური ანბანი  
The alphabet workshop 

BGS continues to work on interesting bilingual projects. 5th class students created the English alphabet from clay. Visit 
our library to see this amazing work! 



ისტორიის მასწავლებელს, ჩვენს ახალგაზრდა კოლეგას, 
მანუჩარ გუნცაძეს, ვულოცავთ დოქტორის აკადემიური 
ხარისხის მინიჭებას.   

ვულოცავთ  

On behalf of BGS’ team, we congratulate our young colleague and 
history teacher Manuchar Guntsadze on being awarded the          
academic degree of doctor. 

Congratulations! 



წმინდა გიორგის ქართულ - 
ბრიტანული სკოლის სიახლეები 

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

წმ. გიორგის ქართული - ბრიტანული 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 Georgian - British School 

M.Aleksidze II Lane 6, Saburtalo, Tbilisi 

Tel. 995 322 60 99 89 

Headmistress: Eka Kvachantiradze 

Chairman of the Board: George Tavadze 

School Mission სკოლის მისია 

The mission of our school is to nurture thoughtful people who are 
active participants in the progressive society of the modern world.  

სკოლის მისიაა აღზარდოს მოაზროვნე პიროვნება, რომელიც ღირსეულად 
შეძლებს ინტეგრირებას თანამედროვე მსოფლიოს პროგრესულ 
საზოგადოებაში.  


