სიახლეები
ივნისი 2019
ძვირფასო მშობლებო,
მოხარულები ვართ გაცნობოთ, რომ ბრიტანულ-ქართულ აკადემიას 2019-2020 სასწავლო
წლიდან უხელმძღვანელებს გამოცდილი პროფესიონალი ქალბატონი კაროლინ ბელი.
ქალბატონი კაროლინი გახლავთ გამორჩეული ლიდერი, რომელსაც საერთაშორისო
სკოლებში მუშაობის ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს. იგი საფრანგეთის წმინდა ვიქტორიას
საერთაშორისო სკოლიდან შემოგვიერთდება, სადაც ბოლო რამდენიმე წელი საბაზო
საფეხურის სკოლის ხელმძღვანელად და კურიკულუმის განვითარების კოორდინატორად
მუშაობდა. ასევე, კაროლინი ლიდერის პოზიციებს იკავებდა მანილასა და სტამბულის
ბრიტანულ საერთაშორისო სკოლებში.
კაროლინ ბელი

გთხოვთ, იხილოთ ქალბატონი კაროლინის მისასალმებელი წერილი:
მოხარული ვარ, რომ შემოვუერთდი ბრიტანულქართული აკადემიის სასკოლო საზოგადოებას და
მაქვს პატივი, ვუხელმძღვანელო მის გაფართოებასა
და განვითარებას 2019-2020 სასწავლო წლიდან.
ვიდრე თითოეული თქვენგანის პირადად გაცნობის
შესაძლებლობა მომეცემა, ნება მომეცით მოკლედ
მოგახსენოთ იმ გამოცდილებისა და გარემოებების
შესახებ, რომლებმაც განაპირობა ჩემი პროფესიული
საქმიანობის ახალ სახლში - თბილისში გაგრძელება.
ედინბურგის
უნივერსიტეტის
დამთავრების
შემდეგ
დავიწყე
პედაგოგიური
საქმიანობა
და
შოტლანდიის
მთავრობის
სხვადასხვა
საგანმანათლებლო პროექტზე მუშაობა, რომლებიც
მიზნად ისახავდა სწავლისა და სწავლების
სტანდარტებისა და მოსწავლეთა მიღწევის დონის
ამაღლებას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი პოზიცია
პროფესიული ზრდის საშუალებას მაძლევდა, ახალი
აღმოჩენებისაკენ მივისწრაფოდი.
სწორედ ამან
განაპირობა ჩემი გადასვლა ფილიპინებში, მანილას
ბრიტანულ
სკოლაში,
სადაც
კოორდინირებას
ვუწევდი სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის სკოლებს
შორის სხვადასხვა სახის აქტივობას. ამავდროულად,
შესაძლებლობა
მქონდა
დავკვირვებოდი
საერთაშორისო სკოლების საქმიანობას, მათი
მართვის სისტემებს, მათ ძლიერსა და სუსტ მხარეებს
და, რაც ყველაზე საინტერესოა, მათ მიდგომებს
მრავალფეროვნებისა და მულტიკულტურალიზმის
დამკვიდრების პროცესში.
სკოლის მართვით დაინტერესებამ განაპირობა
ჩემი შემდგომი ნაბიჯი - სტამბულის ბრიტანულ
საერთაშორისო
სკოლაში
საბაზო
საფეხურის
კოორდინატორის
პოზიციის
დაკავება.
ასევე,
სტამბულში
მუშაობის
პერიოდში
მოვიპოვე
ლონდონის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი.

2016 წელს მივიღე რთული გადაწყვეტილება,
დამეტოვებინა სტამბული სკოლის მართვისათვის
აუცილებელი პროფესიული უნარების განვითარებისა
და
კვალიფიკაციის
ამაღლების
მიზნით.
პროფესიული საქმიანობა საფრანგეთის წმინდა
ვიქტორიას საერთაშორისო
სკოლაში (SVIS)
გავაგრძელე
საბაზო
საფეხურის
სკოლის
ხელმძღვანელისა და კურიკულუმის განვითარების
კოორდინატორად.
SVIS ბილინგვური სკოლაა,
რომელმაც წარმატებულად შეძლო ინგლისური და
ფრანგული სასწავლო პროგრამების საუკეთესო
ასპექტების ინტეგრაცია და სკოლის უნიკალური
კურიკულუმის შექმნა.
წარმატებული
სკოლები
ვითარდებიან
იმ
თანამშრომლებისა და ლიდერების ძალისხმევის
შედეგად, რომლებსაც გულწრფელად სურთ დაეხმარონ
მოსწავლეებს საკუთარი პოტენციალის სრულად
რეალიზებაში. საბედნიეროდ, შესაძლებლობა მქონდა
სწორედ ასეთ წარმატებულ სკოლებში მემუშავა.
სწორედ
ეს
მთავარი
ღირებულება
ჩაუყრის
საფუძველს ძლიერი მენეჯმენტისა და მასწავლებე
ლთა
გუნდის
განვითარებას,
რომელიც
განახორციელებს პოზიტიურ ცვლილებებს ბრიტანულქართულ აკადემიაში. ჩემი საქმიანობის მნიშვნელოვან
ასპექტს საუკეთესო საგანმანათლებლო პრაქტიკის
კვლევა და აკადემიაში დანერგვა წარმოადგენს.
ჩემთვის განსაკუთრებულად ღირებულია გულწრფელი
და კონსტრუქციული კომუნიკაცია, ერთმანეთის
მხარდაჭერა და კარგი იუმორი. მოუთმენლად
ველი ჩემი კარიერის ამ ახალ ეტაპს, ბრიტანულქართული აკადემიის გუნდთან თანამშრომლობასა
და მოსწავლეებთან და სასკოლო საზოგადოების სხვა
წევრებთან შეხვედრას.

სკოლამდელი განათლების ცენტრისა და I-IV კლასების მოსწავლეების მშობლებს ქალბატონ კაროლინთან
შეხვედრის შესაძლებლობა გექნებათ
ოთხშაბათს, 19 ივნისს, 18:00 საათზე, ხოლო V-XI კლასების
მოსწავლეების მშობლებს ხუთშაბათს, 20 ივნისს, 18:00 საათზე. გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია
შესაბამისი ბმულის მეშვეობით:
• სკოლამდელი განათლების ცენტრისა და I-IV კლასების მოსწავლეების მშობლების სარეგისტრაციო
ბმული;
• V-XI კლასების მოსწავლეების მშობლების სარეგისტრაციო ბმული;

მნიშვნელოვანი თარიღები
6-7 ივნისი
ლაშქრობა მანგლისში
13-17 ივნისი
გაეროს მოდელირებული კონფერენცია
ჰოლანდიაში
15-16 ივნისი
15:00 საათი - მიუზიკლი მარჯანიშვილის
თეატრში - „ალისა საოცრებათა ქვეყანაში“

მე-12 კლასელების სკოლის
დამთავრების ცერემონია
ვულოცავთ
ჩვენს
მე-12
კლასელებს
სკოლის
წარმატებით
დამთავრებას.
ბრიტანულ-ქართული
აკადემიის თითოეული თანამშრომლის სახელით
ვუსურვებთ წინსვლასა და ბედნიერებას. ჩვენი
კურსდამთავრებულთა რიცხვი სულ უფრო და უფრო
იზრდება და დარწმუნებულები ვართ, რომ ისინი
მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანენ ჩვენი საზოგადოების
განვითარებაში. გვსურს, რომ მადლობა გადავუხადოთ
მშობლებს ნდობისა და ხანგრძლივი ნაყოფიერი
თანამშრომლობისთვის.

18 ივნისი
10:00-დან 11:00 საათამდე და 11:00-დან
12:00 საათამდე სკოლამდელი განათლების
ცენტრის მოსწავლეების სპექტაკლი
20 ივნისი
11:00-დან 12:00 საათამდე I-II კლასელების
დაჯილდოების ცერემონია
21 ივნისი
10:00-დან 12:00 საათამდე
სკოლამდელი განათლების ცენტრის
მოსწავლეების დაჯილდოების ღონისძიება

III-IV კლასების მიუზიკლი
28
თებერვალს
მარჯანიშვილის
თეატრში
ბრიტანულ-ქართული აკადემიის III-IV კლასების
არაჩვეულებრივმა
მოსწავლეებმა
მაყურებელს
წარუდგინეს მიუზიკლი “Everything Is Possible”.
ჩვენი ბავშვების, შემოქმედებითი და აკადემიური
გუნდების,
ასევე
ადმინისტრაციის
სახელით
გვსურს დიდი მადლობა გადავუხადოთ მშობლებსა
და ოჯახების მეგობრებს, რომლებიც დაესწრნენ
ღონისძიებას და მიუზიკლის მზადების თითოეულ
ეტაპზე
გამოხატავდნენ
მხარდაჭერას.
ჩვენ
გვჯერა, რომ ჩვენი პატარა მსახიობები მომავალში
კიდევ ძალიან ბევრ სასიამოვნო სანახაობას
შემოგვთავაზებენ.

www.bga.ge

British-Georgin Academy

„ალისა საოცრებათა ქვეყანაში“
თუ გსურთ ბავშვებთან ერთად საინტერესო შაბათკვირის გატარება, 15 და 16 ივნისს გეპატიჟებით
მარჯანიშვილის
თეატრში
ბროდვეის
თეატრის
საბავშვო მიუზიკლზე
“Alice in Wonderland Jr”.
ბრიტანულ-ქართული აკადემიისა და ბრიტანული
საერთაშორისო სკოლის მოსწავლეები წარმოგიდგენენ
მრავალფეროვანი თავგადასავლებით აღსავსე საოცარ
ამბავს.
წარმოდგენა გაიმართება 15:00 საათზე. ბილეთების
შეძენა შეგიძლიათ შემდეგი ბმულის მეშვეობით:

https://bit.ly/2Kz0Frj

ღონისძიება გახლავთ საქველმოქმედო და ბილეთის
შეძენით თქვენ ავტომატურად დაეხმარებით 3 წლის
ლუკა გამყრელიძეს, რომელსაც სიმსივნის ერთ-ერთი
ფორმა, ნეირობლასტომა დაუდგინეს. გარკვეული
პერიოდის განმავლობაში ლუკა უნდა იყოს მუდმივი
დაკვირვების ქვეშ, რის გამოც სამ თვეში ერთხელ მას
სტამბოლის კლინიკაში უწევს გამგზავრება. მორიგი
ვიზიტი ივლისის თვეშია დაგეგმილი.
გთხოვთ მიუზიკლის შესახებ ინფორმაცია გაუზიაროთ
ყველა შესაძლო დაინტერესებულ პირს. ჩვენი
მოსწავლეები დაუვიწყარ სანახაობას გვპირდებიან!

2019-2020 სასწავლო წელი
სწავლის დაწყების დროსთან დაკავშირებით სიახლე გვაქვს - მოსწავლეებს აკადემიაში
შეუძლიათ გამოცხადდნენ 08:30 საათიდან, ხოლო 08:45 საათზე ისინი საკლასო ოთახებში უნდა
იმყოფებოდნენ. აღნიშნული ცვლილება აუცილებელია ახალი სასკოლო სასწავლო გეგმის წარმატებით
განხორციელებისთვის. გთხოვთ მომდევნო წლის აკადემიური კალენდარი იხილოთ წერილზე
თანდართული დოკუმენტის სახით.

III-IV კლასების მიუზიკლი

III-IV კლასების ვიზიტი ეთნოგრაფიულ
მუზეუმში

ექსკურსიის ფარგლებში მოსწავლეები „ეკოსკოპის“
წარმომადგენლებთან ერთად დააკვირდნენ ქვის
იარაღის დამზადების უძველეს ტექნიკას, ასევე
მჭედლობის, მეთუნეობის, ქვაზე კვეთის, ხეზე
ჭრისა და ქსოვა/ქარგვის პროცესებს, შემდეგ
კი
მონაწილეობა
მიიღეს
საგანმანათლებლო
თამაშებში,
რომელთა
საშუალებითაც
უნდა
გაერკვიათ მასალების წარმოშობა და თვისებები.

ედინბურგის ჰერცოგის ჯილდოს მონაწილეებს
განსაკუთრებული თავგადასავალი გადახდათ თავს.
მანგლისში ორდღიანი ლაშქრობისას მათ მრავალი
გამოწვევა გადალახეს, დაფარეს 26 კილომეტრზე
მეტი,
პირველად
გაატარეს
ღამე
კარვებში
ვარკსვლავებიანი ცის ქვეშ და საკუთარი ხელით
დანთებულ კოცონზე თავადვე მოიმზადეს საკვები.

შეჯიბრება ჰაუსის გუნდებს შორის
3
ივნისს
წარმატებით
ჩატარდა
სპორტული
შეჯიბრებები V-XI კლასების მოსწავლეებს შორის.
გარდა იმისა, რომ ღონისძიება მიზნად ისახავდა
ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზებას, ის ასევე
მნიშვნელოვანი გამოცდილების მომტანი აღმოჩნდა
მოსწავლეებს შორის თანამშრომლობითი უნარჩვევების განვითარების თვალსაზრისით. სპორტული
აქტივობებისას მოსწავლეები სწავლობენ, თუ რა
დიდი მნიშვნელობა აქვს გუნდურ სულისკვეთებას
წარმატების
მისაღწევად,
ასევე
მათ
უწევთ
განსხვავებული ხასიათის მქონე ადამიანებთან
სხვადასხვა გარემოში თანამშრომლობა. სწორედ
ამ ყველაფრის გამო ჩვენ არაერთ სპორტულ
ღონისძიებას ვთავაზობთ ჩვენს მოსწავლეებს.

კომფორტის ზონიდან გამოსვლამ მოსწავლეები
ფიზიკურად
და
ემოციურად
გააძლიერა
და
განსაკუთრებული თავდაჯერება შემატა.
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