
სიახლეები

possibilities / additions etc please contact the admin team.  Speaking of our admin 
team….. we wish Lana a massive congratulations on her engagement and wish her a 
long and happy life with her future husband.  Our caring teachers organised an after 
school surpise for Lana to celebrate this happy occasion. 
Thank you to the parents who have contacted me this week to share suggested ar-
eas for improvement and constructive feedback; these are helpful and appreciated.  
As always, please speak to your children.  Remind and discuss with them the theme 
for this month which is Responsibility and all of its associated community benefits.   
 
I wish you all a wonderful week. 
Carolynne

მიმდინარე კვირების განმავლობაში ჩვენი მოსწავლეები ჩართულები არიან აქტიური 
სწავლა-სწავლების პროცესში, რომლის ფარგლებშიც საშუალება აქვთ თავადაც შეიტანონ 
წვლილი გაკვეთილების მიმდინარეობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების 
მიღებისას, დაეხმარონ ერთმანეთს და გაუზიარონ საკუთარი ცოდნა და გამოცდილება. 
შესაბამისი კრიტიკული კითხვების დასმით, როგორებიც არის მაგალითად: „როგორ 
გადავაქციოთ ჩვენი კლასი მუზეუმად?“ ან „წესების შემუშავება უფრო რთულია თუ მათი 
შესრულება?“  მასწავლებლები ხელს უწყობენ მოსწავლეთა 

The first few weeks in the senior school have been very busy! Students are getting to know their 
new timetables and teachers, as well as becoming familiar with the new systems in place at 
BGA. Block A’s pastoral focus is responsibility and mentors have been discussing roles within our 
school community. As our oldest students; the senior school is expected to role model the ideal 
BGA student. As such they have been expected to familiarise themselves with the school’s new 
ethos and core values. Our students clearly have a lot to give back to the school and over the next 
few months I look forward to watching them develop in these leadership roles.

ძვირფასო მშობლებო,

გიგზავნით, ბრიტანულ-ქართული აკადემიის რიგით მეორე ბილინგვურ საინფორმაციო 
გაზეთს. ვფიქრობ, სკოლის შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის ინგლისურ ენაზე 
მიღება თქვენთვის სიახლეა. ამიტომ გამოიყენეთ ეს შესაძლებლობა, გაატაროთ დრო 
თქვენს ბავშვთან, რომელიც მიმდინარე კვირის სიახლეების თარგმნაში დაგეხმარებათ 
 
With clubs starting last week, we found ourselves in new territory.  This is the first year that clubs have 
been open to our BGA students in grades 7 -12 and the first time we are coordinating the movements 
of such large numbers.  We have points to improve upon before the next club cycle begins but on the 

Coming up this Wednesday, 2nd of October, our upper senior school grades 11 and 12 will attend the SRT Uni-
versity Fair. Over 20 universities will be represented at the fair and this will give our students a good opportunity to 
find out about some of the options available to them regarding further education abroad.

დამოუკიდებელ ინტელექტუალურ აქტივობებს, ჯგუფურ მუშაობას, დისკუსიებს და საშუალებას აძლევენ 
მათ თავად აღმოაჩინონ პასუხები. 
სხვადასხვა საგნის ფარგლებში მოსწავლეები ასევე განივითარებენ პასუხისმგებლობის, 
თანამშრომლობისა და კომუნიკაციის უნარებს. განსხვავებულ გარემოში, მაგალითად ღია ცის ქვეშ 
დაგეგმილი გაკვეთილები, რომლებიც ცდება საკლასო ოთახს, ხელს უწყობს ინტერაქციას, გუნდურობასა 
და სოციალური უნარების განვითარებას. 
ასევე, აკადემიის ყველა კლასისათვის იგეგმება გასვლითი ღონისძიებები, რომლებიც ფოკუსირებული 
იქნება მიმდინარე ბლოკის მთავარ მიზანზე - პასუხისმგებლობის გრძნობის განვითარებაზე. 
საგაკვეთილო პროცესში მიმდინარე ცვლილებებს აკადემიის ზოგიერთი მოსწავლე უკეთ პასუხობს, 
ვიდრე სხვები. ამიტომ, გვინდა გთხოვოთ, რომ თქვენს ბავშვებს სახლშიც ესაუბროთ პასუხისმგებლობის 
გრძნობასა და მისი განვითარების შესაძლებლობებზე.  

whole, it has been a positive start to an initiative that increases the range of experiences available to your children. 
Movement between clubs at this time is no longer permitted as it has a knock-on effect on all others. However, we do 
welcome additions to clubs that are perhaps undersubscribed. If there are any questions about clubs / moving
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საზოგადოებრივი მეცნიერების 
კათედრა

 მე-10 კლასში სწავლა იმერეთში თავგადასავლებით 
სავსე ტურით დავიწყეთ, რომლის მიზანი მე-9 
კლასში ნასწავლი  საქართველოს გეოგრაფიისა 
და ისტორიის შეჯამება იყო.  მოვინახულეთ 
პრომეთეს მღვიმე, სათაფლიის  ნაკრძალი, 
სადაც გეოლოგიური, პალეონტოლოგიური, 
სპელეოლოგიური, ზოოლოგიური  და ბოტანიკური 
ძეგლები  საგულდაგულოდ  გავიცანით. ბევრი  
ვისეირნეთ რელიქტურ კოლხურ  ტყეში. ჩვენი ტური  
კი დავით აღმაშენებლის საფლავზე  და გელათის  
აკადემიაში  ვიზიტით  დავასრულეთ.

წინა პარასკევს მე-11 კლასელებს საშუალება 
ჰქონდათ საერთაშორისო ისტორიის ოლიმპიადის 
The International History Bee and Bowl (IHBB)-ის 
წარმომადგენელთან ერთად ინტელექტუალურ 
ვიქტორინაში მიეღოთ მონაწილეობა. IHBB ისტორიის 
ვიქტორინულ ტურნირებს მოსწავლეებისთვის 
მსოფლიოს დაახლოებით 30 ქვეყანაში ატარებს. 
საინტერესო და მეგობრული შეხვედრის ბოლოს, 
ჩვენმა მოსწავლეებმა 2020 წელს ჟენევაში დაგეგმილ 
საერთაშორისო ვიქტორინაში მონაწილეობის 
შესახებ იმსჯელეს.

უცხოური ენების კათედრა

მეხუთე  კლასის მოსწავლეებმა წელს დაიწყეს 
რუსული და გერმანული ენების შესწავლა. ისინი 
სიახლეებს დიდი ინტერესით შეხვდნენ და არ 
შეუშინდნენ გამოწვევებს. ყველა აქტიურად არის 
ჩართული სამუშაო პროცესში. უკვე რუტინად იქცა 
ახალი ბგერების წარმოთქმა, ასოების წერა, კითხვა და 
მარტივი წინადადებების შედგენა. განსაკუთრებით 
სახალისო აღმოჩნდა პროექტი ,,მხიარული ანბანი“. 
პროექტზე მუშაობისას, ჯგუფებში გადანაწილებულმა 
მოსწავლეებმა თავად გაინაწილეს აქტივობები  და 
გაითავისეს  პასუხისმგებლობა  ჯუფის წევრების 
წინაშე.  შესრულებული სამუშაო სხვადასხვა ჯგუფის 
წევრებმა თავადვე შეუფასეს ერთმანეთს. 

ENGLISH LANGUAGE FACULTY

Cambridge Global Perspectives (GP) is a stimulating 
course that is not tied to a specific subject. In our GP 
class students look at the topic through any subject lens 
(whether: writing and reading in English, analyzing and 
improving their ICT skills) 
Our students stretch across traditional subject bound-
aries and are developing transferable skills, including 
teamwork, presentations, projects and working with other 
learners around the world. And of course the emphasis is 
on developing the ability to think critically about a range of 
global issues with more than one point of view. 
In this particular class (please see the pictures below) stu-
dents: search for information; read and record and identi-
fy trends and discuss different perspectives

ქართული ენისა და ლიტერატურის 
კათედრა

რას ნიშნავს კარგი წიგნი? რატომ არის ყოველი 
ახალი წიგნი ახალი სამყარო? რა კითხვას 
დაუსვამდი საყვარელ მწერალს, რომ შეგძლებოდა? 
სწორედ ამ საკითხებზე მსჯელობდნენ მე-9 (ლურჯი) 
კლასის მოსწავლეები კრეატიული წიგნიერების 
გაკვეთილზე ბიბლიოთეკაში, ქმნიდნენ  ვირტუალურ 
ბიბლიოთეკას, ირჩვედნენ საკითხავ წიგნს, 
გამოთქვამდნენ საკუთარ მოსაზრებებს წიგნის 
სავარაუდო შინაარსთან დაკავშირებით. რადგან 
თავად ირჩევენ ნაწარმოებს, მოსწავლეები მეტი 
პასუხისმგებლობით ასრულებენ დავალებას და 
უფრო დიდი ინტერესით კითხულობენ მას.

https://www.facebook.com/BritishGeorgianAcademy/
http://www.bga.ge


მათემატიკის კათედრა

მათემატიკის კათედრაზე მასწავლებელთა 
უმთავრესი პასუხისგმებლობაა, რომ გაკვეთილები 
სასიამოვნოდ და სახალისოდ დაგეგმონ. 
ჩვენი მიზანია, რომ მათემატიკა თითოეული 
მოსწავლისთვის იქცეს სფეროდ, რომელსაც 
ინტერესითა და ცნობისმოყვარეობით გაეცნობიან 
და გამოიყენებენ სხვადასხვა კონტექსტში. ჩვენი 
ჯგუფური აქტივობის დევიზია: „ასწავლე და ისწავლი,“  
რათა მოსწავლეები მიეჩვევიონ გუნდურ მუშაობას 
და მარტივად დაძლიონ გამოწვევები. 

ლეო კვაჭაძის 17, თბილისი 0186, საქართველო

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების 
კათედრა

28 სექტემბერს  ბრიტანულ-ქართული აკადემიის 
მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს ილიას 
უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ სამეცნიერო 
პიკნიკში, რომელიც ვაკის პარკში ჩატარდა.  28-ე 
კარავში ჩვენმა მოსწავლეებმა წარმოადგინეს 
საინტერესო,  სახალისო და ორიგინალური 
ექსპერიმენტები ფიზიკაში.  

ესთეტიკური აღზრდის კათედრა

მუსიკის საგაკვეთილო პროცესი ბრიტანულ-ქართულ 
აკადემიაში დიდი მოლოდინებითა და ენთუზიაზმით 
დაიწყო.  შევუდექით  მუსიკის ძირითადი 
ელემენტების შესწავლას. პირველი კვირები მუსიკის  
ერთ-ერთი მთავარი ელემენტის - მელოდიის 
აღმოჩენის, აღქმის, გაგების, შესწავლის, შექმნის 
პროცესს დაეთმო. 

მას შემდეგ, რაც ევროპული კლასიკური მუსიკის 
ეპოქალურ დაყოფას გავეცანით, ჩვენი ყურადღება 
მუსიკის გენიოსზე - ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტზე 
შევაჩერეთ. მისი ერთი შეხედვით მარტივი 
და ამავდროულად გენიალური მელოდიების 
ფონზე, მოსწავლეები მოცარტის შემოქმედებით 
ბიოგრაფიასაც დიდი ინტერესით ეცნობიან. ისმენენ  
თანამედროვეობის ვირტუოზი შემსრულებლების 
შემოთავაზებულ ვერსიებს მოცარტის მუსიკაზე.... 
ადარებენ, მსჯელობენ და საკუთარ ფავორიტებს 
ასახელებენ.

აღნიშნულ ექსპერიმენტებს ხელმძღვანელობდა 
ქალბატონი დალი ლომიძე.  მოსწავლეები 
აკვირდებოდნენ მაგნიტურ და ოპტიკურ მოვლენებს. 
ვიზიტორთა განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია 
მაგნეტიზმის გამოვლინების სხვადასხვა 
შემთხვევაზე დაკვირვების შესაძლებლობამ, 
მაგნიტური ჭკვიანი პლასტელინის საკუთარი ხელით 
დამზადებამ და დოლარიანის დაბლენდერების 
ექსპერიმენტმა. ეს დღე დაუვიწყარი იყო ჩვენი 
მოსწავლეებისთვის.

გვსურს მადლობა გადაგიხადოთ ყველას, 
ვინც ესწრებით მშობლებთან შეხვედრებს 
და აქტიურად ხართ ჩართული სკოლისათვის 
მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვის 
პროცესში. თქვენი უკუკავშირი ძალიან 
სასარგებლო და მნიშვნელოვანია ჩვენი 
მომავალი განვითარებისთვის. 
შეგახსენებთ, რომ მომდევნო შეხვედრის თემა 
გახლავთ კვება. შეხვედრამდე შეგიძლიათ  
თქვენთვის საინტერესო საკითხებთან 
დაკავშირებით ელექტრონული ფოსტის 
საშუალებით მიმართოთ კაროლინ ბელს, მარიამ 
შურღაიას, ჯოშ გარნერს ან ლელა ქისტაურს.

დილის შეხვედრა 
მშობლებთან  

11 ოქტომბერი, 08:45 
საათი


