
სიახლეები

მიმდინარე კვირების განმავლობაში ჩვენმა მოსწავლეებმა გამართეს აქტიური დისკუსიები ბრიტანულ-
ქართული აკადემიის მოსწავლეთა ქცევის კოდექსის შესახებ მენტორის საათზე,  მოირგეს წაკითხული 
წიგნების პერსონაჟების როლები ინგლისური ენის გაკვეთილებზე, გუნდურად გადაჭრეს მათემატიკური 
ამოცანები, დაგეგმეს მოგზაურობა აკადემიის მიმდებარედ ახალი გეოგრაფიული ობიექტების 
„აღმოსაჩენად.“ ეს და მსგავსი აქტივობები მოსწავლეებს ეხმარებათ გააცნობიერონ საკუთარი როლების 
მნიშვნელობა ინდივიდუალური და ჯგუფური წარმატების მისაღწევად და გაიაზრონ ის პასუხისმგებლობა, 
რომელიც აკისრიათ აკადემიაში სწავლისათვის საუკეთესო გარემოს შესაქმნელად.

This week our upper senior school attended a seminar with a representative of BHMS - Business Hotel Management 
School Luzern. The talk was focused on discovering your hidden talents, passions and skills before deciding on fur-
ther education or career objectives. Our guest speaker used a Venn diagram to argue that you can only be truly fulfilled 
by your work if you find the overlap between what you’re good at, what you’re passionate about and what pays! The 
guest speaker also spoke about the growing trend for employers to focus on soft skills or attributes when hiring. This 
reflects what we as a school are focused on through our 5 core values. Over the next few months we will have more 
guest speakers visit us in the senior school as it is a perfect opportunity for students to explore their future options. 
 
Joshua Garner 

Dear Parents,

I attended the International Baccalaureate School Administrators conference over the weekend which 
very much focused on 1. International Mindedness and 2. the concept of Service Learning.  Interna-
tional mindedness encompasses many things but can be summarised as the learned ability to adapt 
and adjust to cultural differences going way beyond ‘tolerance’ to develop humanitarian skills.  In 
addition to life-skills learning, understanding humanitarianism will help create a better world not only 
for your children but for your children’s children.  The concept of service learning extends beyond ac-
ademic abilities and delves into Aristotle’s philosophy that ‘Educating the mind without educating the 
heart is no education at all’.  Together, these are fundamental features that, as a school community, 
we must address and look to nurture if we are to develop a students holistic potential.  John Hattie is a renowned and 
respected educational researcher whose findings have shown that 20% of a student’s actions and responses to school 
policies and expectations are influenced by their teachers, 30% by their peers and 50% by their home environment.  As 
parents, your positive influence and continued support of our BGA core values and mission statement is of paramount 
importance.  This month, students continue to study what it means to be ‘responsible’.  I feel this is the core value that 
will most determine the school’s ability to grow and succeed as we journey from good to great and as we can see from 
Hattie’s statistics, the relationship between school and home is fundamental in generating an ethos and environment 
conducive to sustainable progress.  I look forward to seeing as many of you as possible this Friday at 0845 where we 
can elaborate on pertinent educational issues such as these.

ოქტომბერი, 2019



ENGLISH LANGUAGE FACULTY

This month year 11 have been reading and discussing 
American science fiction stories, discovering a class-wide 
appreciation of the late, great Ray Bradbury. They have 
also been applying their creative skills to the art of screen-
writing, adapting the author’s classic short All Summer in 
a Day in to scripts for short films.

ქართული ენისა და ლიტერატურის 
კათედრა

მეათე კლასის (ლურჯი) მოსწავლეებისთვის 
საინტერესო აღმოჩნდა აქტივობა „წიგნის თარო“. 
მათ ამჯერად იაკობ ხუცესის „შუშანიკის წამება“ 
შეაჯამეს ამგვარად. 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების 
კათედრა

This past weekend our very own Mrs Khatuna Gogoladze 
was selected as one of the top 10 nominees for the 2019 
National Teachers Prize and was invited to receive her 
prize at the official ceremony at Mtatsminda Park. The 
prize is awarded to teachers that demonstrate improve-
ment of pupil outcomes through the use of innovative 
and effective methods in teaching. I invite you to join 
me in congratulating Ms Khatuna on such an impressive 
achievement. For more information visit www.tprize.ge

იყო საინტერსო კითხვები, სწორი პასუხისთვის  
კი არა მხოლოდ ფაქტობრვი ცოდნა იყო საჭირო, 
არამედ ანალიზის, შეფასების, ძველი და ახალი 
ცოდნის, საგანთა შორის კავშირების დაძებნა  
და, რაც მთავარია, ჯგუფში მუშაობის, ჯგუფური 
პასუხისმგებლობისა და ინდივიდუალური 
შესაძლებლობის მაქსიმალურად წარმოჩენის უნარ-
ჩვევათა გამოვლენა-განვითარება. განსხვავებულმა 
აქტივობამ შეცვალა და გაახალისა პატარები. დიდი 
მადლობა მათ სიბეჯითისა და აქტიურობისათვის!

მომდევნო კვირას საბაზო და საშუალო სკოლის მოსწავლეები ბირთვისს დალაშქრავენ. გასვლითი 
აქტივობის მიზანია შეაჯამოს პირველი სასწავლო ბლოკი და მოსწავლეებს საშუალება მისცეს 
სასკოლო გარემოსგან განსხვავებულ კონტექსტში განივითარონ და გამოავლინონ  დროის მართვის, 
ორგანიზებულობისა და თანამშრომლობის უნარები. თითეული კლასის მოსწავლე ჯგუფურად და 
ინდივიდუალურად იქნება პასუხისმგებელი სხვადასხვა წინაღობის დაძლევაზე.
გასვლით ღონისძიებას ახორციელებს საორგანიზაციო ჯგუფი, რომელიც შედგება ბრიტანულ-ქართული 
აკადემიის ადმინისტრაციის, აკადემიური გუნდისა და ორგანიზაცია „ეკოსკოპის“ თანამშრომლებისგან.



საზოგადოებრივი მეცნიერების 
კათედრა

სწავლა პრაქტიკული გამოცდილებით იწყება!
მეშვიდეკლასშიგეოგრფიისსწავლებისპროცესი
სახალისო აქტივობით დავიწყეთ. მოსწავლეებს 
დაევალათ სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე 
სხვადასხვა გეოგრაფიული ობიექტის მდებარეობისა 
და აზიმუტის განსაზღვრა. დავალების მიცემამდე 
მოსწავლეები გაეცნენ ორიენტირების ტრადიციულ და 
თანამედროვე მეთოდებს კომპასისა და ბუნებრივი 
ნიშნების გამოყენებით. შემდეგ ეტაპზე კი კარგად 
შეძლეს მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. 
შექმნილმა სამუშაო და სახალისო ატმოსფერომ 
ხელი შეუწყო მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლებას. 
ისინი მეტი მონდომებით ჩაერთვნენ აქტივობაში, 
წარმატებით გაართვეს თავი დავალებას, დაადგინეს 
გეოგრაფიული ობიექტების მდებარეობა და 
შედეგად, განსაზღვრეს გამოკვეთილი მსგავსება 
და განსხვავება თანამედროვე და ტრადიციულ 
ორიენტირების ხერხებს შორის. 

მათემატიკის კათედრა

მაქსიმალურად ვცდილობთ მათემატიკის 
გაკვეთილები სასიამოვნო და სახალისოდ 
დაგეგმილი იყოს მოსწავლეებისთვის. პროექტებისა 
და პრეზენტაციების მეშვეობით  მათემატიკური 
ცნებები და კონცეფციები მარტივად აღქმადი და 
გააზრებადი იქნება თითოეული მოსწავლისათვის. 
პრეზენტაციები და თემის ვიზუალური წარმოდგენები 
დაეხმარება მათ მარტივად დაიმახსოვრონ და 
გაიგონ საკითხი. ცხოვრება და ყოველდღიურობასთან 
დაკავშირებული საინტერესო დავალებებით კი 
მარტივად გაიაზრებენ მათემატიკის მნიშვნელობას.

უცხოური ენების კათედრა

მერვე წითელი კლასის მოსწავლეები გერმანულ 
ენაში მათთვის განსაკუთრებით საინტერესო და 
სასურველ თემას გადიან. მათ ისწავლეს ახალი 
სიტყვები თემაზე ,,არდადეგები“. ასევე შეძლეს 
წინადადებების და საინტერესო დიალოგების 
შედგენა წინდებულების გამოყენებით.  ახალი 
სიტყვების განმტკიცების მიზნით, მოსწავლეებმა 
ჯგუფებში იმუშავეს მინი-პროექტზე ,,მხიარული 
არდადეგები“ და წარუდგინეს კლასს. ასევე აქტიურად 
სწავლობენ წინდებულებს მერვე წითელი კლასის 
მოსწავლეები რუსულ ენაში. მასწავლებლის მიერ 
დაგეგმილი სხვადასხვა აქტივობის საშუალებით, 
ისინი ცდილობენ ცოდნის განმტკიცებასა და 
გამოყენებას ავთენტურ სიტუაციებში.

ესთეტიკური აღზრდის კათედრა

ბრიტანულ-ქართული აკადემიის მოსწავლეებმა 
გასულ კვირას დაიწყეს თავგადასავლებით აღსავსე 
„მოგზაურობა“ დისნეის ჯადოსნურ სამყაროში. ეს 
„მოგზაურობა“ რამდენიმე თვის განმავლობაში 
გასტანს და  2019-2020 სასწავლო წლის დასასრულს 
Aladdin Jr-ის ზღაპრული პრემიერებით დასრულდება.
საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეებს მიეცათ 
საშუალება საკუთარი თავი დაეფიქსირებინათ 
კასტინგში მონაწილეობის მსურველთა შორის.  
ჩატარდა 3 ვორქშოფი და დაიწყო მღელვარებით 
სავსე შესარჩევი ეტაპი. წარმატებებს ვუსურვებთ 
ჩვენს მომავალ მსახიობებს!

ლეო კვაჭაძის 17, თბილისი 0186, საქართველო


