
სიახლეები

მენეჯერი, მგეზავი, მანძილმზომი, მემატიანე, დაცვა, მეურნე: ამ და სხვა ფუნქციების შესრულებაზე 
პასუხისმგებლობა 7-12 კლასების მოსწავლეებმა ბირთვისის სათავგადასავლო ლაშქრობის დროს 
გადაინაწილეს. თითოეული როლი მათგან სხვადასხვა საგნის ფარგლებში მიღებული ცოდნისა (მაგ. 
მათემატიკის, გეოგრაფიის, ფიზიკის) და უნარის გამოვლენას მოითხოვდა. ერთობლივი გადაწყვეტილების 
მიღებისა და საკუთარი კომფორტის ზონიდან გამოსვლის აუცილებლობა ჩვენს მოსწავლეებს საკუთარ თავში 
ახალი, განსაკუთრებული უნარების აღმოჩენაში დაეხმარა. პირველ ბლოკს არდადეგების დასრულების 
შემდეგ, ერთობლივი ასამბლეის ფარგლებში შევაჯამებთ და დავაჯილდოვებთ მოსწავლეებს, რომლებმაც 
განსაკუთრებული პასუხისმგებლობის, თანაგრძნობის და თანამშრომლობის უნარები გამოავლინეს. 
ვემზადებით ახალი გამოწვევებისთვის, რომლებსაც მოსწავლეებთან ერთად ჩვენც მოუთმენლად ველით. 

With this newsletter comes the end of our first block for this academic year. Over the past 7 weeks’ students have 
been developing their responsibility for each other and the school community. Mentor classes have discussed the 
changes at BGA in a constructive and meaningful way; that has allowed students to better understand their role at 
school as more than just a learner but an active member of the community. Students have been on field trips focused 
around our core value of responsibility and 9th grade have taken responsibility for this year’s Halloween party. Final-
ly, at the beginning of next block we will begin our selection process for new house captains. Which will be a very 
big responsibility as they will be part of the school’s evaluation and redevelopment of the house system. Hope you 
all have a restful break and I look forward to seeing you all after the break.

Dear Parents and Guardians,

We find ourselves at the end of a very busy half-term.  It has been full of changes and challenges, adjustments and 
adaptations, reviews and reflections.  Focusing on the theme of responsibility has allowed the community to practice 
the implementation of BGA aims as laid out in our BGA handbook; turning paper-based policy into the real-life, prac-
tical application of skills.  Our school philosophy is founded on holistic learning and the opportunity to put words into 
actions emphasises this; our students are becoming aware of what responsibility looks and feels  like when applied to 
every-day situations.  From discussing the code of conduct to applying responsibility during the field trips, our students 
have responded fantastically well to our BGA core value learning initiatives. After the holiday, we shift the focus to the
value of communication.  What better way to introduce com-
munication and link it to responsibility than through sport 
and friendly competition!  BGA invites students, parents and 
staff to a volleyball event.  We will form 3 BGA teams that 
will face BIST in a tournament planned for Thursday 7th No-
vember 15.30 - 16.45.   There is no need to sign up.  Sim-
ply come along with a view to being involved and part of 
a (hopefully) cooperative, winning team! The picture here 
shows BGA and BIST mixed volleyball squads demonstrating 
sportsmanship behaviour after our competition last month.   
 
Have a happy holiday, 
Carolynne

ოქტომბერი, 2019



ENGLISH LANGUAGE FACULTYქართული ენისა და ლიტერატურის 
კათედრა

საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებების კათედრა

2019-2020 სასწავლო წლიდან მასწავლებლის 
სახლში მოქმედ საბუნებისმეტყველო საგნების 
მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა 
სამოდელო კლუბი „ჩხირკედელა“, რომელიც 
ახორციელებს საბუნებისმეტყველო ტურნირს STEM - 
ის მიმართულების საგნებში.  
ბიოლოგიის ტურნირში ჩაება ჩვენი სკოლის გუნდი 
„პენტოზა“, რომლის ხელმძღვანელია ბიოლოგიის 
მასწავლებელი ხათუნა გოგალაძე, გუნდის წევრები 
საბა კვინიკაძე, ელენე გალდავა, ანა ოკუჯავა, ანანო 
კუტიბაშვილი, ქეთევან რამიშვილი.
ტურნირში მონაწილე გუნდებს ეგზავნებათ საკვლევი 
ამოცანები (8 ამოცანა), რომელთა გადაწყვეტისას 
საჭიროა, გამოავლინონ სხვადასხვა უნარ - ჩვევა. 
ტურნირში მონაწილეობისთვის აუცილებელი პირობა 
იყო გუნდის მისასალმებელი ვიდეოს ჩაწერა. ეს 
ვიდეო აიტვირთა ტურნირის ოფიციალურ გვერდზეც. 
იხილეთ ვიდეო.

ესთეტიკური აღზრდის კათედრა

ბრიტანულ-ქართულ აკადემიაში ხელოვნების 
გაკვეთილები, ტრადიციულად, მრავალფეროვანი 
შემოქმედებითი აქტივობებით გამოირჩევა. ამ 
კვირის საგაკვეთილო თემა მეხუთეკლასელთათვის 
იყო „ჩვენი საყვარელი გმირები“.
ყველა ბავშვს ჰყავს თავის გმირი. ეს შეიძლება იყოს 
რეალური პიროვნება ან გამოგონილი პერსონაჟი, 
პერსონაჟები სხვადასხვა ანიმაციებიდან და ა.შ. 
ბავშვებთან ერთად ვისაუბრეთ მათ საყვარელ 
გმირებზე, რატომ მოსწონთ ან რა შესაძლებლობები 
აქვთ მათ, რითი ეხმარებიან სხვა ადამიანებს, 
დავათვალიერეთ სხვა ბავშვების შექმნილი 
ნამუშევრებიც. სხვადასხვა მასალის დახმარებით 
(ფანქარი, ფლომასტერი, ფერადი ქაღალდები, წებო, 
მაკრატელი) ქაღალდზე გადავიტანეთ ჩვენი გმირები 
და  დავხატეთ მათი გარემოც.  შევისწავლეთ pop-
up გასაშლელი წიგნების დამზადების ტექნიკა 
და შევქმენით ინდივიდუალური, ლამაზი და 
კრეატიული გვერდები. ამ ნამუშევრების ხილვა 
მეხუთეკლასელთა საგამოფენო სტენდებზეა 
შესაძლებელი.

როდის  და რატომ    შეიქმნა  პირველი  ბიბლიოთეკა, 
როგორ  წერდნენ ადამიანები  წიგნებს  საბეჭდი 
მანქანის გამოგონებამდე -  ამ  და  სხვა საინტერესო 
კითხვებზე მიიღეს პასუხი მეექვსე ლურჯი კლასის 
მოსწავლეებმა     საქართველოს პარლამენტის  
ეროვნულ  ბიბლიოთეკაში  ვიზიტისას.     ბავშვებმა   
ნახეს  მინიატურული წიგნები  და მოისმინეს   
მათი  შექმნის  ისტორია.   აგრეთვე, იხილეს,  
“ვეფხისტყაოსნის“  უძველესი  გამოცემები  ქართულ  
და უცხოურ  ენებზე. იშვიათი გამოცემების   დარბაზში  
სიძველითა    და ფორმით    გამორჩეულ  წიგნებს  
შეავლეს თვალი.  ექსკურსიამძღოლმა        პატარებს 
კატალოგის  დანიშნულება აუხსნა და აჩვენა,  
როგორ არჩევდა მკითხველი  სასურველ  წიგნს     
კომპიუტერულ  ეპოქამდე;   
 ეს  ვიზიტი დაგვეხმარა მეექვსე კლასის  
სახელმძღვანელოს  პირველი  თავის წიგნის  
შეჯამებაშიც. 

Phenomenon-Based Learning, on Lisi Lake, with Y8Red 
students was based on an inquiry learning and prob-
lem-based learning about the Lisi Lake itself, in terms of 
Global Perspectives. Students identified information and 
trends using the following criteria: 
• Definitions; 
• Facts; 
• Opinions; 
• Predictions; 
• Value Judgements. 
During which they were seen as active knowledge build-
ers and information was gathered as a result of prob-
lem-solving, constructed out of ‘little pieces’ into a whole 
presentation. 

https://www.youtube.com/watch?v=dSd4NQdMPQc&amp=&feature=youtu.be


საზოგადოებრივი მეცნიერების 
კათედრა

ისტორიის გაკვეთილმა   აკადემიის შიდა  ეზოში 
გადაინაცვლა. ისტორიის ახალი თემის „ქვის ხანა 
და უძველესი ადამიანი“  გახსნა პირველყოფილი 
ადამიანის ყოფა ცხოვრების შესწავლით დაიწყო.   
სწავლების მიზანი ამ  2 კვირის განმავლობაში 
იყო    მოსწავლეს     გაეაზრებინა, როგორი იყო 
პირველყოფილი( უძველესი) ადამიანი და უძველესი 
საზოგადოება. საგნის სწავლების პროცესში 
მოსწავლეები  ჯგუფებად დაიყვნენ   და სხვადასხვა  
წყაროს გამოყენებით ასრულებედნენ სხვადასხვა 
ჯგუფურ დავალებას:  I ჯგუფი იკვლევდა, თუ როგორი 
ტიპის საცხოვრებელს იყენებდა პირველყოფილი 
ადამიანი, როგორი ტიპის მეურნეობას ეწეოდა 
ის. II ჯგუფი კი  იკვლევდა, თუ რისგან შედგებოდა 
პირველყოფილი ადამიანის კვებითი რაციონი.   
სხვადასხვა დანიშნულების რა და რა ტიპის იარაღს 
ამზადებდა პირველყოფილი ადამიანი და რა 
მასალისგან. თემის  დასრულების შემდეგ    მე-7 
წითელი კლასის კრეატიულმა გუნდმა ისტორიის 
გაკვეთილზე  მეზოლითის და ნეოლოთის   დროის  
პირველი ადამიანების საცხოვრებელი სახლების 
აგებაში შეჯიბრი მოაწყო.  მათ უძველესი სახლის 
მიმსგავსებული   2 მაკეტი დაამზადეს.

უცხოური ენების კათედრა

საშემოდგომო არდადეგების წინა კვირაში რუსული 
და გერმანული ენების გაკვეთილების გარკვეული 
დრო დავუთმეთ ნასწავლი მასალის შეჯამებას. 
მეხუთე კლასის მოსწავლეებმა ნასწავლი გერმანული 
სიტყვები მხიარული აქტივობებით განამტკიცეს, 
ასევე საინტერესოდ წარიმართა სასწავლო 
პროცესი მეათე კლასში. მათ რუსულის გაკვეთილზე 
ვირტუალურად იმოგზაურეს მარკ შაგალის მუზეუმში 
და ერთმანეთს გაუზიარეს შთაბეჭდილებები 
ცნობილი მხატვრის ნამუშევრების შესახებ. 
მრავალფეროვანი აქტივობებით იყო დატვირთული 
მეთერთმეტე/მეთორმეტე კლასების გერმანული 
ენის გაკვეთილი. ნასწავლი ფრაზების გამოყენებით 
გაიმართა საინტერესო დისკუსია აქტუალური 
სოციალური საკითხების შესახებ. განსაკუთრებით 
სახალისო აღმოჩნდა სიტყვების გამეორება ჯგუფებს 
შორის შეჯიბრის პრინციპით, რაც პოზიტიურად 
აისახა საგაკვეთილო პროცესზე.

ლეო კვაჭაძის 17, თბილისი 0186, საქართველო

მათემატიკის კათედრა

მიმდინარე რამდენიმე კვირა ხელოვნებასთან 
ინტეგრირებულ გაკვეთილებს დაეთმობა. 
მოსწავლეები დაამზადებენ კუბებს და გარკვეული 
წესით ააწყობენ 7 განსხვავებულ ფიგურას. 
აღნიშნული 7 ფიგურით  მოსწავლეები ეცდებიან 
ააწყონ 3x3x3-ზე კუბი.  მოცემულ თავსატეხს „სომას 
კუბი“ ეწოდება და მისი  ამოხსნის 240 ვარიანტი 
არსებობს.  თავსატეხი შეიქმნა პოლ ჰეინის მიერ 
და  მისი მიზანი  კომპლექსური პრობლემების 
სხვადასხვა გზით ამოხსნაა. თავსატეხი კარგი 
გონებრივი სავარჯიშოა და მოხარულები ვიქნებით, 
თუ კომპიუტერისთვის გამოყოფილი დროის 
რაღაც ნაწილს მაინც მოსწავლეები მსგავსი ტიპის 
თავსატეხების ამოხსნას დაუთმობენ. 

British-Georgin Academywww.bga.ge


