
სიახლეები

to to BGAs modified aims and objectives and that everyone is playing a role in bringing about positive change that will 
ultimately benefit our students.  We say it often, but it is true….. the world is changing dramatically and our students 
are under extreme pressure to perform, not academically per se, but more in the way they reflect, adapt and react to 
the changes that are happening around them.  I end this term with a reminder of the importance of promoting BGA 
core values at school and at home.  If we are to collaborate and assist students in reaching their full potential we must 
look at developing life skills that will help them navigate and overcome the challenges that await them.  Responsibility, 
communication, inquiry, awareness and creativity are not simple teaching objectives that can be achieved after a few 
lessons but rather, are features that must permeate our BGA community and be practiced, evaluated and re-learned 
in cycles for the rest of our lives.  
Sincere thanks for reading our news and for being actively involved in the BGA community.  I wish you all a happy 
and restful vacation when the time comes. 

Carolynne

Dear Parents, 

This is the last newsletter of what has been an extremely busy and eventful Term 1!  It has been quite 
a period of change and transformation for everyone involved; for Josh, Ben and myself the past 5 
months have included a new job, new home, new country, new food and a series of new expected 
and unexpected challenges.  For the existing BGA community, there has been somewhat of a UK 
overload in terms of approaches to teaching, learning and the adoption of international best practice. 
I appreciate that change takes compromise and patience, especially in a school setting where we ex-
pect large groups of individuals must work together towards common goals; some that do not neces-
sarily reflect our personal needs or opinions.  However, I think the whole community is adjusting well 

მრავალფეროვანი ცვლილებებითა და გამოწვევებით აღსავსე პირველი სემესტრი 
დასასრულს მიუახლოვდა. მოხარული ვარ, რომ მშობლებთან, როგორც სასკოლო 
საზოგადოების უმნიშვნელოვანეს წევრებთან, ხშირი კომუნიკაციის შესაძლებლობა 
მაქვს როგორც ინდივიდუალური და ჯგუფური შეხვედრების, ასევე მშობელთა საბჭოს 
წარმომადგენლებთან თანამშრომლობის, მათთან სატელეფონო საუბრებისა და 
ინფორმაციის წერილობითი მიმოცვლის ფორმით. აკადემიის მიმართ თქვენი პოზიტიური 
დამოკიდებულება და კონსტრუქციული უკუკავშირი, რომელსაც მმართველ გუნდს,

As we approach the holiday period I find myself reflecting on the first part of my journey here in 
Georgia and at BGA. As the days are getting quite short now I leave my apartment for school in the 
dark and as the school bus winds its way up the hill to work I’m met by the sunrise as it illuminates 
Tbilisi. A city that has been nothing but hospitable and welcoming since we arrived here in August 
with our dog! I then arrive to school and I’m greeted every morning by our wonderful student body. 
Any negativity I may have dissipates as I meet my infectiously happy and energetic 5th graders! 
This is a school that I’m very happy to have joined especially at this exciting time in its
development. Yesterday Carolynne and I met with parents from the Senior school for our first info evening. The 
meeting left me feeling very optimistic; discussing the school’s current direction and receiving positive feedback 
about those potential changes. Communication has been our core value focus for block B and I hope that all mem-
bers of the school community feel that the door to my office is open. I encourage you to make an appointment, 
send me an email or otherwise contact me if you would like to discuss any matter. I really believe that if we continue 
to communicate effectively we can build a school community in which we all grow together and feel valued. Happy 
holidays and I look forward to seeing you all in the new year.

მასწავლებლებსა და თქვენს ბავშვებს სასკოლო ცხოვრების შესახებ აწვდით, მნიშვნელოვნად 
აძლიერებს პოზიტიური ცვლილებების გატარების პროცესს. თქვენი აქტიური ჩართულობა სასკოლო 
ცხოვრებაში და ნდობა, რომელსაც აკადემიას უცხადებთ,  სკოლის ძირითად ღირებულებებს კიდევ უფრო 
მყარ საფუძველს უქმნის და საერთო მიზნების მიღწევაში გვეხმარება.



სპორტის კათედრა

რაგბის კვირეული. ნოემბრის ბოლო კვირა და 
დეკემბრის დასაწყისი დაეთმო რაგბის ტექნიკური 
ელემენტების და წესების  გაცნობას, შესწავლას და 
ამ ცოდნის თამაშში გამოყენებას. რაგბი, როგორც 
ყველა გუნდური სპორტი, ავითარებს მნიშვნელოვან 
უნარებს - ურთიერთმხარდაჭერას, კომუნიკაციასა 
და გუნდურ მუშაობას. ამ ეტაპზე ყურადღება სწორ 
პოზიციურ გადაადგილებასა და ხაზზე პასების 
გადაცემის ტექნიკის დახვეწაზე გავამახვილეთ. 
საგაკვეთილო პროცესი მხიარულად და მაღალი 
ჩართულობით წარიმართა.

ENGLISH LANGUAGE FACULTYქართული ენისა და ლიტერატურის 
კათედრა

ესთეტიკური აღზრდის კათედრა

ბრიტანულ-ქართული აკადემიის დაწყებითი 
საფეხურის მოსწავლეები საშობაო გამოფენა-
გაყიდვისთვის ემზადებიან. ეს გამოფენა 
საქველმოქმედოა და მიზნად ისახავს უპოვარი 
თანატოლების თანადგომასა და დახმარებას. ამ 
პროექტის ფარგლებში I და II კლასის მოსწავლეები 
20 დეკემბერს გამართავენ საშობაო სპექტაკლს. 
სპექტაკლის პარალელურად აკადემიის ატრიუმში 
მოეწყობა საშობაო-საახალწლო მოსართავების, 
ბარათებისა და სხვა ნამუშევრების გამოფენა-
გაყიდვა. ამ წამოწყებაში I-VI კლასების მოსწავლეები 
მონაწილეობენ. ისინი ხელოვნების გაკვეთილების 
ფარგლებში გულმოდგინედ ამზადებენ სხვადასხვა 
ორიგინალურ აქსესუარს.

დებატები ერთ-ერთი საუკეთესო  აქტივობაა,  
რომელსაც შეუძლია,  გაახალისოს,   უფრო  
შემოქმედებითი  გახადოს   სასწავლო  პროცესი.  
ქართულის  გაკვეთილზე VII  წითელ კლასში  
სწავლების  ამ  ფორმას პერიოდულად  ვიყენებთ 
ნაწარმოებში  წამოჭრილი   სადავო  საკითხის,  
პერსონაჟის  ამა თუ იმ  ქმედების  უკეთ  გასააზრებლად, 
მისი სხვადასხვა  რაკუსით  წარმოსაჩენად. მიზანი 
მოსწავლეთა განსხვავებული მოსაზრებების 
შეჯერება  და  დასკვნების  გამოტანაა. 
აბესალომისა  და  მურმანის ქცევის  შესაფასებლად    
გამართულ დებატებში  მოსწავლეებმა  გამოავლინეს 
კრიტიკული  აზროვნებისა და პრეზენტაციის, 
კვლევა-ძიების,   გუნდური მუშაობის  უნარ-  ჩვევები. 
მსჯელობისას მოსწავლეები  იცავენ კომუნიკაციის 
წესებს,  ხვეწენ  საჯარო მეტყველების კულტურასა 
და  გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევებს.

The effectiveness of the English class comes through 
the learning process based on diversity of versatile 
resources. In our English classes student get more 
aware of the world around us. In this particular class 
with year 6 blues and reds students created projects 
about the Ancient civilization – Egypt through devel-
oping transferable skills. They brushed up their ICT 
skills with  the help of searching  the relevant  infor-
mation and watched relevant  movies about Egyptian 
gods – pharaohs. Discussed and shared different 
viewpoints and superstitions regarding the  ancient 
peoples.  They have been applying their creative 
skills through making posters.



საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების 
კათედრა

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლებისას 
მნიშვნელოვანია მრავალფეროვანი აქტივობების 
დაგეგმვა, როგორც განმსაზღვრელი, ასევე 
განმავითარებელი შეფასებისთვის. მოდელების 
აწყობა და პოსტერული მოხსენებები ისეთ უნარ 
-ჩვევებს ავითარებს,  როგორიცაა ანალიზის, სინთეზის, 
მეტყველების უნარები. ბავშვები სწავლობენ გუნდურ 
მუშაობას, ინაწილებენ როლებსა და შესასრულებელ 
სამუშაოებს. მეათე კლასმა ბიოლოგიაში თემა შეაჯამა 
პოსტერებითა და მოდელების შექმნით. აქტივობა 
სახალისო და საინტერესო გამოდგა. მოსწავლეებმა 
დაგეგმეს შესასრულებელი სამუშაო, გადაინაწილეს 
როლები, მოიძიეს ინფორმაცია, იმუშავეს გუნდურად, 
შექმნეს პოსტერები, გააკეთეს მოხსენებები და 
დაამზადეს უჯრედის მოდელები. დამატებით, ისინი  
ჟელატინითა და ხილი გაუმასპინძლდნენ მეშვიდე 
კლასელებს. მნიშვნელოვანი იყო შესრულებული 
სამუშაოს მეშვიდე კლასელთათვის გაზიარებაც, 
რადგან ამჟამად ისინიც ამავე  თემას ამუშავებენ. 
შემაჯამებელმა სამუშაომ საინტერესოდ ჩაიარა.

საზოგადოებრივი მეცნიერების 
კათედრა

მე-12 კლასი  მე-19 საუკუნის მსოფლიოსა და 
საქართველოს  პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ 
და კულტურულ ისტორიას სწავლობს. ამ დიდი თემის 
ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი  „ბატონყმობის 
გაუქმებაა“. მოსწავლეებმა ეს დიდი მოვლენა 
იმიტირებული სასამართლოს  გამართვით შეაჯამეს, 
სადაც სამი ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი პოზიციები 
განიხილეს; პირველმა ჯგუფმა წარმოადგინა 
თავადაზნაურთა ინტერესები, მეორე ჯგუფმა კი ყმა 
გლეხთა ინტერესები დაიცვა.  მათ არგუმენტირებულად 
დაასაბუთეს პირადი თავისუფლებისა  და მიწის 
კერძო საკუთრების  მოპოვების აუცილებლობა. 
მესამე ჯგუფში გაერთიანდნენ „ექსპერტები“, 
რომლებმაც სიღრმისეულად შეისწავლეს ინგლისისა 
და საფრანგეთის ისტორია. მათ გამოიყენეს 
სამოქალაქო განათლებაში მიღებული ცოდნა 
ადამიანის უფლებების შესახებ  და შეაფასეს I  და  
II ჯგუფის წევრთა პოზიციები. სწორედ დასავლეთ 
ევროპის მაგალითზე  დაასაბუთეს მოსწავლეებმა 
ბატონყმობის გაუქმების აუცილებლობა.

ლეო კვაჭაძის 17, თბილისი 0186, საქართველო

მათემატიკის კათედრა

მათემატიკა და ფიზიკა
ინტერდისციპლინალური პროექტის 
ფარგლებში, მოსწავლეებმა ტალღის აღწერისას 
ტრიგონომეტრიული ფუნქციები გამოიყენეს. მე-10 
კლასის მოსწავლეებმა თოკის მეშვეობით გააკეთეს 
სხვადასხა სიგრძისა და  სიმაღლის ტალღები. 
შეგროვებული მონაცემების ანალიზის  მეშვეობით  
ამოიწერეს პერიოდი, სიხშირე, ამპლიტუდა და 
შეადგინეს განტოლებები.  აღნიშნული აქტივობით 
მოსწავლეებმა გაიაზრეს როგორ ხდება მონაცემების 
მიხედვით სიტუაციის მოდელირება და აღწერა.

British-Georgin Academywww.bga.ge

უცხოური ენების კათედრა

მეხუთე და მეექვსე კლასის მოსწავლეებმა გერმანული 
ენის გაკვეთილზე შეისწავლეს ლექსიკური ერთეულები 
თემაზე ,,ჩემი სახლი“; მოსწავლეებმა ლექსიკური 
ერთეულები წინადადებებსა და დიალოგებში 
გამოიყენეს და პროექტზე “ჩემი ოცნების სახლი” 
მუშაობისას არქიტექტორის როლიც მოირგეს. 
საბოლოოდ მოსწავლეებმა თავიანთი ნამუშევრები 
პრეენტაციის ფორმით წარმოადგინეს. \\\ და 
წარმოადგინეს პრეზენტაციები.


