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სამშაბათი - 17 დეკემბერი

სამშაბათი დატვირთული და ხალისიანი დღე 
გამოდგა. ამ დღეს პირველ და მეორე კლასელთა 
სპექტაკლის მოსამზადებელი რეპეტიციები 
გავიარეთ და მშობლებისა და მასწავლებლების 
შეხვედრებს დავუთმეთ დრო. პირველად 
დავნერგეთ შეხვედრებზე მოსწავლეთა 
თანადასწრების პრაქტიკა, რასაც მშობლებისა და  
მასწავლებლებისგან ერთმნიშვნელოვნად 
პოზიტიური გამოხმაურება მოჰყვა. მსურს, 
ჩართულობისთვის, ორგანიზებისა და 
კონსტრუქციული უკუკავშირისთვის მადლობა 
გადავუხადო მასწავლებლებს. მადლობას 
ვუხდი იმ ასისტენტ-მასწავლებლებსაც, 
რომლებიც სკოლაში არასამუშაო საათებშიც 
დარჩნენ და მოსწავლეების უსაფრთხოებასა და 
სხვადასხვა აქტივობაში ჩართულობაზე იზრუნეს. 

Tuesday - December 17

Tuesday was an exciting day filled with year 1 & 2 show 
rehearsals and a busy parent-teacher conference; our first 
with students attending appointments which both parents 
and teachers seemed to agree was extremely beneficial.  
I want to thank all of our teachers for their preparation, 
organisation and constructive feedback that they offered 
and to all of our teaching assistants who stayed with us 
after hours to ensure our students were occupied and 
safe.

Monday - December 16

We close this first term with a celebration of all things fes-
tive and musical - and a little bit of sport for good measure!   
On Monday we had the primary Swim Gala.  I must thank 
Zura and Keti for all of their organisation and efforts in 
to putting together such a fun event for our younger stu-
dents.  

ორშაბათი - 16 დეკემბერი

პირველ სემესტრს სადღესასწაულო, მუსიკალურ და 
სპორტულ განწყობაზე ვასრულებთ!
ორშაბათს დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს 
ცურვაში დასკვნითი შეჯიბრება ჰქონდათ. მადლობას 
ვუხდი ზურას, ქეთის და მათ თანაგუნდელებს 
ამ სახალისო ღონისძიების ორგანიზებისთვის. 
თავადაც სპორტს ვასწავლიდი და კარგად მესმის, 
რამდენად მნიშვნელოვანია ცურვის სწავლება 
ბავშვთა ფიზიკური განვითარებისთვის. ის 
მართლაც რომ  სასიცოცხლო მნიშვნელობის 
მქონე აქტივობაა და მოხარულები ვართ, რომ 
მონდომებული და შრომისმოყვარე მწვრთნელების 
ხელმძღვანელობით სკოლის სასწავლო გეგმაში 
ცურვის გაკვეთილებიც დავნერგეთ. უმორჩილესად 
გთხოვთ, იმ შემთხვევაში თუ თქვენს შვილს წელს 
ცურვის აქტივობებში მონაწილეობა არ მიუღია, 
შეაგულიანეთ და წაახალისეთ, მომდევნო სემესტრის 
განმავლობაში აქტიურად ჩაერთოს დაგეგმილ 
ღონისძიებებში. გამორიცხული არ არის, ერთ 
მშვენიერ დღეს მათ სიცოცხლეც კი გადაარჩინონ!

As a former P.E. teacher, I cannot state enough, the im-
portance of learning how to swim.  This truly is a life-sav-
ing subject and we are privileged to have the opportunity 
to learn as part of our school curriculum with such pas-
sionate and hardworking instructors.  Please, if your child 
did not participate this year, encourage full and active par-
ticipation in the next series of swim lessons and events; 
they could save a life!
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Wednesday - December 18

Wednesday started wonderfully!  The preschool show was 
an absolute delight to watch and I have decided that ev-
eryone should start their day (everyday!) watching these 
super-talented 5 year olds sing and dance - it absolutely 
was the best pick-me-up on an otherwise cold, midweek 
morning!  The P.E. Department (Mr. Bacho and Mr. Ilia) 
along with Ms. Khatia (art), Ms. Tina (science technician), 
Ms. Marita (psychologist) and Mr. Zura (basketball coach) 
organised a mixed-sport tournament afternoon for our 
senior school students later in the day.  The last week 
of school is notoriously under-attended so I thank the 5 
of you for organising this event and looking to target im-
proved attendance!  The day ended with grade 7 - 12 par-
ent-teacher conferences. 

ოთხშაბათი - 18 დეკემბერი

ოთხშაბათი შესანიშნავად დაიწყო. სკოლამდელი 
განათლების ცენტრმა არაჩვეულებრივი შოუ 
შემოგვთავაზა. ისიც კი ვიფიქრე, რა კარგი იქნებოდა, 
ყოველი დღე ამ უნიჭიერესი პატარების სიმღერისა 
და ცეკვის ფონზე დაგვეწყო - მართლაც, როგორ 
აგვიმაღლეს განწყობა შუა კვირის ამ სუსხიან დილას! 
მოგვიანებით სპორტის კათედრამ (ბატონმა ბაჩომ და 
ბატონმა ილიამ), ქალბატონ ხატიასთან (ხელოვნება), 
ქალბატონ თინასთან (ლაბორატორიის ასისტენტი), 
ქალბატონ მარიტასთან (სკოლის ფსიქოლოგი) და 
ბატონ ზურასთან (კალათბურთის მწვრთნელი) ერთად 
სკოლის უფროსკლასელთათვის შერეული სპორტული 
შეჯიბრება მოაწყვეს. სემესტრის ბოლო კვირას 
დასწრება განსაკუთრებით დაბალი იყო და მსურს, 
ხუთივე მათგანს მადლობა გადავუხადო ღონისძიების 
ორგანიზებისა და დასწრების ნიშნულის ამაღლებაზე 
ზრუნვისათვის! 

 If I may, I will just take this chance to remind students and 
parents, especially in the middle school, that education 
lasts a loooong time and we have plenty of opportunities 
to identify areas for improvement and focus our attention 
on grades.  It is important that we look to instill a love of 
learning in the community and we do this through record-
ing progress and individual achievements we make along 
the way; let’s not compare grades and panic.  If everyone 
got a 10/10 then everyone would be exceptional...which 
would make exceptional the ‘new normal’.  That’s a lot of 
pressure to put on students and unrealistic expectations 
are the enemy of a great school!

ოთხშაბათი VII-XII კლასის მასწავლებელთა და 
მშობელთა შეხვედრებით დასრულდა. ვიხელთებ 
დროს და (განსაკუთრებით საბაზო საფეხურის) 
მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს შევახსენებ, 
რომ სასკოლო განათლება ხანგრძლივ პროცესს  
გულისხმობს და ნიშნებზე ყურადღების 
გასამახვილებლად, ისევე როგორც მოსწავლეთა 
აკადემიური და ინტერპერსონალური უნარების 
გასაუმჯობესებლად, წინ საკმარისზე მეტი დრო 
გვაქვს. მნიშვნელოვანია, რომ პროგრესისა და 
ინდივიდუალური მიღწევების აღრიცხვით სასკოლო 
საზოგადოება სწავლისადმი სიყვარულით 
განიმსჭვალოს. გთხოვთ, ნიშნების შედარებას 
გადამეტებულ ყურადღებას ნუ დაუთმობთ. 
ყველა რომ 10 ქულით შევაფასოთ, გამოვა, რომ  
გამორჩეული არავინაა, რაც თავად  
„გამორჩეულობასაც“ უკარგავს მნიშვნელობას. ეს 
მოსწავლეებსაც დამატებითი სტრესით ამძიმებს 
და, როგორც ვიცით, არარეალისტური მოლოდინები 
გამორჩეულ სკოლებს დამატებით ბარიერებს უქმნიან. 

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


Thursday - December 19

Thursday was a day of celebration where we recognised 
the hard work and efforts made by students in grades 5 - 
12 within their specific subject disciplines.  I must explain 
that achievement awards are not solely related to success 
in summative assessments (test, if you like).  They are for 
students who consistently work hard and achieve consis-
tently good grades, acknowledge their strengths as well 
as their weaknesses, practice self-study and goal setting, 
contribute to effective class discussions, who are organ-
ised and meet deadlines….. I could go on.    The certifi-
cates for effort are perhaps even more rewarding as these 
are given to students that, no matter what their grades 
they have, continue to give 100% in both their work ethic 
and their positive contribution to the classroom ethos; a 
sign that they are genuine, life-long learners. Ecoscope 
joined us in a series of BGA award assemblies this day 
to issue their certificates of participation in the BGA Core 
Value Field Trips.  Ms. Mariam’s initiative has been a fan-
tastic addition to our curriculum and along with the aims 
of Mr. Josh’s Pastoral Programme and the hard work of 
our Mentors, our students are beginning to appreciate 
that core values are reflected in thoughts and actions 
and cannot exist on a purely superficial level.  Our stu-
dents are extremely open-minded and willing to accept 
new challenges and changes.  I notice a phenomenal dif-
ferences walking around campus today compared to my 
first day back in September.  Well done to all of our stu-
dents for embracing diversity and differences and for your 
forward-thinking approaches.

ხუთშაბათი - 19 დეკემბერი

ხუთშაბათი ზეიმის დღე იყო, სადაც კონკრეტულ 
საგნებსა და დისციპლინებში V-XII კლასების 
მოსწავლეთა განსაკუთრებული მიღწევები და 
გაწეული ძალისხმევა დავაფასეთ. მსურს, აღვნიშნო, 
რომ მხოლოდ შემაჯამებელ დავალებებში 
(ტესტირებებში) მიღებული მაღალი ქულები 
მოსწავლის წარმატებას ადეკვატურად ვერ 
ზომავს. წარმატების ჯილდო ეკუთვნის მას ვისაც 
მაღალი ქულები აქვს, ადეკვატურად აფასებს 
თავის ძლიერ და სუსტ მხარეებს, გამოირჩევა 
შრომისმოყვარეობით, დროს უთმობს თვით-
განათლებასა და მიზნების დასახვას, გამორჩეული 
წვლილი შეაქვს საკლასო დისკუსიებში, დავალებებს 
მიცემული ბოლოვადების ფარგლებში ასრულებს, 
გამოირჩევა ორგანიზებულობით და სხვ. გაწეული 
ძალისხმევისთვის გაცემული ჯილდო შესაძლოა 
კიდევ უფრო დასაფასებელი იყოს, რადგან ის 
გადაეცემათ მოსწავლეებს, რომლებიც - ნიშნების 
მიუხედავად - შრომის ეთიკისა და კლასის საერთო 
სულისკვეთების ამაღლებაში განსაკუთრებულ 
ძალისხმევას დებენ. ეს ძალისხმევა აჩვენებს, რომ 
მოსწავლეები ცოდნის გრძელვადიან დაგროვებაზე 
არიან ორიენტირებულნი. 

დაჯილდოების ცერემონიაში „ეკოსკოპის“ გუნდიც 
იღებდა მონაწილეობას. მათ ბავშვები ბრიტანულ-
ქართული აკადემიის ძირითად ღირებულებათა 
განმტკიცებაზე ორიენტირებულ ექსკურსიებში 
მონაწილეობის მიღებისთვის დააჯილდოვეს. 
ქალბატონი მარიამის ამ ინიციატივამ წარმატებით 
დაიმკვიდრა თავი ჩვენს სასწავლო პროგრამაში და 
ბატონი ჯოშის აღმზრდელობითი პროგრამისა და 
ასისტენტ-მასწავლებლების დაუღალავი შრომის 
წყალობით, ჩვენი მოსწავლეები ნელ-ნელა იაზრებენ, 
რომ აკადემიის ძირითადი ღირებულებები ზედაპირს 
მიღმა, ფიქრებსა და ქმედებებში აირეკლება. 
მოსწავლეები მიმღებლური სულისკვეთებით არიან 
განმსჭვალულნი და ცვლილებებისა და ახალი 
გამოწვევების მიმართ მზადყოფნას ამჟღავნებენ. 
როდესაც სკოლის კამპუსში დღევანდელ ვითარებას 
სექტემბრის პირველ დღეებში არსებულ სიტუაციას 
ვადარებ, ვხვდები, რამდენად თვალშისაცემია 
განსხვავებები. მრავალფეროვნებისა და განსხვავების 
ღირებულებათა გაშინაგანებისა და პროგრესული 
მიდგომების მხარდაჭერისთვის ჩვენი მოსწავლეები 
ცალსახად შექებას იმსახურებენ.



ლეო კვაჭაძის 17, თბილისი 0186, საქართველო

Friday - December 20

That brings us to Friday and although only a half day, we 
managed to cram it full of festive fun.  Students and staff 
were welcome to wear their most outrageous Christmas 
jumpers or dress in other Christmas related clothing - well 
done Mr. Josh for bringing along the Grinch!  After hearing 
the rehearsals all week from my office, I eventually got to 
witness the spectacle that was the grade 1 & 2 Christmas 
show!  Another amazing performance from our talented 
students and a huge thanks to Ms. Magda, Ms. Nutsa, 
Ms. Nata, Ms. Khatia and Ms. Nino who worked with our 
students each week to create this little hour of perfec-
tion.  The day ended with a marvellous Christmas Market 
organised by Ms. Khatia (art) and Ms. Magda where we 
were able to browse and buy trinkets and toys made by 
our very own students at BGA!

პარასკევი - 20 დეკემბერი

ბრიტანულ-ქართული აკადემიის კულისებში 
უამრავი ადამიანია, ვინც დაუღალავად შრომობს 
სკოლის გამართულად ფუნქციონირებისა და 
წინსვლისათვის. დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო 
ბექასა და უსაფრთხოების დაცვის გუნდს, გიასა და 
სამზარეულოს პერსონალს, გიორგისა და ტექნიკური 
უზრუნველყოფის მთელ კათედრას; მადლობას 
ვუხდი ლელასა და დიასახლისებს, ბესოს და სკოლის 
ავტობუსის მძღოლებს, დავითსა და ირაკლის IT 
სამსახურიდან, ნატასა და ბიბლიოთეკარებს, ჩვენს 
კლასგარეშე აქტივობების მასწავლებლებსა და 
პარტნიორ ორგანიზაციებს (თეას, ზურას, ლიკას, 
სოსოს, თორნიკეს, ეკოსკოპის გუნდს, UCMAS-სა 
და კანტის აკადემიას). და ბოლოს, მადლობა 
ლანას, სალომეს და ნონას, ჩვენი ადმინისტრაციის 
თანამშრომლებს.

Behind the scenes at BGA there are many more people 
who work tirelessly to help the school function and flour-
ish.  A big thanks to our Beka and the security team, Gia 
and the kitchen staff, Girogi and the operations depart-
ment, Lela and the cleaning ladies, Beso and the bus driv-
ers, David and Irakli in IT, Megi and the finance women, 
Nata and the librarians, our dedicated external staff (Tea, 
Zura, Lika, Soso, Tornika, Ecoscope, UCMAS and Kant’s 
Academy) and last but by no means least, Lana, Salome 
and Nona in administration.

All that remains is to wish you all a very happy holiday!  I 
will see you all bright and early on the 8th January, ready 
for an equally adventurous and exciting Term 2!

Thanks for reading!
Carolynne

ისღა დამრჩენია, ბედნიერი არდადეგები გისურვოთ! 
შევხვდებით 8 იანვრის სისხამ დილას, ახალი 
შემართებით, არანაკლებ ამაღელვებელი და 
თავგადასავლებით სავსე მეორე სემესტრის პირველ 
დღეს!

საუკეთესო სურვილებით,
კაროლინი




