
სიახლეები

My request is that all parents set aside 10 - 15 mins each week to thoroughly read the information that you receive from 
school.  Please appreciate that the BGA team responded to the request of parents to increase communication as well as offer 
parents the opportunity to be involved in collaborative decision making. In order to be proactive and contribute effectively to 
this process, regular reading is essential.  This way, you are sure to be an up-to-date, fully informed and active member of the 
school community.  The BGA leadership team - myself, Josh, Leila and Mariam - welcome your constructive input either by 
email, telephone, attending coffee mornings, communicating via your class representative or by arranging a short face-to-face 
meeting with us during school hours.  
I kindly remind you that the admin team disseminate and transfer information.  Any questions about the school’s decision mak-
ing processes, reasons for educational or operational change or any concerns you may have that require lengthy responses and 
explanations should be made directly to a member of the BGA leadership team and not via Lana and her administrative staff.
Please, please make a commitment and concentrated effort to open and read your BGA mails at least once per week.  Those 
parents who do, thank you!  Your continued support is very much appreciated.
As always, get in touch with the leadership team (Josh, Mariam, Leila or myself) if there are any concerns or queries arising 
from our communication or with regards to any aspect of school life.  Remember, we value all feedback and we welcome the 
positive along with the potential points for improvement.
I wish you all a pleasant weekend,
Carolynne

Dear parents,
We have had a very smooth first week back with students quickly settling into lessons and learning. ariam 
and Josh will provide you with more information of what is to come over the next block and in my Principal’s 
newsletter this week, you can read more about the importance of Inquiry as a core value for BGA students.   
I wish to make a request to parents…..  The BGA leadership team aims to inform parents as best we can 
of changes, student progress and upcoming events.  We communicate regularly by email, sending weekly 
curriculum newsletters and Principal’s information letters.  We host coffee mornings and specialist evenings 
with pre-set agendas to allow parents an opportunity to collaborate in the development of school policies and 
practices.  Genuinely, we value your input and feedback.  

ძვირფასო მშობლებო,
პირველმა კვირამ მშვიდად ჩაიარა და მოსწავლეებიც მალევე ჩაერთნენ საგაკვეთილო პროცესში. მარიამი და ჯოში 
მომდევნო ბლოკის განმავლობაში დაგეგმილი აქტივობების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მოგაწვდიან, ხოლო 
მიმდინარე კვირის მიწურულს, აკადემიური დირექტორის საინფორმაციო წერილში ბრიტანულ-ქართული აკადემიის 
მოსწავლეებისთვის სკოლის ერთ-ერთი ძირითადი ღირებულების, კვლევის, მნიშვნელობის შესახებ წაიკითხავთ. 
მსურს, მშობლებს თხოვნით მივმართო. აკადემიის მმართველი გუნდი მაქსიმალურად ცდილობს სკოლაში 
მიმდინარე ცვლილებების, მოსწავლეთა პროგრესისა და მოახლოებული ღონისძიებების შესახებ მშობელთა 
ინფორმირებას. ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით ჩვენ რეგულარული კომუნიკაცია გვაქვს და სასწავლო 
გეგმით გათვალისწინებული აქტივობების შესახებ ინფორმაციას ყოველკვირეული ჟურნალისა და აკადემიური 
ხელმძღვანელის საინფორმაციო წერილების ფორმით ვაგზავნით; ვმართავთ დილის შეხვედრებს მშობლებთან, 
საღამოს შეხვედრებს სპეციალისტებთან, რათა სკოლის საგანმანათლებლო პრაქტიკისა და პოლიტიკის განვითარება 
თანამშრომლობაზე დავაფუძნოთ. ჩვენ გულწრფელად ვაფასებთ თქვენს ძალისხმევასა და უკუკავშირს. 
ჩემი თხოვნაა, ყოველკვირეულად 10-15 წუთი გადადოთ და სკოლის მიერ გაზიარებულ ინფორმაციას თვალი 
გადაავლოთ. მხარი აუბით ბრიტანულ-ქართული აკადემიის გადაწყვეტილებას, მშობლების თხოვნაზე კომუნიკაციის 
გაძლიერების შესახებ დადებითად უპასუხოს და ჩართოს ისინი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ამ პროცესში 
პრაქტიკული ნაბიჯებისა და ეფექტური თანამშრომლობის გასაძლიერებლად ინფორმაციის რეგულარულად გაცნობა 
არსებით მნიშვნელობას იძენს. ამ გზით სკოლის საზოგადოების მუდმივად ინფორმირებული წევრები გახდებით. 
ბრიტანულ-ქართული აკადემიის მმართველი გუნდი - მე, ჯოში, ლელა და მარიამი - თქვენს კონსტრუქციულ 
უკუკავშირს ყველა ფორმით მივესალმებით, იქნება ეს ელექტრონული ფოსტის, სატელეფონო ზარის, დილის 
შეხვედრებზე დასწრების, კლასის წარმომადგენლებთან კომუნიკაციისა თუ სასკოლო დროს გამართული უშუალო 
შეხვედრების ფორმით. 
შეგახსენებთ, რომ ინფორმაციის გავრცელებას ადმინისტრაციის გუნდი უზრუნველყოფს. გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესის, საგანმანათლებლო და ოპერაციული ცვლილებების შესახებ კითხვები დეტალურ პასუხებს მოითხოვენ და 
გთხოვთ, ნაცვლად ლანასა და ადმინისტრაციის გუნდისა, ამ კითხვებით უშუალოდ მმართველ გუნდს მოგვმართოთ. 
ძალიან გთხოვთ, კვირაში ერთხელ გამოყავით დრო და მცირე ძალისხმევა და აღნიშნული პერიოდი სკოლის 
საინფორმაციო წერილების გაცნობას დაუთმეთ. მადლობა იმ მშობლებს, ვინც ამას უკვე აკეთებენ. ვაფასებთ 
თქვენს უწყვეტ მხარდაჭერას! 
როგორც ყოველთვის, სასკოლო ცხოვრების ნებისმიერი ასპექტის შესახებ კომუნიკაციისას წარმოქმნილი 
ბუნდოვანებისა თუ დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მოგვმართეთ ჩვენ, სკოლის მმართველ გუნდს. გახსოვდეთ, 
რომ ჩვენთვის ყველა ტიპის უკუკავშირი მნიშვნელოვანია და ვაფასებთ როგორც პოზიტიურ კონტრიბუციებს, ისე 
მითითებებს სასკოლო გარემოს გასაუმჯობესებელ არეალებზე. 
გისურვებთ სასიამოვნო შაბათ-კვირას,
კაროლინი



SCIENCE DEPARTMENT

This week I would like to offer something a little different than 
the usual update on school activities, as we have only been 
back at school a few days. At the end of last term students in 
the 5th grade started their new topic space and it was imme-
diately apparent that they read a lot of different things online 
about space and new discoveries. This got me thinking over 
the holidays about the reliability and age appropriateness of 
the science news they read online. So this week I would like 
to recommend a very good source of science news (www.
sciencenewsforstudents.org). The website chooses interest-
ing news articles and adapts the language and level of detail 
to make them easy to access for students from the middle 
school grades and up. I would encourage you to take a look 
at it with your son or daughter. All the best for the year ahead!

საზოგადოებრივი მეცნიერების კათედრა

მე-7 კლასის მოსწავლეებმა ისტორიის საგნის სწავლების 
ფარგლებში  შეისწავლეს მიწათმოქმედების უძველესი 
კერები, პირველი ცივილიზაციების დიდი მიღწევები და 
მისი მნიშვნელობა კაცობრიობის  ისტორიაში. ასევე, მათ  
ჩაატარეს მცირე კვლევა, მოიძიეს სანდო წყაროებიდან 
ინფორმაცია და შეისწავლეს ბაღებისა დ ნათესების 
მოსარწყავად ძველი ეგვიპტელების მიერ გამოყენებული    
მარტივი ხელსაწყო - შადუფი. თითოეულმა მათგანმა  
სხვადასხვა  ფორმით  წარადგინა შესწავლილი 
ტექნოლოგია   მიმდინარე გაკვეთილზე. ზოგმა ნახაზი  
შეასრულა, ზოგიერთმა  შადუფის მინი მოდელი, ზოგმა 
კი პრეზენტაციის სახით  წარადგინა კლასის წინაშე  ამ 
უძველესი ხელსაწყოს მოქმედების პრინციპი.

ძვირფასო მშობლებო,
გვსურს ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადოთ იმ მშობლებს, რომლებიც ავლენენ განსაკუთრებული 
პასუხისმგებლობის გრძნობას და ხელს უწყობენ საკუთარ ბავშვებს, ჩაერთონ აკადემიის მიერ 
დაგეგმილ გასვლით ღონისძიებებში. მოგეხსენებათ, გასვლითი ღონისძიებები, რომლებსაც 
ბრიტანულ-ქართული აკადემია მრავალწლიან პარტნიორთან „ეკოსკოპთან“ ერთად ახორციელებს, 
ხელს უწყობს აკადემიის ხუთი ძირითადი ღირებულების განვითარებას. შესაბამისად, სასწავლო 
წლის განმავლობაში დაგეგმილია ხუთი სავალდებულო გასვლითი ღონისძიება. 17-23 იანვრის

პერიოდში დაგეგმილი გასვლითი ღონისძიება კომუნიკაციის წარმართვისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების 
განვითარებას ეძღვნება. იმის გათვალისწინებით, რომ, სამწუხაროდ, ყველა მშობელი ჯერ კიდევ არ იცავს 
ექსკურსიის ნებართვის ფორმისა და ექსკურსიის გადასახადის მოტანისათვის მითითებულ ვადებს, დაზუსტებული 
ინფორმაცია ჯერ კიდევ არ გვაქვს თითოეულ კლასში ღონისძიებაში მონაწილე მოსწავლეების რაოდენობის 
შესახებ, რაც ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციას ძალიან ურთულებს ექსკურსიების ორგანიზების პროცესს. 
სამწუხაროდ, გვიწევს ექსკურსიების თარიღის შეცვლა, რათა ღონისძიებაში მინიმუმ 20 მოსწავლე მაინც ჩაერთოს 
და თითოეული დაგეგმილი აქტივობა სრულფასოვნად შედგეს. გვესმის, რომ დაგეგმილი თარიღების ცვლილება 
არასამართლიანია იმ მოსწავლეების მიმართ, რომლებმაც დროულად გადაწყვიტეს ექსკურსიაში ჩართვა და ყველა 
ტექნიკური დეტალი მოაგვარეს. სასწავლო პროცესში ცვლილებების შეტანა უწევთ ჩვენს მასწავლებლებსაც. თუმცა, 
იმის ნაცვლად, რომ გავაუქმოთ ეს მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ის მოსწავლეები, რომლებიც 20 იანვარს, ორშაბათს 
საბოლოოდ დაგვიდასტურებენ ექსკურსიაში მონაწილეობას, ექსკურსიაზე 21, 22 და 23 იანვარს გაემგზავრებიან 
(დარეგისტრირებული მოსწავლეების რაოდენობის მიხედვით). დეტალურ ინფორმაციას ორშაბათს, დღის ბოლოს 
მოგაწვდით.
კიდევ ერთხელ მადლობა იმ მშობლებსა და მოსწავლეებს, რომლებიც თანამშრომლობენ აკადემიასთან და 
ბოდიშს გიხდით იმ უხერხულობისათვის, რომელიც ზემოთ აღნიშნულმა ცვლილებებმა გამოიწვია.

ქართული ენისა და უცხოური ენების 
კათედრები

რატომ არის პროექტით სწავლება მეტად სასარგებლო 
და საინტერესო? ალბათ, იმიტომ, რომ პროექტის 
მომზადების პროცესში თავად მოსწავლეები არიან 
რეჟისორებიც, სცენარისტებიც და მსახიობებიც. 
თავად არიან მკვლევარნი და განიცდიან ტკბობას 
ახლის აღმოჩენის დროს. თავად გეგმავენ პროცესს 
და წარმართავენ მათთვის მისაღები და მარტივი 
გზებით. საკუთარ აღმოჩენებს სხვებსაც უზიარებენ და 
სამუდამოდ იბეჭდავენ გონებაში.
ამჯერად ერთ-ერთ საინტერესო თემას შეეჭიდნენ 
ჩვენი მეცხრეკლასელები (IX წითელი). ქართული 
და გერმანული ენების კათედრების ერთობლივი 
მუშაობით წარმოადგინეს პროექტი მარკუს ზუზაკის  
,,წიგნის ქურდის“ მიხედვით. 
რა ისტორიული კატასტროფის წინაშე იდგა მსოფლიო 
მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში? ვინ იყო 
ჰიტლერი და რატომ განახორციელა ჰოლოკოსტი? 
როგორი გამოხმაურება პოვა მეორე მსოფლიო ომის 
მოვლენებმა ,,წიგნის ქურდსა“ და, ზოგადად, მსოფლიო 
ლიტერატურაში, რა უცნაურ სტილს ვაწყდებით ზუზაკის 
ამ უაღრესად საინტერესო ნაწარმოებში? რატომ 
აირჩია მწერალმა მთავარ პერსონაჟად სიკვდილი? 
როგორ ითარგმნება მხატვრული ლიტერატურა? 
რა ცვლილებებს ვაწყდებით თარგმანში?... ეს 
ის კითხვებია, რომლებზეც მეცხრეკლასელებმა 
თავიანთი პროექტის საშუალებით  გაგვცეს პასუხები.

http://www.sciencenewsforstudents.org
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სპორტის კათედრა

ცივი ამინდების მიუხედავად, საშობაო შესვენების 
შემდეგ მოსწავლეები გაორმაგებული ენერგიით 
ჩაერთვნენ სპორტის საგაკვეთილო პროცესში.
მომდევნო ექვსი კვირის   განმავლობაში  მოსწავლეები 
შეისწავლიან და დახვეწენ ფეხბურთის ძირითად 
ტექნიკურ და ტაქტიკურ ელემენტებს. მოგეხსენებათ, 
გუნდური სპორტის სახეობები ავითარებს არა მხოლოდ 
კონკრეტული სახეობის სათამაშო ელემენტებს, 
არამედ ისეთ მნიშვნელოვან თვისებებს, როგორიც 
არის: გუნდური მუშაობა, კომუნიკაცია, ერთმანეთის 
დახმარება, პასუხისმგებლობა და მოწინააღმდეგის 
პატივისცემა. მოსწავლეები აქტიურად ჩაერთვნენ 
გაკვეთილის მიმდინარეობის პროცესში და შეიქმნეს 
მხიარული განწყობა.

ENGLISH LANGUAGE FACULTY მათემატიკის კათედრა

პროგრამით გათვალისწინებული მასალის გავლის 
პერიოდში, მოსწავლეებს შეუძლიათ რეალური 
მოვლენების დაკავშირება მათემატიკასთან. კერძოდ, 
მოძრავი სხეულის მიერ გავლილი ტრაექტორიის 
აღწერა და ფორმულირება, პროცესის მოდელირება. 
აღნიშნული აქტივობის დროს, მოსწავლეები 
იაზრებენ საკითხს, აცნობიერებენ მათემატიკის 
ცნებებს და კონცეპტებს, ასევე შეუძლიათ გაიაზრონ 
რომ გარემომცველ სამყაროში არსებული ფორმები 
შეიძლება აღიწერებოდეს ფორმულებისა და 
განტოლებების მეშვეობით. მას შემდეგ, რაც მოხდება 
საკითხის ფორმულირება შესაძლებელი ხდება 
დასკვნების გაკეთება და ანალიზი. 

As Benjamin Franklin says: “Tell me and I will forget; Teach 
me and I may remember; Show me and I will learn.”
Putting the students in real life stimuli, helps them not only 
practice the learned knowledge but also face their doubts 
and makes them more confident for when they actually 
need to use the language. Using business knowledge and 
advertisement skills to sell their pitch to a group of pre-
tended investors, copying Dragon’s Den TV show, took our 
students in grade 8 out of their comfort zone forcing them 
to use nothing but their language knowledge and their own 
creativity.

ესთეტიკური აღზრდის კათედრა

მე-20 საუკუნის მოქანდაკე ალექსანდერ კალდერი 
ძალზე ორიგინალურ ნამუშევრებს ქმნიდა. ეს არის 
მსუბუქი კონსტრუქცია რომელიც მოძრაობს და 
საინტერესო გამოსახულებებს და ჩრდილებს ქმნის. 
სწორედ ასეთი ქანდაკებების ვირტუალურ გამოფენაზე 
იმოგზაურეს VIII წითელი კლასის მოსწავლეებმა. 
მიღებული შთაბეჭდილება გამოიყენეს და თავადაც 
შექმნეს სხვადასხვა მასალისგან აბსტრაქტული 
ფორმები, ასევე გამოიყენეს ქართული ანბანის 
უნიკალური მოხაზულობა და ააწყვეს ორიგინალური 
და განსხვავებული კინეტიკური ქანდაკება. 
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