სიახლეები
Dear parents,
This week we have been looking at relationships in all of their forms. Across all academic areas,
teachers have been highlighting the relationships that make their subject unique in terms of content. For example, the relationship between protons, neutrons and electrons in an atom in Chemistry
lessons or the relationship between heart rate and fitness levels in Physical Education lessons. We
also look at cross-curricular relationships and links across subjects to show how integrated learning
experiences increase our knowledge and understanding of the world around us. For example, the
relationship between History and Global Perspectives allows students to form enquiry questions such
as “How much impact have historical events had in changing what we know and how we act today
within a range of current global issues?” or the relationship between Georgian and English Language
and Literature where student’s compare and contrast the writing styles of authors across the two cultures. In mentor,
PSHE lessons and students assemblies we have focused on social aspects of relationships. We have considered love
and friendships, family dynamics, conflict resolution strategies and even the importance of having a healthy relationship
with oneself. It is no coincidence that we end this focus week on Valentine’s Day. I leave you now as I go off to deliver
gifts that students have bought for each other over the week in order to spread some happiness. Thank you to BIST
parents for organising and involving us in this wonderful initiative.
Have a lovely weekend,
Carolynne

გასულ კვირას აკადემიის სასკოლო საზოგადოებამ განათლების შესახებ ცნობიერების
ამაღლების კვირეული აღნიშნა. საგაკვეთილო თუ სასკოლო აქტივობების ფარგლებში
მოსწავლეებმა იმსჯელეს იმ როლის შესახებ, რომელიც განათლებას აქვს პიროვნული
და საზოგადოებრივი განვითარების პროცესში. შემოქმედებითი აზროვნების, ნიჭისა და
საკუთარი პოტენციალის სრულად რეალიზაციაში განათლების მნიშვნელობის შესახებ
მოსწავლეებმა საკუთარი შეხედულებები სხვადასხვა კრეატიული ფორმით გადმოსცეს.
პერფორმანსების საშუალებით მათ სხვადასხვა პროფესია წარმოადგინეს და იმსჯელეს,
რომელ საგნების შესავლა და რა სოციალური უნარ-ჩვევების ათვისებაა საჭირო კონკრეტული პროფესიის
დასაუფლებლად.
ტრადიციული საგაკვეთილო პროცესისგან განსხვავებული, შთამბეჭდავი საგანმანათლებლო
აქტივობები, რომელთა ორგანიზების პროცესში მასწავლებლებთან ერთად თავად მოსწავლეებიც
იღებენ მონაწილეობას, მოსწავლეებს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებისა და პიროვნული პოტენციალის
აღმოჩენაში ეხმარება.

Relationship week has been an excellent opportunity for me to see our students and their mentors
working on how they use their time together in the morning. Each 15-minute mentor time this week
has had a theme and the activities that students have been doing are really valuable in developing
their holistic potential. From our 6th Red students looking at positives we can take from conflict,
to our 11th grade who drew caricatures of cross generational relationships, we can see that these
activities although not part of the traditional academic curriculum have as much importance. Going
forward I would strongly encourage students to be in time for the morning mentor session as this
week has shown the potential learning that can take place in this 15 minutes.

ბრიტანულ-ქართულ აკადემიაში 2020-2021 სასწავლო
წლისთვის მოსწავლეთა მიღება დაიწყო:
- ბაღი (3-4 წლის ბავშვებისთვის)
- სკოლამდელი განათლების ცენტრი
- I-X კლასები
ინდივიდუალური შეხვედრის დასანიშნად შეგიძლიათ
დაგვიკავშირდეთ ელ.ფოსტაზე: INFO@BGA.GE

მათემატიკის კათედრა
დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებმა მათემატიკის
გაკვეთილზე
გეომეტრიული
ობიექტებისგან
შექმენს რობოტები და სხვადასხვა სათამაშოები
და გაიაზრეს კავშირი გეომეტრიასა და მათთვის
საყვარელ
სათამაშოებს
შორის.
საბაზო
საფეხურის მოსწავლეებმა გაზომეს ფიგურები,
და შეიმუშავეს პროექტი იმის შესახებ, თუ
როგორ მიიღება
სამგანზომილებიანი ფიგურა
ორგანზომილებიანი ფიგურით; გააანალიზეს, რა
ტიპის მრავალკუთხედებით არის შესაძლებელი
მსგავსი
კონსტრუქციის
აგება;
გამოითვალეს
ფიგურის ზედაპირის ფართობი და მოცულობები
და დაადგინეს კავშირი განზომილებებს შორის.
ასევე დაფიქრდნენ გეომეტრიული ობიექტების
მნიშვნელობაზე ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

ქართული ენისა და ლიტერატურის
კათედრა
მე-11 კლასის მოსწავლეები სწავლობენ ილიას
ნაწარმოებს „კაცია ადამიანი?!“ - ურთიერთობის
კვირეულის
ფარგლებში.
დავაკავშირეთ
განსხვავებული
პროფესიები,
ლიტერატურული
თეატრის
ფორმატით
მოსწავლეებმა
თავად
შეარჩიეს სცენა (მკითხავის სტუმრობა ლუარსაბსა
და დარეჯანთან) ნაწარმოებიდან, გაითამაშეს
ის საკუთარი რეჟისურითა და ინტეპრეტაციით
გაკვეთილზე. ასეთი სახალისო გაკვეთილები
მოსწავლეებს
დაუვიწყარ
შთაბეჭდილებებს

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების
კათედრა
ესთეტიკური აღზრდის კათედრა

„ორკესტრი - დიდი ოჯახი“ - ამ ხედვით შეუდგნენ
მე-5-6 კლასის მოსწავლეები ინსტრუმენტული
ტემბრების
გაცნობას.
მიმდინარე
მუსიკის
გაკვეთილებზე
მოსწავლეები
გაეცნენ
დიდი
სიმფონიური ორკესტრის შემადგენლობაში შემავალ
სხვადასხვა ინსტრუმენტულ ოჯახებს; მოისმინეს
სხვადასხვა დროის მაღალი დონის ორკესტრები
და მიიღეს ინფორმაცია დირიჟორის ფუნქციისა
და შესაძლებლობების შესახებ. აღნიშნული თემა
კარგად დაუკავშირდა აკადემიაში მიმდინარე
ურთიერთობების
კვირეულს.
გაკვეთილების
განმავლობაში
მიმდინარეობდა
დისკუსია
მუსიკოსთა
შორის
ურთიერთობებზე
და
ამ
ურთიერთობების პოზიტიურ ან ნეგატიურ გავლენაზე
მუსიკის შესრულებისას.
მოსწავლეები დაეუფლნენ სადირიჟორო ხელოვნების
საფუძვლებს და დირიჟორის ამპლუაშიც გამოსცადეს
თავი.

STEM-ის ფარგლებში მეათე და მეთერთმეტე
კლასის მოსწავლეები, ბიოლოგიის მიმართულებით,
მონაწილეობდნენ ასწავლებელთა პროფესიული
განვითარების
ეროვნული
ცენტრის
მიერ
ორგანიზებულ
საბუნებისმეტყველო
ტურნირში
„ჩხირკედელა“ . ტურნირის მიზანი იყო კვლევაზე
დაფუძნებული აქტივობებით მოსწავლეებში როგორც
კვლევითი და შემოქმედებითი უნარების, ასევე
კრიტიკული აზროვნების უნარების განვითარება.
საქართველოს მასშტაბით ტურნირში ჩართული იყო
98 სკოლა. ფინალურ ეტაპზე ძალიან საინტერესო
კვლევითი პროექტები წარადგინა ბრიტანულქართული აკადემიის გუნდმა „პენტოზა“. გუნდის
წევრები: ანანო კუტიბაშვილი, ანა ოკუჯავა, ქეთევან
რამიშვილი, საბა კვინიკაძე, ელენე გალდავა.
გუნდის ხელმძღვანელი ბიოლოგიის მასწავლებელი
- ხათუნა გოგალაძე.

უცხოური ენების კათედრა

ურთიერთობების
კვირეული
განსაკუთრებით
საინტერესო და მრავალფეროვანი აქტივობებით
გამოირჩეოდა. მოსწავლეებმა მოამზადეს მათი
ასაკობრივი და აკადემიური შესაძლებლობების
ფარგლებში პრეზენტაციები სხვადასხვა თემაზე:
,,მე და ჩემი ოჯახი“, ,,მე და გარესამყარო“,
,,თაობათაშორისი ურთიერთობერბი“, ,,ურთიერთობა
სასკოლო საზოგადოების წევრებთან“ და სხვ.

საზოგადოებრივი მეცნიერების
კათედრა

“ჩვენი საქართველოს” ფარგლებში მეექვსე კლასმა
ჯგუფური
დავალება
წარმატებით
შეასრულა.
დავალება ითვალისწინებდა ტურისტული კომპანიის
შექმნას
ჯგუფებში
მუშაობის
საფუძველზე.
მოსწავლეებს უნდა მოეფიქრებინათ კომპანიის
სახელი და დაეგეგმათ სამდღიანი ტური. ტურის
ფარგლებში,
ღირშესანიშნაობების
გარდა,
მოსწავლეებმა მატერიალური და კულტურული
მემკვიდრეობის
ძეგლები
და
თანამედროვე
სანახაობები წარმოადგინეს. ჯგუფები აღნიშნულ
დავალებაზე პასუხისმგებლობითა და ენთუზიაზმით
მუშაობდნენ. თითოეული ნამუშევარი სურათებით
, ფოტოებითა და სქემებით იყო გაფორმებული.
მოსწავლეებმა საბოლოო პრეზენტაცია
კლასის
წინაშე წარადგინეს.

ENGLISH LANGUAGE FACULTY
Year 11 have been exploring the Japanese art of Chindogu, the creation of ‘unuseless’ inventions. They are
putting their minds to innovations that ingeniously solve
common problems, though may prove less than practical.
So far the ideas could change the world, if only the world
were ready.
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