სიახლეები
Dear parents,
At BGA we value holistic learning and aim to provide students with many dynamic and interesting
ways to access it. Our students are very diverse in their personalities and characters and the learning
environment we create at BGA reflects this diversity. Some lessons are classroom based and follow
a more traditional model of teaching and learning. Other lessons take place outdoors or off campus.
We have introduced specialists days and focus weeks with themes that allow students to transfer
learning from one subject to another and apply their knowledge and understanding to different contexts. Along with our core value field trips and the exciting new house events that will follow, BGA
staff purposefully plan and prepare a wonderful range of learning activities that allow our students to
discover their academic, social, emotional and physical potential. These active learning opportunities
give students the chance to be involved in their learning where it becomes an experience; something fun and memorable where they can apply what they think they know and learn through doing and feeling. This week, I wish to thank
the BGA staff for all of their efforts in organising such a wide ranging educational programme. Thank you for all of
your hard work and for giving our students such amazing opportunities to access learning.
Have a great 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.

Monday will see the launch of BGA’s new House system, which aims to encourage students to
work collaboratively as part of a team and develop the five core values of our school. Every member of the school community, students, teachers, assistants, support staff and parents have been
sorted into four new houses, Chavchavadze, Tamar Mepe, Rustaveli and Pirosmani.
Students will remain in their House throughout their time at BGA and will have many opportunities
to support their peers while representing their House in regular events and competitions. House
points are awarded to students who display one of the core values in a significant way or for suc
cess in events. House point tokens will be given to students who then deposit them in the boxes below each
House’s display board and a running total will be shared with students.
The House system and House Competition are an integral part of British school life, bringing the students, Class
Teachers and Teaching Assistants from different year groups together across the entire school. At BGA we have
done our best to reflect the unique identity of our school, which is why we have used prominent characters from
Georgian history. In addition, each House has one of Georgia’s famous mountains assigned to it, which will be
the basis for the House’s crest in the future. We have developed the concept for each House in consultation with
students and staff and I would like to thank all those that provided me with feedback. I look forward to discussing
this with you in more detail and welcome any further input as we try to develop the House System into something
students feel proud to be a part of.

ქართული ენისა და მათემატიკის
კათედრა

ესთეტიკური აღზრდის კათედრა

პროგრამული მასალის გავლისას მოსწავლეები
დროდადრო პრეზენტაციებს აკეთებენ და შესწავლილ
საკითხებს ვიზუალური ფორმით წარმოადგენენ.
ამისთვის კი აუცილებელია აკადამიური ენის
დახვეწა და სწორი ტერმინოლოგიებით საუბარი.
მიმდინარე
ბლოკის
ფარგლებში
აქტიურად
გავამახვილებთ ყურადღებას სამეცნიერო ენის
დახვეწაზე. მოსწავლეებს გავუგზავნით ზმნებს,
რომლებიც, სასურველია, მათემატიკაში მსჯელობისა
და ანალიზისას გამოიყენონ.

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლები
პროცესში
აქტიურად
ჩაერთვებიან,
რათა
უზრუნველყონ, რომ მოსწავლეებმა მათემატიკური
მსლეოობისას სწორი აკადემიური ტერმინოლოგია
და
შესაბამისი
სინტაქსური
ერთეულები
გამოიყენონ სურვილისამებრ, მათ პრეზენტაციების
ინგლისურ
ენაზე
წარდგენაც
შეეძლებათ.
მათემატიკური თემის ქართულ და ინგლისურ
ენაზე გამართულად
პრეზენტაცია მიგვანიშნებს,
რომ მოსწავლის განვითარება ინტეგრირებულად
და
მულტიფუნქციურად
მიმდინარეობს.

მიმდინარე კვირა დაეთმო ფრისბის თამაშის
წესების გაცნობას და საბაზისო ტექნიკის შესწავლას.
მომდევნო თვე ფეხბურთის ტაქტიკური და ტექნიკური
საკითხების ათვისებას დაეთმობა. მოგეხსენებათ
გუნდური თამაშებში და განსაკუთრებით ფეხბურთში
ძალიან
მნიშვნელოვანია
მოედანზე
სწორი
გადაადგილება, ცარიელი სივრცეების მოძებნა
და მათი გამოყენება. სწორედ ამ კომპონენტის
განვითარებისთვის ძალზედ ეფექტური და სახალისო
საშუალებაა ფრისბის თამაში გუნდებს შორის, სადაც
მოსწავლეს შეზღუდული დროის მონაკვეთში უხდება
სწორი გადაწყვეტილების მიღება, კომუნიკაცია და
სწრაფი გადაადგილება მოედანზე. საგაკვეთილო
პროცესი მხიარულად და სახალისოდ წარიმართა.

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების
კათედრა

ICT DEPARTMENT
Things have been progressing at a blistering rate in Semester 2 in ICT so far. The grade 5 and 6 students have
started a unit on how to avoid plagiarism. It is going well,
but a lot of the students don’t seem that into it. They’re
starting to realize that they won’t be able to copy and
paste their projects from the internet anymore. While this
is more effort for the students, it will dramatically increase
their understanding of the work we do and lead to much
higher quality projects. The grade 5 and 6 students will do
a combined ICT and Science project to practice this in a
few weeks.

მე-11
კლასელებმა
ქიმიის
გაკვეთილზე
ეფექტურად შეაჯამეს ჟანგბადშემცველი ორგანული
ნაერთები.
შესწავლილი
ნაერთთა
კლასები
წინასწარ დაყოფილმა ჯგუფებმა პროექტების
სახით წარმოადგინეს. მოსწავლეებმა იმსჯელეს
ჟანგბადშემცველ ნაერთთა კლასის პრაქტიკულ
ღირებულებაზე
და
გაუზიარეს
ერთმანეთს
კლასგარეშე
აქტივობის
დროს
მოძიებული
ინფორმაციები. თემის ასეთი ფორმით დახურვამ
ხელი შეგვიწყო, კიდევ ერთხელ გაგვეხსენებინა
განვლილი მასალა და გამოგვესწორებინა წარსულში
გაპარული ხარვეზები.
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უცხოური ენების კათედრა

After many years Olympic Games remain as one of the
biggest events in the world. As Nelson Mandela said :
“Sport has the power to change the world. It has the power to unite in a way that little else does.” Lessons sport
teaches our students go far beyond the physical benefits.
So, in English classes our grade 6 students familiarized
with the types of sports games that are played in Olympics (viz.,hurdles; long jump; high jump; archery, fencing)
that aimed to inspire and raise awareness of sport lessons and Olympism, promote positive values they learn
through various sporting activities such as: resilience, determination, cooperation, responsibility and more.

სპორტის კათედრა
მიმდინარე კვირა დაეთმო ფრისბის თამაშის
წესების
გაცნობას
და
საბაზისო
ტექნიკის
შესწავლას. მოგეხსენებათ რომ მომდევნო თვე
ეთმობა ფეხბურთის ტაქტიკური და ტექნიკური
საკითხების ათვისებას. მოგეხსენებათ გუნდური
თამაშებში
და
განსაკუთრებით
ფეხბურთში
ძალიან
მნიშვნელოვანია
მოედანზე
სწორი
გადაადგილება, ცარიელი სივრცის პოვნა და ამ
სივრცეების გამოყენება. სწორედ ამ კომპონენტის
განვითარებისთვის ძალზედ ეფექტური და სახალისო
საშუალებაა ფრისბის თამაში გუნდებს შორის, სადაც
მოსწავლეს შეზღუდული დროის მონაკვეთში უხდება
სწორი გადაწყვეტილების მიღება, კომუნიკაცია და
სწრაფი გადაადგილება მოედანზე. საგაკვეთილო
პროცესი მიმდინარეობდა ძალზედ მხიარულად და
მაღალი ჩართულობით.

მიმდინარე კვირის განმავლობაში უცხოური ენების
კათედრამ სხვადასხვა საინტერესო აქტივობა
ჩაატარა.
მაგალითისთვის,
მერვეკლასელებმა
ტექსტებზე მუშაობა რუსულ და გერმანულ ენებზე
დაიწყეს. გაკვეთილებზე თხრობის უამრავ ფორმას
ვიყენებთ, რაც ძალზე საინტერესოა. ნათელია,
რომ ყველა ამბავს თხრობის შესაბამისი ფორმა
მიესადაგება. გერმანული ენის საკლასო დავალებას
,,ფოტოებით მოთხრობილი ამბავი“ მერვე წითელმა
კლასმა შესანიშნავად გაართვა თავი. ჯგუფებში
განაწილებულმა
მოსწავლეებმა
გაკვეთილზევე
შექმნეს ორიგინალური ნამუშევრები, რაშიც მათ
თხრობის ვიზუალურად წარმართვა დაეხმარათ.
ნაწილმა ტრადიციულად ქაღალდითა და ფანქრით
ხატვა არჩია, მეორე ნაწილმა კი თანამედროვე
ტექნოლოგიებს მიანიჭა უპირატესობა. რამდენიმე
წუთში შექმნილი ამბების პრეზენტაციამ სახალისოდ
და საინტერესოდ ჩაიარა.

საზოგადოებრივი მეცნიერების
კათედრა

საზოგადოებრივი მეცნიერების მიმართულებით
მეცხრე კლასის მოსწავლეებმა საინტერესოდ და
ინტერაქციულად იმუშავეს გეოგრაფიაში შესასწავლ
ახალ თემატიკაზე.
მოსწავლეები საქართველოს
გეოგრაფიული ობიექტებს, კერძოდ ჩვენი ქვეყნის
სხვადასხვა ჰიდროგრაფიულ ერთეულებს
წყლებს, მდინარეებს, ტბებსა და წყალსაცავებს
- გაეცნენ; მრავალფეროვანი
საშუალებების
გამოყენებით
წარმატებით მოიძიეს ინფორმაცია
ამ ობიექტების შესახებ
და მოიძიეს მათი
ადგილმდებარეობა ციფრულ რუკაზე. წყვილებმა
მოპოვებული ინფორმაციის ორგანიზება რამდენიმე
განსხვავებული გზით მოახერხეს და გამოკვლეული
მიზნობრივად გამოყენების ანალიზიც შეადგინეს.
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