სიახლეები
მსურს, მადლობა
გადავუხადო ჩვენი
სასკოლო საზოგადოების
თითოეულ წევრს
კრეატიულობისა და ადაპტაციის განსაკუთრებული უნარების გამოვლენისათვის ამ
გამოწვევებით სავსე პერიოდში, როცა სასწავლო პროცესი სკოლის ერთი ნაწილისთვის
დისტანციურად, ხოლო მეორისთვის - კამპუსის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს. ჩვენს აკადემიურ
და ადმინისტრაციულ გუნდებს ამხნევებს უამრავი მშობლის დადებითი გამოხმაურება და
მხარდაჭერა იმ ძალისხმევის მიმართ, რომელიც არსებული გამოწვევების სასწავლო პროცესზე
ნეგატიური გავლენის მინიმუმამდე დაყვანისკენაა მიმართული. გვესმის, რამდენად რთულია
მშობლებისათვის პოზიტიური საგანმანათლებლო გარემოსა ყოველდღიური რუტინის შექმნა
სახლის პირობებში და ვაფასებთ მშობლებისა და მოსწავლეების ძალისხმევას. ამ პროცესში
სკოლასა და მშობლებს შორის კონსტრუქციული და პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული კომუნიკაცია
არსებითად მნიშვნელოვანია და ჩვენი გუნდის ყველა წევრი მზად არის მოგისმინოთ და, შესაძლებლობის
ფარგლებში, შესაბამისი მხარდაჭერა აღმოგიჩინოთ.
როგორც სასკოლო საზოგადოებას, უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი წევრების უსაფრთხოება და სასწავლო
პროცესის არსებულ რეჟიმში გაგრძელება (როგორც დისტანციურად, ასევე სკოლის კამპუსზე) დამოკიდებულია
იმაზე, თუ რამდენად დავიცავთ უსაფრთხოების ზომებს. საქართველოში COVID-19-ის შემთხვევების
მატებასთან ერთად, მშობლებს მოგმართავთ თხოვნით, გაითვალისწინოთ ის რისკები, რომლებიც
სკოლის ფარგლებს გარეთ, ნაკლებად რეგულირებულ გარემოში არსებობს და ეცადოთ, შესაძლებლობების
ფარგლებში, ისინი მინიმუმამდე დაიყვანოთ.

BGA core values underpin everything that we
do as a school and the start of this year has
been no exception. Responsibility is the focus
for Block A of this academic year and the
ongoing challenges that we face as a school
community have given our students plenty of
opportunity to demonstrate personal responsibility. The move to distance learning has been
very effective in the senior school and I would
like to thank students for the maturity that they
have shown in the first few weeks.
It heartens me to see that students are not only engaged in
the activities and the lessons but that they are also providing
constructive feedback to staff about the process. It is more
important now than ever before that our students take personal responsibility for their learning and make sure that they are
doing everything they can to keep making progress.
I also have the pleasure of introducing a new member of the
BGA community, Ms Nina Svanidze who joins us as University Guidance Counsellor. Ms Nina will be assisting senior
school students with US college and EU university applications as well as SAT and IELTS preparation. Nina is of Georgian heritage, but was born and raised in New York and
finished her university studies there also. She has a deep
understanding of the US education system and will be working closely with myself and senior school mentors to ensure
our students secure places at the best institutions globally.
Joshua Garner,
Head of Senior School

ძვირფასო მშობლებო!
მოგესალმებით
ბრიტანულ
ქართული
აკადემიის სასკოლო საზოგადოების სახელით!
ჩვენ დავიწყეთ სასწავლო წელი ახალი
შემართებითა და საინტერესო წამოწყებებით.
მიხედავად არესებული
გამოწვევებისა,
ვიმედოვნებთ, რომ ეს წელი მნიშვნელოვანი
და საინტერესო იქნება თქვენი შვილებისთვის.
საბაზო
საფეხურის
მასწავლებელთა
ჯგუფს შემოუერთდნენ
მონდომებითა
და
კრეატიულობით
გამორჩეული
პროფესიონალები.
თქვენი
პოზიტიური
ჩართულობისა და პედაგოგთა მაქსიმალური
ძალისხმევის შედეგად დარწმუნებული ვართ,
სასწავლო წელი მრავალმხრივ
წარმატებული იქნება თითოეული
ჩვენი მოსწავლისთვის. ჩვენი
მიზანია, ყოველი დღე ნაყოფიერი
და
მნიშვნელოვანი
იყოს
თქვენი ბავშვების აწმყოსა და
მომავლისთვის!
საბაზო
საფეხურის
ხელმძღვანელი,
ლალი გელაშვილი

საზოგადოებრივი მეცნიერების
კათედრა
მოგესალმებით!
ამ სასწავლო წელს განსაკუთრებული სიახლე
დაინერგა
საზოგადოებრივი
მეცნიერებების
ისტორიის, გეოგრაფიისა და აქტიური მოქალაქეობის
სწავლების მიმართულებით. წელს ჩვენი აკადემიის
მოსწავლეები ისტორიას, გეოგრაფიას, მსოფლიო
კულტურასა და გლობალურ გეოგრაფიას ბილინგვურად
შეისწავლიან. ისინი ორ ენაზე დაეუფლებიან
სხვადასხვა ეპოქის, მსოფლიო და საქართველოს
პოლიტიკურ და სოციალურ ისტორიას, კულტურას,
ეკონომიკასა და გეოგრაფიული კვლევის უნარებს;
საშუალება მიეცემათ რომ თანამედროვე და წარსული
ისტორია შეისწავლონ,
როგორც საერთაშორისო
გამოცდილების მიმართულებით, აგრეთვე ეროვნული
პროგრამით. დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს პრაქტიკა
ჩვენი მოსწავლეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი,
სასარგებლო და საინტერესო გამოწვევა იქნება.
ჩვენი
ვალია,
ხელი
შევუწყოთ
მათ,
რომ
ჩამოყალიბდნენ პატრიოტ და პასუხისმგებლობის
მქონე მოქალაქეებად, თავისუფალ პიროვნებებად
და საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად. სწორედ
ეს დაგვეხმარება დასახული მიზნების მიღწევაში.
გისურვებთ წარმატებულ სასწავლო წელს!
პატივისცემით,
თამარ ძინძიბაძე

უცხოური ენების კათედრა
მოგესალმებით!
ჩვენი
კათედრა
ტრადიციულად
განაგრძობს
მოსწავლეების ლინგვისტური უნარების განვითარებას,
უცხოური ენების შესწავლის ინტერესის გაღვივებას,
ასევე
გლობალური
ცნობიერების
ამაღლებას.
თითოეული უცხოური ენის სწავლება შეიცავს
ინტერდისციპლინურობის გარკვეულ ხარისხს, რაც
იმას გულისხმობს, რომ მოსწავლეებს, ამა თუ იმ ენის
კომპეტენციის განვითარებასთან ერთად, ექმნებათ
ზოგადი
შთაბეჭდილება
სხვადასხვა
კულტურის
შესახებ.
იმედი გვაქვს, რომ შევძლებთ დასახული მიზნების
მიღწევას, უპირველესად განათლებისა და არა მხოლოდ
ამ მიმართულებით.
პატივისცემით
ქეთი იორამიშვილი

ესთეტიკური აღზრდის კათედრა
მოგესალმებით ესთეტიკური აღზრდის კათედრის
სახელით.
როგორც მოგეხსენებათ მუსიკალურ და სახელოვნებო
დისციპლინებს უდიდესი ფუნქცია და პასუხისმგებლობა
აკისრია მომავალი თაობის ჰარმონიულ განვითარებაში,
შემოქმედებითად მოაზროვნე, თანამედროვე, ჰუმანური,
განათლებული, მსოფლიო მოქალაქის ჩამოყალიბების
პროცესში.
მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი კათედრის აკადემიური
გუნდის ახალი წევრი - ბატონი ნოდარ(ბაჩო)
გოგოლაშვილი, რომელიც ჩაერთო ჩვენი მოსწავლეების
სახელოვნებო განვითარების პროცესში.
ესთეტიკური აღზრდის კათედრა ბრიტანულ-ქართული
აკადემიის მოსწავლეებისთვის ტრადიციულად ბევრ
საინტერესო და სახალისო შემოქმედებით პროექტს
გეგმავს. ჩვენს სამყაროში არსებული გამოწვევებიდან
გამომდინრე,
კათედრაზე
დაიგეგმა
რამდენიმე
განსხვავებული ფორმატის პროექტი: ონლაინ გამოფენა,
მუსიკლური სპექტაკლების ვიდეო ვერსიის შექმნა და ა.
შ.
ჩვენ
ვიმედოვნებთ,
რომ
წელს
კვლავაც
ვითანამშრომლებთ
ბროდვეის
საერთაშორისო
მუსიკალურ თეატრთან. საბაზო და საშუალო საფეხურის
მოსწავლეების ბაზაზე შექმნილი თეატრალური დასი
განაგრძობს მუშაობას მიუზიკლზე და გაზაფხულისთვის
ეს პროექტი
დასრულებული სახით წარსდგება
მაყურებლის წინაშე.
თქვენთან
პოზიტიური
თანამშრომლობის
გამოცდილებით, ვფიქრობთ, ეს სასწავლო წელი
განსაკუთრებით წარმატებული და შთაბეჭდილებებით
დატვირთული იქნება თითოეული ჩვენთაგანისთვის.
პატივისცემით
მაგდა პაპიაშვილი

ქართული ენისა და ლიტერატურის
კათედრა
ძვირფასო მშობლებო!
ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის წევრები
ჩვეული მონდომებით ვაგრძელებთ მუშაობას ჩვენს
მოსწავლეებთან. წინა წლის შედეგებმა ნათელყო,
რომ ჩვენ სწრაფად და წარმატებით შევძელით
განსხვავებული სასწავლო პროგრამების ათვისება
და მოსწავლეთა აქტიური ჩართვა სასწავლო
პროცესში. ჩვენი კურსდამთავრებულთა შედეგების
მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, შედეგი მართლაც
საამაყო გვაქვს.
საფუძვლიანად მომზადებული
სასწავლო პროგრამების დახმარებით, ყოველი
მოსწავლის საჭიროებისა თუ შესაძლებლობების
გათვალისწინებით, მზად ვართ, გავუმკლავდეთ ახალ
გამოწვევებსაც, მაქსიმალურად მაღალი შედეგით
დავამთავროთ სასწავლო წელი სწავლა-სწავლების
ნებისმიერი ფორმატის შესაბამისად. გისურვებთ
წარმატებებს თქვენ და ჩვენს მოსწავლეებს!

ინგლისური ენის კათედრა
მოგესალმებით და გიზიარებთ იმ სიხარულს, რომელიც
სკოლაში სასწავლო პროცესის აღდგენას. უკავშირდება.
ინგლისურის კათედრის ყველა აკადემიური კლასი
(ინგლისური ენა, გლობალური პერსპექტივები და
ბიზნესი) მიმდინარე აკადემიური წლის განმავლობაში
ელექტრონული
წიგნებით
იხელმძღვანელებს.
მიუხედავად ამისა, ჩვენი სასწავლო პროგრამა და
ძირითადი სახელმძღვანელოები უცვლელი რჩება: “Solutions” - VII კლასიდან და “Super Minds” I-VI კლასელთათვის.
ამავდროულად პედაგოგები დაეყრდნობიან სხვადასხვა
ონლაინ-რესურსებს, რომლებიც მოსწავლეებისთვისაც
ხელმისაწვდომი
იქნება.
ხსენებულ
რესურსებს
გამოვიყენებთ როგორც საკლასო აქტივობები დროს,
ასევე საშინაო დავალებებისთვის. ეს მრავალფეროვანი
მასალა
მხოლოდ
სახელმძღვანელოში
მოცემულ
შინაარსზე არ იქნება დაფუძნებული. რადგან G-Classroom-ის პლატფორმას აქტიურად ვიყენებთ, მას შემდეგ,
რაც ყველა მოსწავლე რეგისტრაციას გაივლის, მომდევნო
კვირის ბოლოსთვის, მასწავლებლები ინგლისური
ენის სასწავლო პროგრამას, მათ შორის გრძელვადიან
სასწავლო გეგმებს - Google ის საკლასო ოთახებში
გააზიარებენ.
გრძელვადიანი
სასწავლო
გეგმები
აკადემიური წლის მიზნებსა და წლის ბოლოს მისაღწევ
შედეგებს მოიცავს. გარდა ამისა, თითოეული მოდულის/
თემის დასაწყისში, მასწავლებლები მოსწავლეებს
გაუზიარებენ მოკლევადიან სასწავლო გეგმებსაც,
რომელშიც მოცემული იქნება ინფორმაცია სასწავლო
პროცესში გამოსაყენებელი ყველა სასწავლო რესურსის
შესახებაც. როგორც ყოველთვის, ბავშვებს მუდმივად
ექნებათ მხიარულ გარემოში სწავლის, იდეების
განხილვისა და კითხვების დასმის შესაძლებლობა.
მიხარია აკადემიური პროცესის განახლება და
მსურს, თქვენც გისურვოთ 2020-21 აკადემიური წლის
წარმატებით დაწყება.
პატივისცემით,
ქეთი გურამიშვილი

მათემატიკის კათედრა
მოგესალმებით ძვირფასო მშობლებო!
მათემატიკის კათედრის განახლებული გუნდი აქტიურად
ვაგრძელებთ
მუშაობას
ჩვენს
მოსწავლეებთან.
მოგეხსენებათ,
ბრიტანულ-ქართული
აკადემია
მოწინავეა საუკეთესო შედეგების მხრივ და წელსაც,
პანდემიის მიუხედავად, ჩვენი სასწავლო პროგრამა და
პროცესი მთლიანად ადაპტირდა ახალ სტანდარტებთან,
რაც ჩვენი მოსწავლეების ხარისხიანი განათლების
საწინდარია. განახლებული სასწავლო პროგრამა და
ჩვენი გუნდის მონდომება სრულად უზრუნველყოფს
მათემატიკის სწავლების ინოვაციური მეთოდების
გამოყენებით მოსწავლეთა ცოდნის ამაღლებას, რაც
თითოეულ მოსწავლესთან ინდივიდუალურ მუშაობას
გულისხმობს. სრულად მობილიზებულები ვართ გვჯერა,
რომ 2020-2021 სასწავლო წელსაც, წინა წლების მსგავსად,
საუკეთესო შედეგებს ვაჩვენებთ. იმედი გვაქვს, რომ
მალე ცხოვრების ჩვეულ რიტმს დავუბრუნდებით.
წარმატებებს გისურვებთ მათემატიკის კათედრის
გუნდის სახელით,
კათედრის ხელმძღვანელი
ნინო ჯამასპიშვილო

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიების კათედრა
Dear G8 to G10 parents and students,
It is very unfortunate that the teachers and students are separated once again. I miss seeing my students in class and I’m
really really looking forward to seeing you all back at school
safely as soon as possible.
This year has brought some major changes to the ICT department’s plans for our senior students. While we will still be completing all the objectives as set out in the Georgian National
Curriculum for ICT (up to grade 8), we (both BGA and BIST)
will be introducing a new system of teaching ICT. From this
academic year, BGA will be partnering with ICDL, a European
based, internationally recognized computer literacy certification
programme.
The ICDL, or International Computing Driving License, is a
comprehensive computer studies and IT benchmark course
that provides University ICT course credit in the EU, UK and
USA. Currently, more than 14 million people have enrolled in
the ICDL and ECDL (European version). Our school will be the
first in Georgia to offer this course that covers a wide range
of essential, general and more specialized IT related skills and
knowledge. While this is an externally developed course that
anyone can follow, complete and test out of at any time, we will
be presenting it over a period of 4 years, starting this year. This
means that we do not expect any of our students to complete
the final certification test this year, however, students who feel
confident in their skills may choose to do so. While there are
many ICDL units to choose from, I have selected the units that
are mandatory for University credit. These units are covered by
the Georgian National Curriculum anyway, and are arguable the
most useful and practical of the available units. I want to strongly encourage all my students to really understand the work we
are covering as all the skills WILL absolutely come in handy in
your future studies and careers. For more information about the
ECDL course and the content we will be covering, please contact Gerhard Dippenaar at g.dippenaar@bga.ge
Wishing you all a safe and productive time.
Kind regards,
Gerhard Dippenaar
Dept. Head, ICT

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა
This academic year the Science department has two new members who I would like to introduce to the
BGA community. Firstly, Ms Nino Pkhovelishvili who joins us as Biology and Chemistry Teacher. Ms Nino
has worked previously in international schools in Tbilisi and brings a wealth of experience with her, having
taught the Georgian national curriculum as well as the International Baccalaureate among other international programs. Our second new staff member is already well known around school, as Ms Tina Maisuradze
our lab technician will shortly complete her teacher training and will begin to co-teach some lessons in
Biology. This is an excellent opportunity for our students to work with an enthusiastic and talented teacher at the start of her career with all the newest ideas and methodology. Finally, I would like to welcome
back Ms Dali who continues to teach Physics and whose commitment and experience is an asset to our
department. This year is proving to be a challenging one but as a department we are totally committed to
maintaining the high standards set in previous years.
Joshua Garner,
Head of Science Department
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