
სიახლეები

Dear Students and Parents, 
We are now faced with two main problems across the school with regards to the online learning 
process. The first is the increased levels of classroom disruption that we have seen in live lessons. 
In recent weeks we have had a number of incidents that have made it very difficult for staff to con-
tinue teaching, which has resulted in the loss of valuable time and hampered student progress. Due 
to the nature of online learning it is very difficult for us to prevent students from being disruptive as 
they often do so anonymously. Instead I am simply asking that all students respect the right of their 
classmates to learn and do their best to help facilitate a healthy working environment. Of course the 
distance learning situation has continued longer than any of us would have liked and we all feel 
the strain from having to work from home. Despite the difficulties we all need to support each other at this time and 
continue to apply ourselves as best we can under the current circumstances. The second issue is with regards to 
academic honesty. A number of teachers have raised concerns about students submitting work or assessments that 
are not their own. Ultimately this will only lead to gaps in our students understanding as teachers use these tasks 
to inform their teaching. It is essential that staff are able to assess student progress accurately and ultimately, when 
we do return to school, it will be painfully clear who has been doing the work themselves. Please make sure that any 
work you submit is your own, if the school becomes aware of any academic dishonesty, the schools procedures will 
be followed and it will have an effect on the students grade average.

ძვირფასო მშობლებო!
მოგესალმებით და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის! ამ ურთულესი გამოწვევების 
ფონზე ბრიტანულ-ქართული ქართული აკადემია წარმატებით აგრძელებს სწავლა-სწავლების 
პროცესს. მოგეხსენებათ, თქვენი ბავშვები აქტიურად არიან ჩართულნი საკლუბო საქმიანობაში.  
საკლობო აქტივობებმა გაახალისა ბავშვების დღეები სკოლაში.  ამასთანავე, წარმატებით წარიმართა 
სწავლების ჰიბრიდული პროცესიც. მოქნილი ცხრილები, გაკვეთილების განსხვავებული ფორმები 
ეხმარება მოსწავლეებს ახალი მასალის მაქსიმალურად გააზრებასა და ათვისებაში. რეგულარულად 
იგზავნება თქვენთან დისტანციურ სასწავლო პროცესში  ჩართულების ინიკატორები და კომენტარები, 
სწორედ ამ ფორმით თქვენ არა მხოლოდ თვალს ადევნებთ თქვენი ბავშვის პროგრესს, არამედ 
თქვენი პოზიტიური მხარდაჭერით ზრდით მის მოტივაციას, თანამშრომლობთ ჩვენთან, ბრიტანულ-

ძვირფასო მშობლებო და მოსწავლეებო, 

ჩვენი მოსწავლეები და აკადემიური გუნდი, დისტანციური სწავლების ფორმატთან დაკავშირებული 

გამოწვევების მიუხედავად, მაქსიმალურ მონდომებას, ადაპტურობისა და მოქნილობის უნარებს იჩენენ 

პროგრამით განსაზღვრული სასწავლო მიზნების მისაღწევად. მიმდინარე კვირაში მსურს კიდევ ერთხელ 

ვისაუბრო ბრიტანულ-ქართული აკადემიის დისტანციური სწავლების მოდელზე და მასთან დაკავშირებულ 

რეკომენდაციებზე. 

სასურველია, შესაძლებლობის ფარგლებში, მოსწავლეები მიჰყვნენ დისტანციური სწავლების ცხრილს. მაგ. თუ ორშაბათს 

პირველი ლაივგაკვეთილის შემდეგ ცხრილით გათვალისწინებული აქვთ ქართული ენის ვიდეოგაკვეთილი, მოსწავლეებს 

ვურჩევთ,  არ გადადონ ამ გაკვეთილის ყურება და მასში მოცემული დავალებები  იმ 50 წუთიან პერიოდში შეასრულონ, 

რომელიც ცხრილში ამ გაკვეთილისთვის არის გამოყოფილი, როგორც ამას სკოლის კამპუსის ტერიტორიაზე ყოფნისას 

აკეთებდნენ. სკოლაში წარმართული საგაკვეთილო პროცესის მსგავსად, როდესაც მოსწავლეს გაკვეთილზევე შეუძლია 

დასვას შეკითხვა ან თქვას, თუ ბოლომდე ვერ დაასრულა დავალება, დისტანციური სწავლების ფორმატში იგივე გუგლის 

საკლასო ოთახის საშუალებით შეუძლია გააკეთოს. 

 

თუ მოსწავლე დისტანციური სწავლების ცხრილს მიჰყვება, ეს დროის სწორად განაწილებაში დაეხმარება და ყველა საგანში 

დავალების შესრულება ერთდროულად აღარ მოუწევს.  

ბრიტანულ-ქართული აკადემიის დისტანციური სწავლების მოდელის შესახებ ინფორმაციას შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ 

გაეცნოთ მშობლებთან 17 სექტემბერს გამოგზავნილ წერილში.

ქართული აკადემიის სასწავლო პროცესში ჩართულ საზოგადოებასთან. ეს არის წარმატებული გზა და 
შესაძლებლობა, დავეხმაროთ მოსწავლეებს დღის ორგანიზებასა და სასწავლო მიზნების მიღწევაში. 
 
ყოველკვირეული ასამბლეები მოსწავლეებს შესაძლებლობას აძლევს, აქტიურად იყვნენ ჩართულნი სწავლა-სწავლების 
პროცესში. თამამად ისაუბრონ საკუთარ პრობლემებზე, თანატოლებს გაუზიარონ საკუთარი მიღწევები. ისინი 
ბრიტანულ-ქართული აკადემიის საზოგადოების სრულფასოვან, სრულუფლებიან წევრებად მიიჩნევენ საკუთარ თავს. 
 
სიხარულით გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ბრიტანულ-ქართული აკადემიის საზოგადოების პატარა წევრები ჩვენი 
მიზანმიმართული მხარდაჭერით უმკლავდებიან ურთულეს გამოწვევებს, მადლობა გადავუხადოთ მათ ამისთვის!

https://drive.google.com/file/d/1dGtCkeYaG15umOw0dJoHD1NCOwDcHrlm/view?usp=sharing


საზოგადოებრივი მეცნიერების 
კათედრა

როგორ შევქმნა ისტორიული გამოკვლევა?
აკადემიის მე-12 კლასის მოსწავლეები 3 კვირის 
განმავლობაში  ისტორიისა და საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების ინტეგრირებულ  გაკვეთილებზე ისტორიული 
კვლევების წარმართვის უნარებს ივითარებდნენ.
დისტანციური სწავლების ლაივგაკვეთილზე  მათ 
პრეზენტაციის სახით წარმოადგინეს საკუთარი გამოკვლევა 
ნაპოლეონის სამხედრო  სტრატეგიების თემატიკაზე. 
წარდგენის პროცესში კი  მოსწავლეებმა  ისტორიის 
საინტერესო გამოკვლევასთან ერთად  microsoft office-ის 
პროგრამების ღრმა ცოდნა   წარმოაჩინეს. ამაყი ვარ, რომ 
აკადემიის წლევანდელი კურსდამთავრებულები ფლობენ  
ასეთ მაღალ  აკადემიურ უნარებს საზოგადოებრივი 
მეცნირებებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების  
მიმართულებით.

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების 
კათედრა 

BGAs STEM club had some Halloween and Physics related fun 
last week with the Van de Graaff generator. The Van de Graaff gen-
erator is an electrostatic generator that uses a moving belt and 
a hollow metal globe to accumulate charge. Students took turns 
charging their hair or being shocked with small bolts of lightning 
just like Frankenstein’s monster!
The STEM club is a cross curricular club where students have the 
opportunity to explore the connected areas of science, technology, 
engineering and mathematics.

დაწყებითი საერთაშორისო 
კურიკულუმი

IPC has been very busy over the past few weeks for Grade 6 stu-

dents. The students have been studying many features of “being 

human”, including the organs and features of the body, along with 

the specific functions and systems that these organs encompass. 

More recently, Grade 6 have been investigating the factors that can 

impact health and, more specifically, focussing on the features of 

a healthy diet and how this is comprised of different food groups. 

Students have been proactive and engaged in their studies and 

have made huge progress in their understanding. Unfortunately, 

because of the shortness in the warning of the change back to dis-

tance learning, there has not been an opportunity to take pictures 

of the classes ïn action” but do take a moment to ask your child 

about their work in IPC and review their learning!

ესთეტიკური აღზრდის კათედრა

მე-5 კლასის მოსწავლეებმა ხელოვნების გაკვეთილებზე 
მრავალი სახალისო აქტივობით, ტექნიკითა და მასალით 
აღმოაჩინეს თემა - პორტრეტი. მათ შეისწავლეს რამდენიმე 
ცნობილი მხატვრის ნამუშევრები და ასევე პორტრეტის, 
როგორც ჟანრის წარმოშობის და განვითარების ისტორია. 
მოსწავლეები გაცნენ სახვითი ხელოვნების განსხვავებულ 
ტექნიკებს:

პიკასოს პორტრეტების შთაგონებით მათ შექმნეს 
კუბისტური სტილის კოლაჟები ჟურნალებიდან ამოჭრილი 
გამოსახულებით;  მატისის სტილში, გრძელი ფუნჯით 
დახატეს გრაფიკული პორტრეტები; გამოძერწეს რელიეფური 
პროფილები, ძველ რკინის მონეტებზე ასახული პორტრეტების 
მსგავსად; დიურერის პროპორციების კვლევაზე დაფუძნებით 
ისწავლეს სხვადასხვა ასაკის ადამიანის ხატვა; ისწავლეს 
საშლელით ხატვა რემბრანტის პორტრეტების მსგავსად და 
დაკუჭული ფურცლების ჩრდილებში ამოიცნეს ადამიანის 
გროტესკული პროფილები.



მათემატიკის კათედრა

მე-6 კლასში მოსწავლეებმა მათემატიკაში გაიარეს 
თემა „საკოორდინატო ბადე“. თემის ფარგლებში, 
და ასევე ჰელოუნის დღესთან დაკავშირებით, მათ 
საკოორდინატო ბადეზე ააგეს სახალისო ფიგურები, 
რომლებიც თემატურად შეესაბამებოდა ჰელოუნის 
დღეს. მოსწავლეებს დაურიგდათ სხვადასხვა სახის 
საკოორდინატო ბადე თავისი კოორდინატებით. მათ 
არ იცოდნენ საბოლოოდ რა სახის ნახატს მიიღებდნენ. 
შედეგად, საკოორდინატო ბადის აგების შესწავლა 
ძალიან სახალისო აღმოჩნდა.

ICT DEPARTMENT

Grade 5&6 students are making fantastic progress at becoming in-

dependent and confident at working together online. They are cur-

rently working on very technical presentations with tonnes of crite-

ria and instructions, as well as having to collaborate online, but the 

response and enthusiasm has been wonderful so far. Your energy 

makes teaching fun! Thanks

ქართული ენისა და ლიტერატურის 
კათედრა

ძვირფასო მშობლებო! ყველასთვის ნათელია, რომ უჩვეულოა 

მიმდინარე სასწავლო პროცესი. ქართული ენისა და 

ლიტერატურის კათედრის ყველა წევრი ძალასა და ენერგიას 

არ იშურებს, რათა  ეფექტიანი იყოს ეს წელი თითოეული 

მოსწავლისთვის, მაქსიმალურად განვახორციელოთ და 

მივაღწიოთ დასახულ სასწავლო მიზნებს. ამასთანავე, 

საინტერესო გავხადოთ  ონლაინრეჟიმით წარმართული 

გაკვეთილები  პროექტებით, აქტივობებითა  და 

სახალისო დავალებებით. სწორედ  ასეთი განსხვავებული 

მიმართულებით მუშაობენ მე-11 კლასის მოსწავლეები მე-

19 საუკუნის ერთი მნშვნელოვანი მონაკვეთის შეჯამებაზე. 

მათ ნამუშევრებს უახლოეს მომავალში გაგაცნობთ.

უცხოური ენების კათედრა

მეხუთე კლასის მოსწავლეები აქტიურად განაგრძობენ 
გერმანული და რუსული ენების სწავლას. მათ გასულ 
კვირაში დაიწყეს ნაცვალსახელების გაცნობა. მეტყველების 
ამ ნაწილს ისინი უკვე პრაქტიკაში იყენებენ. ჰელოუინის 
მხიარული განწყობით შესრულებულმა აქტივობებმა კიდევ 
უფრო შეუწყო ხელი მათი ცოდნის განმტკიცებას.
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ინგლისური ენის კათედრა

During the last two weeks students studied the topic ‘Future Trans-
port’. Students practiced new vocabulary through listening and 
speaking activities. In a Grammar part they learnt Need to and Will/
Won’t (The Future Simple)  Practice activities, focused on written 
production, were sent as homework tasks via Google Classroom. 
In the phonics part students identified the pronunciation of –schwa 
endings. Students did the reading texts combining the language of 
the unit. By the end of the unit they learned the history of the car.
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