
სიახლეები

This week we had our senior school 
parent Zoom meeting, where we were 
able to discuss some of the school’s 
current challenges. As I know many 
were not able to attend due to oth-
er commitments I will briefly touch 
on some of the key things discussed. 
 
Firstly, it has come to our atten-
tion, through feedback from staff, 
that many students in the senior school are attempting as-
signments set without watching the prerecorded video lesson 
that comes with them know that the current situation is very 
difficult for everyone and it can be easy to find ourselves un-
der time pressures, but teachers expect students to watch 
the videos and often the tasks don’t make sense without 
them. This can lead to even more wasted time as the assign-
ments are not completed properly. Please watch the videos!
 
Part of what makes working from home difficult is the loss of 
routine and structure that school provides. This is something 
that has been affecting us all. However, a good daily routine 
is vital to being productive. Try to get up, eat breakfast and be 
ready to start school at the normal time. Try to designate some 
working hours for yourself that you are productive in then take 
a break when you have planned one. All staff are setting tasks 
that can be completed within the 45 minutes allocated for their 
lesson. So I guarantee if you work the normal school hours you 
will be able to finish everything and be free to relax by 16:30.
 
Finally, at the meeting I was asked to rate how effec-
tive the distance learning process has been. While I can’t 
say that the process is as effective as face to face teach-
ing, I can say that those students that are engaged in the 
tasks are making good progress. I know this is a stress-
ful and difficult time for us all; so if we can all make some 
progress over the next few months, when we get back to 
school I’m confident that our teachers will be able to help 
fill in the gaps and bring everyone up to speed. I wish you 
and your families good health and hope to see you all soon.

ძვირფასო მშობლებო!
ჩვეული მადლიერების გამოხატვით 
ვიწყებ მიმართვას! სწორედ თქვენი  და 
თქვენი ბავშვების დიდი და აქტიური 
ჩართულობით ჩვენი სასწავლო პროცესი 
გრძელდება, უჩვეულო, მაგრამ საინტერესო 
სასწავლო პროცესი! მოუთმენლად 
ველით, როდის შევხვდებით მოსწავლეებს 
ბრიტანულ-ქართული აკადემიის 

ძვირფასო მშობლებო და მოსწავლეებო, 

მიმდინარე კვირის სიახლეების წერილში თქვენი ყურადღება კიდევ ერთხელ მსურს ბრიტანულ-
ქართული აკადემიის ერთ-ერთ ფუნდამენტურ ღირებულებაზე, აკადემიურ პატიოსნებაზე 
გავამახვილო. ეს საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური დისტანციური სწავლების პროცესში გახდა, 
როდესაც ზოგიერთი მოსწავლე გუგლის საკლასო ოთახებში დაკოპირებულ ნამუშევრებს ტვირთავს, 
რომლებიც მათ არ ეკუთვნით. მოსწავლეთა აკადემიური პროგრესის შესაფასებლად, აუცილებელია, 
შესრულებული დავალება მოსწავლის რეალურ ცოდნასა და მის მიერ საკითხის გააზრებას ასახავდეს. 
გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ ბრიტანულ-ქართული აკადემიის აკადემიური პატიოსნების
პოლიტიკის დოკუმენტს, რომელშიც დეტალურად არის აღწერილი აკადემიური არაკეთილსინდისირებისა და 
დარღვევების ფორმები და სკოლის მხრიდან მათზე რეაგირების პროცედურები. 

პატივისცემით,
მარიამ შურღაია

British-Georgin Academywww.bga.ge

 კამპუსზე და შევძლებთ ჩვეული წესით ურთიერთობის 
გაგრძელებას.  ახლა ჩვენ, ერთად, თქვენს ბავშვებთან ერთად, 
ვცდილობთ, წარმატებით გავართვათ თავი გამოწვევებს.  
 
ძალიან გვახარებს, რომ აკადემიის მოსწავლეები 
აქტიურად არიან ჩართულნი ასამბლეების წარმართვაში 
და თამამად საუბრობენ საკუთარ წარმატებებსა და 
პრობლემებზე. უახლოესი ასამბლეების თემა სწორედ მათი 
წარმატების ხაზგასმა, აღიარება და თანატოლებისთვის 
გაცნობა იქნება. ასევე, ვფიქრობთ, როგორ გავახადოთ 
სასწავლო პროცესი უფრო ხალისიანი, სასწავლო 
პროცესის  გამრავალფეროვნებაში სწორედ ჩვენი 
სასკოლო საზოგადოების პატარა წევრები ჩავრთეთ. 
 
მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მშობელთა შეხვედრებში 
აქტიური ჩართულობისთვის.    თქვენი        ხედვა და 
დამოკიდებულება ჩვენი შრომის მიმართ ყოველთვის 
მნიშვნელოვანია. ყურადღებით გისმენთ და 
ვითვალისწინებთ თქვენს რჩევებსა თუ  შეხედულებებს. 
ეს გვეხმარება განსხვავებული კუთხით დავინახოთ 
ჩვენი საქმიანობა. არცერთი თქვენი შემოთავაზება არ 
რჩება ჩვენი ყურადღების მიღმა. ჩვენი,  მშობლებისა და 
მასწავლებლების ერთობლივი, შეთანხმებული ქმედება  
ჩვენი პატარების წარმატების გარანტია. ამ ტიპის 
შეხვედრები აქტიურად გაგრძელდება შემდეგშიც. 
 
კიდევ ერთხელ უმორჩილესად გთხოვთ, რომ დიდი 
ყურადღებით მოეკიდოთ იმ შეფასებებსა და კომენტარებს, 
რომელთაც მასწავლებლები პერიოდულად აახლებენ 
edu.page-ის დახამარებით. დამერწმუნეთ, ჩვენთვის, 
მასწავლებლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული 
მოსწავლის აკადემიური წინსვლისა და უნარ-ჩვევათა 
გაუმჯობესების აღნიშვნა და თქვენთვის გაზიარება!
გისურვებთ ბედნიერ და წარმატებულ უქმეებს! 
გავუფრთხილდეთ  ჩვენს საყვარელ ადამიანებს!

https://drive.google.com/file/d/1xsK4Fi5PDcHSiFl6eiAViMeA7gDOr5wY/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/BritishGeorgianAcademy/
http://www.bga.ge


მათემატიკის კათედრა

მე-6 კლასის მოსწავლეები გადიან თემას „წილადები“. 
თემის ფარგლებში მათ წარმოადგინეს პროექტი „ემ ენდ 
ემსი და წილადები“, სადაც მათ უნდა დაეთვალათ „ემ ენდ 
ემსის“ კანფეტის თითოეული ფერის რაოდენობა, მიღებული 
მონაცემები წარმოედგინათ წილადების სახით და ასევე 
მიღებული რაოდენობრივი მონაცემების საფუძველზე 
აეგოთ სვეტოვანი დიაგრამა. მოსწავლეებმა პროექტი 
წარმოადგინეს, როგორც პრეზენტაციის, ისე პოსტერის სახით.

საზოგადოებრივი მეცნიერების 
კათედრა

პირების მიმართ საზოგადოებაში დამკვიდრებული 
სტერეოტიპული აზროვნების, ხედვისა და დამოკიდებულების 
შეცვლა. პროექტის პირველ ეტაპზე მოვაწყვეთ ონლიან 
კინოჩვენება ფილმის  „რამდენი მოცვია ამქვეყნად?“, 
რომელიც  ეხება შეზრუდული შესაძლებლობების მქონე 
ადამიანებს, თუ როგორ გახდნენ ისინი მსახიობები და  
შექმნეს თეატრი, „გლადა ჰუდიკ თეატრი“ (Glada Hudikteatern).
ფილმის მეორე ნაწილის  ნახვის  შემდეგ კი, ერთ კვირაში, 
გავმართავთ ონლაინ დისკუსიას და აქტივობას, რაც ჩვენი 
მოსწავლეებისთვის სასარგებლო გამოცდილება იქნება!

ქართული ენისა და ლიტერატურის 
კათედრა

ძვირფასო მშობლებო! ძალიან გვახარებს, რომ ამ ურთულესი 

გამოწვევების დროსაც კი თქვენი შვილები აქტიურად არიან 

ჩართულნი სასაწავლო პროცესში. ბრიტანულ-ქართული 

აკადემიის ძალიან ბევრმა მოსწავლემ მონაწილეობა 

მიიღო ქართული ენისა ად ლიტერატურის ეროვნული 

ოლიმპიადის პირველ ტურში, მოუთმენლად ველით შედეგებს 

და გაცნობებთ მათი წარმატების შესახებ. ამასთანავე, 

ჩვენი მიზანია, საინტერესო გავხადოთ  ონლაინრეჟიმით 

წარმართული გაკვეთილები  პროექტებით, აქტივობებითა  

და სახალისო დავალებებით. სწორედ  ასეთი განსხვავებული 

მიმართულებით იმუშავეს  მე-11 კლასის მოსწავლეები 

მე-19 საუკუნის ერთი მნიშვნელოვანი მონაკვეთის, 

რომანტიზმის,  შეჯამებაზე. მათი წერილების თემები იყო:1.  

გწერ ტატოს ამბავს... 2. მე გწერ შენ (ნ.ბარათაშვილს)... 3. მე 

(ნ. ბარათაშვილი) გწერ შენ... 3. გუშინ კნიაზ ჭავჭავაძისას 

ბალზე ვიყავ... გვინდა გაგაცნოთ მათი ნაწერები (ავტორთა 

სტილი დაცულია).

ინგლისური ენის კათედრა

The effectiveness of the English lesson comes through the learn-
ing process based on diversity of   resources. In our English 
classes student get more aware of the world around us. During 
the   particular 2 weeks year 5 students familiarized with the 
words connected to the rainforest. They brushed up their ICT 
skills with the help of searching relevant information about the 
rainforest   throughout the world. They devised slogan and cre-
ated reflective posters. Discussed and shared   different view-
points and promoted positive value such as responsibility. 
 
We would also like to share with you a wonderful work of two of our 
grade six students within the project of 17 sustainable goals.  

ჩვენი აკადემიის მე-11 
წითელი და მე-10 ლურჯი 
კლასის მოსწავლეები 
ამ კვირაში სამოქალაქო 
განათლების მიმართულებით 
ჩაერთნენ პროექტში 
„ბავშვები სტერეოტიპებით 
არ იბადებიან“.   პროექტი 
ხორციელდება „შვედური 
ინსტიტუტის“ მხარდაჭერით 
და მისი ძირითადი 
მიზანია შეზღუდული 
შესაძლებლობების  მქონე 

https://drive.google.com/file/d/1BJSwaLSeyxRgFRnIprjV4BSXNwAFYTfS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DcECh30-kW3EBsL6A-FNgxPwYpY4F4mN/view?usp=sharing


დაწყებითი საერთაშორისო 
კურიკულუმი

მეხუთეკლასელებმა დაასრულეს მუშაობა პირველ თემატურ 

ერთეულზე, სახელწოდებით „Existing…Endangered…Extinct?” 

ბოლო შესასწავლი საკითხი უკავშირდებოდა გადაშენებულ 

და გადაშენების პირას მყოფ ცხოველებს. თავდაპირველად 

მოსწავლეებმა  დაიწყეს ლექსიკის გამდიდრებით, 

მოიძიეს ახალი სიტყვების მნიშვნელობები აღნიშულ 

საკითხზე; შემდეგ გაეცნენ დედამიწის მრავალფეროვანი 

არსებების მცირე სიას, რომლებიც უნიკალური გარეგნობით 

გამოირჩევიან ერთმანეთისგან. ამოირჩიეს ერთ-ერთი 

გადაშენების პირას მყოფი ცხოველი და გააკეთეს პოსტერები. 

ბოლოს კი გაეცნენ გადაშენებულ ცხოველებს და დაწერეს 

მოთხრობები ბედნიერი დასასრულით. შემდეგი შესასწავლი 

თემატური ერთეული შეეხება ადამიანების მიგრაციას. 

ესთეტიკური აღზრდის კათედრა

უცხოური ენების კათედრა

მეცხრე კლასის მოსწავლეები გერმანული ენის 
გრამატიკის სწავლას განაგრძობენ. ისინი ვირტუალურად 
გადაადგილდებიან ქალაქის სხვადასხვა ნაწილში, 
ეცნობიან შენობების და სატრანსპორტო საშუალებების 
დასახელებებს. ახლადნასწავლი წინდებულების 
გამოყენებით ცდილობენ დანიშნულების ადგილისა და 
გზის აღწერას. 

მიმდინარე კვირების განმავლობაში მე-5 კლასის 
მოსწავლეები ეცნობოდნენ თეატრალურ ჟანრებს - ანტიკური 
ხანის თეატრიდან თანამედროვე თეატრამდე... რათქმაუნდა 
თითოეული ჟანრის განხილვა მუსიკასთან კავშირში 
მიმდინარეობდა. მოსწავლეები ეზიარნენ თოჯინების, 
ჩრდილების, მოძრაობის, დრამატულ და მუსიკალურ-
თეატრალური ჟანრების ხელოვნებას. ნახეს თითოეულის 
ნიმუში, განიხილეს საქართველოში თეატრის განვითარების 
გზა.... გაეცნენ დიდ ქართველ მსახიობებს,  რეჟისორებს 
და კომპოზიტორებს, რომლებიც თეატრთან ძალიან 
მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ და დღესაც განაგრძობენ 
ამ ურთიერთობას. იმდენად დიდი აღმოჩნდა დაინტერესება 
თეატრალური ხელოვნების მიმართ, რომ დაგეგმეს, პანდემიის 
დასრულებისთანავე ეწვიონ ერთ-ერთ თეატრს და  ცოცხლად 
ეზიარონ იმ  სიამოვნებას, რაც სპექტაკლის ხილვას ახლავს 
ხოლმე თან.


