
სიახლეები
მომდევნო ორი კვირა მიმდინარე სასწავლო პროგრამის შეჯამებასა 

და მოსწავლეთა აკადემიური პროგრესის შეფასებას მიეძღვნება.  

ნიშნით შეფასებული შემაჯამებელი დავალებები მასწავლებლებს 

საშუალებას აძლევთ ინფორმაცია მოიპოვონ იმის შესახებ, თუ რა 

ცოდნა მიიღო მოსწავლემ განვლილი თემატური ერთეულის ფარგლებში. 

ინფორმაციას შეფასების ფორმატის, კრიტერიუმებისა და თარიღების 

შესახებ მასწავლებლები მოსწავლეებს გუგლის საკლასო ოთახების 

საშუალებით წინასწარ აწვდიან. იმისათვის, რომ საგანმანათლებლო 

პროცესში მნიშვნელოვანი ჩავარდნები მინიმუმამდე დავიყვანოთ 

და მასწავლებლებს საშუალება მივცეთ, მოსწავლის პროგრესის 

შესახებ ზუსტი ინფორმაცია და მონაცემები შეაგროვონ,აუცილებელია, 

მოსწავლემ ყველა შემაჯამებელი დავალება დროულად შეასრულოს.  თუ 

მოსწავლეს აღსადგენი აქვს რომელიმე შემაჯამებელი დავალება, ამის 

შესახებ საგნის მასწავლებლები ელექტრონული ფოსტისა და ედუფეიჯის 

საშუალებით დამატებით შეგახსენებენ. ძალიან მნიშვნელოვანია, 

თვალყური ადევნოთ მასწავლებლების კომუნიკაციას თქვენთან. 

გთხოვთ მიწეროთ საგნის მასწავლებელს და/ან მენტორს თუ თქვენი 

შვილის აკადემიური პროგრესის შესახებ გაქვთ შეკითხვები. აკადემიურ 

ან თქვენთვის საინტერესო სხვა საკითხებთან დაკავშირებით 

შეგიძლიათ მომწეროთ მეც. 

 

პატივისცემით,

მარიამ შურღაია

აკადემიური დირექტორი

მოგესალმებით, ძვირფასო მშობლებო!  

დასასრულს უახლოვდება სასაწავლო წლის პირველი სემესტრი. არაერთხელ აღგვინიშნავს, რომ ეს არის გამოწვევებითა და 
სიახლეებით აღსავსე სასწავლო პროცესი, რომელთან გამკლავებაც საკმაოდ დიდ ძალისხმევასა და მონდომებას მოითხოვს. 
ჩვენ, მასწავლებელები, მაქსიმალურად ვირჯებით, რომ მივაღწიოთ დასახულ მიზნებს. 
 
ყოველკვირეული ასამბლეები ცხადყოფს, რამდენად მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა ჩართულობა სასწავლო პროცესში. 
სიამაყითა და სიხარულით მინდა გაცნობოთ, რომ ბოლო შეხვედრებზე ძალიან ბევრ მოსწავლეს გადავუხადე მადლობა მაღალი 
აკადემიური მოსწრების, მონდომებისა და ჩართულობისთვის, ამასთანავე, ცხადია, რომ ძალიან ბევრი მოსწავლის აკადემიური 
შედეგი გაუმჯობესდა. ეს მე ყველაზე მეტად მახარებს! და, რასაკვირველია, ეს ჩვენი, მშობლებისა და მასწავლებლების, 
მიზანმიმართული და თანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგია. ამავე ასამბლეებზე იკვეთება ის სირთულეებიც, რომლებიც ხელს 
უშლის მოსწავლეებს პროგრესის მიღწევაში, მათ შორის უმთავრესი კი არის საკუთარი დღის დამოუკიდებლად  ორგანიზების 
უნარ-ჩვევათა ჩამოყალიბება,  დავალებების დროული შესრულების აუცილებლობის მნიშვნელობის გაანალიზება. სწორედ ამ 
მიმართულებით გამორჩეული წვლილი მათ მიღწევებში შეგაქვთ თქვენ, მშობლებს.
 
მოგეხსენებათ, მასწავლებლები პერიოდულად აახლებენ მოსწავლეთა შეფასებებსა და კომენტარებს edu.page-ის დახამარებით.  
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სემესტრის ბოლოს თქვენმა ბავშვმა შეძლოს აკადემიური შედეგის გაუმჯობესება და თქვენ 
რეალური მხარდაჭერა შეგიძლით აღმოუჩინოთ მას ყოველდღიური რუტინის ხელშეწყობით. 
 
კიდევ ერთი პრობლემა, რომელსაც ჩვენ ვხვდებით, არის ქცევის წესების დარღვევა. გთხოვთ, შეახსენოთ თქვენს ბავშვს, რომ 
ონლაინგაკვეთილზე ისევე აუცილებელია ბრიტანულ-ქართული აკადემიის ქცევის კოდექსით გათვალისწინებული წესების 
დაცვა, როგორც ყოველდღიურად სკოლის საკლასო ოთახში. დაუშვებელია უპატივისმცემლო დამოკიდულების გამოხატვა  
იმ საზოგადოების მიმართ, რომლის წევრადაც თავს მოიაზრებს. ვიმედოვნებთ, რომ თქვენ ამ საკითხებზე რეგულარულად 
საუბრობთ თქვენს ბავშვთან. 
 
უღრმესი მადლობა იმ მხარდაჭერისთვის, რომელსაც ყოველდღიურად ვგრძნობთ და ვაფასებთ! მზად ვარ თქვეთან აქტიური 
თანამშრომლობისა და თქვენი შეხედულებების გაზიარებითვის!
 
გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერსა და წარმატებულ მომავალს!

ლალი გელაშვილი
სააბაზო საფეხურის ხელმძღვანელი

მნიშვნელოვანი თარიღები:

8:45-11:45 საათამდე
ლაივგაკვეთილები, სასწავლო პროგრამის შეჯამება
 
12:00-18:00 საათამდე 
მშობლებისა და მოსწავლეების ინდივიდუალური 
შეხვედრები მასწავლებლებთან (ედუფეიჯში 
მასწავლებლებთან შეხვედრების ჩანიშვნას 
 11 დეკემბრიდან შეძლებთ) 
 
 
09:00 – 09:30 
V-VI კლასების შემაჯამებელი ასამბლეა ქალბატონ 
ლალი გელაშვილთან;
IX-XII კლასების შემაჯამებელი ასამბლეა ბატონ ჯოშ 
გარნერთან
 
09:30 – 10:00
VII-VIII კლასების შემაჯამებელი ასამბლეა ქალბატონ 
ლალი გელაშვილთან
 
10:00–18:00 ინდივიდუალური შეხვედრები 
მშობლებთან და მოსწავლეებთან. 

მეორე სემესტრის დასაწყისი

17 დეკემბერი

18 დეკემბერი - 

20 იანვარი



As we come into the final stretch of this semester it is only natural that students and staff find themselves focused on the academic side 
of our programme at BGA. Of course it is important to complete the summative tasks to the best of one’s ability but it is also important 
to take some time to reflect on the semester as a whole and think about the things that we have achieved so far as well as what still 
needs to be done. From my own reflection on semester 1, I can say that one part of school life that has been difficult to maintain at 
distance is the camaraderie that develops between a class and their teacher. The relationships formed online and the contact time we 
have together has been constructive but it’s not a substitute for face to face teaching. 

I know especially for our new teachers it must have been challenging to form those relationships with classes who they have only met 
a handful of times in person. Despite this I am confident that they have done the best they can, given the circumstances, and I have 
received a lot of positive feedback from students about our new staff. 
 
One aspect of this camaraderie that I have been missing is the healthy competition that comes with our house system. We have had 
a few events; we recently held a flash fiction house competition and received many entries. Our judges are working hard to draw up a 
shortlist of the finalists and we hope to announce the winners early next week. I would also like to give you some early warning about 
the festive quiz house competition that will be open to all families in the last week of this semester, this will take on a similar format 
to the last house quiz with each family being able to enter as a team and complete the quiz on Kahoot, the winners will be awarded 
points for their house. Let’s try and make the last few weeks as constructive and meaningful as possible before a long deserved break.

Joshua Garner 
Head of Senior School

საზოგადოებრივი მეცნიერების 
კათედრა

British-Georgin Academywww.bga.ge

ინგლისური ენის კათედრა

Critical thinking skills are a part of EFL department’s curriculum 
guidelines. Although English language targets teaching and sup-
porting skills, we also approach critical thinking and teach learners 
how to analyze.
Critical thinking involves reflection and the analysis of ideas.  Our 
aim is for our students to become good critical thinkers and to be 
able to break a broad idea into many parts. 
Each week we try to present a new activity that targets critical 
thinking skills while also encouraging language use and develop-
ment. The activities are designed to support authentic language 
use while also encouraging critical thinking.
Students examine each part, question biases, and come to rea-
sonable conclusions. Thinking critically could be more challenging 
when done in a second language but with the encouragement and 
support of their teachers our students never fail to deliver. 

ჩვენი საქართველოს გეოგრაფიის   ფარგლებში აკადემიის VI  
კლასის მოსწავლეებთან ერთად დავასრულეთ  საქართველოს 
ჰიდროლოგიის შესწავლა. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში 
მათ  შეისწავლეს: მდინარე და მისი ნაწილები, როგორ 
იცვლება მუდმივად მდინარის ფორმა, როგორ ცვლის 
მდინარე იმ მიწას და რელიეფს რომელზეც მიედინება, 
რა გამოყენება აქვთ მდინარეებს ადამიანებისათვის.
ლაივ გაკვეთილებზე ბავშვებმა განიხილეს გამდნარე და 
გაუდინარი ტბები. მათში  საოცარი ინტერესი გამოიწვია   
შავი ზღვის დამაბინძურებელმა ფაქტორებმა. მოსწავლეებმა 
მოიფიქრეს ამ პრობლემის გადაჭრის გზები. ნასწავლი მასალა 
კი ერთანეთს ორიგინალური პრეზენტაციის სახით გაუზიარეს.  

უცხოური ენების კათედრა

გერმანული ენის გაკვეთილზე მეთორმეტე კლასის 
მოსწავლეები გაეცნენ გერმანელი თანატოლების ინტერვიუებს 
თემაზე ,,სკოლის შემდგომი გეგმები“ და ისაუბრეს სამომავლო 
ღონისძიებებზე. საინტერესო იყო მათთვის უცხოელი 
მოსწავლეების მოსაზრებები სტუდენტური ცხოვრების შესახებ. 
ონლაინდისკუსიის ფარგლებში მეთორმეტე კლასელებმა 
გაავლეს პარალელები ქართულსა და გერმანულ სტუდენტურ 
საზოგადოებას შორის. მათ ასევე ისაუბრეს საკუთარი 
გეგმებისა და სურვილების შესახებ.

https://www.facebook.com/BritishGeorgianAcademy/
http://www.bga.ge


IPC

Over the past 6 weeks, Grade 6 students have been investigating 
the features of a healthy diet and the impacts of what can happen if 
we do not have a healthy and balanced diet. This week, in IPC, the 
students have been completing their end of topic assessments on 
the topic of healthy diets. This week’s test has been the culmination 
of a lot of hard work by all of the students and I am very proud of 
the way that the students have applied themselves during these 
tricky times for learning. Their contributions in Zoom lessons and 
work that they are producing in recorded and extension lessons is a 
testament to the way that the students apply themselves and their 
dedication to their learning.
Upon completing this assessment, the Grade 6 students will move 
on to look at other factors that can impact people’s health includ-
ing; pollution (in it’s various forms), exercise, smoking, and alcohol 
consumption as we continue to investigate ways of staying healthy.
Well done Grade 6, Keep up the great work.

მათემატიკის კათედრა

მათემატიკაში მე-7 კლასელებს დაევალათ პრეზენტაციის 

მომზადება თემაზე „ოქროს კვეთა“. მათ თავად მოიძიეს 

ინფორმაცია, თუ რას ნიშნავს ოქროს კვეთა და სად გვხვდება 

ის. მოსწავლეებმა აღმოაჩინეს, რომ ოქროს კვეთა გამოიყენება 

როგორც მხატვრობაში, ისე პოეზიაში, არქიტექტურასა თუ 

ქანდაკებებში.

ესთეტიკური აღზრდის კათედრა

ICT

As we come to the end of a difficult term, I’d like to thank the stu-
dents who have been diligently working from home. It’s been a 
long and hard term with lots of new expectations and problems, 
but I trust that the skills you’ve learnt in ICT this term have been 
or will be very useful to you in the future. Whether you’ve been 
practicing online collaboration in your presentations, learning about 
the basics of computers, the internet and how it all connects, or 
learning how to use the immense power of spreadsheets; I’m sure 
that you’ll find some way of applying these skills in the rest of the 
academic year. Good luck with these last few weeks to everyone!

გრძელვადიან პროექტს „ჩრდილების თეატრს“ წარმატებით 
გაართვეს თავი მე-5 კლასის მოსწავლეებმა. ისინი გაეცნენ 
ჩრდილების თეატრის ისტორიას, თოჯინების და ეკრანის 
დამზადების ტექნოლოგიას და სახლის პირობებში შექმნეს 
თავიანთი ხელნაკეთი მინი-თეატრი შობის თემაზე. 
მოსწავლეებმა შობის ამბავი სამ სცენად დაყვეს და ფოტოზე 
აღბეჭდეს ხარების, მწყემსებისა და შობის სცენები.
ამ პროექტის მეშვეობით მოსწავლეებმა განივითარეს 
შემოქმედებითი და საორგანიზაციო უნარები. ისინი ასევე 
გაეცნენ მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობას და შეგვიქმნეს 
წინა-საშობაო განწყობა.

ქართული ენისა და ლიტერატურის 
კათედრა

მეთერთმეტე წითელი კლასის მოსწავლეები სწავლობენ 
XIX საუკუნის ლიტერატურას.  ამ ეპოქის მიმოხილვისას არ 
შეიძლება გვერდი ავუაროთ 1861-1863 წლებში ქართულ 
მწერლობაში ორი ურთიერთდაპირისპირებული ბანაკის 
წარმოშობის გამომწვევ მიზეზებს. 
მოსწავლეები გაცნენ ილია ჭავჭავაძის პუბლიცისტურ 
წერილს -  “ორიოდე სიტყვა თავად რევაზ შალვას-ძის 
ერისთავის კოზლოვიდან “შეშლის” თარგმანზედა”, რომელიც 
იქცა “მამათა“ და „შვილთა“ დაპირისპირების მიზეზად, მათ 
განიხილეს 1871 წელს განახლებული „ბრძოლის“ ისტორიაც.  
ძალზე საინტერესო იყო მოსწავლეთა შეფასებები. ისინი 
მივიდნენ დასკვნამდე, რომ, მიუხედავად პოლემიკისა, ორივე 
მხარე ძალზე მნიშვნელოვანია ქართული ლიტერატურის 
ისტორიისთვის, ორივე მხარეს იბრძოდნენ სამშობლოს 
სიყვარულით გულანთებული ქართველები.

ბოლო რამოდენიმე კვირაა რაც ჩვენი მეცხრე კლასელები 
გენეტიკის ცხოვრებაში გამოყენებას ეცნობიან, კერძოდ 
მედიცინაში. დაბადებიდან უსინათლობისთვის განწირულ 
გოგონას გენური ინჟინერიის წყალობით მხედველობა 
აღუდგინეს და ახლა ის თანატოლებთან ერთად სიცოცხლით  
ხარობს. ვიდეო რამოდენიმე ნაწილად იყო დაყოფილი 
და თითოეულ ნაწილს ახლდა კითხვები, რაზეც „ლაივ“ 
მეცადინეობებზე განხილვა მიმდინარეობდა. ბავშვებმა 
დაინახეს მედიცინაში დაავადების მკურნალობის ახალი 
გზები, როდესაც დაავადების სიმპტომებს კი არ ებრძვიან, 
არამედ მის მიზეზებს ასწორებენ, რაც უჯრედში ვირუსის 
საშუალებით საჭირო გენის შეყვანაში მდგომარეობს. 
მასალას მოსწავლეები დიდი ინტერესით ეცნობოდნენ, რაც 
მათ აქტიურ ჩართულობაში გამოიხატა.

საბუნებისმეტყველო მეცნიერების 
კათედრა 


