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მოგესალმებით ძვირფასო მშობლებო!
სიხარულითა და იმედიანი განწყობით მოგმართავთ თქვენ, ვისთვისაც ასე მნიშვნელოვანია საკუთარი ბავშვის წარმატებული
მომავალი. ვბრუნდებით საკლასო ოთახებში, ვიმედოვნებთ, რომ შეუფერხებლად წარვმართავთ სასწავლო პროცესს
წლის ბოლომდე. განათლებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროების რეგულაციის ნორმებისა და მოთხოვნების
თანმიმდევრული და სისტემატური შესრულება, მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გამოვლენა დაგვეხმარება, უწყვეტი
გავხადოთ ამ ფორმით სწავლება, და, რაც მთავარია, დავიცვათ საკუთარი, ახლობლების, ჩვენი ოჯახის, საზოგადოების
თითოეული წევრის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. ამ თვალსაზრისით, თქვენი მხარდაჭერის დიდი იმედი გვაქვს. დარწმუნებული
ვართ, რეგულარულად ისაუბრებთ ამ საკითხებზე თქვენს ბავშვთან.
მოზარდის წარმატებულ მომავალს განაპირობებს არა მხოლოდ ცოდნა, კონკრეტულ საგნობრივ დისციპლინათა შერჩევა,
მათი ძირითადი დებულებებისა და ამოცანების გააზრება-ათვისება, არამედ სოციალური უნარ-ჩვევების, მნიშვნელოვანი
ღირებულებებისა და ფასეულობების ჩამოყალიბება მოზარდში. ეს კი სწორედ საკლასო ოთახში თანატოლებსა და პედაგოგებთან
ურთიერთობით, ყოველდღიური ყოფითი პრობლემების გაანალიზებით მიიღწევა, ამდენად, რასაკვირველია, სასიხარულოა
სკოლის სივრცეში ჩვენი პატარების დაბრუნება.
ბრიტანულ-ქართული აკადემიის ხელმძღვანელობა და სასკოლო საზოგადოება მიესალმება და მხარს უჭერს სასწავლო პროცესის
კამპუსზე გაგრძელებას, თუმცა სრული პასუხისმგებლობითა და ჩვეული ორგანიზებულობით აგრძელებს ონლაინრეჟიმით
სწავლებასაც.
მოგეხსენებათ, მასწავლებლები პერიოდულად აახლებენ მოსწავლეთა შეფასებებსა და კომენტარებს edu.page-ის დახამარებით.
მოსწავლეთა შეფასება გაგრძელდება მოსწავლისა და მშობლის მიერ შერჩეული სასწავლო პროცესის ფორმის შესაბამისად.
კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თითოეული ჩვენგანის მიზანია თქვენი ბავშვის სოციალური უნარებისა და აკადემიური
შედეგის გაუმჯობესება, ამ მიმართულებით თქვენი მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია.
ბრიტანულ-ქართული აკადემიის სასკოლო საზოგადოების პატარა წევრები გრძელვადიანი წყვეტის შემდეგ უბრუნდებიან საკლასო
ოთახებს, მნიშვნელოვანია, ვიმუშაოთ მათთან ქცევის წესების დაცვის აუცილებლობის მიმართულებით. მოზარდებისთვის ამ
წესების დაცვის მნიშვნელობის ყოველდღიური შეხსენება დაგვეხმარება დასახული მიზნების მიღწევაში.
დარწმუნებული ვართ, თქვენი მხარდაჭერით წარმატებით გავართმევთ თავს არსებულ გამოწვევებს.
გისურვებთ ჯანმრთელობას!
ლალი გელაშვილი
სააბაზო საფეხურის ხელმძღვანელი

Next week we finally return to school having been involved in the distance learning process for close to a year. Having spoken to former
colleagues in Romania, Poland and the UK, where school has already returned, it seems that a similar pattern of challenges arises in the
first few weeks. At first there is a bit of excitement as students and teachers meet each other after so long apart, which quickly subsides
and gives way to a “honeymoon” period. Students are ready to get back to school and begin with the best intentions. Punctuality and
attendance in some schools was better than before the distance learning process began, students are focused on trying to catch up
for lost time and staff are determined to make good use of the rest of the year. This period of focused work lasts for a couple of weeks
before behavioural issues begin to creep in.
We have to be realistic with our expectations for the first month back. We will all need some time to adapt to being back at school, early
mornings, school uniform, a more regular timetable and the other challenges of being at school. Classroom boundaries will need to be
re-established and teachers will be active in supporting students to develop good behaviour and create a safe meaningful learning environment. We will need to focus on some of the simple things when we return, punctuality and attendance, school uniform and respectful
behaviour around school and in classrooms. Things as simple as walking in the corridors and keeping noise levels down. Not shouting
out in class and letting others have their time to speak and answer questions. To students I would say let’s try and get these things right
at the beginning and start as we mean to go on. To parents and guardians please continue to check Edupages and maintain that constructive communication with school. I’m personally looking forward to seeing you all on Monday and getting back to school and to some
sort of normality. Although by next Friday I’m sure we will all be ready for a well-deserved weekend.
Kind regards,
Joshua Garner
Head of Senior School

უცხოური ენების კათედრა

მეხუთე
კლასის
მოსწავლეებისთვის,
რომელთაც
გერმანული და რუსული ენების სწავლა მიმდინარე
სასწავლო წელს დაიწყეს, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
კითხვის პროცესი. წაკითხულის გაგებასთან ერთად,
განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მათი ფონოლოგიური
უნარების განვითარებას, რასაც
ეხმარება ხმამაღალი
კითხვა. ამ მიზნით მეხუთე კლასის მოსწავლეებმა რუსული
ენის გაკვეთილზე წაიკითხეს ზღაპარი «წიწილა და იხვის
ჭუკი». მოსწავლეებმა იმუშავეს ახალ ლექსიკაზე, გაიგეს
და გაიაზრეს შინაარსი, მოისმინეს ზღაპრის შესრულება
მსახიობების მიერ და შემდეგ ხალისიანად ჩაერთვნენ
როლურ კითხვაში.

საზოგადოებრივი მეცნიერების
კათედრა

Students of the British-Georgian Academy have been studying
world geography in bilingual for more than a semester within the
IB program. By the second semester, they have already acquired
subject-specific skills within geographical competence.
There have been lots happening in Geography since we returned:
Grade 7 have been investigating the structure of the Earth,
Grade 8 have been learning about the water cycle,
Grade 9 have been researching the reasons why their chosen country is a developed country,
Grade 10 have been looking at different religions,
Grade 11 have been learning about the volcanic eruption on Montserrat and its impacts;
The students have been engaging well with their lessons and making good progress in the topics that they have been looking at. Feel
free to ask them about their topic and what they know!

ინგლისური ენის კათედრა
Our students at BGA are provided with a superb selection of fiction
and non-fiction extracts. The challenging and insightful themes
that we cover are intended to capture student’s interest and involvement in a diverse range of subjects. The novels, poems ,
short extracts our students read help them to develop critical
faculties and explore concepts and issues which are relevant to
their lives. The topics arise from the texts encourage students to
express opinions and develop an understanding at an increasingly
sophisticated level. Students are asked questions that test their
understanding of explicit and implicit meaning , and their appreciation of language use.
Moreover, answering questions require an increasing level of basic comprehension, interpretation and imagination to establish
and develop students’ confidence in giving comprehensive and
thoughtful answers in which they draw inferences from the given
texts and analyze the writers’ use of language.

ესთეტიკური აღზრდის კათედრა
მიმდინარე ორი კვირის განმავლობაში ბრიტანულ-ქართული
აკადემიის მე-6 კლასის მოსწავლეები მუსიკის საგანში
ეცნობოდნენ მასშტაბურ მუსიკალურ-თეატრალურ ჟანრებს:
ოპერა, ბალეტი.
განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა
კლასიკურ ვოკალურ ტემბრებზე. მოსწავლეებმა შეისწავლეს
ამ თემასთან დაკავშირებული მუსიკალური ტერმინოლოგია;
გაეცნენ მსოფლიო დონის საოპერო შემსრულებლებს.
მოისმინეს და ნახეს ფრაგმენტები საქვეყნოდ აღიარებული
საოპერო
სპექტაკლების
როგორც
კლასიკური,
ისე
თანამედროვე დადგმებიდან. შედეგად, ჩვენი მოსწავლეები
კიდევ უფრო დაუახლოვდნენ მუსიკის ამ ელიტარულ ჟანრებს.
მათ შეუძლიათ ისაუბრონ, შეადარონ ერთმანეთს და საკუთარი
აზრი დააფიქსირონ ამ მონუმენტური ჟანრებისა და მათი
წარმომადგენლების შესახებ.

IPC
I hope you all had a great winter break and a nice start to the New
Year. IPC in Grade 6 has already been a really busy time for the
students! We started the year by completing our projects into the
effects of smoking tobacco and drinking alcohol. The projects that
have been submitted have shown excellent research and ICT skills
along with being full of great knowledge. This has concluded our
study of health and the human body. The students have now begun
their new topic; investigating different types of energy and the production of electricity.

ICT
As we continue with this term, I’m very excited about getting back to school and being in a room with the students.
In-person-teaching has so many advantages, especially
when it comes to technical work like the work we are currently doing and will be starting soon in the ICT dept. Over
the next few weeks, we will start an introduction to Python
programming course with the grade 8-10 students, and the
students at school will have the advantage of asking questions in person. Please make sure that you know your @
bga email address and password when you come back to
school. Looking forward to seeing you all.

ქართული ენისა და ლიტერატურის
კათედრა

მათემატიკის კათედრა
მე-6 კლასელები გადიან თემას ათწილადებზე.
თემის
ფარგლებში
მათ
ჰქონდათ
დავალება
დაემრგვალებინათ ათწილადები უახლოეს მთელ
რიცხვამდე,
მეათედებამდე
და
მეასედებამდე.
მოსწავლეები
ასევე
სწავლობენ
მათემატიკური
ტერმინების ინგლისურ შესატყვისებს, რაც მათ
დავალებას უფრო სახალისოს ხდის.

მეშვიდე
კლასის
მოსწავლეებმა
ინტერესითა
და
გულმოდგინედ დაამუშავეს ახალი ქვეთავი - „ძველი და
ახალი დროის გმირები“. მათ თვალი მიადევნეს, როგორ
ყალიბდებოდა გმირობის იდეალები უძველესი დროიდან
დღემდე. დააკვირდნენ, როგორ ხატავდა გმირს ანტიკური
ლიტერატურა, ხალხური ეპოსი. ეპოქათა ცვალებადობასთან
ერთად რომელი ახალი ნიუანსებით მდიდრდებოდა გმირის
იდეალი, როგორ წარმოაჩენდა
გმირს ლიტერატურა
კაცობრიობის განვითარების განსხვავებულ
საფეხურზე.
გაეცნენ სხვადასხვა ეპოქის მწერალთა და საზოგადო
მოღვაწეთა გამონათქვამებს გმირობის შესახებ.
ზუმის გაკვეთილებზე მოსწავლეებმა საინტერესოდ იმსჯელეს
იმის შესახებ თუ რა უბიძგებს ადამიანებს გმირობისკენ
და რატომ უნდა ვიცნობდეთ მათ. საკუთარი სიტყვებით
განმარტეს, რა არის გმირობა და ვის შეიძლება ვუწოდოთ
გმირი. მათ ჩამოაყალიბეს გმირის საკუთარი იდეალი.

საბუნებისმეტყველო მეცნიერების
კათედრა
Hello, my name is Tina Maisuradze. My work as a laboratory technician at the British-Georgian Academy started in the 2019-2020
academic year. The first year was full of challenges and discoveries. My biggest achievement was completing the stock check and
lab order with support from the rest of the Science Department. We
have managed to fill our laboratory with modern equipment! In this
regard, I hope that we will have even more innovations in the future.
For a year and a half, I had the opportunity to get to know the structure of the school and experience the teaching and learning, further
deepening the knowledge I gained at university. I found that teaching was my passion. The school’s academic group gave me the
opportunity to turn my passion into a career. I will soon complete
my teacher training and from next year I will join the British-Georgian Academy team as a qualified biology teacher.
What I like most about my current job is that it gives me the opportunity to learn, develop and be creative. It looks like my role as a
teacher will do the same.

შემოგვიერთდით ჩვენს
INSTAGRAM გვერდზე და
თვალი ადევნეთ აკადემიის
ყოველდღიურ ამბებს!

@britishgeorgianacademy

