
სიახლეები

მოგესალმებით, ძვირფასო მშობლებო! 

საინტერესო და სახალისო აღმოჩნდა კამპუსის ტერიტორიაზე გატარებული სასწავლო ორი კვირა. ამინდიც ძალიან 
დაგვეხმარა და გაგვანებივრა თოვლით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთ დროს გავუფრთხილდეთ ბრიტანულ-ქართული 
აკადემიის საზოგადოების  პატარა წევრებს, სწორედ ამით არის გამოწვეული ის, რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ 
მათ ჩაცმულობას და მივმართავთ პრევენციულ ზომებს  მათი უსაფრთხოების დაცვის მიზნით. 

თქვენი ბავშვები სიხარულით დაუბრუნდნენ საკლასო ოთახებსა და მერხებს, თუმცა გარკვეულმა სირთულეებმაც იჩინა 
თავი. აკადემიაში მოქმედი წესების თანმიმდევრული დაცვა აუცილებელია მოსწავლეთა უმნიშვნელოვანესი უნარ-
ჩვევების განვითარებისა და სასწავლო პროცესის წარმატებით წარმართვისთვის. სწორედ ამისი შეხსენება გვიწევს 
განუწყვეტლივ ბავშვებისთვის, როგორ ჩანს, დისტანციურმა სასწავლო რეჟიმმა, გარკვეულწილად,  მოადუნა მათი 
ყურადღება  ამ მიმართულებით. ჩვენ რეგულარულად ვახსენებთ და მივუთითებთ მათ სანიმუშო ქცევისკენ, დიდი იმედი 
გვაქვს თქვენი მხარდაჭერისაც.  ასევე,  განათლებისა და ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროების რეგულაციის ნორმებისა 
და მოთხოვნების  თანმიმდევრული და სისტემატური  შესრულება, მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გამოვლენა 
დაგვეხმარება, უწყვეტი გავხადოთ ამ ფორმით სწავლება. ვფიქრობთ, რომ თქვენ ხშირად საუბრობთ ამ საკითხზე თქვენს 
შვილებთან.

სიხარულით გაცნობებთ, რომ 1 მარტიდან აქტიურად გრძელდება ბრიტანულ-ქართულ აკადემიაში საკლუბო - როგორც 
შემეცნებითი, ასევე სპორტული - აქტივობები. საკმაოდ მრავალფეროვან და საინტერესო, განსხვავებულ კლასგარეშე 
აქტივობებს ვთავაზობთ ჩვენს მოსწავლეებს, ვიმედოვნებთ, რომ აქტიურად ჩართვებიან მოზარდები ამ საინტერესო 
სასწავლო-შემეცნებით პროცესში, რომელიც არა მხოლოდ გააუმჯობესებს მათ აკადემიურ მიღწევებს, არამედ ჩამოაყალიბებს 
მათი შემდგომი წარმატებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევებს. გაითვალისწინეთ, რომ თითოეულ კლუბში ადგილების რაოდენობა 
შეზღუდულია და საჭიროა დროული რეგისტრაცია, ვფიქრობთ, ამ საქმეში მათ ძალიან დაეხმარება თქვენი მხარდაჭერა.

სიამაყით გაცნობებთ, რომ ეროვნული ოლიმპიადის პირველ ტურში გამარჯვებულთა შორის მრავლად არიან ჩვენი 
უფროსკლასელებიც, ვულოცავთ მათ! კიდევ უფრო დიდ და მნიშვნელოვან წარმატებებს ველით  მათგან, ბრიტანულ-
ქართული აკადემიის თითოეული მოსწავლისგან!

დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის!

გისურვებთ ჯანმრთელობას!

ლალი გელაშვილი
საბაზო საფეხურის ხელმძღვანელი

26 თებერვალი, 2021

ძვირფასო მშობლებო, 

სასწავლო წლის მეორე სემესტრის დაწყებასთან ერთად,  კიდევ ერთხელ მსურს თქვენი ყურადღება გავამახვილო  ჩვენი 
სასკოლო საზოგადოების წარმატების უმთავრეს მახასიათებლებზე: თანამშრომლობასა და თანმიმდევრულობაზე.   

მენტორის 15წუთიანი სესიები

ჯერ კიდევ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც მოსწავლეები სკოლაში 08:45 საათის შემდეგ მოდიან ან აცდენენ 15წუთიან 
ლაივსესიებს მენტორებთან. აღნიშნული სესიები მენტორებს საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს მიაწოდონ მნიშვნელოვანი 
ინფორმაცია კვირის მიმდინარე ღონისძიებებისა და დაგეგმილი აქტივობების შესახებ. გარდა ამისა, მოსწავლეებს 
შეუძლიათ თავადაც გააზიარონ მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხები და დააფიქსირონ სასკოლო ცხოვრების შესახებ 
საკუთარი მოსაზრებები.

მარიამ შურღაია
აკადემიური დირექტორი

შემოგვიერთდით ჩვენს 
INSTAGRAM გვერდზე და 
თვალი ადევნეთ აკადემიის 
ყოველდღიურ ამბებს!

@britishgeorgianacademy
British-Georgin Academywww.bga.ge

https://www.instagram.com/britishgeorgianacademy/


თემატური ერთეულის - „გამოყენებითი ხელოვნების ისტორიის“ 
ფარგლებში, მე-7 კლასის მოსწავლეები აგრძელებენ 
სხვადასხვა კულტურული ეპოქით შთაგონებული ნაკეთობების 
შექმნას.
მათ შეისწავლეს ბერძნული კლასიკური ორდერები, შეადარეს 
ისინი თანამედროვე არქიტექტურის ნიმუშებს და შექმნეს 
თიხის შანდლები ძველი და ახალი სტილების შეზავებით.
მოსწავლეები აანალიზებენ ისტორიულ პერიოდებს 
შორის არსებულ პარალელებს და ხელოვნების გავლენას 
ყოველდღიურ ყოფაში, რაც ეხმარება მათ საღად შეაფასონ 
თანამედროვე კულტურა და იყვნენ ქმედითები საკუთარი 
გარემოს გარდაქმნასა და გალამაზებაში.

As predicted the first few weeks have gone fairly smoothly in the senior school, although we have already identified some areas in need 
of improvement in terms of student behaviour. It’s difficult to get back into rhythm after such a long time off campus but I’m still confident 
with the right support we will have an excellent second semester and make up for lost time. Over the next few weeks before Easter we 
are going to be concentrating on doing the little things well. It’s my belief that correcting small things will lead to bigger change. Ultimate-
ly we all want what’s best for our students and to help them make as much progress as possible this semester. Some key areas in the 
coming weeks are as follows;
·        Punctuality and attendance; please ensure that you are in school and ready to start learning by 8:45.
·        Uniform; wearing the correct uniform helps us to build a sense of community and belonging.
·        Being prepared for school; bring your notebooks, course books, pens, pencils and other stationary, sports kit, and finally a water 
bottle is also essential.
If we can get these things in place it will really help to minimise disruption and maximise the amount of time spent learning in lessons. 
As always these things need the support of the whole school community and for that I thank you in advance. The first two weeks have 
flashed by and I hope things continue to improve as we head towards the Easter break.

Joshua Garner
Head of Senior School

საზოგადოებრივი მეცნიერების 
კათედრა

უცხოური ენების კათედრა

მეხუთე კლასის მოსწავლეები გერმანული ენის გაკვეთილზე 
ემოციების გამომხატველ ზედსართავ სახელებს სწავლობენ. 
მათ ახალი ლექსიკური ერთელები სხვადასხვა სახალისო 
აქტივობით განამტკიცეს. პატარებმა თავიანთი გრძნობები 
არა მხოლოდ ვერბალურად, არამედ ჟესტების ენითაც 
გამოხატეს და სასიამოვნო განწყობა შეუქმნეს ერთმანეთს.

ინგლისური ენის კათედრა

The effectiveness of the English class comes through the learning 
process based on diversity of versatile resources. In our English 
classes students get more aware of the world around us. Since 
these particular classes – year 6 students have been covering the 
topic about London, Great Britain and The UK, they brushed up 
their ICT skills with the help of searching for the relevant informa-
tion and watched relevant  videos, compared life between past and 
modern England. They discussed and shared different viewpoints 
regarding the differences between GB and The UK. They have 
been applying their creative skills through making posters.

ისტორიის გაკვეთილზე მე-10 კლასი ამ სემესტრში „ხანგრძლივ 
XIX საუკუნის“ თემას შეისწავლის.  ამ თემის ფარგლებში 
ჩვენი მოსწავლეები წერილობითი წყაროების  საფუძველზე 
,,ხანგრძლივი XIX საუკუნის’’  საზოგადოებას განიხილავენ, 
ისინი არგუმენტირებულად მსჯელობენ ამ ეპოქის არსებითი 
მახასიათებლების რევოლუციების, კოლონიალიზმის,  
სამრეწველო გადატრიალების მნიშვნელობის შესახებ. ისინი   
ადარებენ XIX საუკუნის   საზოგადოებას თანამედროვე  და  
სხვა ისტორიული ეპოქის საზოგადოებასთან.
მომავალ კვირაში ისინი უკვე შეისწავლიან და განიხილავენ ამ 
იდეოლოგიის გავრცელების შედეგად გამოწვეულ ცვლილებებს 
და  გაანალიზებენ საქართველოზე მათ ზეგავლენას.  

ესთეტიკური აღზრდის კათედრა



მათემატიკის კათედრა

მე-6 კლასელები მათემატიკაში გადიან თემას კუთხეების 
შესახებ. მათ სახალისო აქტივობის გამოყენებით ხის 
ჩხირებისა და სხვადასხვა ნივთებით ააგეს და გაზომეს 
მახვილი, ბლაგვი, მართი და გაშლილი კუთხეები.

IPC

მე-5 კლასის მოსწავლეებმა ბუნებისმეტყველების 
გაკვეთილებზე  შეისწავლეს ჩვენი გალაქტიკის, მზის 
სისტემისა და მის ნაწილების შესახებ: მზე, პლანეტები, 
მათი თანამგზავრები, ასტეროიდები, კომეტები და 
მეტეორები, რის შემდეგაც დაამზადეს პოსტერები, 
რომელიც აღწერს დედამიწისა და სხვა პლანეტების 
განლაგებასა და მოძრაობას მზის სისტემაში. 
მოდელის გამოყენებით, მოსწავლეები დააკვირდნენ 
დედამიწის მოძრაობას საკუთარი ღერძისა და მზის 
გარშემო, დღისა და ღამის და, ასევე, სეზონების 
მონაცვლეობის გამომწვევ მიზეზებს. გაეცნენ 
უძველეს წარმოდგენებს დედამიწის ფორმაზე და 
მოიყვანეს არგუმენტები დედამიწის სფეროს ფორმის 
დასამტკიცებლად. 

ხანგრძლივი დისტანციური სწავლების შემდეგ, მოსწავლეები  
სიხარულით დაუბრუნდნენ საკლასო ოთახებსა და მერხებს. 
თუკი აქამდე მხოლოდ ვირტუალური ექსპერიმენტებით 
უხდებოდათ ფიზიკურ მოვლენებთან გაცნობა, ახლა უკვე 
სკოლის ლაბორატორიაში, საკუთარი ხელით შეუძლიათ 
ამის გაკეთება. მეშვიდეკლასელებმა დიდი ენთუზიაზმით 
ჩაატარეს სასწავლო წლის პირველი ექსპერიმენტული 
სამუშაო - ზამბარის სიხისტის განსაზღვრა. თეორიული 
მასალის - ჰუკის კანონის შესწავლის შემდეგ,  გაზომეს 
ზამბარის წაგრძელება სხვადასხვა დატვირთვის პირობებში 
და  გამოთვალეს ზამბარის კონსტანტა - სიხისტე.  
ლაბორატორიულმა მეცადინეობამ ხალისიანად ჩაიარა, 
ყველამ აქტიური მონაწილეობა მიიღო დანადგარის აწყობასა 
დას გაზომვების ჩატარებაში. მე-11 კლასელებმა, ასევე 
აქტიურად ჩაატარეს ექსპერიმენტი, თბილისის განედზე 
თავისუფალი ვარდნის აჩქარების განსაზღვისათვის, 
მათემატიკური ქანქარის რხევის პერიოდის გამოთვლის 
საფუძველზე. მე-9 კლასმა - წრეწირზე მოძრავი ბურთულას  
მახასიათებელი პარამეტრები გამოიკვლია და გამოთვალა:  
მოსწავლეებმა განსაზღვრეს მოძრაობის პერიოდი, სიხშირე, 
წირითი და კუთხური სიჩქარე, ცენტრისკენული აჩქარება 
და ცენტრისკენული ძალა. ვიმედოვნებთ, ლაბორატორიის 
აქტიური გამოყენება, მომავალშიც დაგვეხმარება 
პროგრამული მასალის უკეთ ათვისებაში

საბუნებისმეტყველო მეცნიერების 
კათედრა 

ქართული ენისა და ლიტერატურის 
კათედრა

მეცხრეკლასელი მოსწავლეები დიდი ინტერესით გაეცნენ 
ქართველ პოეტთა შემოქმედებას. მათ განსაკუთრებული 
ინტერესი გამოიჩინეს ნიკოლოზ ბარათაშვილისა და მისი 
შესანიშნავი ლექსის - „საყურის“ -  მიმართ.  
შთამბეჭდავი იყო  ლექსის შექმნის ისტორია:  სილამაზითა 
და მომხიბვლელობით გამორჩეული ეკატერინე დაუვიწყარ 
სიყვარულად იქცა ტატოსთვის. სტუმრად მყოფი ტატო 
მოიხიბლა ეკატერინეს საყურის „თამაშით“. თითქოს 
მისი მუზა ამ საღამოს ელოდაო და ლექსად დაბადებულ 
“საყურეში” დაივანა. 
ლექსის მშვენიერებით შთაგონებულმა მოსწავლეებმა 
საკუთარი ჩანახატები შექმნეს.


