სიახლეები
ოქტომბერი 2018

მნიშვნელოვანი თარიღები

19 ოქტომბერი
ასამბლეა V-XII კლასებისთვის, 13:00
საათი
22 ოქტომბერი
IX-XII კლასების შეხვედრა ამერიკულ
უნივერსიტეტებთან
25 ოქტომბერი
ჰელოუინი. 18:30 - 21:00 VIII-XII კლასები
29 ოქტომბერი - 2 ნოემბერი
საშემოდგომო არდადეგები

5-9 ნოემბერი
ბულინგის შესახებ ცნობიერების
ამაღლების კვირეული

აკადემიის კვირეულის
საქველმოქმედო კამპანია
აკადემიის კვირეულის ფარგლებში ჩვენი
არაჩვეულებრივი
მოსწავლეების
მიერ
შეგროვებული თანხა 1000 ლარის ოდენობით
დიმიტრი ცინცაძის საქველმოქმედო ფონდში
გადაირიცხა ნინი აბუსერიძის დასახმარებლად,
რომელიც
სტრასბურგის
კლინიკაში
მკურნალობს
მწვავე
ლიმფობლასტური
ლეიკემიის დიაგნოზით. დიდი მადლობა
ჩვენს მოსწავლეებსა და მათ მშობლებს
საქველმოქმედო
ღონისძიებებში
აქტიური
ჩართულობისთვის!

www.bga.ge
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VI-XII კლასების მოსწავლეების
აკადემიური დაჯილდოება
ბრიტანულ-ქართულ აკადემიაში ერთ-ერთი ყველაზე
საყვარელი დღესასწაული, მოსწავლეების დაჯილდოების
ცერემონია გაიმართა. ამ დღეს ბავშვებმა, მშობლებმა,
ჩვენმა აკადემიურმა და ადმინისტრაციულმა გუნდმა
ერთად აღვნიშნეთ წინა სასწავლო წელს მოსწავლეების
მიერ მიღწეული წარმატებები; დაჯილდოვდნენ სხვადასხვა
საგნის კათედრათა რჩეული მოსწავლეები; ასევე ის
მოსწავლეები, რომლებსაც არცერთი მინუს ჰაუსის ქულა
ჰქონდათ მიღებული; სიხარულით გვინდა აღვნიშნოთ, რომ
წელს შესამჩნევად მრავლად იყვნენ ის მოსწავლეებიც,
რომელთა წლიური საშუალო ქულა 2017-18 სასწავლო წელს
9 ქულას ან მეტს შეადგენდა. დირექტორის განსაკუთრებული
ჯილდო წელს შემდეგმა მოსწავლეებმა მოიპოვეს: მარიამ
საიქოძე (IX ლურჯი), ანანო კუტიბაშვილი (X წითელი), ირაკლი
ჩუტკერაშვილი (VII ლურჯი), თამარ ახობაძე (VII წითელი),
საბა კვინიკაძე (IX წითელი). ყველა მოსწავლეს და მათ
მშობლებს ვულოცავთ ამ დიდ წარმატებას. ვიმედოვნებთ,
რომ მოსწავლეების ძალისხმევის აღიარება დამატებითი
მოტივაციის
წყარო
იქნება
აკადემიის
თითოეული
მოსწავლისთვის.

V-VI კლასელების IPC თემის
გახსნა

V-VI
კლასების
მოსწავლეები
დაწყებითი
საერთაშორისო კურიკულუმის ფარგლებში ეცნობიან
ექსტრემალურ გარემოს და იმ მცენარეებსა და
ცხოველებს, რომლებმაც შეძლეს მსოფლიოში
ყველაზე რთულ გარემოსთან ადაპტირება. თემის
გახსნის
ფარგლებში
კრწანისის
ტყე-პარკში
მოსწავლეებს საშუალება ჰქონდათ გაცნობოდნენ და
დაკვირვებოდნენ „შენიღბვის ოსტატებს“, იმ ცოცხალ
ორგანიზმებს, რომლებმაც გასაოცარი ოსტატობისა
და განსაკუთრებული აგებულების ხარჯზე შეძლეს
გადარჩენა დედამიწაზე.

ჰაუსების არჩევნები
V-XII
კლასების
მოსწავლეებმა
ჰაუსების:
იუპიტერის, სატურნისა და ნეპტუნის კაპიტნები
და მათი მოადგილეები აირჩიეს. კაპიტნები და
მათი მოადგილეები მთელი წლის განმავლობაში
იზრუნებენ
საკუთარი
ჰაუსების
წარმატებაზე,
მოსწავლეთა მოტივირებასა და მხარდაჭერაზე.

სკოლამდელი განათლების
ცენტრის მოსწავლეების
ექსკურსია

ილიაუნის სამეცნიერო პიკნიკი
2018
„სიცოცხლისათვის
აუცილებელი
ვიტამინები“
გახლდათ ბრიტანულ-ქართული აკადემიის კარვის
თემა ილიაუნის სამეცნიერო პიკნიკზე. ვიზიტორთა
უწყვეტ
ნაკადს
აკადემიის
IX-X
კლასების
მოსწავლეებმა მცენარეულ ზეთში, ხილსა და ხილის
წვენებში ვიტამინების აღმოჩენის მრავალფეროვანი
ექსპერიმენტები წარუდგინეს. ასევე, სხვადასხვა
ინტერაქციული
აქტივობის
საშუალებით
მოსწავლეებმა ჯანსაღი ცხოვრების წესის, მათ
შორის სწორი კვებისა და ფიზიკური აქტივობების
მნიშვნელობა წარმოჩინეს.

წინა კვირას აკადემიის ყველაზე პატარა წევრებს
საინტერესო გასვლითი ღონისძიება ჰქონდათ.
შემოდგომის მზიან დღეს მათ მონაწილეობა მიიღეს
ჩურჩხელის ამოვლებაში და დააგემოვნეს საკუთარი
ხელით დაკრეფილი ხილი.

ჰელოუინი

25 ოქტომბერს აკადემიაში ჰელოუინისადმი მიძღვნილი აქტივობები იგეგმება. ამ დღეს მოსწავლეებს
სკოლამდელი განათლების პროგრამის საფეხურიდან VII კლასის ჩათვლით შეეძლებათ სასურველი
გმირის კოსტიუმით მობრძანდნენ აკადემიაში. VII-XII კლასების მოსწავლეებისათვის კი ჰაუსების
კაპიტნების, მათი მოადგილეებისა და აკადემიის სხვა მოსწავლეების ინიციატივით საღამოს
იგეგმება კოსტიუმირებული წვეულება, რომელზეც მოსწავლეებს სახალისო აქტივობები ელოდებათ.
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