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მნიშვნელოვანი თარიღები
30 ნოემბერი
შიდსთან ბრძოლის საერთაშორისო
დღისადმი მიძღვნილი ასამბლეა
(X-IX კლასები)
3-6 დეკემბერი
კომპიუტერული მეცნიერების
საგანმანათლებლო კვირეული
3 დეკემბერი

•
•

საინფორმაციო შეხვედრა
„კიბერბულინგზე“ მშობლებისთვის,
9.30-დან 10.30 საათამდე
საინფორმაციო შეხვედრა
„კიბერბულინგზე“ VII-IX კლასების
მოსწავლეებისთვის, 10.50-დან 11.50
საათამდე

7 დეკემბერი
ინდუსტრიული რევოლუცია 4.0 X-XII
კლასებისთვის
19 დეკემბერი
სკოლამდელი განათლების ცენტრის
მოსწავლეების სპექტაკლი
21 დეკემბერი
I-II კლასელების სპექტაკლი
25, 26, 27 დეკემბერი
ინდივიდუალური საინფორმაციო
შეხვედრები მშობლებთან

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია
გაცნობებთ, რომ 28 ნოემბერს
ბრიტანულ-ქართულ აკადემიაში
ჩვეულებრივ შედგება სასწავლო
პროცესი

www.bga.ge

British-Georgin Academy

ძლიერები არ ძალადობენ (ბულინგის
პრევენციის კვირეული)
აკადემიაში ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ვიცეკაპიტანი, გურამ კაშია, “ლოკომოტივის“ ფეხბურთელები
და საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა
და სპორტის მინისტრის მოადგილე გვეწვივნენ. შეხვედრის
მთავარი გზავნილი იყო, რომ “ძლიერები არ ძალადობენ”.
გურამ კაშიამ მოსწავლეებს ბულინგთან და ჩაგვრასთან
დაკავშირებით საკუთარი გამოცდილების შესახებ უამბო.
მან ისაუბრა, რომ კრიმინალური მენტალიტეტი სკოლებში
პოპულარული აღარ არის და სულ უფრო მეტი ახალგაზრდა
ინტერესდება სპორტითა და ჯანსაღი ცხოვრებით.
“თუ თქვენ ამის მსხვერპლი ხართ, ამ ბულინგის, მონახეთ
ისეთი ადამიანი, ვისაც ენდობით. ეს შეიძლება იყოს
მეგობარი, დირექტორი, მასწავლებელი ან მე. შეგიძლიათ
ინსტაგრამზე მომძებნოთ და თქვენი ტკივილი მე
გამიზიაროთ, აუცილებლად მოგისმენთ და ვეცდები რჩევა
მოგცეთ”, - უთხრა კაშიამ მოსწავლეებს.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ, ფეხბურთელებსა და
მოსწავლეებს შორის ამხანაგური მატჩი გაიმართა.
ბულინგის პრევენციის კვირეულის ფარგლებში ჩვენმა
არაჩვეულებრივმა
უფროსკლასელებმა
დაწყებითი
კლასების
მოსწავლეებთან
ჩაგვრასთან
ბრძოლის
აუცილებლობის შესახებ ისაუბრეს.

უცხოური საკვების გემო

ბრიტანულ-ქართული აკადემია
მუსიკალური თეატრის
საერთაშორისო ფესიტვალზე
მოხარულები ვართ გაცნობოთ, რომ აკადემია
მონაწილეობას
მიიღებს
ბროდვეი
ჯუნიორის
საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალში, რომელიც
მაისში
ბირმინჰემში
გაიმართება.
აკადემიის
მოსწავლეებმა უკვე დაიწყეს ბროდვეის სპექტაკლზე
- ალისა საოცრებათა ქვეყანაში - მუშაობა, საიდანაც
ერთ-ერთ ეპიზოდს ინგლისში წარადგენენ.

მეოთხეკლასელები
საყვარელი
კერძის
ინგრედიენტების
წარმომავლობის
საკვლევად
წინასწარ შედგენილი კითხვარებით საქართველოს
სხვადასხვა საწარმოს ესტუმრნენ. გაკვეთილების
თემა
გახლდათ
უცხოური
საჭმლის
გემო,
რომლის ფარგლებშიც მოსწავლეებმა იმსჯელეს
გლობალიზაციის უპირატესობებზე და მასთან
დაკავშირებულ გამოწვევებზე; იკვლიეს მსოფლიოს
მასშტაბით
საკვების
ტრანსპორტირების
საშუალებები და იმუშავეს საკუთარი კვლევის
შედეგების რაოდენობრივ ანალიზზე.

C.O.A.T.-ის აქცია
დიდი მადლობა ჩვენი სასკოლო საზოგადოების
წევრებს,
რომლებიც
მონაწილეობდნენ
ბავშვებისათვის თბილი ტანსაცმლის შეგროვების
აქციაში. COATS-ის აქციის მონაწილეებმა, მათ
შორის ჩვენმა არაჩვეულებრივმა მოსწავლეებმა, 370
ბენეფიციარისთვის შეძლეს ზამთრისათვის თბილი
ტანსაცმლის მიწოდება.

კომპიუტერულ მეცნიერების
საგანმანათლებლო კვირეული
ბრიტანულ-ქართული აკადემია უერთდება ერთერთ ყველაზე ფართომასშტაბიან საერთაშორისო
ღონისძიებას - “პროგრამირების ერთი საათი”.
5-6 დეკემბერს I-XII კლასების მოსწავლეები
მონაწილეობას მიიღებენ კომპიუტერულ მეცნიერების
საგანმანათლებლო
კვირეულში.
კვირეული
მიზნად ისახავს კომპიუტერული მეცნიერების
პოპულარიზაციას და იმ ტექნოლოგიებისა და
სასწავლო პროგრამების წარმოჩენას, რომლებიც
ინტეგრირებულია
აკადემიის
საგაკვეთილო
პროცესში. წელს კვირეულზე დავპატიჟეთ ყვარლის
მუნიციპალიტეტის სკოლების მოსწავლეები, რაც
აკადემიის მოსწავლეებს საშუალებას მისცემს
საკუთარი ცოდნა და გამოცდილება სხვა ბავშვებსაც
გაუზიარონ.

სემინარი „კიბერბულინგზე“
3 დეკემბერს, 9.30 – 10.30 საათზე გიწვევთ სემინარზე,
რომლის ფარგლებშიც განხილული იქნება, თუ რა არის
ბულინგი ონლაინ სივრცეში, რა გავლენა შეიძლება
მოახდინოს ამან ბავშვზე და რა სტრატეგიები
უნდა გამოიყენონ მშობლებმა კიბერბულინგის
შემთხვევების
პრევენციისა
და
მათთან
გამკლავებისთვის. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ
სემინარზე ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია (50
ადამიანი). სურვილის შემთხვევაში 21 ნოემბრიდან
27 ნოემბრის 11.00 საათამდე შეგიძლიათ შეავსოთ
სარეგისტრაციო ფორმა.

კომპიუტერული მეცნიერება
სკოლამდელი განათლების
პროგრამაში
სკოლამდელი განათლების პროგრამის კურიკულუმს
პროგრამირებაც
დაემატა.
პროგრამირების
მარტივი ელემენტების საშუალებით მოსწავლეებს
საშუალება ექნებათ მიიღონ პირველი გამოცდილება
ტექნოლოგიური
მეცნიერებების
განხრით,
განივითარონ წარმოსახვის, აღმოჩენის, კვლევისა
და, რაც მთავარია, ალგორითმული აზროვნების
უნარები.
ინფორმაციული და საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები (ისტ) ინტეგრირებულია სკოლამდელი
კურიკულუმის სხვა ელემენტებთან, მათ შორის
მათემატიკასთან.
ლეო კვაჭაძის 17, თბილისი 0186, საქართველო

