სიახლეები
დეკემბერი 2018

მნიშვნელოვანი თარიღი
8 იანვარი
მეორე სემესტრის დასაწყისი

დიდი მადლობა ჩვენს შესანიშნავ მოსწავლეებს,
გამორჩეულ აკადემიურ გუნდსა და განსაკუთრებულ
მშობლებს 2018-19 სასწავლო წლის არაჩვეულებრივი
პირველი სემესტრისთვის! წინ მრავალი აკადემიური
გამოწვევა, საინტერესო პროექტები და მხიარულება
გველის. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი მოსწავლეები კარგად
დაისვენებენ ზამთრის არდადეგების განმავლობაში
და
განახლებული
ენერგიითა
და
მოტივაციით
დაგვიბრუნდებიან 8 იანვარს. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი,
რომ ჩვენი მოსწავლეები მეორე სემესტრის პირველივე
სასწავლო დღეს გამოცხადდებიან სკოლაში, რათა
თავიდანვე აქტიურად ჩაერთონ სასკოლო ცხოვრებაში.
ბრიტანულ-ქართული აკადემიის სახელით გილოცავთ
დამდეგ შობასა და ახალ წელს და გისურვებთ სასიამოვნო
დასვენებას!

საახალწლო ღონისძიებები
ჩვენმა
პატარებმა
აკადემიაში
არაჩვეულებრივი
წინასაახალწლო განწყობა შეგვიქმნეს. სკოლამდელი
განათლების ცენტრისა და I-II კლასების მოსწავლეებმა
საახალწლო სპექტაკლები წარმოგვიდგინეს, ხოლო IIIIV კლასების მოსწავლეებმა საახალწლო სიმღერები
მშობლების დიდი აუდიტორიის წინაშე შეასრულეს. დიდი
იმედი გვაქვს რომ, ისევე ისიამოვნეთ წარმოდგენებით,
როგორც ჩვენმა ბავშვებმა. აკადემიაში მომავალშიც
ბევრ საინტერესო და შემოქმედებით პროექტს ვგეგმავთ,
რომლებში
მონაწილეობაც
ჩვენს
მოსწავლეებს
თვითგამოხატვის საშუალებას მისცემს.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ,
რომ არდადეგების პერიოდში
ადმინისტრაცია ყოველ დღე იმუშავებს
გარდა 31 დეკემბრისა და 1,2 და 7
იანვრისა.
3 და 4 იანვარს ადმინისტრაციას
შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ 10:00-დან
14:00 საათამდე.

www.bga.ge

British-Georgin Academy

X კლასელების ინტეგრირებული
გაკვეთილი
ბრიტანულ-ქართულ აკადემიაში ინტეგრირებული
გაკვეთილები, რომლებიც მოსწავლეებს საგნებსა
და მოვლენებს შორის კავშირების დამყარების
უნარის განვითარებაში ეხმარება, საფუძვლიანი
სწავლა-სწავლების ერთ-ერთ აუცილებელ პირობად
მიგვაჩნია. ამის შესანიშნავ მაგალითს წარმოადგენს
კომპიუტერული მეცნიერებისა და უცხოური ენების
საგნების ინტეგრირებული გაკვეთილი, რომლის
ფარგლებშიც მეათეკლასელებმა MIT App Inventor-ის გამოყენებით ტურისტებისათვის აპლიკაციები
შექმნეს.

I-II და V-VI კლასელების IPC
თემების დახურვა
დაწყებითი საერთაშორისო კურიკულუმის პირველი
თემატური
ერთეული
ჩვენმა
მოსწავლეებმა
პრეზენტაციისა და დისკუსიის ფორმატში დახურეს.
I-II კლასებისა და V-VI კლასების მოსწავლეებმა
სემესტრის განმავლობაში ჩატარებული კვლევების
შედეგები, შექმნილი ნამუშევრები და აღმოჩენები
თანატოლებს გაუზიარეს.

პატარების გასვლითი აქტივობები
წინასაახალწლო პერიოდი დაწყებითი კლასების
მოსწავლეებისათვის ძალიან აქტიური იყო. ბავშვებს
სხვადასხვა სოციალურ საწარმოში საშუალება
ჰქონდათ
საკუთარი
ხელით
დაემზადებინათ
საახალწლო ნივთები, დასწრებოდნენ თეატრალურ
წარმოდგენებს, მათ შორის ჩრდილების თეატრში,
დაკვირვებოდნენ შოკოლადის დამზადების პროცესს
და დაეგემოვნებინათ საყვარელი ტკბილეული.

აკადემიის კვირეულები
იმ მრავალფეროვანი აქტივობების გარდა,
რომლებიც აკადემიაში მომდევნო სემესტრში
იგეგმება, ჩვენი მოსწავლეები სხვადასხვა
თემისადმი
მიძღვნილ
კვირეულებში
ჩაერთვებიან. ტრადიცულად, ერთ-ერთი ასეთი
კვირეული მათემატიკას ეძღვნება. კვირეულის
ფარგლებში
მოსწავლეები
მათემატიკაში
დაგროვილი ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებას
შეძლებენ, პრეზენტაციებისა თუ დისკუსიების
საშუალებით კი ერთმანეთს მათემატიკასთან
დაკავშირებულ საინტერესო ფაქტებსა და
ხერხებს გაუზიარებენ.
კიდევ ერთი კვირეული, რომელშიც აკადემიის
მოსწავლეები ჩაერთვებიან მიზნად ისახავს
სამეცნიერო კვლევის პოპულარიზებას და
მოსწავლეების ინტერესის გაღვივებას, ზოგადად,
საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებისადმი.
მეცნიერების
კვირეულის
ფარგლებში
მოსწავლეები სხვადასხვა კვლევით პროექტს
დაგეგმავენ და განახორციელებენ.
კულტურული მრავალფეროვნების კვირეულის
ფარგლებში კი აკადემიის სასკოლო საზოგადოება
ჩაერთვება საგანმანათლებლო აქტივობებში,
რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნის ტრადიციების,
კულტურისა
და
ღირსშესანიშნაობების
აღმოჩენას ისახავს მიზნად.
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