სიახლეები
ძვირფასო მშობლებო,

იანვარი 2019

მნიშვნელოვანი თარიღები
8 თებერვალი
კლასგარეშე აქტივობების დასრულების
თარიღი
10-15 თებერვალი
კლასგარეშე აქტივობებზე რეგისტრაცია
18 თებერვალი
კლასგარეშე აქტივობების დაწყების
თარიღი
18-22 თებერვალი
მათემატიკის კვირეული

შავი ზღვის მათემატიკის
კონკურსი
აკადემიაში ჩვენი მოსწავლეების მორიგ
წარმატებას ვზეიმობთ. დაწყებით
და საბაზო საფეხურის მოსწავლეები
შავი ზღვის მათემატიკის კონკურსში
შეეჯიბრნენ თურქეთის, უკრაინის და
თბილისის ბრიტანული საერთაშორისო
სკოლების მოსწავლეებს და პირველი
ადგილი დაიმსახურეს. ვულოცავთ ჩვენს
მოსწავლეებს გამარჯვებას!

www.bga.ge

British-Georgin Academy

მრავალფეროვანი აქტივობებით დატვირთული სასწავლო
წლის მეორე სემესტრი უკვე აქტიურ ფაზაში გადავიდა.
დარწმუნებულები ვართ, რომ 2019 წელი კიდევ
ერთი
წარმატებული
წელი
იქნება
ბრიტანულქართული აკადემიის სასკოლო საზოგადოებისთვის.
როგორც ყოველთვის, მიმდინარე სასწავლო წლის
განმავლობაშიც ჩვენი მოსწავლეების მშობლებისა
და მეურვეების მხარდაჭერისა
და
ჩართულობის
იმედი გვაქვს, რათა ერთად შევძლოთ სასკოლო
სასწავლო
გეგმით
განსაზღვრული
ამოცანების
შესრულება
და
დავეხმაროთ
მოსწავლეებს
საუკეთესო
აკადემიური
შედეგების
მიღწევაში.

XI კლასელების სალონური საღამო
იანვრის ერთ-ერთი გამორჩეული ღონისძიება XI
კლასელების ინიციატივით გამართული სალონური
საღამო
გახლდათ,
რომელიც
ქართული
ენისა
და
ლიტერატურის,
ისტორიისა
და
ხელოვნების
ინტეგრირებული გაკვეთილების ფარგლებში შედგა.
რომანტიკოსების
შემოქმედებით
შთაგონებულმა
მოსწავლეებმა ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმში
ლიტერატურული სპექტაკლი „ახალი წელი აივნებიან
ქალაქში“ წარმოადგინეს. XIX საუკუნის თბილისურ
აურას
ორიგინალური
მოსაწვევები,
ეპოქისათვის
დამახასიათებელი ტრადიციული კოსტიუმები და, რაც
მთავარია,
ჩვენი
მოსწავლეების
არაჩვეულებრივი
მუსიკალური და თეატრალური ნომრები ქმნიდა. ეს
და სხვა მსგავსი აქტივობები მოსწავლეებს თვითგამოხატვის,
შემოქმედებითი
და
ორგანიზაციული
უნარების განვითარებისა და დროის სასიამოვნოდ
გატარების საშუალებას აძლევს.

კლასგარეშე აქტივობები I-VI კლასების
მოსწავლეებისთვის
არსებული კლასგარეშე აქტივობების პროგრამა და განრიგი 18 თებერვალს განახლდება.
მიმდინარე სემესტრში კლასგარეშე აქტივობებზე რეგისტრაცია 8 თებერვალს დაიწყება. გთხოვთ
გაითვალისწინოთ, რომ 8-18 თებერვალი გახლავთ კლასგარეშე აქტივობებზე რეგისტრაციის
პერიოდი და ამ თარიღებში კლასგარეშე აქტივობები არ ჩატარდება. თქვენი ბავშვი აქტივობაში
ერთვება საკუთარი ინტერესების მიხედვით, ამიტომ გირჩევთ, ეს პერიოდი გამოიყენოთ ბავშვთან
ერთად აქტივობების ყურადღებით შერჩევისათვის, რათა ბავშვი დასაწყისიდანვე აქტიურად
ჩაერთოს იმ აქტივობებში, რომლებზეც თავდაპირველად დარეგისტრირდება.

ახალი თემის გახსნა სკოლამდელი
განათლების ცენტრში
სკოლამდელი განათლების ცენტრში დაწყებითი
საერთაშორისო
კურიკულუმის
ფარგლებში
მომდევნო კვირების განმავლობაში პატარები
როლური
თამაშების,
სახალისო
კვლევითი
აქტივობების, ხელოვნებისა და ICT-ის გაკვეთილების
საშუალებით მათ გარშემო მომხდარ სხვადასხვა
ტიპის ცვლილებებს დააკვირდებიან. მოსწავლეები
აუცილებელ
ცვლილებებზე
იმსჯელებენ
და
კომუნიკაციისა
და
აღმოჩენის
უნარების
განვითარებაზე იმუშავებენ.

IPC თემის გახსნა I-II კლასები
აქტიურად განვაგრძობთ საგნების ინტეგრირებასა
და კეთებით სწავლებას I-II კლასებშიც. ამჯერად
ჩვენი პატარები სრულიად მოულოდნელ და
შთამბეჭდავ მოგზაურობაში გაეშურნენ უცნობი
განძის
აღმოსაჩენად.
მათემატიკასა
და
წიგნიერებასთან
დაკავშირებული
თითოეული
მისიის წარმატებით შესრულების შედეგად მათ
სკოლის სხვადასხვა ადგილას დამალული ნივთები
იპოვნეს და ბევრი მხიარულებისა და ფიქრის შემდეგ
თავად აღმოაჩინეს დაწყებითი საერთაშორისო
კურიკულუმის ახალი თემა: „მკვლევრები და
თავგადასავლების
მაძიებლები“.
მომდევნო
რამდენიმე კვირის განმავლობაში ჩვენი პატარები
შეისწავლიან და იკვლევენ მოგზაურობასთან და
აღმოჩენებთან
დაკავშირებულ
გეოგრაფიულ,
ისტორიულ და კულტურულ საკითხებს.

გლობალური პერსპექტივების
გაკვეთილი
მესამე კლასელები ახალი გამოწვევის წინაშე დგანან:
მომდევნო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ისინი
იმსჯელებენ რესურსების შემცირების, ხელახლა
გამოყენებისა და გადამუშავების საკითხებზე,
გამოიკვლევენ
თუ
რა
ემართება
ნივთებს,
რომლებიც აღარ გვჭირდება და განიხილავენ
ნაკლები რესურსების გამოყენების გზებს გარემოს
დასახმარებლად.

უნივერსიტეტების
წარმომადგენლების ვიზიტები
აკადემიაში

აკადემიაში
ვამაყობთ
იმით,
რომ
ჩვენი
მოსწავლეები საქართველოსა და მსოფლიოს
სხვადასხვა წარმატებულ უნივერსიტეტში აბარებენ,
მაგალითად ოქსიდენტალ კოლეჯი (აშშ), დრექსელის
უნივერსიტეტი (აშშ), ლეიდენის უნივერსიტეტი
(ჰოლანდია), კავკასიის უნივერსიტეტი, საქართველოს
სან
დიეგოს
უნივერსიტეტი,
თავისუფალი
უნივერსიტეტი და ა.შ.
სწავლის
გაგრძელების
შესაძლებლობების
შესახებ მოსწავლეებისათვის მრავალფეროვანი
ინფორმაციის
მიწოდების
მიზნით
აკადემიას
აქტიურად
სტუმრობენ
საერთაშორისო
და
ადგილობრივი უნივერსიტეტების წარმომადგენლები
თავიანთი პროგრამების წარსადგენად. წელს
ჩვენი უფროსკლასელები უკვე 14 ამერიკული
უნივერსიტეტში სწავლის შესაძლებლობებს გაეცნენ.
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