
18 თებერვალი

დაწყებითი საერთაშორისო კურიკულუმის 
თემის გახსნა, III-IV კლასები

მათემატიკის კვირეული 

19 თებერვალი

25-28 თებერვალი

საერთაშორისო უნივერსიტეტების 
წარმომადგენლებთან შეხვედრის დღე, 
X-XII კლასები

22 თებერვალი

კლასგარეშე აქტივობების დაწყების 
თარიღი

სიახლეები
თებერვალი 2019

მნიშვნელოვანი თარიღები

British-Georgin Academywww.bga.ge

III-IV კლასელების IPC თემის 
გახსნა

ქველმოქმედება

მეშვიდე წითელი კლასის არაჩვეულებრივი 
მოსწავლეები ზაჰესის მოხუცთა პანსიონატის 
დახმარებას ცდილობენ. ბავშვების ინფორმაციით 
მოხუცებს ყველაზე მეტად ტანსაცმელი ესაჭიროებათ. 
თუ გსურთ მონაწილეობა მიიღოთ ბავშვების მიერ 
ორგანიზებულ საქველმოქმედო აქციაში, გთხოვთ  
მოიტანოთ შესაბამისი, სუფთა და დახარისხებული 
ტანსაცმელი და აკადემიის ჰოლში დადგმულ 
სპეციალურ ყუთებში მოათავსოთ. მოხუცების 
დასახმარებლად შეგიძლიათ მეორე ყუთი 
ტკბილეულითაც შეავსოთ. წინასწარ დიდი მადლობა!

ვემზადებით დაწყებითი საერთაშორისო 
კურიკულუმის თემის „მატერიალური სამყარო“ 
გახსნისთვის III-IV კლასებში, რომლის 
ფარგლებშიც მოსწავლეები სხვადასხვა 
მასალის შემადგენლობისა და ნარჩენების 
დახარისხების/გადამუშავების შესახებ 
ისწავლიან. მადლობა შესაბამისი კლასების 
მშობლებსა და მოსწავლეებს, ვინც ამ სახალისო 
შემეცნებითი აქტივობისათვის აკადემიაში 
დამრიგებლების მიერ მითითებული 
რესურსები/მეორადი ნივთები უკვე მოიტანა.

გლობალური პერსპექტივების 
გაკვეთილები

გლობალური პერსპექტივების საგნის ფარგლებში 
მეოთხე კლასელები ამჯერად კონფლიქტის გამომწვევ 
მიზეზებზე მსჯელობენ, ცდილობენ მშვიდობიანი გზით 
გადაჭრან პრობლემური საკითხები და განივითარონ 
განსხვავებული აზრის პატივისცემის უნარი.

რა ვკითხოთ ბავშვს სკოლის შემდეგ?

არის შემთხვევები, როდესაც სკოლის მერე მშობლის 
შეკითხვაზე “რა ხდებოდა დღეს სკოლაში?“ ბავშვი 
ნაკლები ენთუზიაზმით და ძალიან მოკლედ პასუხობს. 
მიზეზი შეიძლება მარტივი იყოს: ეს ღია შეკითხვა 
ბავშვისათვის მოსაწყენია და არ აძლევს შთაგონებას, 
მეტი ისაუბროს სკოლაში გატარებულ დღეზე. გთავაზობთ 
იმ შეკითხვების ჩამონათვალს, რომელიც სკოლის შესახებ 
ბავშვთან კომუნიკაციაში შეიძლება დაგეხმაროთ.

https://www.facebook.com/BritishGeorgianAcademy/
http://www.bga.ge
https://drive.google.com/file/d/1haSzgQznDFUCRSglc3MBTyH4e3ahjgEA/view


ცურვავალენტინობის წვეულება

ძვირფასო მშობლებო, როგორც მოგეხსენებათ 
რამდენიმე კლასს დაწყებით საფეხურზე მიმდინარე 
სემესტრში უტარდებათ ცურვა სპორტის გაკვეთილის 
ფარგლებში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 
ცურვის/სპორტის გაკვეთილი არის ფორმალური 
კურიკულუმის ნაწილი და მასზე დასწრება ისევე 
სავალდებულოა, როგორც სხვა ნებისმიერი საგნის 
გაკვეთილზე. ჩვენი მოლოდინია, რომ გამონაკლისი 
შემთხვევების გარდა, ყველა მოსწავლე, რომელსაც 
არ აქვს ცურვის გაკვეთილის გაცდენის ლეგიტიმური 
მიზეზი (მაგ. ავადმყოფობა), ჩვეულებრივ ჩაერთვება 
გაკვეთილში.

ჩვენმა მერვე კლასელებმა გადაწყვიტეს 
სიყვარულისა და მეგობრობის დღე აკადემიაში 
განსაკუთრებულად აღენიშნათ. მერამდენე დღეა  
მოსწავლეები, მასწავლებლებთან ერთად დიდი 
ენთუზიაზმით გეგმავენ თამაშებსა და შეჯიბრებებს, 
ამზადებენ დეკორაციებს. იმედი გვაქვს მეშვიდე-
მეთორმეტე კლასელები კიდევ ერთ დაუვიწყარ 
საღამოს გაატარებენ აკადემიაში.

ლეო კვაჭაძის 17, თბილისი 0186, საქართველო

ახალი ინფრასტრუქტურა

ძალიან სასიამოვნო სიახლე აკადემიის  
განახლებულ ინფრასტრუქტურას უკავშირდება. სულ 
მალე უკანა ეზოს სპორტულ და სათამაშო მოედნებს 
დაემატება კიდევ ერთი სასწავლო და გასართობი 
სივრცე: ტერიტორია ბაღის გასაშენებლად. ჩვენს 
მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ ბაღში თავად 
მოიყვანონ ხილი და ბოსტნეული. ახალი სივრცე 
იძლევა შესაძლებლობას სხვადასხვა საგნის 
გაკვეთილების ფარგლებში  კიდევ უფრო სახალისო 
და საინტერესო აქტივობები დაიგეგმოს.

რამდენიმე მნიშვნელოვანი წესი

მოგეხსენებათ, პუნქტუალურობა და სასკოლო 
წესების დაცვა საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს 
მაქსიმალურად  ფოკუსირდნენ აკადემიური და 
სოციალური უნარების განვითარებაზე. მოსწავლე 
ვალდებულია აკადემიაში გამოცხადდეს 9:00 
საათამდე. დაგვიანებისას მოსწავლე ვერ იღებს 
მასწავლებლის მნიშვნელოვან ინსტრუქციას, 
რამაც შეიძლება უარყოფითი გავლენა 
იქონიოს მის აკადემიურ განვითარებაზე. 
გთხოვთ გაითვალისწინოთ ისიც, რომ ერთი 
მოსწავლის მიერ გაკვეთილზე დაგვიანება ხელს 
უშლის მთელ კლასს. გარდა ამისა, მხოლოდ 
განსაკუთრებულ შემთხვევებშია დაშვებული 
მოსწავლის სკოლიდან ადრე წასვლაც.  გთხოვთ 
წერილობითი ფორმით ან ტელეფონით წინასწარ 
შეატყობინოთ ადმინისტრაციას იმ გამონაკლისი 
შემთხვევის შესახებ, რომლის გამოც თქვენს 
ბავშვს მოუწევს სკოლაში დაგვიანება ან 
სკოლიდან ადრე წასვლა.

იმისათვის, რომ სასწავლო პროცესი 
შეუფერხებლად წარიმართოს, გვინდა 
გთხოვოთ, რომ თუ რაიმე მნიშვნელოვანი საქმე 
არ გაქვთ, დატოვოთ აკადემიის შენობა. ასევე, 
მოგმართავთ თხოვნით, რომ საგაკვეთილო 
პროცესის მიმდინარეობის დროს არ შებრძანდეთ 
მე-2 და მე-3 სართულის ჰოლში, სადაც საკლასო 
ოთახებია განლაგებული. 

სოციალური ქსელების 
გამოყენებასთან დაკავშირებით 

ბრიტანულ-ქართული აკადემია გახლავთ დაცული 
ადგილი, სადაც სასკოლო საზოგადოების თითოეულ 
წევრს, მათ შორის მოსწავლეებს, მათ მშობლებს, 
აკადემიურ და ადმინისტრაციულ გუნდს  საშუალება 
აქვს უსაფრთხოდ იგრძნოს თავი. ეს უსაფრთხოება 
უკავშირდება ონლაინ სივრცესაც. გთხოვთ 
ყურადღებით გაეცნოთ აკადემიის რეკომენდაციებს 
სოციალურ ჯგუფებში მოქმედების წესებთან 
დაკავშირებით.

https://drive.google.com/file/d/1sk-NHmng_qekEnrBnHBsg7U3BEjrSjd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk-NHmng_qekEnrBnHBsg7U3BEjrSjd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sk-NHmng_qekEnrBnHBsg7U3BEjrSjd2/view?usp=sharing

