სიახლეები
მათემატიკის კვირეული

მარტი 2019

მნიშვნელოვანი თარიღები
6 მარტი
ლიტერატურული კონკურსი “ათინათი”,
I ტური 15:00 საათი
7-8 მარტი
დასვენება
18 მარტი
შეხვედრა სპორტის, სპორტული
ჟურნალისტიკისა და სპორტული
ფოტოგრაფიის შესახებ

აკადემიაში განსაკუთრებული კვირა გვქონდა. მთელი
სკოლა სახალისო და საინტერესო მათემატიკურ
აქტივობებში ჩაერთო. ინტერაქტიულმა თამაშებმა,
ვიქტორინებმა, ყოველდღიურ ცხოვრებაში მათემატიკის
გამოყენების შესახებ ჩატარებულმა კვლევის შედეგების
პრეზენტაციამ და საკუთარი ხელით დამზადებული
სამაგიდო თამაშების თანატოლებისთვის გაზიარებამ
მოსწავლეები კიდევ ერთხელ დაარწმუნა, რომ მათემატიკა
სახალისოა!

20 მარტი
ლიტერატურული კონკურსი “ათინათი”,
II ტური 15:00 საათი
25-29 მარტი
მეცნიერების კვირეული

აკადემიის მორიგი სპორტული
წარმატება
ბრიტანულ-ქართული აკადემიის სხვადასხვა
ასაკის მოსწავლეთა საფეხბურთო გუნდებმა
ზედიზედ რამდენიმე გამარჯვება მოიპოვეს
TIFA-ს საფეხბურთო შეჯიბრებაში. დაძაბული
საფეხბურთო ტურნირის ფინალში კი ჩვენმა
ნაკრებმა ღირსეული მეორე ადგილი მოიპოვა.
ვულოცავთ ჩვენს ნაკრებს გამარჯვებას!

V-VI კლასების IPC თემის გახსნა
მომდევნო რამდენიმე კვირის განმავლობაში მეხუთე
და მეექვსე კლასების მოსწავლეები იკვლევენ ენერგიის
წყაროებს, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ გავლენას
კაცობრიობის განვითარებაზე.
თემის გახსნაზე მოსწავლეებმა ელექტროობის საკითხთან
დაკავშირებული სპეციალურად მოწყობილი გამოფენა
დაათვალიერეს და სხვადასხვა ინტერაქტიულ აქტივობაში
ჩართვის შემდეგ თემის სათაური თავადვე აღმოაჩინეს.

www.bga.ge
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გლობალური პერსპექტივები
გლობალური
პერსპექტივების
საგნის
თემის
„მშვიდობის დამყარების“ ფარგლებში მოსწავლეებს
რამდენიმე საინტერესო შეხვედრა ჰქონდათ. ერთერთი მათგანი ემოციური ინტელექტის განვითარებას
მიეძღვნა. ფსიქოლოგთან ერთად მოსწავლეებმა
იმ ტექნიკებზე ისაუბრეს, რომლებიც კონფლიქტის
თავიდან აცილებაში ან მის დარეგულირებაში
დაეხმარებათ.

ასევე, მოსწავლეებს საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს მართლწესრიგის ოფიცრები ეწვივნენ,
რომლებთან ერთადაც იმსჯელეს საზოგადოებრივი
წესრიგის დარღვევის პრევენციისა და აღმოფხვრის
გზებზე.

კლასგარეშე პროგრამები
მოსწავლეები
აქტიურად
არიან
ჩართულები
მრავალფეროვან
კლასგარეშე
აქტივობებში,
რომლებიც მათ თვითგამოხატვის საშუალებას
აძლევს. კლასგარეშე აქტივობების ჩამონათვალი
მუდმივად
ახლდება,
რათა
მოსწავლეებმა
სხვადასხვა სფეროში შეძლონ საკუთარი ძალების
მოსინჯვა. მაგალითად, წელს მეხუთე-მეექვსე
კლასელებს ხელოვნების, სპორტისა და მეცნიერების
სხვადასხვა მიმართულების კლუბებთან ერთად
შეუძლიათ ჩაერთონ იტალიური ენისა და Java
პროგრამირების კლუბებშიც.

კიდევ ერთი სასიამოვნო სიახლე უკავშირდება
გაეროს
მოდელირების
კლუბს,
რომლის
ფარგლებშიც
მოსწავლეები
სპეციალურად
შემუშავებული
მეთოდოლოგიის
საშუალებით
ჩაერთვებიან
საერთაშორისო
პოლიტიკის
პრობლემური საკითხების განხილვასა და მათი
გადაჭრის გზების მოძებნაში.
კლუბი ასევე
საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს მოემზადონ
გაეროს მოდელირებისათვის საერთაშორისო თუ
ადგილობრივ დონეზე.

მშობლების ჩართულობა
ქველმოქმედება
რა სასიამოვნოა, როცა შეგიძლია ადამიანებს
სიხარული მიანიჭო! მეშვიდე წითელი კლასის
არაჩვეულებრივი მოსწავლეები ზაჰესის მოხუცთა
პანსიონატს ესტუმრნენ, საჩუქრები მიუტანეს და
მოხუცები გაამხიარულეს.

რა უნდა იცოდეთ ახალი ინტერნეტთამაშის MOMO-ს შესახებ?

განსაკუთრებული მადლობა გვსურს გადავუხადოთ
მშობლებს, რომლებიც III-IV კლასელების დაწყებით
საერთაშორისო კურიკულუმის ახალი თემატური
ერთეულის გახსნაზე გვეწვივნენ, მოსწავლეებთან
ერთად დიდი ენთუზიაზმით ჩაერთნენ გაკვეთილში,
ბავშვებს თანამშრომლობის მაგალითი აჩვენეს და
არაჩვეულებრივი ნამუშევრები შექმნეს.
მომდევნო რამდენიმე კვირის განმავლობაში
„მატერიალური სამყაროს“ ფარგლებში მოსწავლეები
სხვადასხვა მასალის თვისებებსა და ნივთების
დასამზადებლად მათ გამოყენებას იკვლევენ.

მნიშვნელოვანია, ყურადღება მივაქციოთ ახალ
გამოწვევებს, რომლებიც ინტერნეტ სივრცეში
მუდმივად გვხვდება. გთავაზობთ რამდენიმე
რეკომენდაციას, რომელიც ახალი ინტერნეტთამაშის
“Momo”-ს
შესახებ
მშობლების
ინფორმირებას ისახავს მიზნად და მშობლებს
დაეხმარება ბავშვებთან ისაუბრონ იმის შესახებ,
თუ როგორ მიიღონ ინტერნეტში უსაფრთხო
გადაწყვეტილებები.

საღამოს რუტინის ძალა
ყოველდღიური სტრუქტურა/რუტინა, თუ ის სასიამოვნო, პროდუქტიული და შინაარსით დატვირთულია,
ხელს უწყობს ჯანმრთელობას და სიცოცხლის ხანგრძლივობას. ბავშვები საუკეთესოდ იქცევიან
მაშინ, თუ მათ წინასწარ განსაზღვრული რუტინა აქვთ, რადგან ეს უსაფრთხოდ აგრძნობინებთ თავს.
ჰარვარდის უნივერსიტეტის განათლების ექსპერტები გვირჩევენ, თუ როგორ შეიძლება ოჯახებმა საღამოს
ერთად გატარებული პერიოდი გააუმჯობესონ და შეამცირონ ბავშვების აჟიტირება დღის ბოლოს.

