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ალისა საოცრებათა სამყაროში

სიამოვნებით გაცნობებთ, რომ მზადება მიუზიკლისთვის 
„ალისა საოცრებათა სამყაროში“ აქტიურად და 
წარმატებით მიმდინარეობს. 15-16 ივნისს ბროდვეის 
თეატრის საბავშვო მიუზიკლს, უკვე ტრადიციულად, 
მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე წარმოგიდგენთ.

შეხვედრა ფეხბურთელებთან

საბაზო და საშუალო სკოლების მოსწავლეებმა  მორიგი 
საინტერესო     შეხვედრა     გამართეს „სპორტფოტოს“ 
სპორტულ ჟურნალისტთან და საქართველოს მოქმედი 
ჩემპიონის - საფეხბურთო კლუბ “საბურთალოს” 
ფეხბურთელებთან.  მათ ისაუბრეს სპორტსმენებისა და 
ფოტოხელოვანების საინტერესო პროფესიების შესახებ, 
ქართული სპორტის მნიშვნელოვანი მოვლენების 
ამსახველი ფოტოგამოფენა დაათვალიერეს და ფოტოების 
ისტორიებს სიამოვნებით მოუსმინეს.

მეცნიერების კვირეული

დაწყებითი, საბაზო და საშუალო 
საფეხურის მოსწავლეების სამეცნიერო 
ჯგუფებმა დაიწყეს კვლევით 
პროექტებზე მუშაობა. ჯგუფურად 
არაფორმალურ გარემოში კვლევის 
ჩატარება მოსწავლეებს სოციალიზაციის 
საშუალებას აძლევს და თანამშრომლობის 
უნარის განვითარებაში ეხმარება. 
კვირეულის ფარგლებში მოსწავლეები 
ექსპერიმენტის შედეგებსა და 
სამეცნიერო აღმოჩენებს თანატოლებსა 
და მშობლებს გაუზიარებენ. მეცნიერების 
კვირეულის უმთავრესი მიზანია ბავშვებში 
ცნობისმოყვარეობის, კრეატიულობისა 
და კრიტიკული აზროვნების უნარების 
გაღვივება.

ძვირფასო მშობლებო, ვიმედოვნებთ, 
რომ თქვენც აქტიურად ჩაერთვებით 
მეცნიერების კვირეულში, საჭიროების 
შემთხვევაში დაეხმარებით თქვენს 
ბავშვსა და მის კოლეგებს კვლევითი 
პროექტის მომზადებაში და გვეწვევით 
აკადემიაში მათ წარდგენაზე.

25-29 მარტი

“კოკა-კოლას თასის” შესარჩევი ეტაპი
5 აპრილი - 5 ივნისი

შავი ზღვის სპორტული ტურნირი

მეცნიერების კვირეული

დაუნის სინდრომის საერთაშორისო 
დღისადმი მიძღვნილი ასამბლეა

22 მარტი

6-7 აპრილი

დაწყებითი კლასების შეჯიბრება ცურვაში 
1-5 აპრილი

წიგნის კვირეული
15-19 აპრილი

https://www.facebook.com/BritishGeorgianAcademy/
http://www.bga.ge


„მომავალი იქნება მწვანე ან საერთოდ არ იქნება“ 
ელენე, III კლასი

მესამე კლასელები გლობალური პერსპექტივის 
საგნის ფარგლებში აქტიურად ატარებენ 
ექსპერიმენტებს და იკვლევენ ისეთ თემებს, 
როგორიც არის ნარჩენების დაშლა/გახრწნა, 
რესურსების ხელახლა გამოყენებაზე, შემცირება 
და გადამუშავება. საკუთარი მეცნიერულ 
კვლევის შედეგებსა და შემოქმედებითი სწავლის 
გამოცდილებაზე დაყრდნობით, მათ უკვე შეუძლიათ 
სხვებიც დაარწმუნონ გარემოს დასახმარებლად 
ნაკლები რესურსების გამოყენებაში.
თავის მხრივ, მეცხრე წითელმა კლასმა ნარჩენების 
მართვის შესახებ ცნობიერების ამაღლების კამპანია 
დაბინძურებული გარემოს დასუფთავებით დაიწყო. 

ლეო კვაჭაძის 17, თბილისი 0186, საქართველო

შავი ზღვის საერთაშორისო 
ტურნირი

14 მოსწავლისგან შემდგარი გუნდი მონაწილეობას 
მიიღებს სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებაში, მათ 
შორის კალათბურთში, ფეხბურთში, დოჯბოლსა 
და მარათონში. საკუთარი შესაძლებლობების 
მოსინჯვის გარდა, ბავშვებს ახალი მეგობრების 
შეძენის საშუალება ექნებათ.

ედინბურგის ჰერცოგის ჯილდო

აკადემიის მოსწავლეებს შესაძლებლობა 
აქვთ, 140 სხვადასხვა ქვეყნის მილიონზე მეტი 
ახალგაზრდის მსგავსად, გამოსცადონ საკუთარი 
შესაძლებლობები არაფორმალურ გარემოში, 
გადალახონ გამოწვევები სხვადასხვა სფეროში 
და, საბოლოოდ, მოიპოვონ ედინბურგის ჰერცოგის 
ჯილდო.  ჯილდოს მოსაპოვებლად მოსწავლეებს 
შეუძლიათ ჩაერთონ საზოგადოებისთვის სასიკეთო 
მოხალისეობრივ საქმიანობებში, განივითარონ 
ახალი უნარები  ხელოვნების, მუსიკის, 
კომუნიკაციის, ბუნებისმეტყველების და სხვა 
სფეროებში და  მონაწილეობა მიიღონ სპორტულ 
აქტივობებში. 

კიდევ ერთი აქტივობა, რომელსაც ედინბურგის 
ჰერცოგის ჯილდოს ფარგლებში მოსწავლეებს 
ვთავაზობთ, გახლავთ სათავგადასავლო ლაშქრობა.
ლაშქრობის მიზანია მოსწავლეებს საკუთარი 
შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოვლენის 
საშუალება მისცეს, განუვითაროს დაბრკოლებების 
დამოუკიდებლად გადალახვის უნარი და საკუთარი 
თავის რწმენა.

I-II კლასების ვიზიტი 
ეთნოგრაფიულ მუზეუმში

I-II კლასელების თავბრუდამხვევი მოგზაურობა 
დროსა და სივრცეში ამჯერად საქართველოს 
ეთნოგრაფიულ მუზეუმში გაგრძელდა. მოსწავლეები 
ისტორიის შესავლის ფარგლებში საქართველოს 
მრავალფეროვან ეთნოკულტურას გაეცნენ.  

ნარჩენების მართვა და გარემოს 
დაცვა

ჩვენი მოსწავლეები 
ახალი სპორტული 
გამოწვევის წინაშე 
დგანან. 6 და 7 აპრილს 
ბრიტანეთის, თურქეთისა 
და უკრაინის სკოლებთან 
თანამშრომლობით 
გაიმართება შავი ზღვის 
საერთაშორისო ტურნირი.

ლოგიკური შედეგები დასჯის 
ნაცვლად

როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, როდესაც ჩვენი ბავშვი 
არასასურველ ქცევას ავლენს? გთხოვთ გაეცნოთ 
რჩევებს ამ საკითხზე. 

https://drive.google.com/file/d/1uc2hgIQI4pFBB6oVlXxUVsAmV6MKyJ-b/view

