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მეცნიერების კვირეული

„როგორ ვასწავლოთ კვერცხს ცურვა?“, „როგორ შევჭამოთ 
რკინა?”, „როგორ გავბეროთ ბუშტი სოკოს დახმარებით?“ 
ამ და სხვა ძალიან საინტერესო და სახალისო 
კითხვებზე მეცნიერების კვირეულის ფარგლებში ჩვენმა 
მოსწავლეებმა ექსპერიმენტების საშუალებით უპასუხეს 
და აღმოჩენები სხვა კლასების მოსწავლეებსა და 
მშობლებს გაუზიარეს.

I-II კლასების გასვლითი ღონისძიება IPC-
ის ფარგლებში, თემის დახურვა

11-16 აპრილი

შავი ზღვის საერთაშორისო 
ტურნირი

წარმატებით დასრულდა შავი ზღვის 
სპორტული ღონისძიება. ჩვენმა 
მოსწავლეებმა ღირსეული მეტოქეობა 
გაუწიეს კიევის, ანკარისა და თბილისის 
ბრიტანული საერთაშორისო სკოლის 
მოსწავლეებს, სხვადასხვა სპორტულ 
შეჯიბრებაში პირველი და მეორე ადგილები 
დაიმსახურეს და შაბათ-კვირა აქტიურად და 
სასიამოვნოდ გაატარეს. 

EVERYTHING IS POSSIBLE!

ყველაფერი შესაძლებელია, როდესაც პროექტზე ჩვენი 
არაჩვეულებრივი შემოქმედებითი გუნდი და ძალიან 
ნიჭიერი მოსწავლეები მუშაობენ. III-IV კლასელები 
მარჯანიშვილის დიდ სცენაზე ცნობილი მიუზიკლების 
ეპიზოდებს წარმოადგენენ. „Everything is Possible!” - 
ასე ჰქვია სპექტაკლს, რომლის პრემიერაც 28 მაისს 
გაიმართება. 

12 აპრილი

საბაზო და საშუალო საფეხურების 
მოსწავლეთა ასამბლეა

22-29 აპრილი
საგაზაფხულო არდადეგები

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


საგაზაფხულო არდადეგები საუკეთესო დროა 
დამსახურებული განტვირთვისთვის. თუმცა, 
იმისათვის, რომ არდადეგებიდან დაბრუნებულ 
მოსწავლეებს საგაკვეთილო პროცესში აქტიური 
ჩართვა არ გაუჭირდეთ, მნიშვნელოვანია, იკითხონ 
მათთვის საინტერესო ლიტერატურა და არ იყვნენ 
ზედმეტად დამოკიდებულნი ელექტრონულ 
მოწყობილობებზე.

ლეო კვაჭაძის 17, თბილისი 0186, საქართველო

ლიტერატურის კლუბი
დაწყებითი და საბაზო საფეხურის მოსწავლეები 
ლიტერატურისადმი ინტერესმა გააერთიანა. 
მეოთხე კლასების პატარა მკითხველებს ჩვენი 
არაჩვეულებრივი უფროსკლასელი მოხალისეეები 
ლიტერატურის კლუბის ფარგლებში პირველად 
შეხვდნენ და კლუბის სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს. 
ყოველ სამშაბათს კლუბის წევრები სახალისო 
ლიტერატურულ აქტივობებში ჩაერთვებიან, 
რომლებიც მოსწავლეებს კომუნიკაციისა და 
ლიდერობის უნარების განვითარებაში დაეხმარებათ 
და ლიტერატურისადმი ინტერესს კიდევ უფრო 
გაუღვივებს.

გაეროს მოდელირების კლუბი

„კითხვა სუპერ-ძალაა!“

კითხვის განსაკუთრებული სუპერ-ძალის 
აღსანიშნავად 15-19 აპრილს აკადემიაში წიგნის  
კვირეული გვაქვს, რომლის ფარგლებშიც აკადემიის 
სასკოლო საზოგადოება მრავალფეროვან და 
საინტერესო აქტივობებში ჩაერთვება და კიდევ 
ერთხელ დარწმუნდება, რომ კითხვის საშუალებით 
შეუძლია გახდეს სუპერ-გმირი. 

გლობალური პერსპექტივები

სხვადასხვა საფეხურის მოსწავლეების ერთ-ერთი 
უსაყვარლესი აქტივობა ერთმანეთთან კომუნიკაცია 
და საკუთარი აღმოჩენების გაზიარებაა. მესამე 
კლასელებმა კემბრიჯის დაწყებითი კლასების 
გლობალური პერსპექტივის პროგრამის თემატური 
ერთეული „როგორ დავზოგოთ რესურსები“ 
წარმატებით დაასრულეს და თემის დახურვაზე 
მეცხრე კლასელებს უმასპინძლეს, რომლებიც, 
თავის მხრივ, ნარჩენების მართვის საკითხებზე 
მსჯელობენ სამოქალაქო განათლების კლუბის 
ფარგლებში. ჩვენმა მოსწავლეებმა უკვე იციან, თუ 
როგორ გამოიყენონ ნაკლები რესურსი გარემოს 
დასახმარებლად და შეუძლიათ სხვებიც დაარწმუნონ 
რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებული 
ჩვევების შეცვლის აუცილებლობაში.

გაეროს მოდელირების კლუბის პირველ სესიაზე 
მონაწილეები აუდიტორიის წინაშე საჯარო 
გამოსვლის, კონსტრუქციული უკუკავშირის მიცემისა 
და არგუმენტირებული მსჯელობის სახალისო 
აქტივობებში ჩაერთნენ. მომდევნო სამი თვის 
განმავლობაში ჩვენი მოსწავლეები მოლაპარაკების, 
კრიტიკული აზროვნებისა და კვლევის უნარების 
განვითარებაზე  იმუშავებენ. გლობალურ საკითხებზე 
ინგლისურ ენაზე მსჯელობა მონაწილეებისათვის 
დამატებითი გამოწვევაა და მათ საერთაშორისო 
კონფერენციებში მონაწილეობისათვის ამზადებს.
კლუბის წევრებს საშუალება აქვთ მონაწილეობა 
მიიღონ გაეროს მოდელირების ერთ-ერთ 
გამორჩეულ ასამბლეაში, რომელიც 13-17 ივნისს 
ჰოლანდიაში გაიმართება. დეტალურ   ინფორმაციას 
კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ 
ელექტრონული ფოსტის საშუალებით მიიღებთ.

საგაზაფხულო არდადეგები


