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წიგნის კვირეული

აკადემიის მოსწავლეები კიდევ ერთხელ დარწმუნდნენ, 
რომ კითხვა სუპერძალაა, რომლის საშუალებითაც, 
ოთახიდან გაუსვლელად დროსა და სივრცეში შეგიძლია 
იმოგზაურო. წიგნის კვირეულის ფარგლებში მთელი 
სასკოლო საზოგადოება კითხვასთან დაკავშირებულ 
მრავალფეროვან აქტივობებში ჩაერთო.  ხელნაკეთი 
თოჯინების, ჩრდილების თეატრისა და საკუთარი ხელით 
შექმნილი ილუსტრაციებით მოსწავლეებმა საყვარელი 
წიგნის პერსონაჟები და ამბები გააცოცხლეს, თარგმნეს 
და წარადგინეს ახალი წიგნები. ლიტერატურული 
კონკურსის ფარგლებში ერთმანეთს გაუზიარეს საკუთარი 
შემოქმედება.  მშობლების ჩართულობით კითხვისა 
და წაკითხულის შესახებ მსჯელობის პროცესი კი 
განსაკუთრებულად სახალისო აღმოჩნდა.

გამარჯვებული ჰაუს გუნდის გასვლითი 
ღონისძიება

2 მაისი

„იფქლის” მადლობის წერილი
მადლობას ვუხდით კომპანია „იფქლს“  ბრიტანულ-
ქართული აკადემიის საქმიანობის დადებითად 
შეფასებისთვის და საკუთარი პროდუქციის საჩუქრად 
გადმოცემისთვის. ჩვენი მოსწავლეების ოჯახის წევრების 
თითოეული მსგავსი შეფასება დამატებითი მოტივაციაა 
ჩვენი აკადემიური და

12 მაისი, 08:40 სთ
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ტრენინგი ედინბურგის ჯილდოს 
პროგრამის ფარგლებში
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24-25 მაისი
ორდღიანი ლაშქრობა ბორჯომში 
(VII-X კლასები)

28 მაისი
III-IV კლასელების მიუზიკლის ჩვენება 
მარჯანიშვილის თეატრში

14 და 17 მაისი
ექსკურსია გარდენიაში (I-II კლასები)

ადმინისტრაციული 
გუნდისთვის. ჩვენ 
გვჯერა, რომ განათლება 
ერთობლივი პროექტია, 
რომელშიც სკოლა, 
მოსწავლე და ოჯახი 
პარტნიორები უნდა 
იყვნენ, რისი შესანიშნავი 
მაგალითიც ბრიტანულ-ქართული აკადემიისა და კომპანია 
„იფქლის“ თანამშრომლობაა.

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


ბრიტანულ-ქართული აკადემია, ჯანსაღი ცხოვრების 
წესის პოპულარიზებისა და მოსწავლეების 
გუნდურობისა და თანამშრომლობის უნარ-ჩვევების 
განვითარების მიზნით, VII-X კლასების მოსწავლეებს 
სთავაზობს ორდღიან სათავგადასავლო ლაშქრობას 
კარვებით ქვაბისხევში, ბორჯომ-ხარაგაულის დაცულ 
ტერიტორიებზე. მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ 
საინტერესო და სახალისო სპორტულ აქტივობებში 
მიიღონ მონაწილეობა და ბუნებაში, სუფთა ჰაერზე 
მეგობრებთან ერთად განიტვირთონ. მშობლებს 
შეგიძლიათ 2 მაისს, 08:40 საათზე გვეწვიოთ 
საინფორმაციო შეხვედრაზე საორგანიზაციო 
საკითხებზე სასაუბროდ. 

ახალი სარეკრეაციო და სპორტული 
სივრცეები

სიამოვნებით გაცნობებთ, რომ საბაზო და 
საშუალო სკოლის მოსწავლეებს დასვენებებზე 
განტვირთვისთვის უკვე შეუძლიათ ისარგებლონ 
ჩვენი ახალი სპორტული და სარეკრეაციო 
სივრცეებით, მათ შორის ფრენბურთის ქვიშის 
მოედნით, ფეხბურთისა და კალათბურთის ახალი 
მოედნებითა და ზიპლაინით.
დაწყებითი სკოლის მოსწავლეები კი მათთვის 
განკუთვნილ მიწის ნაკვეთებზე საკუთარი 
ხელით დარგულ მცენარეებს მოუვლიან და მათი 
განვითარების პროცესს შეისწავლიან.

BOOK CLUB

I-II კლასელების ექსკურსია

ჩვენმა პატარა მოგზაურებმა დაწყებითი  
საერთაშორისო კურიკულუმის თემა სათავგადასავლო 
ლაშქრობით დაასრულეს. მოსწავლეებმა რუკის 
მიხედვით თავად აღმოაჩინეს საბანაკე ადგილი, 
გაშალეს კარვები და სახალისო თამაშებით თემის 
ფარგლებში მიღებული ცოდნა ახალ გარემოში 
განიმტკიცეს.

ჩვენი პატარების საყვარელი ინგლისური ენის კითხვის 
პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე სასწავლო წლის 
პირველი დაჯილდოება გაიმართა. მოსწავლეები 
ბრინჯაოსა და ვერცხლის სიმბოლური მედლებით 
საინტერესო წიგნების წაკითხვისა და პროგრამაში 
აქტიური ჩართულობისთვის დაჯილდოვდნენ. 

ორდღიანი სათავგადასავლო ტური

WORLD SCHOLAR’S CUP

აკადემიის 10-დან 17 წლამდე მოსწავლეებს 
სიამოვნებით ვთავაზობთ კიდევ ერთ საერთაშორისო 
პროექტს სახელწოდებით „World Scholar’s Cup”, 
რომელიც 18 მაისს გაიმართება. ღონისძიების 
ფარგლებში მოსწავლეებს შესაძლებლობა მიეცემათ, 
მონაწილეობა მიიღონ ისეთ ინტელექტუალურ 
შეჯიბრებებში, როგორებიცაა: სხვადასხვა სახის 
გუნდური ვიქტორინა, თანამშრომლობითი ესსეს წერა, 
მეცნიერთა გამოწვევა და გუნდური დებატები.

LISI CHALLENGE

3 მაისს ბრიტანულ-ქართული აკადემია თბილისის 
ბრიტანულ საერთაშორისო სკოლასთან 
თანამშრომლობით IV-V კლასების მოსწავლეებს 
სთავაზობს მრავალფეროვან სპორტულ აქტივობებში 
მონაწილეობას. სპორტული ღონისძიებები, მათ 
შორის ფეხბურთის, კალათბურთის, დოჯბოლის, 
აერობიკისა და ცურვის აქტივობები  მთელი დღის 
განმავლობაში გაიმართება.
სპორტული ღონისძიება მიზნად ისახავს როგორც 
ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზებას, ისე 
მოსწავლეების გუნდურობისა და თანამშრომლობის 
უნარ-ჩვევების განვითარებას.

https://www.scholarscup.org/
https://www.youtube.com/watch?v=jtlkwPDPVi8
https://www.youtube.com/watch?v=oabula3k_yc
https://www.youtube.com/watch?v=GkVKojZtRIc
https://www.youtube.com/watch?v=s8ugE2wApXo

