
28 მაისი

ბოლო ზარი, სკოლის დამთავრების 
ცერემონია

31 მაისი

მიუზიკლის ჩვენება “Everything is Possible”

სიახლეები
მაისი 2019

მნიშვნელოვანი თარიღები თეატრალური ფესტივალი

11 მაისს ბირმინჰემში გაიმართა საერთაშორისო 
თეატრალური ფესტივალი, რომელშიც 900-მდე მოზარდი 
მონაწილეობდა. მათ შორის იყვნენ ბრიტანულ-ქართული 
აკადემიისა და თბილისის ბრიტანული საერთაშორისო 
სკოლის მოსწავლეებიც. ღონისძიებამ მნიშვნელოვნად 
შეუწყო ხელი ორი სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეების 
დამეგობრებას. 

VII-X კლასების ორდღიანი ლაშქრობა
24-25 მაისი

27 მაისი
III-IV კლასების მიუზიკლის გენერალური 
რეპეტიცია

3 ივნისი
სპორტული შეჯიბრება ჰაუსის გუნდებს 
შორის
6-7 ივნისი
ლაშქრობა მანგლისში

13-17 ივნისი

18 ივნისი

გაეროს მოდელირებული კონფერენცია 
ჰოლანდიაში

10:00-დან 11:00 საათამდე და 11:00-დან 
12:00 საათამდე
სკოლამდელი განათლების ცენტრის 
მოსწავლეების გამოსაშვები ღონისძიება

21 ივნისი
10:00-დან 12:00 საათამდე 
სკოლამდელი განათლების ცენტრის 
მოსწავლეების სპექტაკლი

იმის მიუხედავად, რომ ფესტივალის მონაწილეთა 
უმრავლესობა თეატრალურ დასებს წარმოადგენდა, 
რომლებიც დიდ დროსა და ენერგიას ხარჯავენ 
მსგავსი ღონისძიებებისთვის მომზადებაში, ჩვენმა 
შესანიშნავმა ბავშვებმა არაჩვეულებრივად გაართვეს 
თავი არსებულ გამოწვევას და მათ მიერ წარმოდგენილმა 
ნაწყვეტმა მიუზიკლიდან „ალისა საოცრებათა 
სამყაროში“ ჟიურის დიდი მოწონება დაიმსახურა. 
რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მოსწავლეები 
ჩაერთვნენ სემინარებში, რომლებიც მიზნად ისახავდა  
თეატრალური, ქორეოგრაფიული და ვოკალური 
უნარ-ჩვევების განვითარებას. ტურის ფარგლებში 
მოსწავლეებმა მოინახულეს ლონდონისა და ბირმინჰემის 
ღირსშესანიშნაობები.

ბოლო ზარი

31 მაისს ბრიტანულ-ქართულ აკადემიაში 
გაიმართება ჩვენთვის ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი ცერემონია, მე-12 
კლასელთა სკოლის გამოსაშვები საღამო. 
დღის განმავლობაში დაგეგმილია სახალისო 
აქტივობები, რომელსაც სათავეში მე-11 
კლასელები უდგანან. ხოლო საღამოს, 18:30 
საათზე აკადემიის შუა ეზოში გაიმართება 
გამოსამშვიდობებელი ცერემონია, რომელსაც 
ასევე მე-11 კლასის მოსწავლეები გაუძღვებიან. 
მე-12 კლასელების მშობლების გარდა, გვსურს, 
რომ ღონისძიებაზე მოვიწვიოთ VIII-X კლასების 
ყველა მოსწავლე.

20 ივნისი
11:00-დან 12:00 საათამდე
I და II კლასელთა დაჯილდოების ღონისძიება

საბაზო და საშუალო სკოლის მოსწავლეთა 
ასამბლეა 

24 მაისი

British-Georgin Academywww.bga.ge
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ედინბურგის ჰერცოგის ჯილდო

15 მოსწავლისგან შემდგარმა ჯგუფმა, რომელიც 
საერთაშორისო ჯილდოს მოპოვებისთვის იღწვის, 
კიდევ ერთი ძალზედ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი 
გადადგა ლაშქრობისთვის მოსამზადებლად. 
16 მაისს ჯგუფის ლიდერებსა და მოსწავლეებს 
პირველადი დახმარების ტრენინგი ჩაუტარდათ. 
ამას გარდა, ლისის ტბის მახლობლად მცირე ტურის 
ფარგლებში, მათ მიიღეს პრაქტიკული რჩევები 
კარვის გაშლის, საკვების მომზადებისა  და, 
ზოგადად, ლაშქრობისას უსაფრთხოების ნორმებზე. 
პროგრამის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს 
მოსწავლეების დამოუკიდებლობის ხარისხის 
გაზრდა, თანამედროვეობისთვის მნიშვნელოვანი 
უნარების განვითარება და მათი სამოქალაქო 
პასუხისმგებლობის ამაღლება.

გაეროს მოდელირებული სხდომა 
ჰოლანდიაში

უკვე ორი თვეა, რაც ბრიტანულ-ქართულ აკადემიაში 
გაეროს მოდელირების კლუბი წარმატებით 
ფუნქციონირებს. ყოველ შაბათს 19 მოსწავლე 
2 საათის განმავლობაში მონაწილეობს გაეროს 
იმიტირებულ სხდომებსა და პანელებში. იმის გარდა, 
რომ კლუბი მნიშვნელოვანია არგუმენტირებული 
მსჯელობის, საჯარო გამოსვლის და თანამშრომლობის 
უნარების განვითარებისთვის, მოსწავლეები მზად 
არიან მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო 
მოდელირებულ სხდომებში. 13-დან 17 ივნისამდე 
ბრიტანულ-ქართული აკადემიის 6 მოსწავლე 
გაემგზავრება ჰოლანდიაში MUN-ის საერთაშორისო 
ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად.

WORLD SCHOLAR’S CUP

ღონისძიებამ, რომელიც 18 მაისს თბილისის 
ბრიტანული საერთაშორისო სკოლის ორგანიზებით 
ჩვენს საერთო შენობაში გაიმართა, ძალზედ 
საინტერესოდ ჩატარდა. დილის 9:00 საათიდან 
ღამის 21:00 საათამდე მოსწავლეები აქტიურად 
მონაწილეობდნენ ისეთ ინტელექტუალურ 
შეჯიბრებებში, როგორებიცაა: სხვადასხვა სახის 
გუნდური ვიქტორინა, თანამშრომლობითი ესსეს 
წერა, მეცნიერთა გამოწვევა და გუნდური დებატები. 
აღსანიშნავია, რომ ბრიტანულ-ქართული აკადემიის 
მოსწავლეებმა დაიმსახურეს ვერცხლისა და ოქროს 
მედლები სხვადასხვა აქტივობაში გამორჩეული 
ასპარეზობისთვის. ხოლო ექვსმა მოსწავლემ 
მეორე, საერთაშორისო ტურში მონაწილეობის 
უფლება მოიპოვა. ბრიტანულ-ქართული აკადემიის 
მოსწავლეებს მსგავს საერთაშორისო ღონისძიებებში 
მონაწილეობის მიღების სულ უფრო მეტი და მეტი 
შესაძლებლობა ექნებათ. მომავალი წლიდან 
უფროსკლასელებისთვის დაიგეგმება კლუბები, 
რომლების ფარგლებშიც ჩვენი ბავშვები უკეთ 
მოემზადებიან მსგავსი კონკურსებისთვის.

3 ივნისს, 9:00-დან 12:00 საათამდე V-XI კლასების 
მოსწავლეებს შორის გაიმართება სპორტული 
შეჯიბრებები. მოსწავლეები ჰაუსის გუნდების 
მიხედვით უნდა მობრძანდნენ შესაბამისი ფერის 
მაისურებით: ნეპტუნი - ლურჯი; იუპიტერი - ყვითელი; 
სატურნი - წითელი. ღონისძიებაზე მაყურებლის 
რანგში ვეპატიჟებით მშობლებს.

სპორტული შეჯიბრება ჰაუსის 
გუნდებს შორის

ლაშქრობა ბორჯომის დაცულ 
ტერიტორიაზე

ძალიან გვიხარია, რომ ორდღიან ლაშქრობაზე, 
რომელიც 24-25 მაისს გაიმართება, 30 მოსწავლე 
დარეგისტრირდა VII-X კლასებიდან. ჩვენ გვჯერა, 
რომ მოსწავლეებისთვის თანამედროვეობისთვის 
საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარება, უპირველეს 
ყოვლისა, გულისხმობს მათი თავდაჯერებულობის 
ხარისხის გაზრდას, ასევე სიახლეების მიმართ 
ადაპტაციისა და გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების 
გაძლიერებას. ორდღიანი ლაშქრობა, რომლის 
ფარგლებშიც მოსწავლეები სუფთა ჰაერზე, ბუნებაში 
ტექნოლოგიების დახმარების გარეშე შეეცდებიან 
სხვადასხვა დაბრკოლების გადალახვას, ვფიქრობთ, 
ამისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. ჩვენ 
გვჯერა, რომ მომავალში მსგავს ლაშქრობებში 
მონაწილეობის მსურველთა რაოდენობა მკვეთრად 
გაიზრდება.

ლეო კვაჭაძის 17, თბილისი 0186, საქართველო


