2011 წელს, 24-25 დეკემბერს ჩატარებული რესპუბლიკური
ოლიმპიადა „ლინგვა“

2011

წლის

24-25

დეკემბერს

ევროპული

ენების

ინსტიტუტმა

ჩაატარა

რესპუბლიკური ოლიმპიადა „ლინგვა“ ინგლისურ, გერმანულ და რუსულ ენებში.
ევროპული ენების ინსტიტუტი მადლობას უხდის რესპუბლიკური ოლიმპიადა
„ლინგვა“-ს

ყველა მონაწილეს, მათ მშობლებს, სკოლებსა და მასწავლებლებს

თანამშრომლობისთვის და უსურვებს მომავალ წარმატებებს.
2011 წლის 24-25 დეკემბერს ჩატარებული რესპუბლიკური ოლიმპიადა „ლინგვა“- ს
ყველა წარმატებულმა მონაწილემ, რომელთაც დააგროვეს 75 ქულა და მეტი
მიიღეს ევროპული ენების ინსტიტუტის სერტიფიკატი, საპრიზო ადგილებზე
გასულებმა კი გამარჯვებულის სერტიფიკატი და ფასიანი პრიზები.

საპრიზო ადგილები
ინგლისური ენა
III საპრიზო ადგილი
ელენე შუბითიძე (გომის საჯარო სკოლა)

II საპრიზო ადგილი
თინათინ ხულორდავა (161-ე სკოლა)

I საპრიზო ადგილი
კოკა კაპანაძე (23-ე სკოლა)

რუსული ენა
III საპრიზო ადგილი
კოტე ქავთარაძე (ევროპული სკოლა)

II საპრიზო ადგილი

ელენე შუბითიძე (გომის საჯარო სკოლა)

I საპრიზო ადგილი
ვერონიკა ხოსროშვილი (77-ე სკოლა)

გერმანული ენა

II საპრიზო ადგილი
თორნიკე მთავრიშვილი (მე-20 სკოლა)

I საპრიზო ადგილი
თორნიკე ვაჭრიშვილი (ლოგოსი)

განსაკუთრებით დიდი მადლობა მოსწავლეთა აქტიურობისა და წარმატებული
შედეგებისთვის
კომისიისგან

ოლიმპიადის

გვინდა

საორგანიზაციო

გადავუხადოთ

შემდეგი

ჯგუფისა
სკოლების

და

შესარჩევი

დირექციასა

მასწავლებლებს:

ევროპული სკოლა - დირექტორი ნანა მოსიძე, ნანა ივანიძე (სასწავლო ნაწილის
უფროსი)
სადუნი- დირექტორი მარინა ცინცაძე
ოლიმპი- დირექტორი ლელა წიქარიშვილი
პრომეთე - დირექტორი თეიმურაზ დეიტრიშვილი
რობერტ შუმანის ევროპული სასწავლებელი- დირექტორი იზა ჯინჯიხაძე
ფენიქსი-დირექტორი რუსუდან ციცინაშვილი, მარინე ხომერიკი
მერმისი - დირექტორი ქეთი დოლიძე, მანანა მალაზონია (სასწავლო ნაწილის
უფროსი)
ჟორდანიას სკოლა- დირექტორი მანანა ტარიელაშვილი

და

სკოლა იბერია - დირექტორი ნინო ზაქარეიშვილი
103-ე საჯარო სკოლა - დირექტორი ნანა შენგელიძე
მე- 20 საჯარო სკოლა
21-ე საჯარო სკოლა
77-ე საჯარო სკოლა
161-ე საჯარო სკოლა
სენაკის სკოლა მაია
გომის საჯარო სკოლა (დირექტორი ამირან თათაშვილი)

სერტიფიკატები გადაეცემათ აგრეთვე სკოლებს და უცხო ენების მასწავლებლებს
მოსწავლეთა აქტიურობისა და წარმატებული შედეგებისთვის:
ევროპული სკოლა
დოქტ. მაია რევია (უცხოური ენების კათედრის გამგე)
დოქტ. სოფო ბაზაძე (ინგლისური ენის კათედრის გამგე)

დოქტ. მაია გოგოლაძე
ნინო ფალავანდიშვილი
ირინა გამსახურდია
ნატა მიქელაძე
მარინა მელიქიძე
მთვარისა ბუსკივაძე
სადუნი
ნაირა ხრიკაძე
მაია ხარჩილავა
ფენიქსი
ნატალია ფალიაშვილი
სხივი
მანანა ლაცაბიძე
ნანა აბაშიძე
შორენა შალიკაშვილი

იბერია - დირექტორი ნინო ზაქარეიშვილი
ლუიზა ქირია
მანანა ჯიქია
ლალი ბერიშვილი

ქართული სასწავლებელი
თეა დევდარიანი
ჟორდანიას სკოლა
დინარა მებუკე
ქეთევან წიკლაური

103-ე საჯარო სკოლა
ითაშვილი მაკა
ხუციშვილი ანა
თამარ გამგებელი
23-ე საჯარო სკოლა
ეთერ გოგიბერიძე
მაკა ნადარეიშვილი
მარინე გაჩეჩილაძე

99-ე საჯარო სკოლა
ჭეიძვილი ლელა
დიასამიძე სოფიო
კაბალავა ნატო

116-ე საჯარო სკოლა
ნათია გორგაძე
ანა არაქელოვა
ლუდმილა ხოკერაშვილი
87 -ე საჯარო სკოლა
თინათინ გლურჯიძე
მზია ყავლაშვილი
37 -ე საჯარო სკოლა -დირექტორი რუსუდან ცხვარაძე - ბირკაია
მარიანა თათარაშვილი
მარინა კალანდაძე

სედა აგასანდიან
23 -ე საჯარო სკოლა
ეთერ გოგიბერიძე
მაკა ნადარეიშვლი
ბათუმი ევრო 2000
ირმა დავითაძე
ქ.ქუთაისის N31 სკოლა
მეგი კაპანაძე (მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის
ICT ტრენერი)
გომის საჯარო სკოლა
მაყვალა ძინძიბაძე
ანა ჩირექოვი

