
გამარჯვებულ კონკურსანტთა ნუსხა 

 

I ადგილი 

დაჯილდოვდნენ: 

1. თბილისის მუნიციპალიტეტის N192 საჯარო სკოლის მე-3 კლასის მოსწავლეები კომიქსისათვის 

„კეთილი ბებერი ბუები“. 

2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ლესიჭინეს თემის N1 საჯარო სკოლის მე-6 კლასის 

მოსწავლეები კომიქსისათვის „ვეფხისტყაოსანი“. 

3. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  N2 საჯარო სკოლის IXა კლასის მოსწავლეები კომიქსისათვის 

„სარჩობელაზედ“. 

4.  

II ადგილი 

დაჯილდოვდნენ: 

1. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის N17 საჯარო სკოლის მე-3 კლასის მოსწავლეები კომიქსისათვის 

„ჩხიკვთა ქორწილი“. 

2. თბილისის მუნიციპალიტეტის N186 საჯარო სკოლის VIე კლასის მოსწავლეები კომიქსისათვის 

„შეშაზე“. 

3. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის  სვერის საჯარო სკოლის XI კლასის მოსწავლე მერი ცუცქირიძე 

კომიქსისათვის „მგზავრის წერილები“. 

 

III ადგილი 

დაჯილდოვდნენ: 

 

1. თბილისის მუნიციპალიტეტის  N141 საჯარო სკოლის Vა კლასის მოსწავლეები კომიქსისთვის 

„ბიჭი და ძაღლი“. 

2. თამარ მეფის სახელობის გიმნაზიის VIII კლასის მოსწავლეები კომიქსისათვის „აღდგომა“. 

3. თბილისის წმინდა გიორგის სახელობის საერთაშორისო სკოლის XIა კლასის მოსწავლეები 

კომიქსისთვის „განდეგილი“. 

 

ჟიურის რჩეულები გახდნენ: 

 

1. ა(ა)იპ საქართველოს საპატრიარქოს ლანჩხუთის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის 

სასულიერო გიმნაზიის მოსწავლეები კომიქსისათვის „პატარა დინოზავრი“. 
 

2. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის N2 საჯარო სკოლის VIIIა კლასის მოსწავლეები კომიქსისათვის 

„ეშმაკის ქვა“. 

 

3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბანოჯის IV კლასის მოსწავლეები კომიქსების 

კრებულისათვის (რამდენიმე მოთხრობის კომიქსი)                                              
 

4. ფოთის მუნიციპალიტეტის  N3 საჯარო სკოლის XI კლასი მოსწავლეები კომიქსისათვის 

განდეგილი“. 

 

5. ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქედლების  საჯარო  სკოლის მესამე  კლასის  მოსწავლეები 

კომიქსისათვის „პაპა და შვილიშვილი“ 

 



6. მარნეულის მუნიციპალიტეტის N2 საჯარო სკოლის XI კლასის მოსწავლეები კომიქსისათვის 

„გამზრდელი“. 

 

7. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მეფე ვახტანგ გორგასლის სახელობის სკოლა-

ინტერნატის VIII კლასის მოსწავლეები კომიქსისათვის „ბაში-აჩუკი“ 

 

 

სულაკაურის გამომცემლობისა და გამომცემლობა პალიტრა L-ის რჩეულები გახდნენ: 

1. მარნეულის მუნიციპალიტეტის N2 საჯარო სკოლის VIII კლასის მოსწავლეები 

კომიქსისათვის „აშოტ კურაპალატის დამალული სიყვარული“ 

 

2. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის N20 საჯარო სკოლის VII კლასის მოსწავლეებს 

კომიქსისათვის „ვეფხისტყაოსანი-ტარიელის ამბავი“ 

 

3. კავკასიის ფრანგული სკოლის VIII კლასის მოსწავლეები კომიქსისათვის „ამირანის ეპოსი 
 

4. სკოლა „ქორალის“ XI კლასის მოსწავლეები კომიქსისათვის „განდეგილი“ 

 

კონკურსი სიუჟეტების მომზადება ენობრივი ნორმების შესახებ 

                           

დაჯილდოვდნენ: 

I ადგილი 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალის საჯარო სკოლის IX კლასის მოსწავლეები; 

II ადგილი 

ასპინძის  მუნიციპალიტეტის სოფელ დამალის საჯარო სკოლის XI კლასის მოსწავლეები; 

III ადგილი 

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის IX კლასის მოსწავლეები. 

 

არაქართულენოვანი სკოლების ქართული ენის მასწავლებელთა კონკურსში გამარჯვებულები: 

 

I ადგილი 

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭაჭარაქის საჯარო სკოლის ქართული ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებელი მარინე ოქრომელიძე 

II ადგილი 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ულაშლოს საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი ნოვრასტა მუსტაფაევი 

III ადგილი 

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სარალის საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის 

მასწავლებელი მანანა ცომაია 

 

 

 

 

 

 


