
საერთაშორისო კონფერენციებში და პროექტებში მონაწილეობა: 

 
 

● 2014 წელი - ICYS ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია 

(International Conference of Young Scientists) - კონფერენცია სერბეთის დედაქალაქ 

ბელგრადში გაიმართა.  

სკოლის წარმატება: მათემატიკის სექცია ; მე-9 კლასის მოსწავლე 

 ნათია ჭეიშვილი - ვერცხლის მედალი. 

 

● 2014 წელი - INTEL ISEF -ის საერთშორისო სამეცნიერო და საინჟინრო 

კონფერენცია. ჯგუფის ხელმძღვანელი და დამკვირვებელი - ირმა მესხიშვილი.  

 

● 2015  წელი - ICYS  ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია 

(International Conference of Young Scientists) კონფერენციას თურქეთის ქალაქ იზმირმა 

უმასპინძლა.  

სკოლის წარმატება: მათემატიკის სექცია;  მე-9 კლასის მოსწავლეები:  

გიორგი მესხი - ოქროს მედალი;  

მარიამ ქანაშვილი - ოქროს მედალი.  

 

 

● 2016 წელი - IYIPO ნორჩ მეცნიერთა და გამომგონებელთა მეათე საერთაშორისო 

კონფერენციაზე.  

სკოლის წარმატება:   მათემატიკის სექცია  

 მე-10 კლასის მოსწავლეები : 

 მარიამ ქანაშვილი - ოქროს მედალი 

 გიორგი მესხი - ოქროს მედლი 

 

 

● 2016  წელი - ICYS ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია 

რუმინეთის ქალაქ კლუჟ-ნაპოკაში.  

 

სკოლის წარმატება:   მათემატიკის სექცია  

მე-10 კლასის მოსწავლეები: 

ნია ბარამაძე- ვერცხლის მედალი 

ეკატერინე აქუბარდია- ვერცხლის მედალი 



 

● 2016  წელი - INTEL ISEF -ის საერთშორისო სამეცნიერო და საინჟინრო 

კონფერენცია- სკოლის წარმატება:   მათემატიკის სექცია  

           მე-11 კლასის მოსწავლეები: მარიამ ქანაშვილი;  

            გიორგი მესხი ფინალისტები 

 

● 2017 წელი - INTELL ISEF საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, კალიფორნია-

აშშ 

     სკოლის წარმატება:   მათემატიკის სექცია  -ფინალისტები 

          მე-10 კლასის მოსწავლეები: 

    მარიამ როსტომაშვილი 

          ნია ბარამიძე 

          მარიამ ბუღაძე 

          ნანო მოდოსიანი 

          ალექსანდრე მუსელიანი 

         საინფორმაციო ტექნოლოგიების სექცია: 

          რეზი ეფაძე 

 

● 2017 წელი - IJSO ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო ოლიმპიადა, ჰოლანდია 

სკოლის წარმატება:   საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები 

მე-9 კლასის მოსწავლე:  

ლუკა მირზიაშვილი-ბრინჯაოს მედალი 

 

 
● 2017 წელი - ICYS  ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო 

კონფერენცია  (International Conference of Young Scientists) გერმანია ქ. შტუტგარდი 

 

სკოლის წარმატება:  მათემატიკის სექცია 

მე-10 კლასის მოსწავლე:   

მარიამ როსტომაშვილი-ბრინჯაოს  მედალი 

 

● 2018 წელი - ICYS  ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო 

კონფერენცია (International Conference of Young Scientists) სერბეთის 

დედაქალაქი ბელგრადი 

           სკოლის წარმატება:  მათემატიკის სექცია 

           მე-10 კლასის მოსწავლეები: 



           ალექსანდრე მუსელიანი - სპეციალური სერტიფიკატი - მათემატიკა 

           ნიკოლოზ მესხი - სპეციალური სერტიფიკატი - მათემატიკა 

 

● 2018 წელი - INTEL ISEF პენსილვანიის შტატი ქალაქი პიცბურგი.  

 

           სკოლის წარმატება: ბიოლოგიის სექცია, მათემატიკის სექცია. 

           სკოლის მოსწავლეები:  

           ნინო მაჩაიძე - ქიმიის სექცია 

           მარიამ ბუკია - ბიოლოგიის სექცია 

           ნოდარ ტრაპაიძე - მათემატიკის სექცია 

           სანდრო ჯანელიძე - მათემატიკის სექცია 

 

● 2019 წელი - გაეროს მოდელირება, აშშ, ნიუ-იორკი.  

 

           სკოლის მოსწავლეები: 

           გიორგი შატბერაშვილი 

           მარიამ მებადური 

           ერეკლე იორდანიშვილი 

 

 

● 2019 წელი - ICYS  ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო 

კონფერენცია  (International Conference of Young Scientists) კუალა-ლუმპური  

 

 

           სკოლის წარმატება: მათემატიკის სექცია. 

           სკოლის მოსწავლეები:  

           ნინო ფიფია - მათემატიკა  

           ლიზი მეძველია - მათემატიკა 

 

● 2021 წელი - IMUNA საერთაშორისო კონგრესი, ესპანეთი, სარაგოსა.  

 

           სკოლის წარმატება: მათემატიკის სექცია, ფიზიკის სექცია 

           სკოლის მოსწავლეები: 

           ვაკო სუხიტაშვილი 

           ანა გოგია 

           ელენე ციციშვილი 

           ანასტასია ზურაბიანი 

           მეა ზახაროვი 

 

● 2022 წელი - MILSET დუბაი.  

 



 

           სკოლის წარმატება: ფიზიკის სექცია 

           სკოლის მოსწავლეები:  

ვაკო სუხიტაშვილი 

გუგა როსტომაშვილი  

 

 

● 2022 წელი - I-FEST ტუნისი 

 

           სკოლის წარმატება: ფიზიკის სექცია 

           სკოლის მოსწავლეები:  

           ანა გოგია  

           საბა როსტომაშვილი  
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