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Hello!
I’m Ani Ozbetelashvili, 19 years old. I
live in Tbilisi the capital city of the most
beautiful country, Georgia.
I studied at physics-mathematical
school ,,Komarovi”, the school has been
functioning for more than 50 years.
Pupils are admitteen since 7th grade,
they are required to take tests for
admission. Here you have to study hard
math and physic, because of this school
I’ve decided to continue my studying at
Javakhishvili Tbilisi state university, at
math faculty.
Now I’m at my third semester, which is
one of the most difficult semester. For
minor profession I choose Business,
which is near to my first profession,
math. Also, I want to point out, that I’m a
group leader at my faculty, I always take
part in every activity.
As other people I’ve my own strengths
and weaknesses,
At first, I want to start with my strengths.
I’m maximalist, I always do as much as
possible to go a head of my aim and work
hard.
About my weaknesses as I’m still a
student I try to be in touch with hard
work , which isn’t equal for my age, but I
work hard on myself to reach the goal
and do it as well as possible.

I don’t have free time and if I had I always
read and search information around my
profession. I’m so sensitive person and I love
to help other people, so I’m a private
teacher from 16th still now, I love to work
with children and adults, and I think this
experience will help me in this project. As
my hobby, I like reading and like to create
music myself, but I admire dancing as have
danced for 11 years.
I’m so active person, I’ve my morning
routine, I do workouts, love walking at night
and hang out with friends.
A little bit of information about my
humanity.
I love the relationship with other people and
try to make them fill respectful. I’m very
punctual, self-confidence, hard worker,
patient, outgoing and sociable person. So,
for this I want to take part in this project,
because I want to gain as much information
as possible about the country where I’ll go,
discover more people, make friend with
them, learn their culture and share all the
information and experience in my country.
It was always my dream to learn abroad get
best education, work as a volunteer in
foreign organisations.
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Ahoj!
Jmenuji se Ani Ozbetelashvili a je mi 19 let.
Žiji v Tbilisi, hlavním městě
nejkrásnější země, Gruzie.
Studovala jsem na matematicko-fyzikální
škole “Komarovi”, která má více než
padesátiletou tradici. Škola přijímá studenty
od sedmé třídy na základě přijímacích
testů. Na škole je třeba věnovat hodně času
matematice a fyzice, ale právě díky ní
jsem se rozhodla pokračovat ve studiích na
státní univerzitě Javakhishvili Tbilisi,
na matematické fakultě.
Právě zde studuji třetí semestr, ten je jedním
z nejtěžších. Jako vedlejší obor jsem
si vybrala Business, který má blízko k mému
hlavnímu oboru – matematice.
Také jsem vedoucím skupiny na fakultě a
vždycky se zapojím do všech aktivit.
Stejně jako ostatní mám i já své silné a slabé
stránky.
Nejdříve bych chtěla začít s těmi silnými.
Jsem maximalista, vždycky udělám vše
proto, abych dosáhla svého cíle a tvrdě
pracuji.

K mým slabostem patří to, že stále ještě
jako student se snažím být v kontaktu
s náročnou prací, což není na můj věk
obvyklé, ale pracuji na sobě, abych dosáhla
cíle a odvedla co nejlepší možnou práci.
Nemám žádný volný čas a když už nějaký
mám, tak ho trávím načítáním a
hledáním si informací o mé profesi.
Jsem citlivý člověk a ráda pomáhám
druhým, takže už od 16 let pracuji jako
soukromá učitelka. Ráda pracuji s dětmi i s
dospělými a myslím si, že mi tato
zkušenost pomůže při projektu EDISON.
Mezi mé koníčky patří čtení a skládání
hudby, ale také obdivuji tanec, kterému
jsem se věnuji již 11 let.
Jsem velice aktivní člověk, mám svůj ranní
rituál, cvičím, ráda se v noci procházím
a trávím čas s přáteli.
Teď pár informací k mojí lidskosti.
Mám ráda mezilidské vztahy a snažím se je
naplňovat. Jsem velký puntičkář, jsem
sebevědomá, pracovitá, trpělivá, otevřená a
společenská. Proto se chci účastnit
tohoto projektu. Chci získat co nejvíce
informací o zemi, do které přijedu, poznat
nové lidi a skamarádit se s nimi, poznat
jejich kulturu a sdílet s nimi mé zážitky a
zkušenosti z Gruzie.
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Vždy bylo mým snem studovat v zahraničí,
získat nejlepší
možné vzdělání a pracovat jako dobrovolník
v zahraničních organizacích.
Do budoucna bych chtěla pokračovat ve
svých studiích v zahraničí a doufám, že mi
tato zkušenost pomůže a také bych chtěla
dodat, že se o svou zkušenost podělím
nejen ve své, ale i v jiných zemích.
Mým budoucím studentům bych ráda
vzkázala, že chci pomáhat lidem, chci, aby
se dětem dostalo nejlepšího možného
vzdělání. Je třeba, aby žily v krásném,
svobodném světě a já k tomu chci přispět.
Pomůžu jim lépe poznat svět a mít
pozitivní náhled na budoucnost.
Na závěr bych chtěla říct, že se chci projektu
zúčastnit, abych pomohla změnit
svět k lepšímu.

Maths, Business

Ambitious,
hardworking

English teacher

