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I was born in Semarang, where I lived for
for most of my life (apart from some
visits abroad and a month in Guilin for
student exchange program), benefiting
from a warm and supporting family, and a
city which provided me with a great
education and opportunities for personal
growth. I’m currently taking
International Undergraduate Program of
Economics and Finance at Diponegoro
University, one of the most prestigious
university in Indonesia. 

Since my earliest school days I have been
interested in learning new languages and
cultures. I’ve learned English, German,
Arabic and Mandarin. The cultural
diversity has always been fascinating to
me. I grew up surrounded by people
speaking both English and Bahasa. When
I was in High School I joined English
Speaking Club and tutored the junior
from basic English to the complex ones.
This experience has shaped me into the
person that I am today. I now find myself
realizing the beauty of giving back to the
society through everything that I do,
especially by teaching English. I hope to
inspire others in a positive way 
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Ahoj všichni! 
Dovolte mi, abych začala krátkým
úvodem o sobě – jmenuji se Tatia, je mi
22 let a jsem z Gruzie. Žiji v Tbilisi,
hlavním městě Gruzie, městě, které
opravdu miluji! V současnosti studuji
čtvrtým rokem Státní univerzitu v Tbilisi,
kde se snažím naučit se, co nejvíce to jde
o sociologii. Sociologie je velmi zajímavá
vědecká disciplína a zkrátka řečeno se
učím o neoddělitelné součásti lidského
života – tedy o společnosti! Jsem si jistá,
že každého z vás toto téma alespoň
trošku zajímá, protože náš každodenní
život je plný společenských zvyků.
Pokud je tomu tak, ráda s vámi o tom
povedu určitě skvělé diskuse.  
Vedle sociologie jsem blázen do umění,
což znamená, že si samu sebe nedokážu
představit bez obrovské každodenní
dávky muziky (přece jen, kdo ano?), filmů
a seriálů. Také ráda čtu o psychologii a
sci-fi knihy. Nemůžu se dočkat, až s vámi
budu mít hodiny a trávit s vámi čas
výukou. 
P.S.  Pokud vás zaujal pes na fotce, je to
moje Masho a je to ta nejroztomilejší
fenka na světě. 
Těším se na vás! 
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