2018-2019saswavlo wels gamoსაyenebeli saxelmZRvaneloebis Camonaთვალი

V klasi
#
1

saxelmZRvanelos
avtori/avtorebi,

საგანი
ქართული ენა და
ლიტერატურა

2

მათემატიკა

v. rodonaia, m.
mirianaSvili, q. TofZe, l.
vaSakiZe, a. arabuli, n.
nakudaSvili, m. xuciSvili,
e. xuciSvili
კ.თავზარიშვილი, ქ.

gamomcemloba
Sps "swavlani" " / Sps "gazeTi
saqarTvelos macne

საქართველოს მაცნე

კუთხაშვილი, ი.ნოსერიძე

3

Building Blocks

ბაკურ სულაკაურის
გამომცემლობა
ხ. გოგალაძე, მ.

4

,,ტრიასი“

ბუნებისმეტყველება ჯალიაშვილი..
5

6

სახვითი და

ა. კლდიაშვილი,ნ.

გამოყენებითი
ხელოვნება

ღაღანიძე

მუსიკა

ნინო

კლიო

"კლიო", "წყაროსთვალი

ქუმსიშვილი, მაია
ოთიაშვილი, რატი
ჯულაყიძე, ირინე
მიქაძე, ია გაბუნია
7

ჩვენი საქართველო

გ. ავთანდილაშვილი, ნ.

კლიო

ელიზბარაშვილი, რ.
თოფჩიშვილი,
ე.მეძმარიაშვილი,
ა.კუპრავა-გოგოლაძე
8

ინფორმაციული და
საკომუნიკაციო

ჯამასპიშვილი,
ონლაინ რესურსი

ტექნოლოგიები
9

რუსული ენა

მაია ლორთქიფანიძე,

შპს „გამომცემლობა

(მოსწავლის წიგნი,

ირინე ჩხეიძე, თამარ

არტანუჯი“

მოსწავლის

ჩიმაკაძე

რვეული) ს2

VI klasi
#

saxelmZRvanelosavtori/avtorebi,

საგანი

1

qarTuli ena da
literatura

v. rodonaia, m. mirianaSvili, q. TofაZe, l.
vaSakiZe, a. arabuli, n. nakudaSvili, m.
xuciSvili, e. xuciSvili

2

მათემატიკა

კ.თავზარიშვილი, ქ. კუთხაშვილი,

gamomcemloba
Sps "swavlani" " / Sps "gazeTi
saqarTvelos macne

საქართველოს მაცნე

ი.ნოსერიძე

3

Building Blocks

ბაკურ სულაკაურის
გამომცემლობა
ხ. გოგალაძე, მ. ჯალიაშვილი.....

4

,,ტრიასი“

ბუნებისმეტყველება
5

სახვითი და

ა. კლდიაშვილი,ნ. ღაღანიძე

კლიო

ინო ქუმსიშვილი, მაია ოთიაშვილი, რატი

კლიო", "წყაროსთვალი"

გამოყენებითი
ხელოვნება
6

მუსიკა(ორ
ნაწილად)

7

ჩვენი საქართველო
პირველი და მეორე
ნაწილი

8

ინფორმაციული და
საკომუნიკაციო

ჯულაყიძე, ირინე მიქაძე, ია გაბუნია

რ. თოფჩიშვილი, ე.მეძმარიაშვილი,

კლიო

ნ.ელიზბარაშვილი,
გ.ავთანდილაშვილი
ჯამასპიშვილი,
ონლაინ რესურსი

ტექნოლოგიები
9

რუსულიენა

მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე,

შპს „გამომცემლობა

(მოსწავლისწიგნი,

თამარ ჩიმაკაძე

არტანუჯი“

მოსწავლისრვეული)
ლორთქიფანიძე ს2

VII კლასი

#
1

Sagnisdasaxeleba

saxelmZRvanelosavtori/avtorebi,

gamomcemloba

ქართული ენა და

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი,

შპს „საგამომცემლო

ლიტერატურა

ავთანდილ არაბული, მარინე

სახლი სწავლანი“

(მოსწავლის წიგნი,

ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი,

მოსწავლის რვეული)

ლაურა გიგოლაშვილი, ლალი
დათაშვილი

2

ინგლისური ენა
(მოსწავლის

Top Score 1

Oxford

წიგნი,მოსწავლის რვეული)
3

რუსული ენა ს3
(მოსწავლის წიგნი,

მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე,
თამარ ჩიმაკაძე

შპს „გამომცემლობა
არტანუჯი“

მოსწავლის რვეული)
4

მათემატიკა

ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანა
წულაია, ნინო გულუა, გია ძაგანია

შპს „ბაკურ სულაკაურის
გამომცემლობა

5

ისტორია

ლიანა გიორგობიანი, მარეხ
კავთიაშილი, რუსუდან დაუშვილი,

შპს „კლიო“

ელენე მეძმარიაშვილი, თეიმურაზ
პაპასქირი, მურმან პაპაშვილი, აპოლონ
თაბუაშვილი, თამარ ხატიაშვილი, ოთარ
ჯანელიძე, ნანა ირემაიშვილი, ლერი
თავაძე
6

7

გეოგრაფია

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებების
საფუძვლები (მოსწავლის

მაია ბლიაძე, გიორგი ჭანტურია, დავით

შპს „ბაკურ სულაკაურის

კერესელიძე, ზურაბ სეფერთელაძე

გამომცემლობა-ქართულ

რუსუდანქანთარია, ლეილაჩიჩუა,
გიულიანდრონიკაშვილი,
მარინესეხნიაშვილი, მარინაჯალიაშვილი

ბიოგრაფიული ცენტრი“
შპს
„გამომცემლობამერიდიან
ი“ დაშპს
„გამომცემლობაკლიო“

წიგნი, მოსწავლის
რვეული)
8

„მზის სხივი მუსიკაში“

მაია ოთიაშვილი, ირინე მიქაძე

აიპ „წყაროსთვალი“

ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ
ჯაყელი

შპს „კლიო“

მოსწავლის წიგნი
9

ხელოვნება

VIII კლასი

#

Sagnisdasaxeleba

saxelmZRvanelosavtori/avtorebi,

gamomcemloba

1

2

ქართული ენა და

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი,

შპს „საგამომცემლო სახლი

ლიტერატურა
(მოსწავლის წიგნი,

ავთანდილ არაბული, მარიმე ხუციშვილი,
მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა

სწავლანი“

მოსწავლის რვეული)

გიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი

ინგლისური ენა

Top Score 2

Oxford

(მოსწავლის
წიგნი,მოსწავლის
რვეული)
3

რუსული ენა ს4

მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ

შპს „გამომცემლობა

ჩიმაკაძე

არტანუჯი“

(მოსწავლის წიგნი,
მოსწავლის რვეული)
4

5

მათემატიკა

ისტორია

ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანა

შპს „ბაკურ სულაკაურის

წულაია, ნინო გულუა, გია ძაგანია

გამომცემლობა-ქართულ
ბიოგრაფიული ცენტრი“

ლიანა გიორგობიანი, მარეხ კავთიაშილი,

შპს „კლიო“

რუსუდან დაუშვილი, ელენე
მეძმარიაშვილი, თეიმურაზ პაპასქირი,
მურმან პაპაშვილი, აპოლონ თაბუაშვილი,
თამარ ხატიაშვილი, ოთარ ჯანელიძე, ნანა
ირემაიშვილი, ლერი თავაძე
6

გეოგრაფია

მაია ბლიაძე, გიორგი ჭანტურია, დავით
კერესელიძე, ზურაბ სეფერთელაძე

შპს „ბაკურ სულაკაურის
გამომცემლობა-ქართულ
ბიოგრაფიული ცენტრი“

7

ქიმია (მოსწავლის წიგნი,
მოსწავლის

მანანა ვარდიაშვილი

შპს „ინტელექტი“

გიორგი გედენიძე, ეთერ ლაზარაშვილი

შპს „ინტელექტი“

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა)

შპს

იოსებაშვილი

„საგამომცემლოსახლიტრიასი“

რვეული,შემაჯამებელი
სამუშაოების რვეული)
8

ფიზიკა( მოსწავლის
წიგნი, ამოცანები)

9

ბიოლოგია

10 სამოქალაქო თავდაცვა და
უსაფრთხოება
(მოსწავლის წიგნი,
მოსწავლის რვეული)

ნინო ტალლახაძე

შპს „სიდი–ეკონომიკური
განათლებისა და
განვითარების ცენტრი“

11 მზის სხივი მუსიკაში"

მაია ოთიაშვილი, ირინე მიქაძე

წყაროსთვალი

n. kunWulia, m. mexaSiSvili. n. miqaberiZe,

შპს “diogene”

მოსწავლის წიგნი

12 სახვითი და
gamoyenebiTixelovneba

IX კლასი
#

sagnisdasaxeleba

saxelmZRvanelosavtori/avtorebi,

gamomcemloba

1

2

ქართული ენა და

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი,

შპს „საგამომცემლო სახლი

ლიტერატურა
(მოსწავლის წიგნი,

ავთანდილ არაბული, მარიმე ხუციშვილი,
მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გიგოლაშვილი,

სწავლანი“

მოსწავლის რვეული)

ლალი დათაშვილი

ინგლისური
ენა(მოსწავლის

Top Score 3

Oxford

წიგნი,მოსწავლის
რვეული)
3

რუსული ენა ს5

მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ

შპს „გამომცემლობა

ჩიმაკაძე

არტანუჯი“

მოსწავლის წიგნი,
მოსწავლის რვეული)
4

4

მათემატიკა

საქართველოს ისტორია

ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანა წულაია,

შპს „ბაკურ სულაკაურის

ნინო გულუა, გია ძაგანია

გამომცემლობა-ქართულ
ბიოგრაფიული ცენტრი“

ლიანა გიორგობიანი, მარეხ კავთიაშილი,

შპს „კლიო“

რუსუდან დაუშვილი, ელენე მეძმარიაშვილი,
თეიმურაზ პაპასქირი, მურმან პაპაშვილი,
აპოლონ თაბუაშვილი, თამარ ხატიაშვილი,
ოთარ ჯანელიძე, ნანა ირემაიშვილი, ლერი
თავაძე
6

საქართველოს
გეოგრაფია

მაია ბლიაძე, გიორგი ჭანტურია, დავით
კერესელიძე, ზურაბ სეფერთელაძე

შპს „ბაკურ სულაკაურის
გამომცემლობა-ქართულ
ბიოგრაფიული ცენტრი“

7

ქიმია ( მოსწავლის
წიგნი,მოსწავლის

მანანა ვარდიაშვილი

შპს „ინტელექტი“

გიორგი გედენიძე, ეთერ ლაზარაშვილი

შპს „ინტელექტი“

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა)

შპს

იოსებაშვილი

„საგამომცემლოსახლიტრიასი“

ნინო ტალახაძე, თამარ ქალდანი, თამარ
ბრეგვაძე, ივანე პეტრიაშვილი

შპს გამომცემლობა-სიდი–
ეკონომიკური განათლებისა

რვეული)
8

ფიზიკა( მოსწავლის
წიგნი, მოსწავლის
რვეული)

9

10

ბიოლოგია

სამოქალაქო განათლება

და განვითარების ცენტრი“
11

სახვითი და
გამოყენებითი

n. kunWulia, m. mexaSiSvili,ნ. მიქაბერიძე

“diogene”

მაია ოთიაშვილი, ირინე მიქაძე "

სწაროსთვალი

ხელოვნება
12

მზის სხივი მუსიკაში"
მოსწავლის წიგნი

X კლასი
#

sagnis dasaxeleba

saxelmZRvanelosavtori/avtorebi,

gamomcemloba

1

ქართული ენა და

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი,

შპს „საგამომცემლო

ლიტერატურა

ავთანდილ არაბული, მარიმე ხუციშვილი, მანანა
გიგინეიშვილი, ლაურა გიგოლაშვილი, ლალი

სახლი სწავლანი“

დათაშვილი
2

ინგლისური

Gateway A2

Macmillan

ენა(მოსწავლის
წიგნი,მოსწავლის
რვეული)
3

რუსული ენა ს6
(მოსწავლის წიგნი,

მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ

შპს „გამომცემლობა

ჩიმაკაძე

არტანუჯი“

მოსწავლის რვეული)
4

მათემატიკა

ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანა წულაია,
ნინო გულუა, გია ძაგანია

შპს „ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართულ
ბიოგრაფიული
ცენტრი“

5

ისტორიის შესავალი

ნატო ახმეტელი, ნათია ფირცხალავა, გვანცა

შპს „გამომცემლობა

აბდალაძე, ბონდო კუპატაძე, ნიკოლოზ

დიოგენე“

მურღულია
6

მსოფლიოს გეოგრაფია

მაია ბლიაძე, გიორგი ჭანტურია, დავით

შპს „ბაკურ

კერესელიძე, ზურაბ სეფერთელაძე

სულაკაურის
გამომცემლობაქართულ
ბიოგრაფიული
ცენტრი“

7

ქიმია (მოსწავლის წიგნი,

მანანა ვარდიაშვილი

შპს „ინტელექტი“

გიორგი გედენიძე, ეთერ ლაზარაშვილი

შპს „ინტელექტი“

მოსწავლის რვეული)
8

ფიზიკა(მოსწავლის წიგნი,
მოსწავლის
რვეული,ამოცანები)

9

ბიოლოგია

რუსუდან ახვლედიანი, მალხაზ მაყაშვილი, მზია
სულამანიძე, მარინე სეხნიაშვილი, მარინა
ჯალიაშვილი

10

სამოქალაქო განათლება

ნინო ტალახაძე, თამარ ქალდანი, თამარ ბრეგვაძე,

შპს მერიდიანი“,
შპს „კლიო“

შპს „ბაკურ
სულაკაურის

ივანე პეტრიაშვილი

გამომცემლობაქართულ
ბიოგრაფიული
ცენტრი“

11

ხელოვნების ისტორია

XI კლასი

#

1

sagnis dasaxeleba

saxelmZRvaneloebisavtori/avtorebi,

gamomcemloba

ქართული ენა და

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი,

შპს „საგამომცემლო

ლიტერატურა

ავთანდილ არაბული, მარიმე ხუციშვილი, მანანა
გიგინეიშვილი, ლაურა გიგოლაშვილი, ლალი

სახლი სწავლანი“

დათაშვილი
2

ინგლისური
ენა(მოსწავლის

Gateway B1

Macmillan

წიგნი,მოსწავლის
რვეული)
3

რუსული ენა ს6
(მოსწავლის წიგნი,

მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ

შპს „გამომცემლობა

ჩიმაკაძე

არტანუჯი“

მოსწავლის რვეული)
4

მათემატიკა

ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანა წულაია,
ნინო გულუა, გია ძაგანია

შპს „ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართულ
ბიოგრაფიული
ცენტრი“

5

6

ისტორია

გლობალური გეოგრაფია

ნატო ახმეტელი, ნათია ფირცხალავა, გვანცა

შპს „გამომცემლობა

აბდალაძე, ბონდო კუპატაძე, ნიკოლოზ
მურღულია

დიოგენე“

მაია ბლიაძე, გიორგი ჭანტურია, დავით

შპს „ბაკურ

კერესელიძე, ზურაბ სეფერთელაძე

სულაკაურის
გამომცემლობაქართულ
ბიოგრაფიული
ცენტრი“

7

ქიმია (მოსწავლის

მანანა ვარდიაშვილი

შპს „ინტელექტი“

გიორგი გედენიძე, ეთერ ლაზარაშვილი

შპს „ინტელექტი“

რუსუდანახვლედიანი, მალხაზმაყაშვილი,
მზიასულამანიძე, მარინესეხნიაშვილი,
მარინაჯალიაშვილი

შპს
„გამომცემლობამერიდია
ნი“ დაშპს
„გამომცემლობაკლიო“

რვეული)
8

ფიზიკა(მოსწავლის წიგნი,
მოსწავლის რვეული)

9

ბიოლოგია

10

საგზაო ნიშნები და
მოძრაობის
უსაფრთხოება

პრაქტიკული სავარჯიშოები
საგზაო ნიშნები და მოძრაობის
უსაფრთხოების სახელმძღვანელოსათვის;
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო;
მასალა ხელმისაწვდომია ვებ გვერდზე –
www.mes.gov.ge

XII კლასი

#

1

sagnis dasaxeleba

saxelmZRvaneloebisavtori/avtorebi,

gamomcemloba

ქართული ენა და

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი,

შპს „საგამომცემლო

ლიტერატურა

ავთანდილ არაბული, მარიმე ხუციშვილი, მანანა
გიგინეიშვილი, ლაურა გიგოლაშვილი, ლალი

სახლი სწავლანი“

დათაშვილი
2

ინგლისურიენა(მოსწავლი
ს წიგნი,მოსწავლის

Gateway B1+

Macmillan

რვეული)
4

მათემატიკა

ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანა წულაია,
ნინო გულუა, გია ძაგანია

შპს „ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართულ
ბიოგრაფიული
ცენტრი“

5

ისტორია

ნატო ახმეტელი, ნათია ფირცხალავა, გვანცა

შპს „გამომცემლობა

აბდალაძე, ბონდო კუპატაძე, ნიკოლოზ

დიოგენე“

მურღულია
6

რუსული ენა(მოსწავლის
წიგნი, მოსწავლის

მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ

შპს „გამომცემლობა

ჩიმაკაძე

არტანუჯი“

ნინო ტალლახაძე

შპს „სიდი–

რვეული)
7

სამოქალაქო თავდაცვა და
უსაფრთხოება

ეკონომიკური
განათლებისა და
განვითარების ცენტრი“

