2018–2019 სასწავლო წლის განმავლობაში გამოსაყენებელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ
გრიფმინიჭებული ს ა ხ ე ლ მ ძ ღ ვ ა ნ ე ლ ო ე ბ ი ს ჩ ა მ ო ნ ა თ ვ ა ლ ი
კლასებისა და საგნების მიხედვით

I კლასი
N

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1

ქართული ენა და ლიტ.

ნ.მაღლაკელიძე

,, მერიდიანი’’/2018

მათემატიკა

გ.ბერიშვილი,ი.კოტეტიშვილი

,,ბაკურ

(მოსწავლის რვეულით)

,ბ.სულაკაური

სულაკაურის ’’/2018

Bბუნებისმეტყველება

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი,

,,ბაკურ

2

3
4
5
6
7
8

სულაკაური’’/2018

(მოსწავლის რვეულით)
პირველი უცხოური

ტატიანა ბუკია, ლია გოგსაძე

შ.პ.ს. XXI საუკუნე

ნანა მაჭარაშვილი, მაია მაჭარაშვილი

,,მერიდიანი’’ / 2018

ენა(ინგ)
სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება
მუსიკა

მ. ოთიაშვილი,ია გაბუნია
,,წყაროსთვალი’’/2018

სპორტი

ლ.კიკალიშვილი,

Dშ.პ.ს.,, პეგასი’’/2018

ინფორმაც. და საკომ.

ნ. ჯამასპიშვილი

,,დიოგენე’’/2011

ტექნოლოგიები (ისტ)
II კლასი

N

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1.

ქართული ენა და ლიტ.

ნ.მაღლაკელიძე

,, მერიდიანი’’/2018

2.

მათემატიკა

გ.ბერიშვილი,ი.კოტეტიშვილი

,,ბაკურ სულაკაურის

(მოსწავლის რვეულით)

,ბ.სულაკაური

’’/2018

Bბუნებისმეტყველება

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი,

,,ბაკურ

(მოსწავლის რვეულით)

მ.ბლიაძე

სულაკაური’’/2018

პირველი უცხოური

ტატიანა ბუკია, ლია გოგსაძე

შ.პ.ს. XXI საუკუნე

ნანა მაჭარაშვილი, მაია მაჭარაშვილი

,,მერიდიანი’’ / 2018

3.

4.

ენა(ინგ)
5.

სახვითი და
გამოყენებითი

ხელოვნება
6.

მუსიკა

მ. ოთიაშვილი,ია გაბუნია

,,წყაროსთვალი’’/2018

7.

სპორტი

ლ.კიკალიშვილი,

Dშ.პ.ს.,, პეგასი’’/2018

III კლასი
N

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1

ქართული ენა და ლიტ.

ნ.მაღლაკელიძე

,, მერიდიანი’’/2018

2

მათემატიკა

გ.ბერიშვილი,ი.კოტეტიშვილი

,,ბაკურ სულაკაურის

,ბ.სულაკაური

’’/2018

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი,

,,ბაკურ

მ.ბლიაძე

სულაკაური’’/2018

ტატიანა ბუკია, ლია გოგსაძე

შ.პ.ს. XXI საუკუნე

3.
4.

Bბუნებისმეტყველება
პირველი უცხოური
ენა(ინგ)

5.

მეორე უცხოური ენა (რუს)

მ. ბარსეგოვა ; დ1

,,ოცდამეერთე’’/2010

6.

სახვითი და

ნანა მაჭარაშვილი, მაია მაჭარაშვილი

,,მერიდიანი’’ / 2018

გამოყენებითი
ხელოვნება
7.

მუსიკა

მ. ოთიაშვილი,ია გაბუნია

,,წყაროსთვალი’’/2018

8.

სპორტი

ლ.კიკალიშვილი,

D,,პეგასი’’/2018

9

მე და საზოგადოება

ნ. ტალახაძე

,,სიდი,,

IV კლასი
N

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1

ქართული ენა და ლიტ.

ნ.მაღლაკელიძე

,, მერიდიანი’’/2018

2

მათემატიკა

ნანა ჯაფარძე, მაია წილოსანი, ნანი

,,ბაკურ სულაკაურის

წულაია

’’/2018

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი,

,,ბაკურ

მ.ბლიაძე

სულაკაური’’/2018

3.
4.

Bბუნებისმეტყველება
პირველი უცხოური

ტატიანა ბუკია, ლია გოგსაძე

შ.პ.ს. XXI საუკუნე

ენა(ინგ)
5.

მეორე უცხოური ენა

მ. ბარსეგოვა ; დ2

,,ოცდამეერთე’’/2010

ნანა მაჭარაშვილი, მაია მაჭარაშვილი

,,მერიდიანი’’ / 2018

(რუს)
6.

სახვითი და

გამოყენებითი
ხელოვნება
7.

მუსიკა

მ. ოთიაშვილი,ია გაბუნია

,,წყაროსთვალი’’/2018

8.

სამოქალაქო თავდაცვა და

ნ.ტალახაძე

,,სიდი’’/2018წ.

უსაფრთხოება
9.

სპორტი

ლ.კიკალიშვილი

10

მე და საზოგადოება

ნ.ტალახაძე

,,პეგასი’’/2018
,,სიდი,,

V კლასი
N

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1.

ქართული ენა და ლიტ.

ვ.როდონაია. მ.მირიანაშვილი; ქ.თოფაძე

,, სწავლანი’’/2018

2.

მათემატიკა

ნანა ჯაფარძე, მაია წილოსანი, ნანი

,,ბაკურ სულაკაურის

წულაია

’’/2018

მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი

,,ბაკურ

3.

Bბუნებისმეტყველება

სულაკაური’’/2018
4.

პირველი უცხოური

ბურდილაძე-ცისანა ლეჟავა

„ ცისანა ლეჟავა“

ენა(ინგ)
5.

მეორე უცხოური ენა

მ. ბარსეგოვა ; 5კლასი

,,ოცდამეერთე’’/2018

რ.თოფჩიშვილი,ე.მეძმარიაშვილი,

,,კლიო’’/2018

(რუს)
6.

ჩვენი საქართველო

ნ.ელიზბარაშვილი
7.

სახვითი და

ნანა მაჭარაშვილი, მაია მაჭარაშვილი

,,მერიდიანი’’ / 2011

გამოყენებითი
ხელოვნება
8.

ინფორ. და საკ. ტექნ.
(ისტ)

ნ. ჯამასპიშვილი

,,დიოგენე’’ / 2011

9.

მუსიკა

მ. ოთიაშვილი,ია გაბუნია

,,წყაროსთვალი’’/2018

10.

სპორტი

ლ.კიკალიშვილი

,,პეგასი’’/2018

VI კლასი
N

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1.

ქართული ენა და ლიტ.

ვ.როდონაია. მ.მირიანაშვილი; ქ.თოფაძე

,, სწავლანი’’/2011

2.

მათემატიკა

ნანა ჯაფარძე, მაია წილოსანი, ნანი

,,ბაკურ სულაკაურის

3.

ბუნებისმეტყველება

წულაია

’’/2018

მ.ბლიაძე, რ.ახვლედიანი,

,,ბაკურ
სულაკაური’’/2011

4.

პირველი უცხოური

ცისანა ლეჟავა

ცისანა ლეჟავა

ენა(ინგ)
5.

მეორე უცხოური ენა

მ. ბარსეგოვა ; 6კლასი

,,ოცდამეერთე’’/2018

რ.თოფჩიშვილი,ე.მეძმარიაშვილი,

,,კლიო’’/2018

(რუს)
6.

ჩვენი საქართველო

ნ.ელიზბარაშვილი

7.

სახვითი და

ნანა მაჭარაშვილი, მაია მაჭარაშვილი

,,მერიდიანი’’ / 2011

ნ. ჯამასპიშვილი

,,დიოგენე’’ / 2011

გამოყენებითი
ხელოვნება
8.

ინფორმაციული და
საკომუნიკაციური
ტექნოლოგიები (ისტ)

9.

მუსიკა

მ. ოთიაშვილი,ია გაბუნია

,,წყაროსთვალი’’/2018

10.

სპორტი

ლ. აფციაური,

D,,დიოგენე’’/2011

VII კლასი
N

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1.

ქართული ენა და

ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი,

,,სწავლანი’’ / 2012

ლიტერატურა

ა.არაბული, მ.ხუციშვილი

მათემატიკა

ნანა ჯაფარიძე,მაია წილოსანი,ნანი

,,ბაკურ სულაკაურის

წულაია

’’/2012

ლ.გორდეზიანი,

,,სულაკაური~ / 2012.

2.
3.

ისტორია

გ.სანიკიძე,ლ. ფირცხხალავა
4.

გეოგრაფია

ბლიაძე, ჭანტურიძე

,,სულაკაური’’/2007

5.

ბუნებისმეყველების

მ.მაყაშვილი

,,სულაკაური~ / 2012.

საფუძვლები
6.

პირველი

,,top score,, I დონე paul kelly

OXFORD

უცხოურიენა(ინგ)
7.

მეორე უცხოურიენა(რუს)

მ.ლორთქიფანიძე ს.II

,,არტანუჯი’’/2012

8.

სახვითი და

ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, თ.ჯაყელი

,,კლიო’’/2009

გამოყენებითი ხელოვნება
9.

მუსიკა

მ. ოთიაშვილი,ია გაბუნია

,,წყაროსთვალი’’/2018

10.

სპორტი

ლ.აფციაური, მ.ტუღუში

,,დიოგენე’’/2010

VIII კლასი
N

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1.

ქართული ენა და

ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი,

,,სწავლანი,,/2012წ.

ლიტერატურა

ა.არაბული, მ.ხუციშვილი

მათემატიკა

ნანა ჯაფარიძე,მაია წილოსანი,ნანი

,,ბაკურ სულაკაურის

წულაია

’’/2012

ლ.გორდეზიანი,

,,სულაკაური~ / 2012.

2.
3.

ისტორია

გ.სანიკიძე,ზ.მიმინოშვილი
4.

გეოგრაფია

ბლიაძე, ჭანტურია

,,ბაკურ
სულაკაური’’/2012

5.

სამოქალაქო თავდაცვა და

ნ.ტალახაძე

უსაფრთხოება

ეკონ.განათ
დაგან.ცენტრი
,,სიდი“/2010წ.

6.

ბიოლოგია

ნ.იოსებაშვილი, ნ.ზაალიშვილი

,,ტრიასი’’/2009

7.

ფიზიკა

ქ.ტატიშვილი

,,დიოგენე’’/2010

8.

პირველი

Paul Kelly, II დონე

OXFORD

ნ.ლორთქიფანიძე, ი.ჩხეიძე, თ.ჩიმაკაძე

,,ინტელექტი’’/2009

უცხოურიენა(ინგ)
9.

მეორე უცხოურიენა(რუს)

ს.III
10.

სახვითი და

ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, მ.ერისთავი

,,კლიო’’/2007

გამოყენებითი ხელოვნება
11.

მუსიკა

მ. ჩიკვაიძე

,,ინტელექტი’’/2012

12.

სპორტი

ლ. აფციაური, მ. ტუღუში

,,დიოგენე’’/2010

13

ქიმია

მ .ვარდიაშვილი, ს.ადამია

,,ინტელექტი,,/2007/

IX კლასი
N

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1.

ქართული ენა და

ვ.როდონაია; გრიგალაშვილი

,,საქართველოს

ლიტერატურა

მაცნე,,/2006-2007წ.

2.

მათემატიკა

ნანა ჯაფარიძე,მაია წილოსანი,ნანი

,,ბაკურ სულაკაურის

წულაია

’’/2012

3.

ისტორია

ნ.ასათიანი,მ.ლორთქიფანიძე,გ.სანიკიძე

,,სულაკაური’’/2010

4.

გეოგრაფია

ჭანტურია, ბლიაძე

,,სულაკაური’’/2011

5.

სამოქალაქო

ნ.ტალახაძე; თ. ქალდანი

ეკონ.განათ.დაგანვ.ცენტრი

განათლება

,,სიდი“/2008

6.

ბიოლოგია

ნ.ზაალიშვილი; ნ.იოსებაშვილი

,,ტრიასი’’/2008

7.

ფიზიკა

ქ.ტატიშვილი

,,დიოგენე’’/2010

8.

ქიმია

მ. ვარდიაშვილი; ს.ადამია

,,ინტელექტი’’/2007

9.

პირველი

Paul Kelly, III დონე

OXFORD

მეორე

მ.ლორთქიფანიძე, ი.ჩხეიძე, თ.ჩიმაკაძე

,,ინტელექტი’’/2009

უცხოურიენა(რუს)

სIV

სახვითი და

ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, მ.ჯაყელი

,,კლიო’’/2009

უცხოურიენა(ინგ)
10.
11.

გამოყენებითი
ხელოვნება
12.

მუსიკა

ოთიაშვილი

,,წყაროსთვალი’’/2008

13.

სპორტი

ლ.აფციაური, მ.ტუღუში

,,დიოგენე’’/2010

X კლასი
N

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1.

ქართული ენა და ლიტ.

მ.გიგინეიშვილი, ლ.გრიგალაშვილი,

,,სწავლანი’’/2012

ვ.როდონაია
2.
3.

მათემატიკა
ისტორია

ნანა ჯაფარიძე,მაია წილოსანი,ნანი

,,ბაკურ სულაკაურის

წულაია

’’/2012

ლ.გორდეზიანი,

,,სულაკაური~ / 2012.

გ.სანიკიძე,ლ. ფირცხხალავა
4.

გეოგრაფია

ჭანტურია,ბლიაძე

,,სულაკაური~ / 2012.

5.

სამოქალაქო განათლება

ნ.ტალახაძე,თ.ქალდანი

სიდი 2008’’

6.

biologia

ნ.გიალიშვილი, ნ.იოსებაშვილი

,,ტრიასი’’/2010

7.

ფიზიკა

ქ.ტატიშვილი

,,დიოგენე’’/2010

8.

ქიმია

მ.ვარდიაშვილი;

,,ინტელექტი’’/2012

9.

პირველი

GATEWAY B1

MACMILAN

უცხოურიენა(ინგ)

10.

მეორე უცხოურიენა(რუს)

მ.ლორთქიფანიძე; მ. ჩხეიძე ს V

,,ინტელექტი’’/2009

11.

სახვითი და

ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, მ.ჯაყელი

,,კლიო’’/2009

გამოყენებითი ხელოვნება
12.

მუსიკა

ოთიაშვილი

,,ინტელექტი’’/2009

13.

სპორტი

ლ.აფციაური, მ.ტუღუში

,,დიოგენე’’/2010

XI კლასი
N

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1.

ქართული ენა და ლიტ.

მ.გიგინეიშვილი, ლ.გრიგალაშვილი,

,,სწავლანი’’/2012

ვ.როდონაია
2.

მათემატიკა

ნანა ჯაფარიძე,მაია წილოსანი,ნანი

,,ბაკურ სულაკაურის

წულაია

’’/2012

3.

ისტორია

ნ.კიღურაძე,გსანიკიძე,ლ.გორდეზიანი

შ.პ.ს. სულაკაური 2012

4.

გეოგრაფია

ზ.დავითაშვილი. ნ. ელიზბარაშვილი

,,საქართველოს
მაცნე’’/2009

5

ფიზიკა

ქ.ტატიშვილი

,,დიოგენე’’/2010

6

ქიმია

მ.ვარდიაშვილი

,,ინტელექტი’’/2010

7

პირველი უცხოურიენა

GATEWAY B2

MACMILAN

ინგლისური
8

მეორე უცხოურიენა(რუს)

მ.ლორთქიფანიძე; მ. ჩხაიძე ს. VI

,,ინტელექტი’’/2007

9

სპორტი

ლ.აფციაური, მ.ტუღუში

,,დიოგენე’’/2010

10

ბილოგია

ბ.იოსებაშვილი,

,,ტრიასი,, 2010-2011

XII კლასი
N

საგანი

ავტორი

გამომცემლობა/წელი

1

ქართული ენა და

მ.გიგინეიშვილი,ლ.გრიგალაშვილი,

,,სწავლანი’’/2012

ლიტერატურა

ვ.როდონაია

მათემატიკა

ნანა ჯაფარიძე,მაია წილოსანი,ნანი

,,ბაკურ სულაკაურის

წულაია

’’/2012

ნ.კიღურაძე,გსანიკიძე,ლ.გორდეზიანი

შ.პ.ს. სულაკაური 2012

2
3

ისტორია

4

ფიზიკა

გ. გედენიძე;

ლ. ლაზარიშვილი

,,ინტელექტი’’/2010

5

ქიმია

მ.ვარდიაშვილი

,,ინტელექტი’’/2012

6

პირველი უცხოურიენა

GATEWAY B2

MACMILAN

ინგლისური
7

მეორე უცხოურიენა(რუს)

მ.ლორთქიფანიძე;მ.ჩხაიძე ს. VII

,,ინტელექტი’’/2008

8

სამოქალაქო თავდაცვა

ნ.ტალახაძე

ეკონ.განათ.დაგანვ.ცენტრი

და უსაფრთხოება
9

გლობალური

,,სიდი“/2010წ.
ნ.ელიზბარაშვილი;ზ.დავითაშვილი

პრობლემების

,,საქართველოს მაცნე’’
2011

გეოგრაფია
(არჩვითი)
10

სპორტი

ლ.აფციაური, მ.ტუღუში

,,დიოგენე’’/2010

11

ბიოლოგია

ბ.იოსებაშვილი

,,ტრიასი,, 2010

