გრიფმინიჭებულ სახელმძღვანელოთა ჩამონათვალი

I-კკლასი
საგანი
1 ქართული

სახელმძღვანელო

ავტორი

დედა ენა

იაკობ გოგებაშვილი

გამომცემლობა შენიშვნა
აიემც/შპს
აბიტურიენტთა
ინტენსიური
მომზადების
ცენტრი.ასევე
გამოიყენება

2 მათემატიკა

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,
თ.ვეფხვაძე,ი.მებონია,

შპს
გამომცემლობა
ინტელექტი

ლ.ჭელიძე
3 ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება ლ.მიქიაშვილი,
მ.ლევიძე,გ.კვანტალიანი
4 ხელოვნება

ხელოვნება

ნანა მაჭარაშვილი, მაია

შპს ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობა
მერიდიანი

მაჭარაშვილი, ნათელა
ჯაბუა, ნინო სილაგაძე
5 მუსიკა

მუსიკა

მ.ოთიაშვილი

წყაროსთვალი

6 ინგლისური ენა

New Building

თ.ჯაფარიძე

ბაკურ

blocks1

სულაკაური

I

IIII-კლასი
საგანი
1 ქართული

სახელმძღვანელო

ავტორი

გამომცემლობა

ქართული ენა

ნ.სახეჩიძე,ნ,ხაჭიანი,

შპს

ლ.ჭელიძე

აბიტურიენტთა
ინტენსიური
მომზადების
ცენტრი

2 მათემატიკა

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,
თ.ვეფხვაძე,ი.მებონია,

შპს
გამომცემლობა
ინტელექტი

ლ.ჭელიძე
3 ბუნებისმეტყველება

ბუნებისმეტყველება

ლ.მიქიაშვილი,
მ.ლევიძე,გ.კვანტალიანი

4 ხელოვნება

ხელოვნება

ნანა მაჭარაშვილი, მაია

შპს ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობა
მერიდიანი

მაჭარაშვილი, ნათელა
ჯაბუა, ნინო სილაგაძე
5 მუსიკა

მუსიკა

მ.ოთიაშვილი

წყაროსთვალი

6 ინგლისური ენა

New Building

თ.ჯაფარიძე

ბაკურ

blocks 2

სულაკაური

შენიშვნა

IIIIII-კლასი

1

საგანი

სახელმძღვანელო

ავტორი

გამომცემლობა

ქართული

ქართული ენა

ნ.სახეჩიძე,ნ,ხაჭიანი,

შპს

ლ.ჭელიძე

შენიშვნა

აბიტურიენტთა
ინტენსიური
მომზადების
ცენტრი

2

მათემატიკა

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,
თ.ვეფხვაძე,ი.მებონია,

შპს
გამომცემლობა
ინტელექტი

ლ.ჭელიძე
3

ბუნებისმეტყველება

ბუნებისმეტყველება

ლ.მიქიაშვილი,
მ.ლევიძე,გ.კვანტალიანი

4

ხელოვნება

ხელოვნება

ნანა მაჭარაშვილი,
მაჭარაშვილი მაია
მაჭარაშვილი, ნათელა
მაჭარაშვილი

შპს "ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობა
მერიდიანი

ჯაბუა,
ჯაბუა ნინო სილაგაძე
5

მუსიკა

მუსიკა

მ.ოთიაშვილი

წყაროსთვალი

6

ინგლისური ენა

New Building

თ.ჯაფარიძე

ბაკურ
სულაკაური

blocks 3
7

რუსული ენა

Русский язик

მარინა ბარსეგოვა

21ოცდამეერთე

8

მე და საზოგადოება

მე და საზოგადოება

ნინო ტალახაძე

სიდი

დ-1

IVIV-კლასი

1

საგანი

სახელმძღვანელო

ავტორი

გამომცემლობა

ქართული

ქართული ენა

ნ.სახეჩიძე,ნ,ხაჭიანი,

შპს. აბიტურიენტთა

ლ.ჭელიძე
2

მათემატიკა

მათემატიკა

გ.გოგიშვილი,
თ.ვეფხვაძე,ი.მებონია,

შენიშვნა

ინტენსიური
მომზადების ცენტრი
შპს გამომცემლობა
ინტელექტი

ლ.ჭელიძე
3

ბუნებისმეტყველება

ბუნებისმეტყველება

მ.ბლიაძე,რ.ახვლედიანი

შპს "ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობა -

4

ხელოვნება

ხელოვნება

ნანა მაჭარაშვილი, მაია

მერიდიანი

მაჭარაშვილი, ნათელა
ჯაბუა, ნინო სილაგაძე
5

მუსიკა

მუსიკა

მ.ოთიაშვილი,

წყაროსთვალი/კლიო

6

ინგლისური ენა

New Building

თ.ჯაფარიძე

ბაკურ სულაკაური

ნინო ტალახაძე

სიდი

blocks 4
სამოქალაქო

სამოქალაქო

თავდაცვა და

თავდაცვა და

უსაფრთხოება

უსაფრთხოება

8

რუსული ენა

Русский язик

მარინა ბარსეგოვა

21ოცდამეერთე

9

მე და საზოგადოება

მე და საზოგადოება

ნინო ტალახაძე

სიდი

7

დ2

V-კლასი

1

საგანი

სახელმძღვანელო

ავტორი

გამომცემლობა

ქართული ენა

ქართული ენა და

როდონაია

შპს.

და ლიტ.

ლიტ.

შენიშვნა

საგამომცემლო
სახლი სწავლანი

2

მათემატიკა

მათემატიკა

გოგიშვილი,ვეფხვაძე

ინტელექტი

3

ბუნებისმეტყვე

ბუნება

მ.ბლიაძე,რ.ახვლედიანი

შპს "ბაკურ
სულაკაურის

ლება

გამომცემლობა 4

ისტორია

ჩვენი საქართველო

მეძმარიაშვილი,ელიზბარ

კლიო

აშვილი,თოფჩაშვილი
5

ინგლისური ენა

New Building

თ.ჯაფარიძე

სულაკაური

blocks 5

6

7

ხელოვნება

მუსიკა

ბაკურ

ხელოვნება და

ნანა მაჭარაშვილი, მაია

შემოქმედებითი

მაჭარაშვილი, ნათელა

ალბომი

ჯაბუა, ნინო სილაგაძე

მუსიკა

ოთიაშვილი

მერიდიანი

წყაროსთვალი/კლ
იო

8

ისტ

ინფორმაციულ და

ნინო ჯამასპაშვილი

დიოგენე

მარინა ბარსეგოვა

21ოცდამეერთე

საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები
9

რუსული ენა

Русский язик

დ3

გერმანული ენა

Wir neuA1.1

Eva-Maria Jenkis-Krumm,
Coleen Clement

ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობა

VIVI-კლასი

1

საგანი

სახელმძღვანელო

ავტორი

გამომცემლობა

ქართული ენა და

ქართული ენა და

როდონაია

შპს.

ლიტერატურა

ლიტერატურა

შენიშვნა

საგამომცემლო
სახლი
სწავლანი

2

მათემატიკა

მათემატიკა

გოგიშვილი,ვეფხვაძე

ინტელექტი

3

ბუნებისმეტყველება

ბუნება

მ.ბლიაძე,რ.ახვლედიანი

შპს "ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობა -

4

ისტორია

ჩვენი საქართველო

თოფჩიშვილი,მეძმარიაშვი

კლიო

ლი,ელიზბარაშვილი,ავთა
ნდილაშვილი
5

ინგლისური ენა

Top Score 1

Paul Kelly

Oxford University
Press

6

7

ხელოვნება

ისტ

ხელოვნება და
შემოქმედებითი

ნანა მაჭარაშვილი,
მაჭარაშვილი მაია
მაჭარაშვილი,
მაჭარაშვილი ნათელა

ალბომი

ჯაბუა,
ჯაბუა ნინო სილაგაძე

ინფორმაციულ

ნინო ჯამასპაშვილი

დიოგენე

ოთიაშვილი

შპს

მერიდიანი

საკომუნიკაციო
ტექნოლოგიები
8

მუსიკა

მუსიკა

გამომცემლობა
კლიო
9

რუსული ენა

Русский язик

მარინა ბარსეგოვა

21ოცდამეერთე

1

გერმანული ენა

Wir neuA1.2

Eva-Maria Jenkis-Krumm,
Coleen Clement

ბაკურ

0

სულაკაურის
გამომცემლობა

დ4

VII კლასი

1

საგანი

სახელმძღვანელო

ავტორი

გამომცემლობა

ქართული ენა და

ქართული ენა და

ვახტანგ როდონაია, ნინა

შპს

ლიტერატურა

ლიტერატურა

კუდაშვილი, ავთანდილ

„საგამომცემლო

არაბული, მარინე ხუციშვილი.

სახლი სწავლანი“

2

მათემატიკა

„მათემატიკა“

გოგიშვილი,ვეფხვაძე

ინტელექტი

3

ინგლისური ენა

Activate A2

Carolyn Barraclough,Elaine Boyd

Pearson/Longman

4

გერმანული ენა

Wir neu-A2.1

Eva-Maria Jenkis-Krumm,
Coleen Clement

ბაკურ

6

ფიზიკა

ფიზიკა

ბასიაშვილი

სპექტრი

რუსული ენა

«Русский язык»

მაია ლორთქიფანიძე

არტანუჯი

ისტორია

„ისტორია“

ნატა ახმეტელი-ბესიკ

დიოგენე

ლორთქიფანიძე. "
8

გეოგრაფია

„გეოგრაფია“

მაია ბლიაძე,გიორგი ჭანტურია

შპს.“ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი“

9

ბიოლოგია

ბიოლოგია

რუსუდან ახვლედიანი

10

სახვითი და

„ხელოვნება“

ნ.მაჭარაშვილი,მ.მაჭარაშვილი

გამოყენებითი

A2

სულაკაური

ირინა ჩხეიძე, თამარა ჩიმაკაძე
7

შენიშვნა

შპს.“მერიდიანი“

ნ.ჯაბუა,ნ.სილაგაძე

ხელოვნება
11

მუსიკა

„მუსიკა“

ოთიაშვილი

წყაროსთვალი

12

სპორტი

ჭადრაკი

დავით გურგენიძე

შპს.“გაზეთი საქ.
მაცნე“

ს III

VIIIVIII-კლასი

1

საგანი

სახელმძღვანელო

ავტორი

გამომცემლობა

ქართული ენა

ქართული ენა და

ვახტანგ როდონაია,

შპს „საგამომცემლო

და

ლიტერატურა

ნინნაკუდაშვილი, ავთანდილ

სახლი სწავლანი“

შენიშვნა

არაბული, მარინე

ლიტერატურა

ხუციშვილი, მანანა
გიგინეიშვილი

2

მათემატიკა

„მათემატიკა“

გოგიშვილი,ვეფხვაძე

ინტელექტი

3

ინგლისური ენა

Top Score 2

Jayne Wildman,James

Oxford University

Styrling,Helen Halliwell

Press

4

გერმანული ენა

GenialA1

ეკა შავერდაშვილი,

ბაკურ სულაკაური

5

რუსული ენა

«Русский язык»

მაია ლორთქიფანიძე

არტანუჯი

ირინა ჩხეიძე, თამარა ჩიმაკაძე
6

ისტორია

„ისტორია“

ლალი ფირცხალავა,გიორგი

შპს.ბაკურ

სანიკიძე

სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი

7

გეოგრაფია

„გეოგრაფია“

მაია ბლიაძე,გიორგი ჭანტურია

შპს.“ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი“

A2

ს IV

8

სამოქალაქო

„სამოქალაქო

თავდაცვა და

თავდაცვა და

სიდი-

უსაფრთხოება

უსაფრთხოება“

ეკონომიკური

ნინო ტალახაძე

შპს.“გამომცემლობა

განათლებისა და
განვითარების
ცენტრი“
9

ბიოლოგია

‘ბიოლოგია“

ელნარ (ნანა)ზაალიშვილი

შპს.“საგამომცემლო
სახლი ტრიასი“

10

ხელოვნება

„ხელოვნება“

ნ.მაჭარაშვილი,მ.მაჭარაშვილი

შპს.“მერიდიანი“

ნ.ჯაბუა,ნ.სილაგაძე
11

ფიზიკა

„ფიზიკა“

12

ქიმია

„ქიმია“

ქეთევან ტატიშვილი

შპს.“დიოგენე“

მ.ვარდიაშვილი
13

მუსიკა

„მუსიკა“

მარიკა ჩიკვაიძე

შპს.“გამომცემლობა
ინტელექტი“

კლასი IX

1

საგანი

სახელმძღვანელო

ავტორი

გამომცემლობა

ქართული ენა და

ქართული ენა და

ლიტერატურა

ლიტერატურა

ვახტანგ როდონაია,
ნინნაკუდაშვილი, ავ

გამომცემლობა შპს „საგამომცემლო

თანდილ

სახლი სწავლანი“

შენიშვნა

არაბული, მარინე
ხუციშვილი,
2

მათემატიკა

„მათემატიკა“

გოგიშვილი,ვეფხვაძ

ინტელექტი

ე
3

ინგლისური ენა

Top Score 3

Michael Duckworth,

Oxford University

Kathy Gude,Helen

Press

B1

Halliwell
4

გერმანული ენა

ეკა შავერდაშვილი,

ბაკურ სულაკაური

მაია ლორთქიფანიძე

არტანუჯი

Optimal A2/A1
6

რუსული ენა
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ირინა ჩხეიძე,
თამარა ჩიმაკაძე
7

ისტორია

„საქართველოს

ლალი

შპს.ბაკურ

ისტორია“

ფირცხალავა,გიორგი

სულაკაურის

სანიკიძე

გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი

8

გეოგრაფია

„საქართველოს

ჭანტურია,ბლიაძე

გეოგრაფია“
9

გამომცემლოვბა
ბაკურ სულაკაური

სამოქალაქო

„სამოქალაქო

თამარ

განათლება

განათლება“

მეიფარიანი,ლეილა

შპს.

მიქიაშვილი
10

ბიოლოგია

‘ბიოლოგია“

ელნარ

შპს.“საგამომცემლო

ს V

(ნანა)ზაალიშვილი

სახლი ტრიასი“

11

ფიზიკა

„ფიზიკა“

ქეთევან ტატიშვილი

შპს.“დიოგენე“

12

ქიმია

„ქიმია“

მანანა ვარდიაშვილი

შპს.“გამომცემლობა
ინტელექტი“

13

მუსიკა

„მუსიკა“

მარიკა ჩიკვაიძე

შპს.“გამომცემლობა
ინტელექტი“

14

სახვითი და

„ხელოვნება“

ნ.მაჭარაშვილი,მ.მაჭ

გამოყენებითი

არაშვილი

ხელოვნება

ნ.ჯაბუა,ნ.სილაგაძე

შპს.“მერიდიანი“

X- კლასი

1

საგანი

სახელმძღვანელო

ავტორი

გამომცემლობა

ქართული ენა და

ქართული ენა და

ვახტანგ როდონაია,

შპს „საგამომცემლო

ლიტერატურა

ლიტერატურა

ნინა კუდაშვილი,

სახლი სწავლანი“

შენიშვნა

ავთანდილ
არაბული, მარინე
ხუციშვილი.
2

მათემატიკა

„მათემატიკა“

გოგიშვილი,ვეფხვაძ

ინტელექტი

ე
3

ინგლისური ენა

Activate B1

Carolyn Barraclough,
Suzanne Gaynor

4

გერმანული ენა

Optimal A2/A1

ეკა შავერდაშვილი,

5

რუსული ენა
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მაია
ლორთქიფანიძე

Pearson/Longman

B1

არტანუჯი

ს VI

ირინა ჩხეიძე,
თამარა ჩიმაკაძე
6

ისტორია

„ისტორია „

ლალი ფირცხალავა,

შპს.ბაკურ

გიორგი სანიკიძე

სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი

7

გეოგრაფია

მსოფლიო

მაია

შპს.“ბაკურ

გეოგრაფია

ბლიაძე,გიორგი

სულაკაურის

ჭანტურია

გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი“

8

სამოქალაქო

„სამოქალაქო

ნინო ტალახაძე

განათლება

შპს.“გამომცემლობა
სიდიეკონომიკური
განათლებისა და
განვითარების
ცენტრი“

ბიოლოგია

‘ბიოლოგია“

9

10

ფიზიკა

„ფიზიკა“

ელნარ

შპს.“საგამომცემლო

(ნანა)ზაალიშვილი

სახლი ტრიასი“

ქეთევან

შპს.“დიოგენე“

ტატიშვილი
11

ქიმია

„ქიმია“

მანანა

შპს.“გამომცემლობა

ვარდიაშვილი

ინტელექტი“

XIXI-კლასი

1

საგანი

სახელმძღვანელო

ავტორი

გამომცემლობა

ქართული ენა

მოსწავლის წიგნი

ვახტანგ როდონაია,

შპს „საგამომცემლო

ნინა კუდაშვილი,

სახლი სწავლანი“

და
ლიტერატურა

მასწავლებლის
წიგნი

შენიშვნა

ავთანდილ არაბული,
მარინე ხუციშვილი.

2

მათემატიკა

„მათემატიკა“

გოგიშვილი,ვეფხვაძე

ინტელექტი

3

ინგლისური

Activate B1+

Carolyn Barraclough,
Megan Roderick

Pearson/Longman

B1+

არტანუჯი

ს VII

ენა
4

გერმანული ენა

OptimalB1

ეკა შავერდაშვილი,

6

რუსული ენა
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მაია ლორთქიფანიძე
ირინა ჩხეიძე, თამარა
ჩიმაკაძე

7

ისტორია

„ისტორია“

ლალი ფირცხალავა,

შპს.ბაკურ

გიორგი სანიკიძე

სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი

8

გეოგრაფია

„ გლობალური

მაია ბლიაძე,გიორგი

შპს.“ბაკურ

გეოგრაფია“

ჭანტურია

სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი“

9

ბიოლოგია

‘ბიოლოგია“

ელნარ

შპს.“საგამომცემლო

(ნანა)ზაალიშვილი

სახლი ტრიასი“

10

ფიზიკა

„ფიზიკა“

ქეთევან ტატიშვილი

შპს.“დიოგენე“

11

ქიმია

„ქიმია“

მანანა ვარდიაშვილი

შპს.“გამომცემლობა
ინტელექტი“

XIIXII-კლასი

საგანი

1. ქართული ენა და
ლიტერატურა

სახელმძღვანელო

ავტორი

გამომცემლობა

ქართული ენა და

ვახტანგ როდონაია,

შპს „საგამომცემლო

ლიტ.

ნინა კუდაშვილი,
ავთანდილ

სახლი სწავლანი“

შენიშვნა

არაბული, მარინე
ხუციშვილი.

2.

მათემატიკა

„მათემატიკა“

გოგიშვილი,ვეფხვაძე

ინტელექტი

3. ინგლისური ენა

Activate B1+

Carolyn Barraclough,
Megan Roderick

Pearson/Longman

4.

„ისტორია“

ლალი ფირცხალავა,

შპს.ბაკურ
სულაკაურის

გიორგი სანიკიძე

ისტორია

გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი

5.

სამოქალაქო

„სამოქალაქო

თავდაცვა და

თავდაცვა და

სიდი“ეკონომიკური

უსაფრთხოება

უსაფრთხოება“

განათლებისა და
განვითარების

ნინო ტალახაძე

შპს.“გამომცემლობა

ცენტრი“

B1+

