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სკოლის მისია 

 
UurTierTzrunviTa da 
TanamSromlobiT vqmniT 
usafrTxo, inovaciur da 
inkluziur saswavlo 
garemos, TiToeuli 

moswavlis warmatebuli da 
bednieri momavlisaTvis. 
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სკოლის კოდექსი 

marTva da administrireba 

kolis administracia xelmZRvanelobs marTvis demokratiuli principebiT 

skolis administracias pedagogebTan erTad gansazRvruli aqvs skolis misia, 

erTiani xedva, strategiuli gegma da zrunavs mis ganxorcielebaze. 

skolis administracias ganawilebuli aqvs funqciebi kompetenciebis 

mixedviT, romelic asaxulia skolis SinaganawesSi. 

skolis administracia skolas marTavs moqmedi kanonmdeblobisa da 

skolaSi moqmedi Sinaganawesis mixedviT. 

gadawyvetilebebis miReba aris gamWvirvale da monawileoba SeuZlia yvela 

dainteresebul pirs kompentenciis Sesabamisad. 

skolis administracia uzrunvelyofs skolis fizikuri, finansuri da 

adamianuri resursebis efeqtian gamoyenebas dasaxuli miznebis misaRwevad 

(dakvirveba, Sefaseba, waxaliseba). 

skolis administracia zrunavs pedagogebis profesiul ganviTarebaze 

(Trening-seminarebze, konferenciebze monawileobiT). 

skolis administracia SeimuSavebs monawileobiT biujets, romelic aris 

gamWvirvale. 

swavleba-swavla 

  

 erovnuli saswavlo gegmis safuZvelze skolaSi SemuSavebulia moswavleebis 
saWiroebebze orientirebuli saskolo saswavlo gegma. 

 Sedgenilia da danergilia moswavleTa Sefasebis mravalkomponentiani sistema, 
romelic saSualebas aZlevs moswavles, mudmivad daakvirdes Sedegebs. 

moswavlesa da maswavlebels Soris aris partnioruli urTierTobebi. 

sagakveTilo procesSi danergilia swavlebis axali teqnologiebi (kompiuteris 

swavleba, misi saswavlo procesSi gamoyeneba, internetiT sargebloba). 

sagakveTilo procesSi moswavles eZleva saSualeba mravalmxriv warmoaCinos 

Tavisi SesaZleblobebi (SemoqmedebiTi unari, diskusiis unari, proeqtebi, 

prezentaciis unari) 

saswavlo procesSi daculia moswavleTa Tanasworoba. 
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moswavlis saWiroebebidan gamomdinare pedagogebi uzrunvelyofen ufaso 

damatebiT saganmanaTleblo momsaxurebas 

pedagogebi 

  maswavleblebi acnobiereben erovnul saswavlo gegmaSi mimdinare cvlilebebsa 
da ganviTarebis procesebs. 

pedagogebi mudmivad zrunaven aimaRlon kvalifikacia konferencibsa da 
Trening-seminarebze daswrebiT, profesiuli literaturis gacnobiT. 

pedagogebi sagakveTilo procesSi xels uwyoben bavSvis pirovnul da 
socialur ganviTarebas.  

pedagogebi sagakveTilo procesSi iyeneben sainformacio 
sakomunikacio teqnologiebs. 

pedagogebs SeuZliaT moswavleebisaTvis gasagebad, maTi ganviTarebis doneebisa 
da cxovrebiseuli gamocdilebis Sesabamisad, saswavlo procesis dagegmva da 
moswavleTa dainteresebisa da maqsimaluri CarTulobis miRweva. 

pedagogebi xels uwyoben moswavleTa iniciativebisa da damoukidebeli 
swavlebis unar-Cvevebis Camoyalibebas. 
pedagogebs Seqmnili aqvT programebi, romlebic efuZvneba kvlevis monacemebs da 
gaTvasliswinebulia moswavleTa SesaZleblobebi.  
 

Mmoswavleebi 

yvela moswavle icnobs skolis Sinaganawess da moswavleTa qcevis kodeqss. 
moswavleebs Soris damyarebulia megobruli, urTierTpativiscemis gamomxatveli 
urTierToba. 

skolaSi Seqmnilia moswavleTa TviTmmarTvreloba, sadac moswavleebs eZlevaT 
saSualeba monawileoba miiRon skolis marTvasa da cxovrebaSi. 

moswavleebs aqvT saSualeba dagegmon da aqtiurad Caeban klasgareSe 
RonisZiebebSi.  

moswavleebs aqvT saSualeba interesTa Sesabamisad gaerTiandnen 
moswavleTa klubebSi. 

moswavleebs aqvT saSualeba isargeblon skolis biblioTekiT da internetiT.  
moswavleebs aqvT pedagogebTan partnioruli urTierToba. 

garemo da urTierTobebi 

    skolaSi pozitiuri urTierTobaa damyarebuli maswavblebels, moswavlesa 
da mSobels Soris. 

skolas aqvs unari moisminos da gaiTvaliswinos Temidan wamosuli 
sasargeblo rCevebi da winadadebebi, imoqmedos Sesabamisad. 

skolaSi arsebobs moswavleTa da maswavlebelTa waxalisebis sistema. 
emociuri da qceviTi problemebis mqone moswavleebTan muSaobisaTvis 

skolaSi funqcionirebs saaRmzrdelo jgufi, romelic Sesabamis saWiro 
RonisZiebebs axorcielebs. 

skolaSi funqcionirebs biblioTeka, romelic ivseba axali saWiro 
literaturiT. 

skolaSi aris internetiT sargeblobis saSualeba. 

 skola iZleva SesZleblobas მშobelTa da moswavleTa interesebis safuZvelze 
Seiqmnas gaxangrZlivebuli jgufi.   
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skolis bazaze funqcionirebs erovnuli saswavlo gegmiT gauTvalisinebeli 

damatebiT saganmanaTleblo da saaRmzrdelo momsaxurebebი 
 

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მისია  საფეხურების 

მიხედვით 

 

2019-2020 სასწავლო წლის სკოლის სასკოლო სასწავლო გეგმა შედგენილია საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 18 მაისის #40/ნ ბრძანებით დამტკიცებული 

ეროვნული სასწავლო გეგმის საფუძველზე. 

 

სკოლაში საგანმანათლებლო პროცესი მიმდინარეობს ქართულ ენაზე,  დაწყებით (I-VI კლასები), 

საბაზო (VII-IX კლასები) და საშუალო (X-XII კლასები) საფეხურზე  

 

დაწყებითი საფეხურის მისია 

დაწყებითი საფეხურის მისიაა: 

ა) საგანთა თანამიმდევრული სწავლა-სწავლების გზით მოსწავლის გონებრივი, ფიზიკური, ემოციური 

და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა;  

ბ) საბაზისო უნარების - წიგნიერებისა და რაოდენობრივი წიგნიერების განვითარების ხელშეწყობა;  

გ) სასკოლო გარემოსა და სწავლის მიმართ დადებითი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება, 

ცნობისმოყვარეობის ცოდნისმოყვარეობაში გადაზრდა და მოსწავლის მომზადება საბაზო 

საფეხურისთვის. 

საბაზო საფეხურის მისია 

საბაზო საფეხურის მისიაა საგანთა სწავლა-სწავლების საფუძველზე მყარი, დინამიკური და ფუნქციური 

ცოდნის კონსტრუირება, მოსწავლის ინტერესებისა და მიდრეკილებების გამოვლენა, მოსწავლის 

დამოუკიდებელი სწავლის უნარისა და შრომისუნარიანობის განვითარება, აქტიური მოქალაქის 

ფორმირების ხელშეწყობა და საფუძველების შექმნა განათლების მომდევნო საფეხურზე სწავლის 

გაგრძელებისთვის ან შრომითი საქმიანობისთვის. 

საშუალო საფეხურის მისია  

საშუალო საფეხურის მისიაა: 

ა) საგანთა გაღრმავებული სწავლების გზით სისტემური ცოდნის კონსტრუირება;  

ბ) მოაზროვნე, მაძიებელი, ახლის შემოქმედი, წიგნიერი, ინფორმირებული და პასუხისმგებლობის 

გრძნობის მქონე მოქალაქის ჩამოყალიბება, რომელსაც შეუძლია გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად 

მიღება, საკუთარი მიღწევების გამოყენება ახალი მატერიალური, ინტელექტუალური თუ სულიერი 

ღირებულებების შესაქმნელად. 
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2019-2020 სასწავლო წლის კალენდარი 

 

1. სასწავლო წელი ითვალისწინებს ორ სემესტერს. სასწავლო წელს ორ სემესტრად ყოფს ზამთრის 

არდადეგები. 

2. 2019-2020 სასწავლო წლის დაწყების თარიღია: 2019 წლის 30 სექტემბერი, ხოლო დასრულების - 

2019 წლის 15 ივნისი; 

3. I კლასის მოსწავლეთათვის 2019-2020 სასწავლო წლის დასრულების თარიღია: 2020 წლის 27 

მაისი; 

4. XII კლასის მოსწავლეთათვის 2019-2020 სასწავლო წლის დასრულების თარიღია: 2020 წლის 20 

მაისი; 

5. 2019-2020 სასწავლო წლის პირველი სემესტრი მთავრდება 2019 წლის 27 დეკემბერს. მეორე 

სემესტრი იწყება 2020 წლის 15 იანვარს; 

6. 2019-2020 სასწავლო წლის არდადეგები და უქმე დღეები: 

  

 

 

 

  საშობაო  არდადეგები -  30 დეკემბრიდან  14 იანვრის ჩათვლით; 

  საგაზაფხულო არდადეგები  -  8 მარტიდან 14 მარტის ჩათვლით; 

  სააღდგომო არდადეგები - 17 აპრილიდან 20აპრილის ჩათვლით. 

 

                                         უქმე  დღეები    

23.11.2019 გიორგობა    

01-02.01.2020 ახალი წლის სადღესასწაულო დღეები  

07.01.2020 შობა  

19.01.2020 ნათლისღება – უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს გაცხადების დღე;  

08.03.2020 ქალთა საერთაშორისო დღე   

09.04.2020 საქართველოს სახელმწიფოებრივი 

დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის მიღების 

დღე, საქართველოს ეროვნული ერთიანობის, 

სამოქალაქო თანხმობისა და სამშობლოსათვის 

დაღუპულთა მოგონების დღე 

  

09.05.2020 ფაშიზმზე გამარჯვების დღე     

12.05.2020 საქართველოს ეკლესიის, როგორც 

სამოციქულო საყდრის, დამაარსებლის 

– წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების 

დღე; 

    

26.05.2020 საქართველოს დამოუკიდებლობის 

დღე; 
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7. სასწავლო კვირა ხუთდღიანია. საჭიროების შემთხვევაში, დასაშვებია 6 დღიანი სწავლებაც. კერძოდ,  

იმ შემთხვევაში თუ:  

ა) სკოლა გადაწყვეტს ყოველდღიური საათობრივი ბადის განტვირთვას; 

ბ) გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო სკოლაში გაცდება სასწავლო დღე/დღეები; ამ შემთხვევაში 

სკოლა ვალდებულია ინფორმაცია მიაწოდოს სამინისტროს; 

გ) ობიექტური მიზეზების გამო სკოლა მიზანშეწონილად მიიჩნევს კვირის რომელიმე დღე 

განსაზღვროს დასვენების დღედ სამინისტროსთან შეთანხმებით. 

8. I კლასში გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 35 წუთი; 

9. II-XII კლასში გაკვეთილის ხანგრძლივობაა 40 წუთი;  

10. გაკვეთილების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით შესაძლებელია დაშვებულ იქნეს გამონაკლისი, 

როდესაც სკოლამ, შესაძლოა, ხანმოკლე ვადით შეცვალოს გაკვეთილების ხანგრძლივობა შემდეგ 

შემთხვევებში:  

ა) ექსტრემალური პირობების დროს (ყინვა, განსაკუთრებული სიცხეები და ა.შ.) შეამციროს მაქსიმუმ 10 

წუთით; 

ბ) სხვადასხვა სასკოლო ღონისძიების ჩატარების დროს გაზარდოს მაქსიმუმ 10 წუთით. 

12. გაკვეთილებს შორის შესვენების ხანგრძლივობაა 5 წუთი, მესამე და მეოთხე გაკვეთილებს შორის 

შესვენების ხანგრძლივობა შეადგენს 10 წუთს.  
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დღის რეჟიმი 

გაკვეთილების  დაწყება - დამთავრება 

            მეორე ცვლა 
 

 

 
 

პირველი ცვლა 

  II კლასები დასვენება 

  
1 13:00 13:40 0:05 

 
  V-XII კლასები დასვენება 

2 13:45 14:25 0:05 
 

1 9:00 9:40 0:05 

3 14:30 15:10 0:10 
 

2 9:45 10:25 0:05 

4 15:20 16:00 0:05 
 

3 10:30 11:10 0:10 

5 16:05 16:45   
 

4 11:20 12:00 0:05 

     

5 12:05 12:45 0:05 

I   კლასები 

 
6 12:50 13:30 0:05 

  I  კლასები დასვენება 

 
7 13:35 14:15   

1 9:00 9:35 0:05 
     

2 9:40 10:15 0:10 
 

 

3 10:25 11:20 0:05 
 

 

4 11:25 12:00 0:05 
 

    
 

5 12:05 12:40   
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საგნობრივი კათედრის მუშაობის პრინციპები 

საგნობრივი   კათედრები 

1. სსიპ ქალაქ თბილისის N45 საჯარო სკოლაში ფუნქციონირებს  შვიდი საგნობრივი 

კათედრა: 

 ქართული ენა და ლიტერატურის კათედრა, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან ქართული ენა 

და ლიტერატურის მასწავლებლები; 

 მათემატიკისა და ისტ-ის კათედრა, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან ორი სხვდასხვა 

მათემატიკისა და ისტ-ის მასწავლებლები; 

 საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან 

ბუნებისმეტყველების, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების საფუძვლების, ბიოლოგიის, ქიმიისა და 

ფიზიკის მასწავლებლები; 

 საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან მე და 

საზოგადოების, ჩვენი საქართველოს, ისტორიის, გეოგრაფიის, სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოების, საგზაო ნიშნები და მოძრაობის უსაფრთხოების, მოქალაქეობის და სამოქალაქო 

განათლების მასწავლებლები; 

 უცხოური ენების კათედრა, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან ინგლისური ენისა და მეორე 

უცხოური ენის (რუსულისა და გერმანულის) მასწავლებლები; 

 სპორტისა და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან სპორტისა 

და ფიზიკური აღზრდის მასწავლებლები, აგრეთვე სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნებისა და მუსიკის 

მასწავლებლები; 

 დაწყებითი საფეხურის კათედრა, რომლის შემადგენლობაშიც შედიან I-IV კლასის ქართული 

ენისა და ლიტერატურის, მათემატიკისა, ბუნებისმეტყველების და  ხელოვნების მასწავლებლები. 

სკოლაში შექმნილი  კათედრები აერთიანებს საგნობრივ ჯგუფებში  შემავალ ყველა 

მასწავლებელს.  

 

2. კათედრების ფუნქციებია: 

ა) საგნობრივი ჯგუფის საგნის/საგნების სწავლების კოორდინირება; 

ბ) კათედრის წევრთა შორის გამოცდილების გაზიარება, წარმატებების წინაპირობათა განსაზღვრა და 

პრობლემების გადაჭრის გზების ძიება; 

გ) საგაკვეთილო პროცესისთვის, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებისა და სასკოლო 

ბიბლიოთეკისთვის საგანმანათლებლო რესურსების შერჩევა და პედაგოგიური საბჭოსთვის წარდგენა; 

დ) სხვა კათედრებთან კოორდინირებული მუშაობა (მაგ., ისტორიასა და ქართულ ენასა და 

ლიტერატურაში საერთო თემატიკის შეთანხმება, ექსკურსიებისთვის საერთო დავალებების მოფიქრება 

და სხვ.); 

ე) ზრუნვა მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისთვის; 

ვ) რეკომენდაციების შემუშავება სწავლა-სწავლების თანამედროვე მეთოდებისა და მიდგომების 

დანერგვასთან დაკავშირებით; 

ზ) შემაჯამებელი დავალებების ამსახველი დოკუმენტაციის, მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევებისა და 

გაცდენების ანალიზი; 

თ) სკოლის დირექტორისთვის მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის წევრის წარდგენა. 

3. კათედრების მოწყობა: 
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ა) კათედრის თავმჯდომარეს ირჩევს კათედრა ერთი სასწავლო წლის ვადით ხმათა უმრავლესობით; 

ბ) ერთი და იმავე პირის არჩევა კათედრის თავმჯდომარედ შესაძლებელია ზედიზედ სამჯერ. 

 

3. კათედრის თავმჯდომარის ფუნქციებია: 

 

ა) კათედრის შეხვედრების ორგანიზება (დღის წესრიგის მომზადება, ოქმებისა და სხვა დოკუმენტაციის 

წარმოება-შენახვა); 

ბ) სკოლის მართვის ორგანოებისათვის კათედრის შეხვედრებზე მიღებულ გადაწყვეტილებათა 

მიწოდება (მაგ., გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოებისა და სხვა სასწავლო მასალის არჩევის 

თაობაზე); 

გ) მასწავლებლების პროფესიული განვითარებისთვის სასარგებლო აქტივობების (კოლეგებთან 

შეხვედრების, ტრენინგების, კონფერენციების და სხვ.) ორგანიზება. 

5. კათედრა იკრიბება სემესტრში მინიმუმ ორჯერ (მათ შორის, სემესტრის დასრულებისას საგნის 

სწავლების შეჯამების და ანალიზის მიზნით). კათედრა აუცილებლად უნდა შეიკრიბოს სასწავლო წლის 

დაწყებამდე.  
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მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასების სისტემა 

სასკოლო შეფასების მიზანი 

 
ზოგადსაგანმათლებლო სისტემაში შეფასების მიზანია სწავლა-სწავლების ხარისხის მართვა, რაც 

გულისხმობს, ერთი მხრივ, სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებას, მეორე მხრივ, სწავლის ხარისხის 

გაკონტროლებას. ხარისხის გაუმჯობესება უკავშირდება სწავლის პროცესს, ხარისხის გაკონტროლება კი 

- სწავლის შედეგს. 

მოსწავლის შეფასების სისტემა 

მოსწავლის შეფასების მიზნები, პრინციპები და ამოცანები 

1. მოსწავლის შეფასების მთავარი მიზანია სწავლა-სწავლების ხარისხის მართვა, რაც გულისხმობს, 

ერთი მხრივ, სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვას და, მეორე მხრივ, სწავლა-სწავლების 

ხარისხის მონიტორინგს. შეფასება უნდა იძლეოდეს ინფორმაციას მოსწავლის ინდივიდუალური 

პროგრესის შესახებ.  

2. მოსწავლის შეფასება არის სწავლა-სწავლების განუყოფელი ნაწილი. თანამიმდევრული 

საგანმანათლებლო პროცესის უზრუნველსაყოფად, მოსწავლის შეფასება უნდა დაეფუძნოს სწავლის 

კონსტრუქტივისტულ პრინციპებს.  

3. მოსწავლის შეფასების ძირითად ამოცანებს წარმოადგენს:  

ა) აჩვენოს როგორ მიმდინარეობს მოსწავლის ცოდნის კონსტრუირების პროცესი და მეხსიერებაში 

ცოდნათა ურთიერთდაკავშირება; 

ბ) ახალი სასწავლო საკითხის/თემის დაწყებამდე დაადგინოს მოსწავლის წინარე ცოდნა და 

წარმოდგენები; 

გ) გამოავლინოს, რამდენად ახერხებს მოსწავლე საკუთარი ძლიერი და სუსტი მხარეების 

დამოუკიდებლად შეფასებას, ასევე რამდენად გააზრებულ და ეფექტიან ნაბიჯებს დგამს იგი საკუთარი 

წინსვლის ხელშესაწყობად; 

დ) მოიცვას სამივე კატეგორიის ცოდნა; 

ე) აჩვენოს, რამდენად ახერხებს მოსწავლე ცოდნის ერთობლიობათა ფუნქციურად გამოყენებას 

შინაარსიან კონტექსტებში. 

4. ძირითადი ამოცანების გადასაჭრელად მოსწავლის შეფასებაში პრიორიტეტი მიენიჭება  

კომპლექსურ, კონტექსტის მქონე დავალებებს, რომელთა შესრულება მოსწავლეს უბიძგებს ცოდნის 

სხვადასხვა კომპონენტის ინტერაქტიულად და თანადროულად გამოყენებისკენ.  

 

განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასება კლასში 

1. შეფასება შეიძლება იყოს: განმსაზღვრელი და განმავითარებელი.  

2. განმსაზღვრელი შეფასება ადგენს მოსწავლის მიღწევის დონეს საგნობრივი სასწავლო გეგმის 

შედეგებთან მიმართებაში.  

3. განმავითარებელი შეფასება ადგენს თითოეული მოსწავლის განვითარების დინამიკას და 

მიმართულია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე.  

 

განმსაზღვრელი და განმავითარებელი შეფასებების აღწერილობა 

 განმავითარებელი განმსაზღვრელი 

მიზნები 

 

სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება; 

მოსწავლის წინსვლისა და განვითარების 

ხელშეწყობა. 

მოსწავლის აკადემიური მიღწევის 

დონის დადგენა საგნობრივი 

სასწავლო გეგმის შედეგებთან 

მიმართებაში. 
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ამოცანები ცოდნის კონსტრუირებისა და ცოდნათა 

ურთიერთდაკავშირების პროცესის შეფასება;  

წინარე ცოდნის/წარმოდგენების დადგენა; 

მოსწავლის მიერ თავისივე ძლიერი და სუსტი 

მხარეების დადგენის უნარის შეფასება;  

მოსწავლის მიერ საკუთარი წინსვლის 

ხელშესაწყობად გააზრებული ნაბიჯების გადადგმის 

უნარის შეფასება; 

ცოდნის სამივე კატეგორიის ათვისების პროცესის 

შეფასება; 

ცოდნის ერთობლიობათა ფუნქციურად გამოყენების 

უნარის შეფასება. 

ცოდნათა ურთიერთდაკავშირების 

უნარის შეფასება;  

ცოდნის სამივე კატეგორიის 

გამოყენების უნარის შეფასება; 

 

ცოდნის ერთობლიობათა 

ფუნქციურად გამოყენების უნარის 

შეფასება. 

წარმატების 

კრიტერიუმი 

განხორციელებული წინსვლა წინარე შედეგებთან/ 

წინარე დონესთან შედარებით. 

მიღწევის დონე საგნობრივი 

სასწავლო გეგმის მოთხოვნებთან 

შედარებით 

შემფასებელი და 

შეფასების ფორმები  

მასწავლებელი: ზეპირსიტყვიერი ან წერილობითი 

უკუკავშირი, წამახალისებელი მითითებები, 

სიმბოლური ნიშნები და ა.შ.. 

მოსწავლეები: თვითშეფასებით; 

ურთიერთშეფასებით. 

მასწავლებელი: ქულა (შეიძლება 

ახლდეს კომენტარი ძლიერი და 

სუსტი მხარეების აღწერით, 

ხარვეზების გამოსასწორებელი 

მითითებებით). 

 მუხლი 30. აკადემიური მიღწევის დონეები და შეფასების სისტემა 

მოსწავლეთა აკადემიური მიღწევები ფასდება ათქულიანი სისტემით ხუთი დონის მიხედვით: 

                                           
 

 

 

 

შეფასება დაწყებით, საბაზო და საშუალო 

საფეხურებზე  

1. I-IV კლასებსა და V კლასის პირველ სემესტრში 

მხოლოდ განმავითარებელი შეფასება გამოიყენება. 

ამ კლასებში წლის ბოლოს საგნის მასწავლებლებმა 

უნდა დაწერონ მოსწავლის მოკლე წერილობითი 

შეფასება, რომელშიც დაახასიათებს მოსწავლეს, 

აღნიშნავს მის წარმატებებს და მიუთითებს, რაში 

სჭირდება მოსწავლეს დახმარება საკუთარი 

შესაძლებლობების უკეთ გამოსავლენად. კლასის დამრიგებელმა, საკუთარი და სხვა 

მასწავლებლებისაგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, IV კლასის ბოლოს უნდა დაწეროს 

შემაჯამებელი წერილობითი შეფასება. 

2. V კლასის მეორე სემესტრსა და VI-XII კლასებში განმავითარებელი და განმსაზღვრელი შეფასება 

გამოიყენება. მოსწავლე ფასდება ათქულიანი სისტემით, ყველაზე დაბალი ქულა არის 1, ხოლო 

ყველაზე მაღალი ქულა - 10.  

ქულები შეფასების დონეები 

10 
მაღალი 

9 

8 
საშუალოზე მაღალი 

7 

6 
საშუალო 

5 

4 
საშუალოზე დაბალი 

3 

2 
დაბალი 

1 

mailto:tbilisi45@mes.gov.ge


                                         

14 
q. Tbilisi. d. sarajiSvilis quCa N25 ტელ:265 06 02 ,2 62 33 45, 577 93 00 45 E-mail: tbilisi45@mes.gov.ge 

 

3. V-XII კლასებში სპორტის საგნობრივ ჯგუფში გაერთიანებულ საგნებში, საგანში „საგზაო ნიშნები და 

მოძრაობის უსაფრთხოება“ და არჩევით საგნებში მოსწავლე ფასდება ჩათვლის სისტემით: ჩაეთვალა/არ 

ჩაეთვალა. 

4. დამატებითი სავალდებულო საგნის/საგნების შეფასება არ იანგარიშება საფეხურის ქულის 

გამოთვლისას. 
      

შენიშვნა: ადმინისტრაციის მიერ I-IV კლასში ჩატარებულ კვლევებში შედეგების სადემონსტრაციოდ 

გამოიყენება პირობითი სიმბოლოები ან ქულები 1-დან 10. (ძირითადათ გაიზომება პედაგოგის 

მუშაობის ეფექტიანობა). სწავლა სწავლების ახალი სტრატეგიების შემუშავების მიზნით გაკეთდება 

ანალიზი და შედარებითი სტატისტიკა. 

 მოსწავლის შეფასების კომპონენტები 

1. სემესტრის განმავლობაში მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგი სამი კომპონენტის მიხედვით: 

ა) მიმდინარე საშინაო დავალება; 

ბ) მიმდინარე საკლასო დავალება; 

გ) შემაჯამებელი დავალება. 

2. მასწავლებელს შეუძლია სემესტრის განმავლობაში განმავითარებელი შეფასება გამოიყენოს 

ნებისმიერ კომპონენტში. 

3. სემესტრის განმავლობაში განმსაზღვრელი შეფასებით მოსწავლეები ფასდებიან შემდეგ 

კომპონენტებში: 

ა) მიმდინარე საკლასო დავალება (V კლასის მეორე სემესტრი, VI-XII კლასები), 

ბ) მიმდინარე საშინაო დავალება (VII-XII კლასები), 

გ) შემაჯამებელი დავალება (V კლასის მეორე სემესტრი, VI-XII კლასები). 

4. ამ მუხლის მე-3 პუქტით განსაზღვრულ კომპონენტებს ერთნაირი წონა აქვს. 

5. I-VI კლასებში საშინაო დავალების კომპონენტში გამოიყენება მხოლოდ განმავითარებელი შეფასება. 

6. I-IV კლასებსა და V კლასის პირველ სემესტრში საკლასო და შემაჯამებელ დავალებათა 

კომპონენტებში გამოიყენება მხოლოდ განმავითარებელი შეფასება.   

7. V კლასის მეორე სემესტრსა და VI-XII კლასებში საკლასო და შემაჯამებელ დავალებათა 

კომპონენტებში გამოიყენება როგორც განმსაზღვრელი, ასევე განმავითარებელი შეფასება.   

 

 I-IV კლასები და V 

კლასის პირველი 

სემესტრი 

V კლასის მეორე სემესტრი 

და VI კლასი 

საბაზო-საშუალო 

საფეხურები 

მიმდინარე 

საშინაო დავალება 

განმავითარებელი 

შეფასება 

განმავითარებელი 

შეფასება 

განმავითარებელი 

შეფასება 

განმსაზღვრელი 

შეფასება 

მიმდინარე 

საკლასო დავალება 

განმავითარებელი 

შეფასება 

განმავითარებელი 

შეფასება განმსაზღვრელი 

შეფასება 

განმავითარებელი 

შეფასება 

განმსაზღვრელი 

შეფასება 

შემაჯამებელი 

დავალება 

განმავითარებელი 

შეფასება 

განმავითარებელი 

შეფასება განმსაზღვრელი 

შეფასება 

განმავითარებელი 

შეფასება 

განმსაზღვრელი 

შეფასება 
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 განმსაზღვრელი შეფასების ქულათა სახეობები 

ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში გამოიყენება განმსაზღვრელი შეფასების შემდეგი სახეობები: 

ა) საგნის მიმდინარე საკლასო, მიმდინარე საშინაო და შემაჯამებელი დავალებების ქულები, რომლებსაც 

მოსწავლე იღებს სემესტრის განმავლობაში; 

ბ) საგნის სემესტრული ქულა – საგანში მიღებული შეფასება თითოეულ სემესტრში; 

გ) საგნის წლიური ქულა – სემესტრული ქულებიდან გამომდინარე შეფასება საგანში. გამონაკლისს 

წარმოადგენს მეხუთე კლასის წლიური ქულა, რომელიც მეორე სემესტრის საგნის სემესტრული ქულის 

იდენტურია. წლიურ ქულაში შეიძლება წლიური გამოცდის ქულაც აისახოს, თუ ასეთი გამოცდა 

გათვალისწინებულია სასკოლო სასწავლო გეგმით და სკოლის მიერ განსაზღვრულია, რომ მას გავლენა 

ექნება საგნის წლიურ ქულაზე.  

ქულების გამოანგარიშების წესი 

1. საგნის სემესტრული ქულის გამოანგარიშების წესი: 

ა) მოსწავლის მიერ სემესტრის განმავლობაში სხვადასხვა კომპონენტში მიღებული ქულების ჯამი უნდა 

გაიყოს მიღებული ქულების რაოდენობაზე;  

ბ) მიღებული ქულა უნდა დამრგვალდეს მთელის სიზუსტით (მაგ., 6.15 მრგვალდება 6-მდე, 7.49 

მრგვალდება 7-მდე, 8.5 მრგვალდება 9-მდე); 

გ) იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს არა აქვს შესრულებული ყველა ჩატარებული შემაჯამებელი 

დავალება, მისი სემესტრული ქულის გამოსაანგარიშებლად სხვადასხვა კომპონენტში მიღებული 

ქულების ჯამი უნდა გაიყოს მიღებული ქულების რაოდენობისა და შეუსრულებელი შემაჯამებელი 

დავალებების რაოდენობის ჯამზე; 

დ) თუ სემესტრის განმავლობაში სკოლიდან სკოლაში გადასვლისას აღმოჩნდება, რომ მიმღებ სკოლაში 

რომელიმე საგანში/საგნებში ჩატარებულია შემაჯამებელი დავალების/დავალებების უფრო მეტი 

რაოდენობა, ვიდრე გამშვებ სკოლაში, მიმღები სკოლა მოსწავლის შემაჯამებელი დავალების 

რაოდენობას დაითვლის გამშვებ სკოლაში დადგენილი და მოსწავლის მიერ შესრულებული, ასევე 

მიმღებ სკოლაში მოსწავლის გადმოსვლის მომენტიდან ჩატარებული და მის მიერ შესრულებული 

შემაჯამებელი დავალებების მიხედვით; 

ე) 36-ე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული სემესტრული გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში, 

სემესტრული ქულა გამოითვლება მისი გათვალისწინებით: გამოცდის ქულა ემატება საგნის 

სემესტრულ ქულას და ჯამი იყოფა ორზე. 

2. საგნის წლიური ქულის გამოანგარიშების წესი: 

ა) საგნის წლიური ქულის გამოსაანგარიშებლად საგნის სემესტრული ქულების ჯამი უნდა გაიყოს 

ორზე;  

ბ) საგნის წლიური ქულა მრგვალდება მთელის სიზუსტით (მაგ., 7.25 მრგვალდება 7-მდე, 4.49 

მრგვალდება 4-მდე, 9.5 მრგვალდება 10-მდე);  

გ) თუ სასკოლო სასწავლო გეგმა ითვალისწინებს წლიური გამოცდის ჩატარებას და განსაზღვრულია, 

რომ ამ გამოცდის ქულაც აისახება საგნის წლიურ ქულაზე, მაშინ საგნის წლიური ქულა სამი (ორი - 

საგნის სემესტრული და ერთი - გამოცდის) ქულის საშუალო არითმეტიკულია (დამრგვალებული 

მთელის სიზუსტით); 

დ) თუ მოსწავლეს, სკოლიდან სკოლაში სემეტრის მიმდინარეობისას გადასვლის გამო, მოუხდება 

განსხვავებული საგნების სწავლა და მანამდე ნასწავლ საგანში მიღებული აქვს 32-ე მუხლის მე-3 

პუნქტით გათვალისწინებული შეფასება, რომლის საშუალო არითმეტიკული არის 5.0 ან მეტი ქულა, ეს 

ქულა დაუფიქსირდება ნასწავლი საგნის წლიურ ქულად. ამასთან, მიმღებმა სკოლამ უნდა შეაფასოს 

მოსწავლე ახალ განსხვავებულ საგანში, თუ ეს ესწრება სემესტრის დასრულებამდე; 

ე) მოსწავლის მიერ სემესტრის დასრულების შემდეგ სკოლიდან სკოლაში გადასვლის გამო, მიმღებ 

სკოლაში განსხვავებული საგნის სწავლის შემთხვევაში, განსხვავებული საგნების სემესტრული ქულები 
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აღირიცხება, როგორც ორი დამოუკიდებელი საგნის წლიური ქულა. (მაგ., თუ მოსწავლე პირველ 

სემესტრში უცხოურ ენად სწავლობდა ფრანგულს, მეორე სემესტრში კი ფრანგულის ნაცვლად - 

გერმანულს, მაშინ ფრანგული ენის სემესტრული ქულა გადადის ფრანგული ენის წლიურ ქულად, 

ხოლო გერმანული ენის სემესტრული ქულა - გერმანული ენის წლიურ ქულად). 

3. საფეხურის ქულის გამოანგარიშების წესი:  

ა) საფეხურის ქულის გამოთვლისას ჯამდება საფეხურის მანძილზე ნასწავლი ყველა საგნის წლიური 

ქულა და ჯამი იყოფა წლიური ქულების საერთო რაოდენობაზე; 

ბ) საფეხურის ქულა მრგვალდება მეათედის სიზუსტით (მაგ., 6.43 მრგვალდება 6.4-მდე, 7.58 

მრგვალდება 7.6-მდე, 9.75 მრგვალდება 9.8-მდე). 

კლასისა და საფეხურის დაძლევა 

1. კლასი დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის მიერ კონკრეტული კლასის თითოეული საგნის 

წლიური ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და მოსწავლეს მიღებული აქვს ჩათვლა 31-ე 

მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ საგნებში, რაც აძლევს მას მომდევნო კლასში გადასვლის 

უფლებას. 

2. დაწყებითი საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის ქულა (დამრგვალების 

შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, დაძლეული აქვს V-VI კლასები, 

რაც აძლევს მას საბაზო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლებას. 

3. საბაზო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის ქულა (დამრგვალების 

შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, დაძლეული აქვს საბაზო 

საფეხურში შემავალი ყველა კლასი, რაც აძლევს მას საბაზო განათლების ატესტატის აღების ან/და 

საშუალო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლებას. 

4. საშუალო საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საფეხურის ქულა (დამრგვალების 

შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი და ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, დაძლეული აქვს საშუალო 

საფეხურში შემავალი ყველა კლასი. 

5. კერძო სკოლებს და საგნის/საგნების გაძლიერებული სწავლების სტატუსის მქონე საჯარო სკოლებს 

უფლება აქვთ, დაადგინონ გაძლიერებული საგნის/საგნების დაძლევის ბარიერი, მაგრამ არანაკლებ ამ 

მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ბარიერისა. 

6. თუ მოსწავლემ კონკრეტულ კლასში ვერ გადალახა კერძო სკოლების და საგნის/საგნების 

გაძლიერებული სწავლების სტატუსის მქონე საჯარო სკოლების მიერ დადგენილი ბარიერი, მაგრამ 

დაძლია ამ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ბარიერი, უფლება აქვს სწავლა გააგრძელოს სხვა 

სკოლის მომდევნო კლასში. 

 

 

 

საშინაო, საკლასო და შემაჯამებელ დავალებათა კომპონენტები 

 

საშინაო დავალების კომპონენტით ფასდება ნებისმიერი ტიპის დავალება (წერითი, ზეპირი, 

ექსპერიმენტი, ნამუშევარი (მაგ. ნახატი, ესე და სხვ.), რასაც მოსწავლე სახლში ამზადებს.  

საშინაო და საკლასო დავალებებში განმავითარებელი შეფასების გამოყენება განსაკუთრებით მაშინ 

არის სასურველი, როცა  მოსწავლე ახალი ცოდნის/უნარების შეძენის   საწყის ეტაპზეა. ამ დროს 

შეცდომების დაშვება, მათი აღმოჩენა-გაანალიზება სასწავლო პროცესის განუყოფელი ნაწილია.  

საგნობრივი ჯგუფების სპეციფიკიდან გამომდინარე საშინაო და საკლასო დავალებათა ტიპები 

შეიძლება იყოს: ინფორმაციის მოძიება, პრეზენტაცია, სავარჯიშოების შესრულება, ექსპერიმენტი, 

დისკუსია და სხვა. ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისად, თითოეულ მასწავლებელს 

შემუშავებული აქვს სხვადსხვა აქტივობის ინდივიდუალური შეფასების სქემები.  
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სასკოლო სასწავლო გეგმას დანართი N1 (იხილეთ ბმული)  სახით თან ერთვის შეფასების რუბრიკები, 

თუმცა ნიმუშები მოცემულია მაგალითის სახით, თითოეულმა მასწავლებელმა შესაძლებელია თვითონ 

შეიმუშაოს ინდივიდუალური შეფასების რუბრიკა.  

შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტი 

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტი უკავშირდება სწავლა-სწავლების  შედეგს. ამ კომპონენტში 

ფასდება ერთი სასწავლო მონაკვეთის  (თემა, თავი, პარაგრაფი, საკითხი)  შესწავლა-დამუშავების 

შედეგად მიღწეული შედეგები. კონკრეტული სასწავლო ერთეულის დასრულებისას  მოსწავლემ 

უნდა წარმოაჩინოს სტანდარტით განსაზღვრული ცოდნა და უნარები. 

შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში სავალდებულოა კომპლექსური, კონტექსტის მქონე 

დავალებების გამოყენება (მაგ., ესეს დაწერა, პროექტის მომზადება, ლაბორატორიული კვლევის 

ჩატარება, რეფერატის დაწერა, ამოცანის ამოხსნა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშის 

შექმნა, მოთხრობის შედგენა, მონაცემთა ბაზის შექმნა, კონკრეტული პრობლემის გადაჭრა, საველე-

გასვლითი სამუშაოს ან სასწავლო ექსკურსიის ანგარიშის მომზადება და სხვ.). ამგვარ დავალებაში 

შესრულებული სამუშაოს მრავალმხრივი შეფასებისათვის პედაგოგმა უნდა შეიმუშავოს მოსწავლეების 

შეფასების კრიტერიუმები. 

შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის წესი 

შემაჯამებელი დავალებების აღდგენის წესი: მოსწავლე ვალდებულია შეასრულოს  კლასში ჩატარებული 

ყველა შემაჯამებელი  დავალება, გაცდენის შემთხვევაში მოსწავლეს ენიშნება აღდგენითი  

შემაჯამებელი  დავალება, რომელიც  შეიძლება შესრულდეს ინდივიდუალური ან ჯგუფური გრაფიკის 

მიხედვით, გაკვეთილების შემდეგ.  

შემაჯამებელი დავალების აღდგენა მოხდება სემესტრის დასრულებამდე ან მობილობის შემთხვევაში, 

სკოლის მიერ ამორიცხვის შესახებ ბრძანების გამოცემამდე. 

სასკოლო-სასწავლო გეგმაში მოცემულია შემაჯამებელი დავალების შეფასების 

რუბრიკების/კრიტერიუმების ნიმუშები, რომელიც დანართი N1 (იხილეთ ბმული) სახით თან ერთვის. 

თითოეული მასწავლებელი ვალდებულია, კათედრას წარუდგინოს მის მიერ კლასში ჩატარებული 

შემაჯამებელი დავალებების დოკუმენტაცია. აღნიშნულ დოკუმენტაციაში წარმოდგენილი უნდა იყოს: 

შემაჯამებელი დავალების ნომერი, შემაჯამებელი დავალების პირობა, საგნის სტანდარტის ის 

შედეგი/შედეგები, რომლის შეფასებასაც ემსახურება კონკრეტული შემაჯამებელი დავალება; 

კრიტერიუმები, რომლითაც შეფასდება ეს დავალებები; ასევე, მოსწავლეების მიერ შესრულებული და 

მასწავლებლის მიერ შეფასებული შემაჯამებელი დავალების რამდენიმე ნიმუში ან შესრულებული 

შემაჯამებელი დავალების ამსახველი ვიზუალური მასალა. 

მოსწავლეს დამატებითი მეცადინეობა ენიშნება: 

1. თუ საპატიო მიზეზით  გაუცდა გაკვეთილები და საგანში გავლილი მასალის დასაძლევად 

ესაჭიროება მასწავლებლის კონსულტაციები.  

 

2.თუ განმავითარებელი შეფასების საფუძველზე მოსწავლეს საგნის დასაძლევად  მინიმალური 

ქულის მიღწევად ესაჭიროება  დამატებითი მეცადინეობა. 
 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრების 

შეფასება 
 (სსსმ) მოსწავლისთვის მზადდება მოდიფიციებულ სასწავლო გეგმა, გეგმაში 

გათვალისწინებულია თითოეული მოსწავლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და 

შესაძლებლობები. 

 მოსწავლე რომელიც წარმატებით სძლევს მოდიფიცირებულ სასწავლო გეგმას, ფასდება  5.0 და 

მეტი ქულით. 

mailto:tbilisi45@mes.gov.ge
https://drive.google.com/file/d/1lGTYFO_fQwjfsT1Q1j7MPFkY8x-7Qyhm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lGTYFO_fQwjfsT1Q1j7MPFkY8x-7Qyhm/view?usp=sharing
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 მოსწავლე რომელიც ვერ ძლევს მოდიფიცირებულ სასწავლო გეგმას, ფასდება  1,2,3,4 ქულით. 

ასეთი მოსწავლეები რჩებიან იმავე კლასში/საფეხურზე. 

         გამოცდის ტიპები 

1. ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში შესაძლებელია ჩატარდეს შემდეგი ტიპის გამოცდები: 

ა) სემესტრული გამოცდა; 

ბ) წლიური  გამოცდა; 

გ) საშემოდგომო გამოცდა; 

დ) ექსტერნატის გამოცდა; 

2. სემესტრული გამოცდა ინიშნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლე თვლის, რომ მას უფრო 

მაღალი შეფასება ეკუთვნის.  

3. სემესტრული გამოცდის დანიშვნისთვის მოსწავლის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი 

სემესტრის დასრულებიდან ერთი კვირის ვადაში წერილობით მიმართავს სკოლის დირექტორს. 

დირექტორი განიხილავს საკითხს და იღებს გადაწყვეტილებას მოსწავლის სემესტრულ გამოცდაზე 

დაშვება-არდაშვების შესახებ. დაშვებაზე უარის შემთხვევაში, გადაწყვეტილება უნდა იყოს 

დასაბუთებული. 

4. მოსწავლის გამოცდაზე დაშვების შემთხვევაში, სკოლამ უნდა მიიღოს შესაბამისი ზომები გამოცდის 

ობიექტურად და მიუკერძოებლად ჩატარების უზრუნველყოფის მიზნით. 

5. გამოცდაზე გასული მოსწავლის საგნის სემესტრული ქულა გამოითვლება შემდეგი წესით: გამოცდის 

ქულა ემატება საგნის სემესტრულ ქულას და ჯამი იყოფა ორზე. 

6. სემესტრული გამოცდა ინიშნება სემესტრის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 კვირის ვადაში. 

7. წლიური გამოცდის დანიშვნა/არდანიშვნის საკითხს წყვეტს სკოლა.  

8. წლიური გამოცდის დანიშვნის შესახებ ასახული უნდა იყოს სასკოლო სასწავლო გეგმაში. 

9. სკოლას უფლება აქვს ერთი აკადემიური წლის განმავლობაში კლასს დაუნიშნოს გამოცდა არაუმეტეს 

ორ საგანში. ამავე დროს, ერთსა და იმავე საგანში გამოცდებს შორის უნდა იყოს ორწლიანი შუალედი 

მაინც (მაგ., თუ სკოლამ კონკრეტულ კლასისთვის მე-7 კლასში დანიშნა წლიური გამოცდა ინგლისურ 

ენაში, მომდევნო ორი წლის განმავლობაში ამ კლასისთვის ამ საგანში ვეღარ დანიშნავს წლიურ 

გამოცდას). აღნიშნული არ ეხება იმ საგანს/საგნებს, რომლებშიც სკოლებს გაძლიერებული სწავლების 

სტატუსი აქვთ მიღებული; 

10. წლიური გამოცდა შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ საბაზო და/ან საშუალო საფეხურზე. თუ სკოლას 

სურს საგნის წლიური გამოცდის დანიშვნა, მან სასწავლო წლის დაწყებამდე უნდა განსაზღვროს, 

რომელ კლასში/კლასებში და რომელ საგანში/საგნებში ჩაატარებს ამ გამოცდას და ექნება თუ არა ამ 

გამოცდაზე მიღებულ ქულას გავლენა საგნის წლიურ ქულაზე. 

2019-2020 სასწავლო წელს წლიური გამოცდა ჩატარდება VII-VIII-IX კლასებში.    

            VII კლასებში შემდეგ საგნებში:    

 მათემატიკა; 

 ქართული ენა და ლიტერატურა. 

 

VIII კლასებში შემდეგ საგნებში:    

 ქართული ენა და ლიტერატურა; 

 ინგლისური ენა. 

 

             IX კლასებში შემდეგ საგნებში:    

 ქართული ენა და ლიტერატურა; 

 ბიოლოგია. 

 

mailto:tbilisi45@mes.gov.ge


                                         

19 
q. Tbilisi. d. sarajiSvilis quCa N25 ტელ:265 06 02 ,2 62 33 45, 577 93 00 45 E-mail: tbilisi45@mes.gov.ge 

 

 

2. წლიური გამოცდის ქულას გავლენა ექნება საგნის წლიურ ქულაზე, საგნის წლიური ქულის 

გამოთვლისას, წლიური გამოცდის ქულა დაემატება საგნის სემესტრულ ქულებს და ჯამი გაიყოფა 

სამზე.  

3. წლიურ გამოცდას არ ჩააბარებენ სსსმ მოსწავლეები. 

11. თუ სკოლა ჩაატარებს წლიურ გამოცდას, იგი ვალდებულია გამოცდაზე შემაჯამებელი დავალების 

მსგავსი კომპლექსური კონტექსტის მქონე დავალებები შესთავაზოს მოსწავლეებს. დაუშვებელია 

წლიურ გამოცდაზე არჩევით პასუხიანი ტესტების შეთავაზება. 

12. საშემოდგომო გამოცდა ინიშნება იმ შემთხვევაში, თუ მოსწავლეს რომელიმე საგანში წლიური ქულა 

აქვს 5-ზე ნაკლები. 

13. საშემოდგომო გამოცდის ჩატარების წესი და პროცედურა განისაზღვრება სასკოლო სასწავლო 

გეგმით. 

საშემოდგომო გამოცდა ჩატარდება სასწავლო წლის დასრულებიდან არაუადრეს ორი კვირისა; 

სსიპ ქალაქთბილისის N45  საჯარო სკოლა საშემოდგომო გამოცდებს ჩაატარებს წერილობით 

ტესტირების ფორმით, 2020 წლის 29 ივნისიდან 07 ივლისის ჩათვლით. გამონაკლისის სახით, 

ობიექტური მიზეზის შემთხვევაში, საშემოდგომო გამოცდები შესაძლებელია ჩატარდეს 2020 წლის 30 

ივნისიდან. 

 

 

     საშემოდგომო  გამოცდაზე მოსწავლის საპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის შემთხვევაში 

მოსწავლეს ენიშნება საშემოდგომო   გამოცდის დამატებითი გრაფიკი. 
საშემოდგომო  გამოცდამდე  საგნის   პედაგოგი  ვალდებულია,  გაუწიოს  კონსულტაციები  

მოსწავლეებს. 

 საშემოდგომო გამოცდა ტარდება წერით  (ტესტი, პროექტი, თხზულება) ან ზეპირი ფორმით, 

რომლის შესახებაც გადაწყვეტილებას ღებულობს საგამოცდო კომისია. 

15. საშემოდგომო გამოცდა უნდა ჩატარდეს სასწავლო წლის დასრულებიდან არაუადრეს ორი კვირისა 

და მომდევნო სასწავლო წლის დაწყებამდე მინიმუმ ერთი კვირით ადრე. 

16. საშემოდგომო გამოცდამდე მოსწავლეს უნდა მიეცეს არანაკლებ 2 კვირის ვადა მომზადებისთვის. 

სკოლა ვალდებულია, გაუწიოს კონსულტაციები მოსწავლეს იმ საგანში/საგნებში, რომლებშიც მას 

დაენიშნა აღნიშნული ტიპის გამოცდა. 

17. მოსწავლე საგნის/საგნების წლიურ შეფასებას იღებს საშემოდგომო გამოცდის საფუძველზე. 

საშემოდგომო გამოცდის ქულა ხდება საგნის წლიური ქულა. 

18. ექსტერნატის ფორმით ზოგადი განათლების მიღების წესი და პირობები განისაზღვრება 

კანონმდებლობით; 

19. ექსტერნატის გამოცდას, გარდა იმ პირებისა, რომლებიც ზოგადი განათლების ცალკეული 

კლასის/კლასების პროგრამებს ძირითადად დამოუკიდებლად ძლევენ და ექსტერნატის გამოცდას 

აბარებენ შესაბამისი განათლების დასადასტურებლად, რაც მათ შემდეგ კლასში/საფეხურზე სწავლის 

გაგრძელების საშუალებას მისცემს, აბარებენ აგრეთვე ის მოსწავლეები, რომლებზედაც ვრცელდება 

ეროვნული სასწავლო გეგმის 38-ე მუხლის მე-3 პუნქტი. 

20. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის − ატესტატის მისაღებად მოსწავლეს 

დაძლეული უნდა ჰქონდეს საშუალო საფეხური და სკოლის გამოსაშვებ გამოცდებზე მიღებული უნდა 

ჰქონდეს დადებითი შეფასება. 

მოსწავლის აკადემიური მიღწევის აღიარება 

1. შეფასების მაღალი დონე (ქულები 9-დან 10-ის ჩათვლით) გულისხმობს სასწავლო წლის ან 

საფეხურის წარჩინებით დამთავრებას. წარჩინებული მოსწავლეების წახალისების წესს, 

სურვილისამებრ, განსაზღვრავს სკოლა სასკოლო სასწავლო გეგმით. 
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2.  მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ქულა არის 10 დამრგვალების გარეშე იღებს 

ოქროს მედალსა და შესაბამის სერტიფიკატს. 

3.  მოსწავლე, რომლის საშუალო საფეხურის საერთო ქულა არის 9.8 ან მეტი  იღებს ვერცხლის მედალსა 

და შესაბამის სერტიფიკატს. 

4. პირზე, რომელმაც ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის კლასის/კლასების, ან საშუალო 

საფეხურის ცალკეულ კლასში შემავალი საგნის/საგნების ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლო 

პროგრამა/პროგრამები წარჩინებით დაძლია ექსტერნატის ფორმით, ოქროსა და ვერცხლის მედალი და 

შესაბამისი სერტიფიკატები არ გაიცემა. 

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებმაც „საქართველოში 

გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში 

მიღებული განათლების აღიარების წესისა და საფასურების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის № 98/ნ ბრძანების საფუძველზე, 

უცხოეთში სწავლის პერიოდში მიღებული ზოგადი განათლების აღიარების შემდეგ, ეროვნული 

სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული სავალდებულო საგნები, რომლებთან შესაბამისობაც არ იქნა 

დადგენილი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, დაძლიეს ექსტერნატის ფორმით.  
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სასკოლო საათობრივი ბადე 

2019-2020 სასწავლო წელი 

 
სასკოლო სასწავლო გეგმას დანართი N2 (იხილეთ ბმული) სახით თან ერთვის სასკოლო საათობრივი 

ბადე, რომელიც: 

ა) განსაზღვრავს საგნის/საგნების წლიური ჯამური საათების რაოდენობას;  

ბ) მოიცავს თითოეული კლასის ყოველდღიური გაკვეთილების განრიგს, რომელიც აზუსტებს 

კვირის რომელ დღეს, რა თანამიმდევრობით და დროის რა მონაკვეთში რომელი საგანი 

ისწავლება.  

1 არჩევითი საგნებიდან საათობრივი ბადე ითვალისწინებს შემდეგი საგნების სწავლებას: 

X ა კლასი- მესამე უცხოური ენა (რუსული ენა) 2 საათი; 

X ბ კლასი- -მესამე უცხოური ენა (გერმანული ენა )  2 საათი; 

X გ კლასი- -მესამე უცხოური ენა (გერმანული ენა )  2 საათი; 

XI ა კლასი - სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (თეორიულ-პრაქტიკული კურსი) 2 საათი ; 

XI ბ კლასი - სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება (თეორიულ-პრაქტიკული კურსი) 2 საათი ; 

XII ა  კლასი - გარემო და მდგრადი  განვითარება 2/0 საათი; 

XII ა  კლასი -მესამე უცხოური ენა (გერმანული ენა ) 2/0 საათი; 

 

სასკოლო სასწავლო გეგმას დანართი N3 (იხილეთ ბმული) სახით თან ერთვის შემაჯამებელი 

დავალებების მინიმალური რაოდენობა კლასების მიხედვით  

განაყოფები 

სსიპ ქალაქ თბილისის N45 საჯარო სკოლა 2019-20120 სასწავლო წელს მოსწავლეთა ინტერესების 

გათვალისწინებით შეიქმნა შემდეგი განაყოფები: 

2018-19 სასწავლო წელს 10  კლასებში განხორციელებული  რეორგანიზაციის   საფუძველზე ის 

მოსწავლეები, რომლებიც სწავლობდნენ გერმანულ ენას გადანაწილდნენ 10 ა და  10 ბ კლასებში , 

შესაბამისად  მიმდინარე სასწავლო წელს  11ა და 11 ბ  კლასებში  შექმნილია   მეორე უცხოურ ენაში 

გერმანული ენის განაყოფი . 
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ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული/გაუთვალისწინებელი 

დამატებითი საგანმანათლებლო და   სააღმზრდელო მომსახურება 

 

 ”ზოგადი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის მოთხოვნების გათვალისწინებით, სკოლას 

შეუძლია, საკუთარი სურვილისა და შესაძლებლობების ფარგლებში, შესთავაზოს მოსწავლეებს 

დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება. ასეთი სახის მომსახურება 

შესაძლებელია სკოლამ შესთავაზოს მოსწავლეს, როგორც უფასო, ისე ფასიანი მომსახურების სახით. 

ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული/გაუთვალისწინებელი დამატებითი 

საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურება შეიძლება იყოს მოსწავლისთვის შეთავაზებული 

ფაკულტატური ან სავალდებულო საგნის სახით. 

 

ამ მხრივ, სკოლის მოსწავლეთა საჭიროებების გათვალისწინებით, 2019-2020 სასწავლო წელს სკოლა 

მოსწავლეებს სთავაზობს: 

 

1. ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელ დამატებით საგანმანათლებლო და 

სააღმზრდელო მომსახურება ფასიანი წრის სახით: 

 გახანგრძლივებული I-IV კლასებში გაკვეთილების შემდეგ 17:00 საათამადე. 

 

ზემოთ აღნიშნული დამატებითი საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო მომსახურების სასწავლო 

პროგრამები თან ერთვის სასკოლო სასწავლო გეგმას. 

 
 

სსიპ ქალაქ  თბილისის #45 საჯარო სკოლა 

2019-2020 სასწავლო წელი 

ეროვნული სასწავლო გეგმით გაუთვალისწინებელი დამატებითი  ფასიანი და 

სააღმზრდელო მომსახურება - გახანგრძლივებული სწავლების წრე.   

1. გახანგრძლივებული სწავლების წრის მიზნები: 

ა)  თითოეულ ასაკობრივ ჯგუფში ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ 

დისციპლინებში დავალების მომზადება პედაგოგების დახმარებით; 

ბ) ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების განხორციელების ხელშეწყობა;  

გ) მოსწავლეთა თვალსაწიერის გაფართოებისათვის სათანადო პირობების შექმნა;  

2. გახანგრძლივებული სწავლება: 
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ა) გახანგრძლივებული სწავლება: ხორციელდება სკოლის III– IV კლასებში ძირითადი ცვლის, 

ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების განრიგის შემდეგ და 

მიმდინარეობს 17 : 00 საათამდე.  

ბ) I-II კლასებისთვის I ცვლაში 9:00-12 :40 საათამდე. 

გ)  გახანგრძლივებული სწავლების წრის საგნების ორგანიზება: 

ა) ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული ძირითადი საგნები (ქართული ენა და 

ლიტერატურა, მათემატიკა, ბუნება) და აღნიშნულ დისციპლინებში დავალების მომზადება;   

3. გახანგრძლივებული სწავლების წრის საათობრივი ბადე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული დამატებითი უფასო   

საგანმანათლებლო წრეები: 

 გერმანული ენის წრე :  ,,Edelweiss’’ (V კლ.); 

  მათემატიკის წრე „ მე და მათემატიკა“ ( Ix კლ.)   

 ფრენბურთის წრე (X-XI კლ.); 

  1-4 კლასებში რემედიაციის პროგრამა; 

 ვიზუალური პროგრამირება (VII-IX კლასები) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I კლასი II კლასი III კლასი IV კლასი 

ქართული ენა და 

ლიტ. 

5 5 5 5 

მათემატიკა 5 5 5 5 

 
ბუნება  2 2 2 

სულ 10 12 12 12 
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გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოები  

2019-2020  სასწავლო წელი 

I - VI    კლასების      სახელმძღვანელოების   სია: 

კლასი საგანი განაცხადი დასახელება ავტორები გამომცემლობა 

1 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
177 

მშობლიური 

ენა 

დოდო ნაზირიშვილი, 

ნესტან კუპრავა, მზია 

ფოფხაძე, მაია ხაზიური 

შპს გამომცემლობა 

დიოგენე (ს/კ 

204876090) 

2 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
382 ქართული ენა 

ირინე იაშვილი, ლელა 

ქისტაური, ნინო მესხორაძე, 

ხათუნა რაზმაძე, ნინო 

მხეიძე,  

მაგდანა აბესაძე 

შპს გამომცემლობა 

ტრიასი (ს/კ 

405060801) 

3 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
382 ქართული ენა 

ირინე იაშვილი, ლელა 

ქისტაური, ნინო მესხორაძე, 

ხათუნა რაზმაძე, ნინო 

მხეიძე,  

მაგდანა აბესაძე 

შპს გამომცემლობა 

ტრიასი (ს/კ 

405060801) 

4 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
382 ქართული ენა 

ირინე იაშვილი, ლელა 

ქისტაური, ნინო მესხორაძე, 

ხათუნა რაზმაძე, ნინო 

მხეიძე,  

მაგდანა აბესაძე 

შპს გამომცემლობა 

ტრიასი (ს/კ 

405060801) 

5 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
285 

ქართული ენა 

და 

ლიტერატურა 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი,  

ავთანდილ არაბული, 

მარინე ხუციშვილი,  

ენგურ ქურციკიძე 

შპს საგამომცემლო 

სახლი სწავლანი (ს/კ 

205243985) 

6 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
285 

ქართული ენა 

და 

ლიტერატურა 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი,  

ავთანდილ არაბული, 

მარინე ხუციშვილი,  

ენგურ ქურციკიძე 

შპს საგამომცემლო 

სახლი სწავლანი (ს/კ 
205243985) 

1 მათემატიკა 148 მათემატიკა 

ბაკურ სულაკაური, გურამ 

ბერიშვილი,  

იათამზე კოტეტიშვილი, 

მაია წილოსანი,  

ნადეჟდა ჯაფარიძე, ნანი 

წულაია 

შპს ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 

204931164) 

2 მათემატიკა 148 მათემატიკა 

ბაკურ სულაკაური, გურამ 

ბერიშვილი,  

იათამზე კოტეტიშვილი, 

მაია წილოსანი,  

ნადეჟდა ჯაფარიძე, ნანი 

წულაია 

შპს ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 

204931164) 

3 მათემატიკა 148 მათემატიკა 

ბაკურ სულაკაური, გურამ 

ბერიშვილი,  

იათამზე კოტეტიშვილი, 

შპს ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 
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მაია წილოსანი,  

ნადეჟდა ჯაფარიძე, ნანი 

წულაია 

204931164) 

4 მათემატიკა 148 მათემატიკა 

ბაკურ სულაკაური, გურამ 

ბერიშვილი,  

იათამზე კოტეტიშვილი, 

მაია წილოსანი,  

ნადეჟდა ჯაფარიძე, ნანი 

წულაია 

შპს ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 
204931164) 

5 მათემატიკა 149 მათემატიკა 

ბაკურ სულაკაური, გურამ 

ბერიშვილი,  

იათამზე კოტეტიშვილი, 

მაია წილოსანი,  

ნადეჟდა ჯაფარიძე, ნანი 

წულაია 

შპს ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 

204931164) 

6 მათემატიკა 149 მათემატიკა 

ბაკურ სულაკაური, გურამ 

ბერიშვილი,  

იათამზე კოტეტიშვილი, 

მაია წილოსანი,  

ნადეჟდა ჯაფარიძე, ნანი 

წულაია 

შპს ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 
204931164) 

1 
პირველი უცხოური ენა 

(ინგლისური) 
161 

New Building 
Blocks 

Kristina Cajo Andel, Daska 
Domljan, Ankica Knezovic,  

Danka Singer, Paula Vrankovic 

შპს ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 
204931164) 

2 
პირველი უცხოური ენა 

(ინგლისური) 
161 

New Building 
Blocks 

Kristina Cajo Andel, Daska 
Domljan, Ankica Knezovic,  

Danka Singer, Paula Vrankovic 

შპს ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 
204931164) 

3 
პირველი უცხოური ენა 

(ინგლისური) 
161 

New Building 
Blocks 

Kristina Cajo Andel, Daska 
Domljan, Ankica Knezovic,  

Danka Singer, Paula Vrankovic 

შპს ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 

204931164) 

4 
პირველი უცხოური ენა 

(ინგლისური) 
161 

New Building 
Blocks 

Kristina Cajo Andel, Daska 
Domljan, Ankica Knezovic,  

Danka Singer, Paula Vrankovic 

შპს ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 

204931164) 

5 
პირველი უცხოური ენა 

(ინგლისური) 
162 

New Building 
Bridges 

Borka Lekaj Lubina, Jasna 
Pavuna, Danka Singer 

შპს ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 

204931164) 

6 
პირველი უცხოური ენა 

(ინგლისური) 
162 

New Building 
Bridges 

Borka Lekaj Lubina, Jasna 
Pavuna, Danka Singer 

შპს ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 

204931164) 

5 
მეორე უცხოური ენა 

(გერმანული) 
159 Wir Neu 

Eva-Maria Jenkis-Krumm, 
Coleen Clement 

შპს ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 

204931164) 

6 
მეორე უცხოური ენა 

(გერმანული) 
159 Wir Neu 

Eva-Maria Jenkis-Krumm, 
Coleen Clement 

შპს ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 
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204931164) 

5 
მეორე უცხოური ენა 

(რუსული) 
289 Русский язык მარინე ბარსეგოვა 

შპს ოცდამეერთე (ს/კ 

205007534) 

6 
მეორე უცხოური ენა 

(რუსული) 
289 Русский язык მარინე ბარსეგოვა 

შპს ოცდამეერთე (ს/კ 

205007534) 

1 ბუნებისმეტყველება 155 ბუნება  

თამარ კვანტალიანი, მაია 

ლევიძე, ლეილა 

მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, 

რუსუდან ახვლედიანი 

შპს ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 
204931164) 

2 ბუნებისმეტყველება 155 ბუნება  

თამარ კვანტალიანი, მაია 

ლევიძე, ლეილა 

მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, 

რუსუდან ახვლედიანი 

შპს ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 

204931164) 

3 ბუნებისმეტყველება 155 ბუნება  

თამარ კვანტალიანი, მაია 

ლევიძე, ლეილა 

მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, 

რუსუდან ახვლედიანი 

შპს ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 

204931164) 

4 ბუნებისმეტყველება 155 ბუნება  

თამარ კვანტალიანი, მაია 

ლევიძე, ლეილა 

მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, 

რუსუდან ახვლედიანი 

შპს ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 

204931164) 

5 ბუნებისმეტყველება 156 ბუნება  
მაია ბლიაძე, რუსუდან 

ახვლედიანი 

შპს ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 

204931164) 

6 ბუნებისმეტყველება 156 ბუნება  
მაია ბლიაძე, რუსუდან 

ახვლედიანი 

შპს ბაკურ 

სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 

204931164) 

1 
სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

241 ხელოვნება 
ანა კლდიაშვილი, ნინო 

ღაღანიძე 

შპს გამომცემლობა 

კლიო (ს/კ 202210393) 

2 
სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

241 ხელოვნება 
ანა კლდიაშვილი, ნინო 

ღაღანიძე 

შპს გამომცემლობა 

კლიო (ს/კ 202210393) 

3 
სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

241 ხელოვნება 
ანა კლდიაშვილი, ნინო 

ღაღანიძე 

შპს გამომცემლობა 

კლიო (ს/კ 202210393) 

4 
სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

241 ხელოვნება 
ანა კლდიაშვილი, ნინო 

ღაღანიძე 

შპს გამომცემლობა 

კლიო (ს/კ 202210393) 

5 
სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

242 ხელოვნება 
ანა კლდიაშვილი, ნინო 

ღაღანიძე 

შპს გამომცემლობა 

კლიო (ს/კ 202210393) 

6 
სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

242 ხელოვნება 
ანა კლდიაშვილი, ნინო 

ღაღანიძე 

შპს გამომცემლობა 

კლიო (ს/კ 202210393) 

1 მუსიკა 365 
მუსიკა და 

ბავშვები 

მაია ოთიაშვილი, ია 

გაბუნია 

შპს წყაროსთვალი (ს/კ 

406226560) 

2 მუსიკა 365 მუსიკა და მაია ოთიაშვილი, ია შპს წყაროსთვალი (ს/კ 
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ბავშვები გაბუნია 406226560) 

3 მუსიკა 365 
მუსიკა და 

ბავშვები 

მაია ოთიაშვილი, ია 

გაბუნია 

შპს წყაროსთვალი (ს/კ 

406226560) 

4 მუსიკა 365 
მუსიკა და 

ბავშვები 

მაია ოთიაშვილი, ია 

გაბუნია 

შპს წყაროსთვალი (ს/კ 
406226560) 

5 მუსიკა 594 მუსიკა მარიკა ჩიკვაიძე 

შპს გამომცემლობა 

ინტელექტი (ს/კ 

202959101) 

6 მუსიკა 594 მუსიკა მარიკა ჩიკვაიძე 

შპს გამომცემლობა 

ინტელექტი (ს/კ 

202959101) 

1 ფიზკური აღზრდა 340 
ფიზიკურ 

აღზრდა და 

სპორტი 

ლევან კიკალიშვილი 
შპს "გამომცემლობა პ ე 

გ ა ს ი" (ს/კ 205180720) 

2 ფიზკური აღზრდა 340 
ფიზიკურ 

აღზრდა და 

სპორტი 

ლევან კიკალიშვილი 
შპს "გამომცემლობა პ ე 

გ ა ს ი" (ს/კ 205180720) 

3 ფიზკური აღზრდა 340 
ფიზიკურ 

აღზრდა და 

სპორტი 

ლევან კიკალიშვილი 
შპს "გამომცემლობა პ ე 

გ ა ს ი" (ს/კ 205180720) 

4 ფიზკური აღზრდა 340 
ფიზიკურ 

აღზრდა და 

სპორტი 

ლევან კიკალიშვილი 
შპს "გამომცემლობა პ ე 

გ ა ს ი" (ს/კ 205180720) 

3 მე და საზოგადოება 

  

მე და 

საზოგადოება 
ნინო ტალახაძე 

შპს „გამომცემლობა 

სიდი - ეკონომიკური 

განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი 

4 მე და საზოგადოება 

  

მე და 

საზოგადოება 
ნინო ტალახაძე 

შპს „გამომცემლობა 

სიდი - ეკონომიკური 

განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი 

5 ჩვენი საქართველო 

  

ჩვენი 

საქართველო 

როლანდ თოფჩიშვილი, 

ელენე მეძმარიაშვილი, 

ნოდარ ელიზბარაშვილი, 

გიორგი ავთანდილაშვილი  

შპს 

გამომცემლობა,,კლიო'' 

6 ჩვენი საქართველო 

  

ჩვენი 

საქართველო 

როლანდ თოფჩიშვილი, 

ელენე მეძმარიაშვილი, 

ნოდარ ელიზბარაშვილი, 

გიორგი ავთანდილაშვილი  

შპს 

გამომცემლობა,,კლიო'' 
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სსიპ ქალაქ  თბილისის    N 45     საჯარო     სკოლა 

7-12 კლასების   ს ა ხ ე ლ მ ძ ღ ვ ა ნ ე ლ ო ე ბ ი ს        სია: 

2019-2020 სასწავლო წელი 

კლ
ას

ი
 

წიგნის დასახელება გამომცემლობა ავტორი 

7 

ბიოლოგია 

შპს „გამომცემლობა კლიო“-ს 

და შპს "გამომცემლობა 

მერიდიანი"-ს ერთობლივი 

ნაწარმოები - 

მარინა სეხნიაშვილი, ნანა 

კობახიძე, ლაურა 

ჯიმშელეიშვილი 

7 მუსიკა შპს წყაროსთვალი მაია ოთიაშვილი, ირინე მიქაძე 

7 ხელოვნება შპს გამომცემლობა კლიო 

ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, 

თამარ ჯაყელი 

7 მათემატიკა 

შპს სულაკაურის 

გამომცემლობა 

ნადეჟდა ჯაფარიძე, ნანი წულაია, 

მაია წილოსანი 

7 ქართული ენა და ლიტერატურა შპს გამომცემლობა დიოგენე 

ლია თუშური, ნინო შარაშენიძე, 

ჯუანშერ წიქარიშვილი 

7 

ისტორია შპს ლოგოს პრესი მზია სურგულაძე, გელა 

გამყრელიძე, ზურაბ კიკნაძე, 

ლელა პატარიძე, ნინო მინდაძე, 

ეკატერინე სუმბათაშვილი და  

ს ხ ვ ე ბ ი… 

7 
გეოგრაფია შპს სულაკაურის 

გამომცემლობა 

მაია ბლიაძე, დავით კერესელიძე 

7 

მოქალაქეობა შპს გამომცემლობა დიოგენე იორგი ნოზაძე, მაია 

ბოჭორიშვილი, ეკატერინე 

ფუტკარაძე, ნინო მიმინოშვილი, 

მარიამ მკალავიშვილი, მაია 

ბაქრაძე, მარიამ მიქაძე, დიანა 

ლეჟავა 

7 
ფიზიკა შპს გამომცემლობა დიოგენე ქეთევან ტატიშვილი 

7 
ფიზიკური აღზრდა ლევან კიკალიშვილ ლევან კიკალიშვილ 
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8 ბიოლოგია 
შპს "საგამომცემლო სახლი 

ტრიასი" 

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ 

(ნანა) იოსებაშვილი 

8 გეოგრაფია 
შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, 

დავით კერესელიძე და ზურაბ 

სეფერთელაძე 

8 ისტორია 
შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა 

ციხისთავი და სხვა... 

8 მათემატიკა 
შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი 

წულაია, ნინო გულუა და გია ძაგანია  

8 მუსიკა 
შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი" 
მარიკა ჩიკვაიძე  

8 
სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოება 

შპს "გამომცემლობა სიდი - 

ეკონომიკური განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი" 

ნინო ტალახაძე 

8 ხელოვნება შპს "გამომცემლობა კლიო" 
ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე და 

თამარ ჯაყელი 

8 ფიზიკა 
შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი" 

გიორგი გედენიძე და ეთერ 

ლაზარაშვილი  

8 ქართული ენა და ლიტერატურა 
შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი” 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული 

და სხვა.. 

8 ქიმია  
შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი" 
მანანა ვარდიაშვილი  

9 ბიოლოგია 
შპს "საგამომცემლო სახლი 

ტრიასი" 

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ 

(ნანა) იოსებაშვილი 

9 საქართველოს გეოგრაფია 
შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, 

დავით კერესელიძე და ზურაბ 

სეფერთელაძე  

9 საქართველოს ისტორია 
შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა 

ციხისთავი და სხვა... 

9 მათემატიკა 
შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი 

წულაია, ნინო გულუა და გია ძაგანია 

9 მუსიკა 
შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი" 
მარიკა ჩიკვაიძე  

9 სამოქალაქო განათლება 
შპს "გაზეთი საქართველოს 

მაცნე" 

თამარ მეიფარიანი, ლეილა 

მიქიაშვილი, ირინე ჯალაღანია, მაია 

გონაშვილი, მიხეილ თოქმაზიშვილი, 

დალი შავლოხაშვილი და რუსუდან 

დალაქიშვილი  

9 ხელოვნება შპს "გამომცემლობა კლიო" 
ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე და 

თამარ ჯაყელი 

9 ფიზიკა 
შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი" 

გიორგი გედენიძე და ეთერ 

ლაზარაშვილი  

9 ქართული ენა და ლიტერატურა 
შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი” 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, 
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მარინე ხუციშვილი, მანანა 

გიგინეიშვილი, ლაურა 

გრიგოლაშვილი და ლალი 

დათაშვილი  

9 ქიმია  
შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი" 
მანანა ვარდიაშვილი 

10 ბიოლოგია 
შპს "საგამომცემლო სახლი 

ტრიასი" 

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ 

(ნანა) იოსებაშვილი 

10 მსოფლიოს გეოგრაფია 
შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, 

დავით კერესელიძე და ზურაბ 

სეფერთელაძე 

10 ისტორია 
შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა 

ციხისთავი და სხვა 

10 მათემატიკა 
შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი 

წულაია, ნინო გულუა და გია ძაგანია 

10 სამოქალაქო განათლება 
შპს "გაზეთი საქართველოს 

მაცნე" 

თამარ მეიფარიანი, ლეილა 

მიქიაშვილი, ირინე ჯალაღანია, მაია 

გონაშვილი, მიხეილ თოქმაზიშვილი, 

დალი შავლოხაშვილი და რუსუდან 

დალაქიშვილი 

10 ფიზიკა 
შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი" 

გიორგი გედენიძე და ეთერ 

ლაზარაშვილი  

10 ქართული ენა და ლიტერატურა 
შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი” 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, 

მარინე ხუციშვილი, მანანა 

გიგინეიშვილი, ლაურა 

გრიგოლაშვილი და ლალი 

დათაშვილი 

10 ქიმია 
შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი" 
მანანა ვარდიაშვილი 

11 ბიოლოგია 
შპს "საგამომცემლო სახლი 

ტრიასი" 

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ 

(ნანა) იოსებაშვილი 

11 გლობალური გეოგრაფია 
შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, 

დავით კერესელიძე და ზურაბ 

სეფერთელაძე 

11 ისტორია 
შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა 

ციხისთავი და სხვა 

11 მათემატიკა 
შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი 

წულაია, ნინო გულუა და გია ძაგანია 

11 ფიზიკა 
შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი" 

გიორგი გედენიძე და ეთერ 

ლაზარაშვილი  

11 ქართული ენა და ლიტერატურა 
შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი” 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, 

მარინე ხუციშვილი, მანანა 

გიგინეიშვილი, ლაურა 

გრიგოლაშვილი და ლალი 
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დათაშვილი  

11 ქიმია 
შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი" 
მანანა ვარდიაშვილი 

12 ისტორია 
შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა 

ციხისთავი და სხვა 

12 მათემატიკა 
შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი 

წულაია, ნინო გულუა და გია ძაგანია 

12 
სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოება 

შპს "გამომცემლობა სიდი - 

ეკონომიკური განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი" 

ნინო ტალახაძე 

12 ქართული ენა და ლიტერატურა 
შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი” 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, 

მარინე ხუციშვილი, მანანა 

გიგინეიშვილი, ლაურა 

გრიგოლაშვილი და ლალი 

დათაშვილი 
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უცხოური   ენების    სახელმძღვანელოები 

კლასი სემესტრი საგანი 

სახელმძღვანელოს 

დასახელება ავტორი გამომცემლობა 

5გ   

გერმანული 

ენა 

მეორე უცხოური ენა 

(გერმანული)   

შპს ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 204931164) 

6   

გერმანული 

ენა 

მეორე უცხოური ენა 

(გერმანული)   

შპს ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 204931164) 

7ბ   

გერმანული 

ენა Genial A2 
Hermann Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo 
Scherling, Susy Keller, Maruska Mariotta 

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული 

ცენტრი"/Langenscheidt 

8ბ   

გერმანული 

ენა Optimal A2 
Martin Mueller, Paul Rausch, Theo Scherling, Lukas 
Wertenschlag, Cornelia Gick 

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული 

ცენტრი"/Langenscheidt 

9დ   

გერმანული 

ენა Optimal A2 
Martin Mueller, Paul Rausch, Theo Scherling, Lukas 
Wertenschlag, Cornelia Gick 

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული 

ცენტრი"/Langenscheidt 

10ა   

გერმანული 

ენა Optimal B1 
Martin Mueller, Paul Rausch, Theo Scherling, Lukas 
Wertenschlag, Cornelia Gick 

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული 

ცენტრი"/Langenscheidt 

11   

გერმანული 

ენა Optimal B1 
Martin Mueller, Paul Rausch, Theo Scherling, Lukas 
Wertenschlag, Cornelia Gick 

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული 

ცენტრი"/Langenscheidt 

12ბ 
2019-
2020/I 

გერმანული 

ენა Genial B1 
Hermann Funk, Michael Koenig, Ute Koithan, Theo 
Scherling, Susy Keller, Maruska Mariotta 

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული 

ცენტრი"/Langenscheidt 

1   

ინგლისური 

ენა 

პირველი უცხოური ენა 

(ინგლისური)   

შპს ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 204931164) 

2   

ინგლისური 

ენა 

პირველი უცხოური ენა 

(ინგლისური)   

შპს ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 204931164) 

3   

ინგლისური 

ენა 

პირველი უცხოური ენა 

(ინგლისური)   

შპს ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 204931164) 

4   ინგლისური პირველი უცხოური ენა   შპს ბაკურ სულაკაურის 
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ენა (ინგლისური) გამომცემლობა (ს/კ 204931164) 

5   

ინგლისური 

ენა 

პირველი უცხოური ენა 

(ინგლისური)   

შპს ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 204931164) 

6   

ინგლისური 

ენა 

პირველი უცხოური ენა 

(ინგლისური)   

შპს ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა (ს/კ 204931164) 

7   

ინგლისური 

ენა Top Score 1 

Caroline Kratz, Brigit 
Viney, Paul Kelly, Sheila Digen, Viviene Swaine, 
Jayne Wildman, James Styring, Helen Holliwell, 
Kethy Gude, Michael Duckworth Oxford University Press 

8   

ინგლისური 

ენა Top Score 2 

Caroline Kratz, Brigit 
Viney, Paul Kelly, Sheila Digen, Viviene Swaine, 
Jayne Wildman, James Styring, Helen Holliwell, 
Kethy Gude, Michael Duckworth Oxford University Press 

9   

ინგლისური 

ენა Top Score 3 

Caroline Kratz, Brigit 
Viney, Paul Kelly, Sheila Digen, Viviene Swaine, 
Jayne Wildman, James Styring, Helen Holliwell, 
Kethy Gude, Michael Duckworth Oxford University Press 

10   

ინგლისური 

ენა Activate A2 

Joanne Taylore-knowels, Carolyn Barraclough, 
Elaine Boyol, Suzzane Gaynor, Clare Walsh, Jill 
Florent Megan Roderick Pearson 

11   

ინგლისური 

ენა Activate B1 

Joanne Taylore-knowels, Carolyn Barraclough, 
Elaine Boyol, Suzzane Gaynor, Clare Walsh, Jill 
Florent Megan Roderick Pearson 

12   

ინგლისური 

ენა Activate B1+ 

Joanne Taylore-knowels, Carolyn Barraclough, 
Elaine Boyol, Suzzane Gaynor, Clare Walsh, Jill 
Florent Megan Roderick Pearson 

5ბ   რუსული ენა 

მეორე უცხოური ენა 

(რუსული)   შპს ოცდამეერთე (ს/კ 205007534) 

5დ   რუსული ენა 

მეორე უცხოური ენა 

(რუსული)   შპს ოცდამეერთე (ს/კ 205007534) 

5ა   რუსული ენა 

მეორე უცხოური ენა 

(რუსული)   შპს ოცდამეერთე (ს/კ 205007534) 

6ა   რუსული ენა 

მეორე უცხოური ენა 

(რუსული)   შპს ოცდამეერთე (ს/კ 205007534) 

6ბ   რუსული ენა 

მეორე უცხოური ენა 

(რუსული)   შპს ოცდამეერთე (ს/კ 205007534) 

6დ   რუსული ენა 

მეორე უცხოური ენა 

(რუსული)   შპს ოცდამეერთე (ს/კ 205007534) 

7ა   რუსული ენა რუსული ენა ს3 

მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ 

ჩიმაკაძე შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" 

mailto:tbilisi45@mes.gov.ge


                                         

34 
q. Tbilisi. d. sarajiSvilis quCa N25 ტელ:265 06 02 ,2 62 33 45, 577 93 00 45 E-mail: tbilisi45@mes.gov.ge 

 

7გ   რუსული ენა რუსული ენა ს3 

მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ 

ჩიმაკაძე შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" 

8გ   რუსული ენა რუსული ენა ს4 

მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ 

ჩიმაკაძე შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" 

8ა   რუსული ენა რუსული ენა ს4 

მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ 

ჩიმაკაძე შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" 

9გ   რუსული ენა რუსული ენა ს5 

მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ 

ჩიმაკაძე შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" 

9ა   რუსული ენა რუსული ენა ს5 

მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ 

ჩიმაკაძე შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" 

9ბ   რუსული ენა რუსული ენა ს5 

მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ 

ჩიმაკაძე შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" 

10გ   რუსული ენა რუსული ენა ს6 

მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ 

ჩიმაკაძე შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" 

10ბ   რუსული ენა რუსული ენა ს6 

მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ 

ჩიმაკაძე შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" 

11   რუსული ენა რუსული ენა ს6 

მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ 

ჩიმაკაძე შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" 

12ბ   რუსული ენა რუსული ენა ს6 

მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ 

ჩიმაკაძე შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" 

12ა   რუსული ენა რუსული ენა ს6 

მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ 

ჩიმაკაძე შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" 
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საგანმანათლებლო რესურსის ჩამონათვალი 

 

სკოლა უზრუნველყოფს სკოლაში არსებული საგანმანათლებლო რესურსების (ბიბლიოთეკა, 

კომპიუტერული ლაბორატორია და სხვ.) ხელმისაწვდომობას მოსწავლეებისა და 

მასწავლებლებისათვის.  

საგანმანათლებლო რესურსების ტიპებია:  

ა) გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელო/სერია;  

ბ) საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე სამინისტროსთან შეთანხმებული 

სახელმძღვანელო/სერია; 

გ) დამატებითი საგანმანათლებლო (მათ შორის, ელექტრონული) რესურსები; 

დ) სხვადასხვა სახის თვალსაჩინოება (რუკები, პლაკატები, მოდელები და სხვ.). 

მათემატიკა: საანგარიშო, მაგნიტური დაფა, რიცხვები მაგნიტური სამაგრით, ბრტყელი გეომეტრიული 

ფიგურები მაგნიტური სამაგრით, სახაზავი, სანტიმეტრი, საათი, წამზომი, თერმომეტრი და ა.შ  

ქართული:  ქართული ანბანი, ბიოგრაფიული თვალსაჩინოებები და ა.შ 

საზოგადოებრივი მეცნიერებები: რუკები, ნახევარსფეროების ფიზიკური რუკა, მაგნიტები, კომპასი, 

გლობუსი და ა.შ 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები: ლაბორატორიის სრული კომპლექტი, მულაჟების, პლაკატები, 

რეაქტივები და ა.შ 

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება: ნატურიდან ხატვისთვის საჭირო სხვადასხვა თვალსაჩინოება, 

დეკორატიული და გეომეტრიული ფიგურები, მხატვრების ალბომები და პლაკატები, ფანქრები, 

სახატავი მასალები და ა.შ..  

მუსიკა: პიანინო, დისკები, ქართული ხალხური საკრავების პლაკატები და ა.შ 

სპორტი: ბურთები, ჭადრაკის დაფები, ჰულაჰუპები და სხვა. 

 

დამხმარე სახელმძღვანელოები: 

ქართული ენისა და ლიტერატურის  კათედრა 

 გვაქვს ბიბლიოთეკაში:   

1.ქართველი მწერლები სკოლაში: გ. ლეონიძე, გრ. ორბელიანი, მ. ჯავახიშვილი,  

2.მ. ჯაბაშვილის უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, 

3.შალამბერიძე- ქართული მართლწერა 
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4.რამიშვილის ქართული ენის სწავლების მეთოდიკა 

5.ვ. თოფურია-ქართული ენისა და ლიტერატურის ზოგიერთი საკითხი 

6. ჩავლეიშვილი-ლიტერატურის თეორიის საკითხები 

7, გამომცემლობა ,,განათლება“-ილიას სამრეკლო 

8.თ. კვაჭანტირაძის ,, სასიტყვეთი“ 

9. ს.უზელაშვილის ,,უცხო სიტყვათა ლექსიკონი 

საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა  

საგანი- ჩვენი საქართველო   VI კლასი 

                                                    რესურსები 
   
საქართველოს გეოგრაფია - საქართველოს გეოგრაფიის კათედრა, 2000წ. 
საქართველოს ფიზიკურ-გეოგრაფიული ობიექტების ახსნა-განმარტება, 2000წ. 
                                      საქართველოს მეურნეობა და ყოფა 
 
მ. გეგეშიძე- ქართული ხალხური ტრანსპორტი 1956 წ. 
მ. ჩიქოვანი - ქართული ხალხური საცხოვრებელი, 1960 წ. 
 

საგანი: ისტორია,  VII-VIII klasebi         

resursebi        
maswavleblis damxmare literatura msoflio istoriis       swavlebisaTvis 

Zveli aRmosavleTi 

Zveli aRmosavleTis xalxTa istoria, g. meliqiSvilis redaqciiT, Tb.1972, Zveli 

aRmosavleTis xalxTa istoriis qrestomaTia, gr. giorgaZis redaq., Tb., `mecniereba~, 1990 

doliZe isidore _ Zveli aRmosavleTis samarTali, Tb.,--- 1960 

kiknaZe zurab _ xamurabis kanonebi, Tb.,----- 1988. 

kerami kurt _ RmerTebi, akldamebi da mecnierebi, Tb., `nakaduli~, 1972 

meliqiSvili giorgi _ urartu, Tb., ----1951 

meliqiSvili giorgi _ rogor ametyveldnen lursmuli warwerebi, Tb.,`nakaduli~, 1961; 

`saqarTvelos macne~, 2004 

kiknaZe zurab _ saubrebi bibliaze, `mecniereba~, Tb., 1989 

 Roneimi mohamed zaqaria _ dakarguli piramida, Tb., `nakaduli~, 1965 

perepiolkini i. _ oqros kubos saidumloeba, Tb., -------1979 

jurxa nadiraZe _ mziT gabrwyinebuli aTaswleulebi. Tb.-------- 1988 

krameri semiuel noa _ istoria iwyeba Sumeridan, Tb., `nakaduli~, 1988 

SaraSeniZe jemal _ Sumerebi da maTi kultura, Tb., `nakaduli~, 1983 

kiknaZe zurab _ gilgameSis eposi, Tb.,---------- 1963 

 kiknaZe zurab _ Tamuzis sizmari, Tb., --------------1969 

kiknaZe zurab _ Suamdinaruli miTologia, Tb., `sabWoTasaqarTvelo~, 1979 

lipini, belovi, Tixis wignebi, Tb., `nakaduli~, 1970 

kosidovski zenon _ roca mze iyo RmerTi, Tb., `nakaduli~, 1982 
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muranovi a. _ msoflios udidesi mdinareebi – nilosi, tigrosi, evfrati,indi da sxv., Tb., 

`ganaTleba~, 1975 

afanasieva v., lukonini e., pomeranceva n. _ Zveli aRmosavleTis xelovneba,Tb., `nakaduli~, 

1986 

xeTebi 

giorgaZe grigol _ aTasi RvTaebis qveyana, Tb., ------------1988 

giorgaZe grigol _ xeTologiuri da qarTvelologiuri Ziebani, Tb.,-----------1999 

tatiSvili irine _ xeTuri religia, Tb.,programa `logosi~, 2001, 2003 

kerami kurt _ xeTebis saidumloeba, Tb.,----------1966 

Zveli saberZneTi 

wereTeli aleqsandre _ Zveli saberZneTi, t. I, Tb., 1956, 1962 

wereTeli aleqsandre _ Zveli saberZneTi. t. II. Tb. 1966 

gordeziani rismag _ berZnuli civilizacia, t. I- II, Tb.,`merani~, 1988, 1997 

homerosi _ odisea, Targmani z. kiknaZe, T. Cxenkeli. Tb., `nakaduli~, 1986 

homerosi _ odisea, poeturi Targmani p. beraZisa, Tb., `sabWoTa saqarTvelo~,1979 

homerosi _ iliada, Targmani r. miminoSvilisa, Tb.,------- 1979 

vergiliusi _ eneida, Targmani r. miminoSvilisa, Tb., `sabWoTa saqarTvelo~,1976 

apolonios rodoseli _ argonavtika, Tb., `mecniereba~, 1975 

herodote _ istoria, t. I-II, Tb., Tsu, 1975-1976 

herodote _ istoria, Tb., Tsu, 2009 

plutarqe _ rCeuli biografiebi, Tb., `sabWoTa saqarTvelo~, 1975 

roman miminoSvili _ homerosis samyaro, Tb., `nakaduli~, 1988 

qavTaria grani _ Zveli saberZneTi, Tb., Tsu, 2005 

gordeziani levan _ Zveli istoriis narkvevebi ( Zveli saberZneTi,ZvelikolxeTi), Tb., 

programa `logosi~, 2009 

kulturologia, Tb., Tsu, 2003 

kuni n. _ Zveli saberZneTis legendebi da miTebi, Tb., `ganaTleba~, 1965 

 

seria `berZnuli miTebis samyaro~, Tb., programa `logosi~, 1998-2005 

1. qaosidan kosmosamde; 

2. didi zeciuri RmerTebi; 

3. zRva da miwisqveSeTi, mcire RvTaebani; 

4. promeTe da adamianTa modgma. miTiuri xalxebi, legendaruli momRerlebi, misnebi; 

5. asparezze gamodian gmirebi; 

6. argonavtebi; 

7. SvidbWiani Tebe; 

8. troas omi; 

9. troas omis Semdeg; 

10. miTebis sibrZne. 

Zveli romi 

wereTeli aleqsandre _ Zveli romi, t. I, Tb. -------1957 

wereTeli aleqsandre _ Zveli romi, t. II, Tb. --------1957 

Zveli romis istoria, Tb., 1992 

wereTeli aleqsandre _ antikuri filosofia, Tb., ---------- 1973 

yauxCiSvili simon _ antikuri literaturis istoria, Tb., ------ 1968 

sanikiZe levan _ pontos samefo, Tb., `sablitgami~, 1956 
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 sanikiZe levan _ keisariada, Tb., Tsu, 1989 

sanikiZe levan _ romis imperia, Tb., Tsu, 1984 

sanikiZe levan, mariusi da sula, Tb., .......... 1970 

sanikiZe levan, samas-samasi (300 aragveli da 300 sparteli), Tb., `nakaduli~,1975 

qavTaria grani _ Zmebi grakxusebi, Tb., -------- 

qavTaria grani _ samyaros Svidi saocreba, Tb., ---------1965, 1997 

CimakaZe z. dauSvili r. _ antikuri olimpiuri TamaSebi, Tb., `raeo~, 2008 

CimakaZe z., dauSvili r. _ antikuri samyaro, aforizmebi, frTiani gamoTqmebi,Tb., 2009 

berZeni da romaeli istorikosebi, Tb., Tsu, 1998 w. 

strategosebi da keisrebi, Tb., programa `logosi~, 2005 (likurgosi, 

soloni, Temistoklesi, aristidesi, periklesi, nikiasi, alkibiadesi, 

lisandrosi, agesilaosi, pelopidasi, demosTenesi, aleqsandre makedoneli, iulius 

keisari, avgustusi, tiberiusi, kaligula, klavdiusi,neroni, vespasianusi, markus 

avreliusi). 

 

miTologiuri enciklopedia ymawvilTaTvis, samtomeuli, `bakmi~, Tb.,2003- 2004 

Sua saukuneebis istoria 

Sua saukuneebis istoria, saxelmZRvanelo umaRlesi saswavleblisstudentTaTvis, Tb.,2005 

Sua saukuneebis istoria, s. skazkinisa da o. vainStainis redaqciiT, t.II, Tb., 1949 

tivaZe g., _ Sua saukuneebis istoria, t. II, Tb., 1970 

vainStaini, udalcovi, kosminski _ Sua saukuneebis istoria, t. . I-II,Tb., 1957 

Sua saukuneebis samarTali, Seadgina da komentarebi daurTo prof. i.doliZem, t. II, 

Tb.,1962 

qristianuli eklesiis istoria I-XI s. I meoTx., Seadgina gvanca koplataZem,Tb., --, 2007 

TevzaZe g. _ Sua saukuneebis filosofiis istoria, Tb., ----------1996 

kulturologia, saxelmZRvanelo umaRlesi saswavleblis studentebisaTvis,Tb., Tsu, 2003 

iv. menTeSaSvili _ inglisis istoria, Tb., 2004 

r. gaCeCilaZe _ didi britaneTis istoria, Tb., 1984 

g. kiRuraZe _ XVII saukunis inglisis burJuaziuli revolucia, Tb., 1979 

asaTiani valeri _ bizantiuri civilizacia, Tb., --------2006 

dili S. _ bizantiis imperiis istoria, Tb., ----1998 

yauxCiSvili simon _ bizantiis literaturis istoria, Tb., 1973 

bizantiuri mwerlobis qrestomaTia, t. 1-3, Tb., ----1992-1996 

prokopi kesarieli _ saidumlo istoria, baCana bregaZis Targmani,Tb., ---1991 

axali da uaxlesi istoria 

kalandaZe merab _ msoflio istoriis periodizacia qarTul istoriografiaSi,Tb., 2007 

kiRuraZe givi _ inglisis burJuaziuli revolucia (1603-1642), naw. 1, 1979 

kiRuraZe givi _ inglisis burJuaziuli revolucia (1642-1689), naw. 2, 1983 

kiRuraZe givi _ axali istoria (1870-1900), naw. 1, Tb., 1973 

kiRuraZe givi _ axali istoria (1900-1918), naw. 2, Tb., 1975 

nanitaSvili nikoloz _ evropisa da amerikis qveynebis uaxlesi istoria(1918-1945)Tb., 

`cisnami~, 1998 

nanitaSvili nikoloz _ evropisa da amerikis qveynebis uaxlesi istoria(1945-1990), 

Tb., `aRmaSenebeli~, 1997 

kalandaZe merab _ inglisis istoria, kultura, geografia, Tb., 2005 

kalandaZe merab _ safrangeTis istoria, kultura, geografia, Tb., 2008 

mailto:tbilisi45@mes.gov.ge


                                         

39 
q. Tbilisi. d. sarajiSvilis quCa N25 ტელ:265 06 02 ,2 62 33 45, 577 93 00 45 E-mail: tbilisi45@mes.gov.ge 

 

kalandaZe merab _ germaniis istoria, kultura, geografia, Tb., 2010 

menTeSaSvili iv. _ elizabeT pirveli tiudori, istoriuli narkvevi,Tb., `nekeri~, 2010 

amerikis istoriis eskizebi, SeerTebuli Statebis sainformacio saagento,Tb., 2004 

meZmariaSvili elene _ evropis qveynebisa da aSS-is me-20 s. istoria(1900-45), 

wigni 1, (leqciebis kursi), Tb., `klio~, 2008 

meZmariaSvili elene _ evropis qveynebisa da aSS-is me-20 s. istoria(1945-2000), 

wigni 1, (leqciebis kursi), Tb., `klio~, 2010 

papaskiri Teimuraz _ evropisa da amerikis uaxlesi istoria (1941-45),nakv.1, Tb., 2009 

 

ra wavakiTxoT moswavleebs: 

(adaptirebuli literatura) 

Zveli msoflios istoria 

miliadisi ianis _ ambebi herodotes istoriidan, Tb., `mecniereba~, 1987 

berZnul-romauli miTebi da maTTan dakavSirebuli frTiani gamoTqmebi 

(jemal qarCxaZe, maka miqelaZe), Tb., bakur sulakauris gamomcemloba,2007 

seriidan `wignebi yvelaze Wkviani bavSvebisaTvis~, Tb., `litera~, 2005 

troas omi 

odisevsis mogzauroba 

herakles gmirobebi 

aleqsandre makedoneli 

iulius keisari 

seriidan `civilizaciaTa dialogi~, Tb., `litera~, 2005 

gilgameSi (Suamdinaruli miTologiis mixedviT) 

krososi _ lidielTa mefe (herodotes mixedviT) 

argonavtebi (berZnuli miTebis mixedviT) 

 

Sua saukuneebis istoria 

seriidan `wignebi yvelaze Wkviani bavSvebisaTvis~, Tb., `litera~, 2005 

1. Sakuntala 

2. robinzon kruzo 

3. legenda robin hudisa 

4. guliveris mogzauroba 

5. sabralo hainrixi 

6. boSa qali 

7. Tqmuleba kuxulainze 

8. okasen da nikoleti 

9. venecieli vaWari 

საგანი:  ისტორია IX klasi 
maswavleblis damxmare literatura saqarTvelos istoriis          swavlebisaTvis 

o. lorTqifaniZe _ Zveli qarTuli civilizaciis saTaveebTan, 2002 w. 

saqarTvelos istoriis narkvevebi, t. 1-4, 1970-1975 ww. 

saqarTvelos istoria, 2 tomad, red. m. lorTqifaniZe, 2006-2008 ww. 

o. janeliZe _ saqarTvelos istoria, me-19 saukune, 2005 

o. janeliZe _ saqarTvelos axali da Tanamedrove istoria, 2009 w. 

saqarTvelos axali da uaxlesi istoriis sakiTxebi,red. v. guruli, 2010 w. 
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qarTuli diplomatiis istoriis narkvevebi, t. 1-2, 1998 w. 
iv. javaxiSvili, Txzulebani 12 tomad, Tb., Tsu, 1979-1994 w w. 
saqarTvelos istoriis narkvevebi 8 tomad, Tb., `mecniereba~, 1970-1980 ww. 
qarTuli diplomatiis istoriis narkvevebi, Tb., t. I- II, Tb., `mecniereba~,1998-99ww. 
yauxCiSvili simon, ras gviamboben Zveli berZnebi saqarTvelos Sesaxeb, 
Tb., `sabWoTa saqarTvelo~, 1964 
v. goilaZe _ vaxtang gorgasali da misi istorikosi, Tb., 1991 
s. kakabaZe _ vaxtang gorgasali, Tb., 1955 
m. lorTqifaniZe _ qarTli V sukunis meore naxevarSi, Tb., 1978 
b. silagaZe _ araboba saqarTveloSi, Tb., 1975 
m. lorTqifaniZe- feodaluri saqarTvelos politikuri gaerTianeba,1963 w., Tb. 
g. meliqiSvili- feodaluri saqarTvelos politikuri gaerTianeba 
da saqarTveloSi feodalur urTierTobaTa ganviTarebis zogierTisakiTxi, 1973 w. 
S. mesxia- Zleva sakvirveli, 1972 w., Tb. 
S. mesxia- saSinao politikuri viTareba da samoxeleo wyoba XII saukunis 
saqarTveloSi, 1973 w., Tb. 
r. metreveli- Sinaklasobrivi brZola feodalur saqarTveloSi, 1973 w., Tb. 
r. metreveli- daviT aRmaSenebeli, 1998 w., Tb. 
r. metreveli- mefe Tamari, 1998 w., Tb. 
r. metreveli, j. samuSia- giorgi II, 2004 w., Tb. 
v. kopaliani- saqarTvelosa da bizantiis polit. urTierToba 970-1070ww., 1969 w., Tb. 
anania jafariZe- saqarTvelos eklesiis istoria, t. I-IV, Tb. 
saqarTvelos kaTolikos patriarqebi _ redaqtori r. metreveli,2000 w., Tb. 
Tbilisi. enciklopedia, Tb., qarTuli enciklopedia, 2002 w. 
Tbilisi, saymawvilo enciklopedia, wigni I-II, avtori Teimuraz beriZe,`dila~, Tb., 
m. lorTifaniZe _ ra wignia qarTlis cxovreba, Tb., 1978 
k. grigolia _ ras gviambobs qarTlis cxovreba, Tb., 1978 
z. WumburiZe _ qarTuli xelnawerebis kvaldakval, Tb., 1979 
d. merkvilaZe _ asureli mamebi, b., 2006 
qarTveli mogzaurebi 

1. gulnara akofaSvili _ qarTveli diplomati nikoloz ColoyaSvili 
2. (nikofore irbaxi), 1977 w. 

2. leo menabde _ sulxan-saba orbeliani, 1953 w. 
3. rafiel danibegaSvili _ Tvrameti weli aziis qveynebSi, l. maruaSvilis 
gamocema, 1963 w. 
4. rafiel danibegaSvili _ mogzauroba indoeTSi, s. iordaniSvilis gamocema, 1950 w. 
5. rafiel danibegaSvili _ ocdaSvidi weli aziis qveynebSi, gr. 
zardaliSvilis gamocema, 1971 w. 
6. timoTe gabaSvili _ mimosvla, e. metrevelis gamocema, 1956 w. 
7. Teimuraz bagrationi _ mogzauroba Cemi evropiisa da sxvaTa adgilTa,1944 w. 
8. giorgi avaliSvili _ mgzavroba Tbilisidan ierusalimamde, e. metrevelis 
gamocema, 1967 w. 
8. giorgi gextmani _ narkvevebi geografiis istoriidan, 1955 w. 
9. gr. zardaliSvili _ gamoCenili qarTveli mogzaurebi, 1958 w.enciklopedia 
1) saymawvilo enciklopedia, `msoflio religiebi~, `diogene~, 2008 
2) enciklopedia `saqarTvelo~, 5 tomad, 1997 
3) qarTuli sabWoTa enciklopedia mravaltomad, 1995 
 

saswavlo masalebisa da TvalsaCinoebis CamonaTvali, 
rac uSualod sagakveTilo procesSi gamoiyeneba 

Tematuri sademonstracio (kedlis) rukebi 
 
saqarTvelo uZveles droSi 
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saqarTvelo Zv.w. VI-III ss. 
saqarTvelo Zv.w.II-ax.w.III ss. saqarTvelo IV-VI ss. 
adreqristianuli saqarTvelo 
saqarTvelo VII-VIII ss. 
saqarTvelo IX-X ss. 
saqarTvelo XI-XII ss. 
saqarTvelo XIII s. damdegs 
saqarTvelo monRolTa Semosevebis dros 
saqarTvelo XV s. bolos 
saqarTvelo XVIII s. bolos 
saqarTvelo da samxr. kavkasia XIX s. I nax. 
saqarTvelo da samxr. kavkasia XIX s. II nax. 
saqarTvelos demokratiuli respublika (1918-1921 ww.) 
Zveli egvipte da SuamdinareTi 
Zveli saberZneTi 
berZen-sparselTa omebi 
Zveli sparseTis (aqemenianTa) saxelmwifo 
elinisturi saxelmwifoebi 
Zveli italia 
romisa da parTiis dapyrobiTi omebi 
punikuri omebi 
Zveli CineTi, indoeTi da iaponia 
arabTa dapyrobiTi omebi 
Turq-selCukebi da jvarosanTa laSqrobebi 
 
atlasebi da konturuli rukebi 
1. saqarTvelos istoriuli atlasi, avt. manana SeyilaZe, Tb., 2002 w., 2004 w. 
2. saqarTvelos istoriis konturuli rukebi, avt. manana SeyilaZe, Tb., 
2002, 2004 w. 
3. saqarTvelos istoriuli atlasi, avt. m. sanaZe, T. beraZe, k. Tofuria, 
Tb., 2003 w. 
4. Zveli msoflios istoriuli atlasi, avt. manana SeyilaZe, Tb., 2011 w. 
5. Zveli msoflios istoriis konturuli rukebi, avt. manana SeyilaZe,Tb., 2011 w. 

 

საგანი ჩვენი საქართველო VI კლასის რესურსის დასახელება 

სადემონსტრაცი რუკები (ზოგადგეოგრაფიული) 

 

საქართველოს ფიზიკური რუკა; 
საქართველოს სამხარეო რუკა;] 
საქართველოს ადმინისტრციულ- პოლიტიკური 
დაყოფის რუკა; 
მსოფლიოს პოლიტიკური რუკა. 
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 სადემონსტრაციო რუკები ( ისტორიული) საქართველოუძველეს დროში; 
საქართველო ძვ.წ. IV-III სს. 
საქართველო ძვ.წ. II - ახ.წ.III სს. 
საქართველო IV-VI სს. 
 ადრექრისტიანული საქართველო 
საქართველო  VII-VIII სს. 
საქართველო IX-X სს. 
საქართველო  XI-XIIსს. 
საქართველო XIII  ს. 
საქართველო  მონღოლთა შემოსევის დროს 
საქართველო  XV ს. ბოლოს. 
საქართველო XVIII  ს. ბოლოს. 

საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკა ( 1918- 

1921 წწ.)  

სასწავლო ატლასი, კონტურული რუკაა საქართველოს ისტორიული ატლასი თბ. 2004წ. 
მანანა შეყილაძე; 
საქართველოს  ისტორიის კონტურული რუკა 2004 წ. 
მანანა შეყილაძე. 

    ალბომები, პლაკატები და ტაბულები: 

 

საქართველოს ისტორიის ალბომი თბ. 2004 წ. ( 
ქართველ მხატვარების მიერ შესრულებული 10 
რეპროდუქცია.) 

         მულტიმედია კომპაქტდისკები: 

 

საქართველოს ისტორიის გაკვეთილები - 
საქართველო ადრეანტიკურ ხანაში; 
საქართველოს ისტორია ნაწ, I ნაწ,  II ; დამხმარე 
ელექტრონული რესურსი. 
 გამომცემლობა „ განათლება  და ახალი 
ტექნოლოგიები” 
 
მოგზაურობა ისტორიაში ნაწ, I ნაწ,  II ; 
გამომცემლობა „ სანო სტუდია“ 

ქართული მხატრული ფილმები: შუა საუკუნეები:  გიორგი სააკაძე, ბაშიაჩუკი, დავით 
გურამიშვილი, მაია წყნეთელი. 
 მეცხრამეტე საუკუნე:   აკაკის აკვანი, მაგდანას 
ლურჯა, არსენა, ქეთო და კოტე, ხარება და გოგია. 
 მეოცე საუკუნე:    ნატვრის ხე, ფიროსმანი, 
ჯარისკაცის მამა, ფესვები 
 

სასწავლო ფილმები: ფარნავაზი, ვახტანგ გორგასალი, თამარ მეფე, დავით 
აღმაშენებელი,  გიორგი ბრწყინვალე, პატარა კახი, 
ბოლნისის სიონი, ალავერდი, ბაგრატის   ტაძარი, 
ანანური. 
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დოკუმენტური ფილმები: 

 

„ სანო სტუდია“  საქართველოს 
მეჭურჭლეთუხუცესი; 
კვალი ნათელი( მიხეილ თამარაშვილი); 
ალპური ვარსკვლავი ( მეორე მსოფლიო ომი) 

მუზეუმები: 
 

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი - 
არქეოლოგიური საცავი; 
საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი. 
აბრეშუმის ეროვნული მუზეუმი; 
ხელნაწერთა ეროვნული მუზეუმი; 
დენდროლოგიური მუზეუმი ( ბოტანიკური ბაღი) 

 

საგანი ისტორია IX კლასი 

qarTuli mxatvruli filmebi 

(filmebi dalagebulia qronologiuri 

principiT) 

 

Sua saukuneebi 

didostatis marjvena; demetre meore; wigni 

ficisa; 

giorgi saakaZe; baSi-aCuki; maci xvitia; 

xevisberi goCa; mamluqi; daviT guramiSvili; 

anTimoz iverieli;maia wyneTeli. 

XIX saukune 

petre bagrationi; daTa TuTaSxia; mevludi; 

magdanas lurja; paliastomis tba; akakis 

akvani; rac ginaxavs, veRar naxav; dakarguli 

samoTxe; glaxis naambobi; 

oTaraanT qvrivi; arsena; fatima; qeTo da kote; 

Ciriki da Cikotela; xareba da gogia. 

XX saukune 

firosmani; dariko; mTvaris motaceba; natvris 

xe; 

verisubnis melodiebi; pirveli mercxali; 

Sexvedra warsulTan; Rimilis biWebi; 

jariskacis mama; 

keTili adamianebi; sabudareli Wabuki; 

fesvebi. 

saswavlo filmebi 

studia „saswavlo satelevizio centri“; 

antikuri xanis qarTuli oqromWedloba; 

bolnisis sioni; bagratis taZari; sxalTis 

monasterი; 

safaris monasterი,  ananuri,  

dokumenturi filmebi 

rezo TabukaSvilis filmebi: 

saqarTvelos meWurWleTuxucesi (eqvTime 

TayaiSvili), gamomc. „sano studia“ 

kvali naTeli (mixeil TamaraSvili), gamomc. 

„sano studia“ 

alpuri varskvlavi (qarTvelebi meore 
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msoflio omSi), gamomc. „sano studia“ 

gza (reJ. merab kokoCaSvili), 5 nawilad 

galobis raindebi 

maro mayaSvili 

Toma CageliSvilis filmebi: 

aWara _ didi TamaSebi 

ilia WavWavaZis mkvleloba 

pirveli respublika 

1921 wlis Semdeg 

1942 weli mesxebi 

 

დაწყებითი I-IV ინტეგრირებული კათედრის  

დამხმარე სასწავლო რესურსები   

კითხვისა და წერის სწავლებისათვის: 

                                  I-კლასი 

1.სასწავლო- მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული. 

2.G-pried-ის საამბანო წიგნები: 

 თათა ჭანტურია-,,თაგვი და თოკა“, ,,მარჯვენა თუ მარცხენა“, ,,სპილო და სელაპი“,  ,,წიოპა 

წერო“,  ,,ჩიორას საჩუქარი“, ,,ქოთქოთას ქოლგა“, ,, ზაზუ და რეზო“ და სხვა. 

 ირმა მალაციძე- ,,წუნია ფინჯანი“. 

 ირმა კუჭუხიძე-,,ბებო და ბათურა“. 

 ლელა ქისტაური-,,წუწუნა წერო“. 

 ვასო გურიელი-,,ფერადი ფანქრები“. 

3. დიდი წიგნები ერთობლივი კითხვისთვის: 

 ირმა მალაციძე- ,,კუ და კატა“ 

 ვასო გურიელი- ,,ნისკარტი,ფრთები ბრჭყალები“. 

 თამარ შარაბიძე-,,ფუტკარი“.  და სხვა. 

4.აქტივობის ბარათები: 

5. კითხვისა და წერის სწავლების პლაკატები: 

 ჩვენ გვიყვარს კითხვა. 

 კარგი მკითხველები. 

 წერის პროცესი. 

6. მოძრავი ანბანი. 

7. ბუკი , პროექტორი . 

8. ელექტრონული რესურსები.  

 

                                                 II-კლასი 

1.სასწავლო- მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული: 

2.საკითხავი წიგნები მოსწავლეებისათვის 

  G-pried-ის დონეების მიხედვით: 

 მარიამ წიკლაური- ,,როგორ გაჩნდა შავი არაგვი“. 

 თამარ მახარაძე- ,,ვის ერგო“ , ,,თუ იცი რა აცვია“. 

 თამარ ფხაკაძე-,,როგორ წავიდა ჭიანჭველა პაწა თოვლის ბაბუის სანახავად“. 

 ტერეზა დემურჩიანი- ,,დათო და დათვი“. 

 ნინო სურმავა- ,,ხელთათმანი“. 

 ვასო გურიელი- ,,ჩანთა“, ,,პინგვინების მაცივარი“. 
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 თამარ ადამია- ,,კოდალების თავსამკაული“. და სხვა. 

3.მოსწავლის აუდიოწიგნები: 

 ,,ციკლოპი და სათვალე“,  ,,სალამური“ , ,,დათო და დათვი“,  ,,სპილომ ნატვრა აისრულა“, 

,,მზესუმზირა,“. და სხვა. 

4. აქტივობის ბარათები: 

5. კითხვისა და წერის სწავლების პლაკატები: 

 ჩვენ გვიყვარს კითხვა. 

 კითხვის დროს დაუსვი შენს თავს შეკითხვა. 

 პერსონაჟის რუკა. 

 გრაფიკული სქემები ლექსიკურ ერთეულზე სამუშაოდ. 

6. ტესტები- გამოსცადე შენი თავი: 

7.მაღლაკელიძე- ჩვენი ენა ქართული: 

8. ბუკი , პროექტორი. 

9. ელექტრონული რესურსები. 

                                      III-კლასი 

1.    სასწავლო-მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული: 

2.    ვიზუალური სქემები და გრაფიკული ორგანიზატორები    კითხვისა და წერის სწავლებისათვის 

დაწყებიტ საფეხურზე. 

3.      საკითხავი წიგნები მოსწავლეებისათვის (G-pried-ის)დონეების მიხედვით. 

 სოფო მალაშხია-,,გიორგი და მატარებელი“. 

 ნუკრი ფურცელაძე-,,შურდულა“. 

 მარიამ წიკლაური-,,ოჩოპინდრე დაოჩოდალი“ 

 ირმა მალაციძე-,, კუსუნას ციხესიმაგრე“ 

 ვასო გურიელი-,,ჭიანჭველა და რწყილი.“ 

 ლელა ქისტაური- ,,ძვლები“. და სხვა. 

4. აქტივობის ბარათები: 

5. კითხვისა და წერის სწავლების პლაკატები. 

 პერსონაჟის რუკა. 

 გრაფიკული სქემები ლექსიკურ მარაგზე სამუშაოდ 

 ვარაუდების გამოთქმა ,წარმოსახვა დაკავშირება. 

 გამართული კითხვის თვით შეფასება. 

6. აქტივობის ბარათები. 

7. აქტივობის რვეულები 

8. ბუკი პროექტორი. 

9.ელექტრონული რესურსები. 

10. სამუშაო ფორმატები. ფერადი წებოვანი ბარათები. თაბახის ფურცლები. 

  IV-კლასი 

1.სასწავლო-მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული: 

2. ვიზუალური სქემები და გრაფიკული ორგანიზატორები კითხვისა და წერის სწავლებისათვის 

დაწყებით საფეხურზე. 

3. საკითხავი წიგნები მოსწავლეებისათვის 

    (G-praied-ის) დონეების მიხედვით: 

 ლელა ცუცქირიძე- ,,ბებე“ , ,,ბეღურა“,  ,,კოდალა“ 

 გურამ პეტრიაშვილი-,,ამბავი მევიოლინისა და პატარა ჩიტისა“ 

 ლელა ქისტაური-,, მაინც რამდენ ხანს ცოცხლობს პეპელა“, ,,ჯომარდობა“, ,,ოფოფების 

წვეულება“. 

 ,,გიორგი , კეპი და ვაშლის ხე“-გადაამუშავა ლელე ქისტაურმა. 
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 ნინო სურმავა- ,,ჭიანჭველები“, ,,სპილო“, ,,ერთი წელი ვიკინგებთან“. 

 ვასილ გურიელი-,,თეთრი დათვი და მურა დათვი“ 

 მოსწავლის აუდიოწიგნები: 

 ,,ბებე“, ,,დევების ქორწილი“, ,,ცუგა“, ,,ჩაკო“, ,,სალამური“, 

5. აქტივობის ბარათები: 

6. კითხვისა და წერის სწავლების პლაკატები.: 

 გრაფიკული სქემები ლექსიკურ მარაგზე სამუშაოდ: 

 ვარაუდების გამოთქმა,  წარმოსახვა, დაკავშირება. 

 გრაფიკული სქემები პერსონაჟის დასახასიათებლად: 

 პერსონაჟის რუკა: 

 წერის მახასიათებლები: 

 წერის პროცესი. 

7. ტესტები-გამოსცადე შენი თავი: 

8. ტესტები ლექსიკური მარაგის გამდიდრებისათვის 

9. ბუკი, პროექტორი 

 

დამხმარე სასწავლო რესურსები 

მათემატიკის სწავლებისათვის: 

                                      I-კლასი 

1.სასწავლო -მეთოდოლოგიურირესურსების კრებული მათემატიკის სწავლებისათვის: 

2. ასაწყობი კუბები: 

3. მაგფორმერი: 

4. ფაზლი მაგნიტური ,,მაგნეტიქსი“ 

5. მათემატიკის დავალების ბარათები: 

6. ბუკი, კომპიუტერული სასწავლო თამაშები: 

7.მათემატიკის პლაკატები 

 გეომეტრიული ფიგურები: 

 რიცხვები ერთიდან ათამდე 

 მეტია ნაკლებია: 

 შეკრება 

 გამოკლება 

 რიცხვითი კიბე: 

8. ელექტრონული რესურსები. 

                                                II-კლასი 

1.სასწავლო- მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული მატემატიკის სწავლებისათვის:  

2. მაგნიტური ჩხირები: 

3. ასაწყობი კუბები. 

3. მაგფორმერი: 

 4. ფაზლი მაგნიტური ,,მაგნეტიკსი“ 

5.მანიპულატივები: ერთეული, ათეული, ასეული. 

6. მათემატიკის დავალების ბარათები 

7. მათემატიკის პლაკატები 

 ამოცანა და მისი ნაწილები 

 ასი რიცხვი: 

 გაორმაგება: 

 ფულის ერთეულები: 

 მათემატიკა ჩვენს გარშემო 
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 მრავალკუთხედები: 

 თანრიგები: 

8. თ.ბექაური- ზოგადი უნარების ტესტები 

9.ბუკი, ელექტრონული რესურსები: 

                                                    III-კლასი 

1.სასწავლო-მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული მატემატიკის სწავლებისათვის. 

2. ასაწყობი კუბები: 

3. წონის საზომები (გირები, 1კგ, 5კგ, და ა, შ.) 

4. სიგრძის საზომო (მეტრიანი) 

5. დროის საზომი-მექანიკური და ელექტრო საათი, ქვიშის საათი. 

6.აქტივობის ბარათები. 

7. მათემატიკის პლაკატები: 

 ამოცანის ამოხსნა: 

 ახსნა და გაგება: 

 სანტიმეტრი 

 ჯამი და სხვაობა: 

 მე შემიძლია: 

 რიცხვები და ფიგურები 

 რიცხვები და სიტყვები. 

8. თ.ბექაური-ზოგადი უნარების ტესტები. 

9. სამუშაო ფორმატები , თაბახის ფურცლები. ელექტრონული რესურსები. 

                                                        IV-კლასი 

1.სასწავლო-მეთოდოლოგიური რესურსების კრებული მათემატიკის სწავლებისათვის: 

2. მთელი და წილადი კუბები: 

3.მთელი და წილადი ფილები: 

4. მაგნიტური ჩხირები: 

5. მათემატიკის დავალების ბარათები: 

6. ბუკი, ელექტრონულირესურსები: ჩვენი ფული, სივრცითი გეომეტრიული ფიგურები: 

7. მათემატიკის პლაკატები: 

 რიცხვის ჩაწერის პოზიციური სისტემა: 

 გაყოფა ნაშთით: 

 გეომეტრიული ფიგურები: 

 ყველაფერი დროის შესახებ: 

 წონის ძირითადი საზომი ერთეულები: 

 ცხრილები და დიაგრამები: 

 ნაწილები: 

8. ზოგადი უნარების ტესტები (თ. ბექაური, ა. საგინაშვილი) 

 

დამხმარე სასწავლო რესურსები 

ბუნებისმეტყველების სწავლებისათვის                 

                                    I-კლასი 

1.საბავშვო ენციკლოპედია: 

2.ბუკი. პროექტორი: 

3. პლაკატი ,,შეგრძნების ორგანოები: 

4. მცენარეებისა და ცხოველების სურათები: 

5. საძერწი მასალები: 

6. ფერადი ფანქრები: 
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7. კომპიუტერული სასწავლო თამაშები: 

                                       II-კლასი 

1.საბავშვო ენციკლოპედია: 

2. პლაკატი ,,წელიწადის ოთხი დრო“ 

3. პლაკატი ,, მცენარე და მცენარის ნაწილები“ 

4. პლაკატი ,,ადამიანი და მისი სხეულის ნაწილები“ 

5. ბუკი, ელექტრონული რესურსები: 

6. კომპიუტერული სასწავლო თამაშები: 

7.საძერწი მასალა, ფერადი ფანქრები: 

                                                     III-კლასი 

1.კომპიუტერი, პროექტორი,ვიდეოფილმები წყლის ბინადრებზე. შინაურ და გარეულ ცხოველებზე და 

ფრინველებზე: 

2. ფერადი-ცარცი, მაგნიტური დაფა. 

3. ჰაერის საზომი თერმომეტრი: 

4.გლობუსი: 

5. საბავშვო ენციკლოპედია: 

6.საზერწი მასალა: 

7.სამედიცინო ნიღბები: 

8. ფერადი წებოვანი ბარათები: 

9.თაბახის ფურცლები, სამუშაო ფორმატები. 

                                                  IV-კლასი 

1.საქართველოს ფიზიკური რუკა: 

2.ნახევარსფეროების რუკა: 

3.მსოფლიოს ფიზიკური რუკა: 

4. გლობუსი: 

5. კომპასი: 

6. მაგნიტი: 

7.თერმომეტრი: 

8. საძერწი მასალები: 

9. პლაკატები: 

 მცენარის ნაწილები: 

 სასიცოცხლო ციკლი: 

 ადამიანის სხეულის აგებულება: 

 პლანეტები: 

10. საბავშვო ენციკლოპედია: 

11. იაკობ გოგებაშვილის ,,ბუნების კარი“ 

12. კომპიუტერი, პროექტორი: 

13. ვიდეოფილმები: ,,უდაბნო“, ,,წყალმცენარეები“ 

,,პეპლების სასიცოცხლო ციკლი“. 

14. ელექტრონული წიგნები: მწერები, პეპლების სასიცოცხლო ციკლი, ტყე, წიწვოვანი მცენარეები 

საბუნებისმეტყველო კათედრა 

დამხმარე რსეურსები 

  ბიოლოგია 

mailto:tbilisi45@mes.gov.ge
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1.ტაბულები  -ხერხემლიანთა შინაგანი აგებულება, ნერვული სისტემა,სუნთქვის სისტემა,სისხლის 

მიმოქცევის სისტემა,საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა, კუნთური სისტემა 

2. მცენარის ცალკეული ორგანოების მოდელები- ყვავილის მოდელი,ფესვის ჭრილის მოდელი,ფოთლის 

ჭრილის მოდელი 

3.ადამიანის ჩონჩხი-ადამიანის ანატომიური აგებულების მოდელი, თირკმლის მოდელი, კბილების 

მოდელი, ცხვირხახის მოდელი,თვალის მოდელი, გულის მოდელი, თავის ტვინის ნახევარსფეროების 

მოდელი 

4.პრიმატების ხელისა და ტერფის მოდელი 

5.მიკროსკოპები,სინათლის, ელექტროგანათების 3 ცალი. მიკროპრეპარატები 

მზა(ლანცეტები,პინცეტები,სასაგნე და საფარი მინები) 

6.დნმ-ს მოდელი 

7.ატლასები კლასების მიხედვით (VIII, IX,X,XI კლასები) 

8.მწერთა მულაჟები. მინერალები 

   ქიმია    

1.ტაბულა  : „პერიოდული სისტემა“ 

2.ჭურჭელი ქიმიური ცდების ჩასატარებლად 

3. თვალსაჩინოება - მინერალების კოლექციები 

4. ატომთა ბურთულოვანი ნაკრები 

ფიზიკა 

1.თვალსაჩინოება   2.ცდებისთვის განკუთვნილი ხელსაწყოები, მგრძნობიარე სასწორი, პლანეტების 

მოდელი 

მათემატიკისა და ისტ -ის  კათედრა 

 დამხმარე რესურსების   ჩამონათვალი:    

საგანი - მათემატიკა: 

სახელმძღვანელოები:  

 ს. თოფურია  (ალგებრა, გეომეტრია, ტესტები) 

 მ. ღვაბერიძე (ალგებრა ,გეომეტრია) 

 ა. ნურკი     (V,VI  კლასის მათემატიკა) 

 G-PRIED -ის სადიაგნოსტიკო ტესტები 

თვალსაჩინოებები:                                                           

 გეომეტრიული-სივრცითი ფიგურები, ფარგალი, სახაზავი, პალეტი, პლაკატები, გრაფიკული სქემები 

(ამოცანები, ფორმულები, ორნიშნა კვადრატებისა და კუბების ცხრილები) 

საგანი - ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები: 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების საფუძვლები - ჯემალ გოჯიაშვილი 

ელ. სახელმძღვანელო: ინფორმაციული ტექნოლოგიები ავტორი: ვ ოთოზორია , ზ.ცირამუა 

ელ. სახელმძღვანელო :  ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, ავტ. ზ. ცისკარიძე, დ. 

ხელაშვილი,  ვ. ზურაშვილი       http://elibrary.emis.ge/ge/books/read/107/  

  დამხმარე ელექტრონული რესურსები: 

learningapps.org   ელექტრონული ფორმატის რესურსების შექმნა 

Edmodo.com- ვირტუალური საკლასო ოთახი 

ისწავლე ხალისით 

skoool საქართველო  

ვოდეო რესურსები 

ციფრული რესურსები პორტალი 

დამხმარე პროგრამები: 

Rapid Typing -  კლავიატურაზე ბეჭდვის ტრენაჟორი   პროგრამა  

Easy Quizzy- ტესტირებისთვის სხვადასხვა პროგრამა  

mailto:tbilisi45@mes.gov.ge
http://elibrary.emis.ge/ge/books/read/107/
http://buki.ge/
http://skoool.emis.ge/main.php
https://www.youtube.com/
http://ict.tpdc.ge/
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სპორტისა და ესთეტიკის კათედრა  

დამხმარე რესურსები 

საგანი- მუსიკა 
 წიგნი 

 რვეული 

 დაფა-ცარცი 

 სხვადასხვა კომ-ის ნაწ. კრებული 

 ინსტრუმენტი 

 კომპიუტერი-პროექტორით დინამიკებით 

 დისკები-ფლეშკა 

 საკრავები (ხალხური-კლასიკური) 

 ორკესტრი: სიმფონიური, კამერული, ხალხური, ჯაზური, სამხედრო 

 კომპოზიტორების პორტრეტები 

 ცნობილი მუსიკოს-შემსრულებლები 

 

 

 

 

რესურსების ჩამონათვალი 

უცხოური ენების კათედრა 

 

ინგლისური: 

აუდიო მასალა I-XII კლასი  

მასწავლებლიწ წიგნი VII-XII 

 

რუსული: 

მასწავლებლის წიგნი 

მოსასმენი მასალა 

გერმანული 

აუდიო მასალა V-XII კლასი 

 

 

 

 

 

mailto:tbilisi45@mes.gov.ge
https://emis188-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tbilisi45_mes_gov_ge/EgGyxlTSgndMlpXpDvmOZnQBj55Xzwx4yEcKDlnkXhUrCA?e=imXzQ8
https://emis188-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tbilisi45_mes_gov_ge/En1twdf52JFHnO7dRBqoLe4BCrmbK2QwquplOpOZHGEVKQ?e=uHZkhc
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შინსწავლება 

სკოლა ვალდებულია შინსწავლების რეჟიმზე გადაიყვანოს ის მოსწავლეები, რომლებიც არ არიან 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები, მაგრამ საჭიროებენ მკურნალობას 

ერთ თვეზე მეტი ვადით და აღნიშნული ცნობილი ხდება სკოლისათვის სამედიცინო დაწესებულების 

მიერ გაცემული ცნობის საფუძველზე; 

სკოლის მიერ შედგენილი განრიგის შესაბამისად, სკოლის მიერ განსაზღვრული მასწავლებელი, 

ახორციელებს მოსწავლესთან ვიზიტს; (შესაძლებელია განსაზღვრული მასწავლებლი არ ასწავლიდეს 

შინსწავლებაზე გადაყვანილ მოსწავლეს). 

მოსწავლის შინსწავლების შემთხვევაში, სკოლა უზრუნველყოფს შინსწავლებაზე მყოფი 

მოსწავლისთვის შესაბამისი კლასის საათობრივი ბადით განსაზღვრული თითოეული საგნისთვის 

(გარდა სპორტის საგნობრივი ჯგუფით გათვალისწინებული საგნებისა) კვირაში მინიმუმ  ერთი 

გაკვეთილის ჩატარებას.  

 

ინკლუზიური განათლება 

 

ინკლუზიური განათლება გულისხმობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის 

ჩართვას ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში თანატოლებთან ერთად; სკოლა უზრუნველყოფს სსსმ 

მოსწავლის/მოსწავლეების ჩართვას ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესში სხვა მოსწავლეებთან ერთად, 

მისთვის/მათთვის შემუშავებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შესაბამისად.  

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლე   

1. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონეა მოსწავლე (შემდგომში - სსსმ მოსწავლე), 

რომელსაც თანატოლებთან შედარებით აქვს სიძნელე სწავლაში და რომლისთვისაც საჭიროა ეროვნული 

სასწავლო გეგმის მოდიფიცირება ან/და სასწავლო გარემოსთან ადაპტაცია ან/და ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმის შედგენა და განხორციელება. 

2. სსსმ  მოსწავლე შეიძლება იყოს  მოსწავლე, რომელსაც აქვს: 

ა) ფიზიკური დარღვევა; 

ბ) ინტელექტუალური დარღვევა; 

გ) სენსორული დარღვევა  (სმენის და/ან მხედველობის);  

დ)მეტყველების დარღვევა; 

ე) ქცევითი და ემოციური დარღვევა; 

ვ) გრძელვადიანი ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება; 

ზ) სოციალური ფაქტორებით გამოწვეული სირთულეები სწავლაში, რის გამოც ვერ ძლევს ეროვნული 

სასწავლო გეგმის მოთხოვნებს. 

3. ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიცირება ნიშნავს ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრული 

შედეგების რაოდენობრივ და/ან თვისობრივ ცვლილებებს, რომელიც შესაძლებელია გულისხმობდეს 

სასწავლო მიზნების შემცირებას,  გამარტივებას მოსწავლის მზაობისა და შესაძლებლობების 

გათვალისწინებით. 

4. სასწავლო გარემოსთან ადაპტაცია ნიშნავს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული 

სასწავლო გარემოს ისეთ ცვლილებას, რომელიც არ იწვევს ეროვნული სასწავლო გეგმის შინაარსის 

შეცვლას, არამედ ხელს უწყობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის 

შესაბამისი სასწავლო გარემოს და პირობების შექმნას ქვემოთ ჩამოთვლილ კომპონენტებში: 
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ა) სკოლისა და კლასის ფიზიკური გარემო; 

ბ) საათობრივი ბადე; 

გ) დღის გრაფიკი, აქტივობების ხანგრძლივობა; 

დ) სასწავლო მასალა; 

ე) სწავლების სტრატეგია; 

ვ) ალტერნატიული შეფასების გამოყენება (ტესტირება, წერითი დავალება, ზეპირი დავალება და სხვა.) 

და სხვა. 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა 

1. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა არის სსსმ მოსწავლისათვის შექმნილი, ეროვნულ სასწავლო 

გეგმაზე დაფუძნებული სასწავლო გეგმა, რომელიც სასკოლო სასწავლო გეგმის ნაწილია. 

2. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა მაქსიმალურად ითვალისწინებს სსსმ მოსწავლის ყველა 

საგანმანათლებლო საჭიროებას და მისი დაკმაყოფილების გზებს, მოსწავლის ინტერესებსა და 

ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს, რომელიც აუცილებელია ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით 

გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად. 

3. ინდივიდუალური  სასწავლო გეგმა იქმნება მოსწავლის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 

გამოვლენიდან ერთი თვის ვადაში. 

4. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის შესაბამისად,  

შეიძლება მოიცავდეს ყველა საგანს ან რომელიმე კონკრეტულ საგანს/საგნებს სსსმ მოსწავლის 

საჭიროებიდან გამომდინარე. 

5. ყოველი სსსმ მოსწავლისთვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებში დეტალურად უნდა 

განისაზღვროს: 

ა) სასწავლო შედეგები, სწავლების სტრატეგიები და სასწავლო (როგორც საკლასო, ისე საშინაო) 

აქტივობები შერჩეულ საგანში/საგნებში; 

ბ) დრო, რომელსაც მასწავლებელი დაუთმობს ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით განსაზღვრული 

სასწავლო შედეგების მიღწევას თითოეულ საგანში;  

გ) მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი ჯგუფური/ინდივიდუალური მეცადინეობები,   

მეცადინეობების  გრაფიკი, ადგილი და ხანგრძლივობა;  

დ) დამატებით ჯგუფურ/ინდივიდუალურ მეცადინეობებზე პასუხისმგებელი პირი: მასწავლებელი 

და/ან სპეციალური მასწავლებელი (საჭიროების შემთხვევაში, ფსიქოლოგის და სსსმ მოსწავლისათვის 

დამატებითი დამხმარე პერსონალის (სანიტარი ან ძიძა) ჩართულობით); 

ე) სასწავლო პროცესში გამოსაყენებელი მასალა (სახელმძღვანელოები და მოსწავლისათვის საჭირო 

დამატებითი საგანმანათლებლო მასალა) და მასალით უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი 

(რომელიც შეიძლება იყოს მშობელიც);  

ვ)  მოსწავლისათვის საჭირო დამატებითი ტექნიკური რესურსი. 

6. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა გაითვალისწინებს ინფორმაციას ბავშვის ინტერესების, ძლიერი 

და სუსტი მხარეების შესახებ აკადემიური, შემეცნებითი, სოციალური, ქცევითი, ემოციური, 

მოტორული და სხვა სფეროების მიხედვით. 

7. სწავლის პროცესში სირთულეების გამოვლენის შემდეგ სკოლა უზრუნველყოფს მოსწავლის 

შესაძლებლობების შეფასებას. საჭიროების შემთხვევაში,  მოსწავლის  დეტალური შეფასებისთვის და 

მის განათლებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციებისთვის სკოლა მიმართავს სამინისტროს 
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ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინურ გუნდს (შემდგომში – მულტიდისციპლინური 

გუნდი). 

8. თითოეული სსსმ მოსწავლისათვის სკოლა ბრძანებით განსაზღვრავს ინდივიდუალური სასწავლო 

გეგმის შესამუშავებლად სამუშაო ჯგუფს (შემდგომში – ისგ ჯგუფი), რომელიც უზრუნველყოფს სსსმ 

მოსწავლისათვის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შემუშავებას და ხელს უწყობს მის 

განხორციელებას. ისგ-ს ჯგუფი ვალდებულია მონაწილეობა მიიღოს ისგ-ს შიდა მონიტორინგში და 

მასალა წარუდგინოს სკოლის დირექტორს. 

9. ისგ ჯგუფში გაერთიანდებიან ის მასწავლებლები, რომლებიც უშუალოდ ასწავლიან მოსწავლეს, 

აგრეთვე, მშობელი/მშობლები, სკოლის ადმინისტრაციის წევრი/წევრები, ფსიქოლოგი, მეტყველების 

თერაპევტი ან სპეციალური მასწავლებელი. 

10. ისგ ჯგუფს ეყოლება კოორდინატორი, რომელიც  წარმართავს ჯგუფის წევრების მუშაობას და 

პასუხისმგებელია ჯგუფის საქმიანობაზე; ჯგუფს ხელმძღვანელობას გაუწევს დამრიგებელი ან 

სპეციალური მასწავლებელი. 

11. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის შემდეგ ჩატარდება ისგ ჯგუფის წევრების მინიმუმ 

ერთი მიმდინარე და ყოველი სემესტრის ბოლოს ერთი შემაჯამებელი შეხვედრა.  შეხვედრებზე 

განიხილება გეგმის შესრულების მიმდინარეობა და გეგმაში შესატანი ცვლილებები (თუკი ამის 

საჭიროება არსებობს). გეგმის განხორციელების მონიტორინგის შედეგად გეგმა ექვემდებარება 

პერიოდულ ცვლილებებს. 

12. ისგ ჯგუფის შეხვედრებზე სპეციალური მასწავლებელი აწარმოებს სხდომის ოქმებს. ყველა სხდომის 

ოქმი ინახება მოსწავლის პირად საქმეში. 

13. ისგ ჯგუფი სასწავლო წლის ბოლოს სკოლის ადმინისტრაციას აწვდის სსსმ მოსწავლის პირად 

საქმეში შესატანად მოსწავლის შესახებ წარმოებულ სრულ დოკუმენტაციას (ინდივიდუალური 

სასწავლო გეგმა, სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობები და სხვ.). 

14. ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს სსსმ მოსწავლის თითოეული საგნის მასწავლებელი/სპეციალური 

მასწავლებელი ისგ ჯგუფის კოორდინატორისათვის გადასაცემად ამზადებს სსსმ მოსწავლის მიღწევის 

ანგარიშს, რომელიც წარედგინება პედაგოგიურ საბჭოს და მშობელს. 

15. სკოლა უფლებამოსილია სსსმ მოსწავლის სწავლება განახორციელოს ნებისმიერი კლასის/დონის 

გრიფირებული ან ადაპტირებული გრიფირებული სახელმძღვანელოთი, მიუხედავად იმისა, თუ 

რომელ კლასშია ეს მოსწავლე. სსსმ მოსწავლეების სწავლებისას შესაძლებელია გრიფმინიჭებულ 

სახელმძღვანელოსთან ერთად, როგორც ძირითადი საგანმანათლებლო რესურსი, გამოყენებულ იქნეს 

მოსწავლის ინდივიდუალურ საჭიროებზე მორგებული სხვა საგანმანთლებლო რესურსები/სერვისები. 

 სსსმ მოსწავლის  აკადემიური მიღწევის შეფასება, დასწრება და გაცდენები 

 

1. სსსმ მოსწავლის აკადემიური მიღწევის შეფასება ხდება იმავე პრინციპით, როგორც ფასდება 

ნებისმირი სხვა მოსწავლის აკადემიური მიღწევა. თუ სსსმ მოსწავლე განათლებას იღებს 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით, ფასდება მის მიერ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმით 

განსაზღვრული მიზნების მიღწევის დონე. სსსმ მოსწავლე, რომელიც წარმატებით ძლევს 

ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას, ფასდება მაღალი ქულით.  

2. სსსმ მოსწავლისთვის სემესტრული, წლიური და საფეხურის ქულები გამოითვლება იმავე 

პრინციპით, როგორც სხვა მოსწავლეებისთვის. 
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3. გამონაკლის შემთხვევაში, დასაშვებია სსსმ მოსწავლეს არ ჰქონდეს სემესტრული შეფასება ერთ ან 

რამდენიმე საგანში. გამონაკლისი დაიშვება მულტიდისციპლინური გუნდის დასკვნის საფუძველზე. 

გამონაკლის შემთხვევაში მოსწავლის საგნის სემესტრული ქულა წარმოადგენს საგნის წლიურ ქულას.  

თუ სსსმ მოსწავლე რომელიმე საგანში მოცემულ სემესტრში არ ფასდება, ეს ხელს არ უშლის მას 

გადავიდეს მომდევნო კლასში. 

4. თუ სსსმ მოსწავლეს აქვს მოწყვლადი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და არსებობს ამის 

დამადასტურებელი საბუთი მის პირად საქმეში, სსსმ მოსწავლის მიმართ არ ვრცელდება 30% და მეტი 

გაცდენების გამო ექსტერნატის გამოცდები.  

სსსმ მოსწავლეთა შინ სწავლება 

 

1. იმ შემთხვევაში, თუ სსსმ მოსწავლეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ აძლევს  სკოლაში სიარულის 

საშუალებას, სკოლა მიმართავს მულტიდისციპლინურ გუნდს, რომლის დასკვნის საფუძველზეც სსსმ 

მოსწავლე სწავლას განაგრძობს შინ სწავლების ფორმით. ამ შემთხვევაში მოსწავლე ირიცხება სკოლაში, 

მაგრამ არ ესწრება გაკვეთილებს. სკოლა უდგენს მას ინდივიდუალური სწავლების სპეციალურ გეგმას, 

რომლის მიხედვითაც მოხდება სსსმ მოსწავლის შინ სწავლება. 

2. მულტიდისციპლინური გუნდი განსაზღვრავს და სკოლასთან და მშობელთან ათანხმებს სსსმ 

მოსწავლის ინდივიდუალურ სასწავლო გეგმას. 

3. შინ სწავლების მეთოდით გათვალისწინებული ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა მაქსიმალურად 

იქნება მიახლოებული ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან. სკოლა დაადგენს განრიგს, რომლის მიხედვითაც 

სკოლის მიერ განსაზღვრული საგნის მასწავლებელი და საჭიროების შემთხვევაში, სპეციალური 

მასწავლებელი განახორციელებენ სსსმ მოსწავლესთან ვიზიტებს. სკოლამ/ისგ ჯგუფმა უნდა 

განახორციელოს შინ სწავლების პროცესის მონიტორინგი სკოლის მიერ შერჩეული ფორმატით. 

4. შინ სწავლების პროცესში ჩართული იქნება სსსმ მოსწავლის მშობელი, რომელიც დაეხმარება 

მოსწავლეს ყოველდღიური დავალებების შესრულებაში. 

5. შინ სწავლების პროცესში შესაძლებელის გამოყენებულ იქნეს ინტერნეტი და ვიდეოკონფერენციები. 

6. სსსმ მოსწავლის შინ სწავლების შემთხვევაში სკოლა უზრუნველყოფს შინ სწავლებაზე მყოფი 

მოსწავლისათვის შესაბამისი კლასის საათობრივი ბადით განსაზღვრული თითოეული საგნის (გარდა 

ფიზიკური აღზრდისა (სპორტი)) კვირაში მინიმუმ ერთი აკადემიური საათის ოდენობით ჩატარებას. 

იმისათვის, რომ  სპეციალური  საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლემ (სსსმ)  სკოლაში თავი 

უსაფრთხოდ და დაცულად იგრძნოს: 

 სკოლა ქმნის სამუშაო ჯგუფს, რომელიც უზრუნველყოფს სსსმ მოსწავლისათვის 

მიმართულების განსაზღვრას, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შემუშავებას და ხელს 

შეუწყობს მის განხორციელებას. 

 სკოლის შემოსასვლელ კიბეებზე გაკეთებულია პანდუსი, რომლის საშუალებითაც ისინი  

იოლად  შეძლებენ გადაადგილებას და  ურთიერთობას თანატოლებთან. 

 სსსმ მოსწავლის საჭიროების შესაბამისად, იქმნება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა; 

 მასწავლებელს, მულტიდისციპლინურ გუნდთან შეთანხმებით, საჭიროებისამებრ, 

შეეძლება სსსმ მოსწავლეს შეუცვალოს გაკვეთილები ან შეუმციროს რაოდენობა. 

 მასწავლებელს შეეძლება საჭიროებისამებრ, შეიმუშაოს ალტერნატიული აქტივობები; 

 ცოდნის ხარისხის გაზრდის მიზნით, ჩაუტაროს დამატებითი მეცადინეობა, შეაფასოს  

ინდივიდუალური მიღწევების მიხედვით; 
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 სკოლა წაახალისებს მოსწავლეს, ზოგჯერ უბიძგებს კიდეც, გახდეს დამოუკიდებელი, 

რამდენადაც ეს მისთვის იქნება შესაძლებელი; 

 სკოლა ჩამოუყალიბებს მოსწავლეს სხვადასხვა უნარს (კითხვის, წერისა და აზროვნების 

უნარები, რომელიც დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის არის საჭირო); 

 ვიზუალური გზით სწავლებისას გამოყენებული იქნება ნახატმანიპულაციები, 

(მათემატიკის) დიაგრამები, ილუსტრირებული სახელმძღვანელოები, ვიდეოები, ფორმატები, 

სლაიდები და სხვა თვალსაჩინოებები; 

 გამოყენებული იქნება სხვადასხვა თამაში სოციალური განვითარებისთვის; 

 ექნებათ კომპიუტერის გამოყენების საშუალება; 

 სსსმ მოსწავლის სწავლების პროცესში აქტიურად იქნება ჩართული სსსმ მოსწავლის 

მშობელი. 

 

 

სასკოლოს სასწავლო გეგმის დანართები: 

 

დანართი N4 

შეფასების კრიტერიუმები  საგნობრივი კათედრების მიხედვით; 

დანართი N5 

შემაჯამებელი წერების განრიგი საგნების მიხედვით. 
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2019-2020 სასკოლო სასწავლო გეგმის   მონიტორინგი 

 

# monitoringi Catarebis dro pasuxismgebeli SeniSvna 

1 ჟურნალის მონიტორინგი 
ოქტომბერი, იანვარი, 

მარტი, ივნისი 
მ.ჩიკვაიძე   

2 kaTedris xelmZRvanelis muSaoba:       

2.1. პორტფოლიოს წარმოება წლის განმავლობაში 

კათედრის 

ხელმძღვანელი, 

დირექტორის 

მოადგილე 

  

3. დამრიგებლის მუშაობა:       

3.1. პორტფოლიოს წარმოება წლის განმავლობაში მ. ჩიკაიძე   

3.2. 
სადამრიგებლო პროგრამის შესაბამისობა 

ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებთან 
ნოემბერი მ.გელაშვილი,    

3.3 
მოსწავლეთა გაცდენა/დაგვიანებების და 

დისციპლინარული გადაცდომების მონიტორინგი  
დეკემბერი, ივნისი 

მ.გელაშვილი, 

მ.ჩიკვაიძე, კლასის 

დამრიგებლები 

ანალიზი 

4 საგნობრივი სტანდარტის მიღწევის მონიტორინგი:       

4.1. 
მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრება 

(განმსაზღვრელი შეფასების მიხედვით)  

I სემესტრი, II 

სემესტრი 
მ.ჩიკვაიძე ანგარიში 

4.2 
შემაჯამებელი წერების თემატიკის, ფორმისა და 

გრაფიკის შესაბამისობა სასკოლო სასწავლო 

გეგმასთან.  
ნოემბერი, მარტი მ.ჩიკვაიძე შერჩევით 

4.3 
საგნის სწავლების დინამიკა  I სემესტრი, II 

სემესტრი 
დეკემბერი, ივნისი 

კათედრის 

ხელმძღვანელი 

ყველა 

საგანში 

5 
2019-2020 სასწავლო წელს წლიური გამოცდა 

ჩატარდება VII-VIII-IX კლასებშi:   
      

5.1 

            VII კლასებში შემდეგ საგნებში:    

ივნისი 
მ.გელაშვილი, 

მ.ჩიკვაიძე 
      მათემატიკა;

    ქართული ენა და ლიტერატურა.

5.2 
VIII კლასებში შემდეგ საგნებში:    

ივნისი 
მ.გელაშვილი, 

მ.ჩიკვაიძე 
  

  ქართული ენა და ლიტერატურა;
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  ინგლისური ენა.

5.3 

             IX კლასებში შემდეგ საგნებში:    

ივნისი 
მ.გელაშვილი, 

მ.ჩიკვაიძე 
    ქართული ენა და ლიტერატურა;

  ბიოლოგია.

6 გაკვეთილებზე დასწრება მთელი წელი 
მ. გელაშვილი, მ. 

ჩიკვაიძე, კათედრის 

ხელმძღვანელი   
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