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1 კომუნიკაცია ქართულ ენაზე რ. გაბეჩავა, ზ. ჭუმბურიძე ქართული ენა 11

ა. არაბული ქართული მეტყველების კულტურა

დანიელ პენაკი სკოლის სევდა
http://www.diogene.ge/media/usercontent/books/bookfiles/bookfile_54de038e33

4cf.pdf

სტივ ჯობსი გამოსვლა სტენფორდში - ტექსტი
https://www.marketer.ge/steve-jobs-stanford-speech/

https://www.youtube.com/watch?v=mShCkqUsspg

სტივ ჯობსი გამოსვლა სტენფორდში - ვიდეო https://youtu.be/VELcuM0qy3M

მხ/ფ " ვედრება" https://youtu.be/FpFbA8biIFc

მხ/ ფ " ქორწილი" https://www.adjaranet.com/movies/8563/Problem-Child

"რთული ბავშვები" მხ/ფ https://youtu.be/q7rl86gmcGc

ივანე ჯავახიშვილი
 საჯარო გამოსვლა თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში.
https://youtu.be/WgvLNBvpGMM

"ქალის სურნელი" მხ/ ფ, ნაწყვეტი (ფრენკის მონოლოგი).
http://www.diogene.ge/media/usercontent/books/bookfiles/bookfile_54de038e33

4cf.pdf

გოდერძი ჩოხელი
"ცხრა შეკითხვა სიყვარულის შესახებ"

ო, ჰენრი, " მოგვთა საჩუქრები"

https://m.facebook.com/notes/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%9A%E1%83%

98%E1%83%9A%E1%83%98-

%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98-

ერნესტ ჰემინგუეი "კატა წვიმაში" https://burusi.wordpress.com/2010/03/30/hemingway/

ვაჟა ფშაველა " ალუდა ქეთელაური" https://poetry.ge/poets/vazha-pshavela/poems/2606.aluda-ketelauri.htm

აკაკი წერეთელი  "გამზრდელი" https://poetry.ge/poets/akaki-tsereteli/poems/457.gamzrdeli-poema.htm

2 მათემატიკური წიგნიერება ღვაბერიძე გეომეტრია ნაწილი I
https://en.calameo.com/read/003240903294c65fac727?fbclid=IwAR3-a-

SzAAShHLGDakWiPRx2YHaimn78VTeq4bbuPXTBeQdJEYpDPuPz_Ow

ღვაბერიძე გეომეტრია ნაწილი II

ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა, გ. აბესაძე, 

ზ. მეტრეველი

მათემატიკა მეორე ნაწილი გეომეტრია (თეორია და 

ამოცანათა კრებული)

ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა, ნ. 

მაჭარაშვილი, გ. აბესაძე, ზ. 

მეტრეველი

მათემატიკა პირველი ნაწილი გეომეტრია (თეორია და 

ამოცანათა კრებული)

გ. გოგიაშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. 

მებონია, ლ. ქურჩიშვილი
გავიმეოროთ მათემატიკა ნაწილი II

გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. 

მებონია, ლ. ქურჩიშვილი
მათემატიკა XI

გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, ი. 

მებონია, ლ. ქურჩიშვილი
მათემატიკა XII
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3
მეცნიერება და ტექნოლოგიები
ბიოლოგია

https://cloud.graasp.eu/ka/pages/5c7d48b8d8f5dee7179ba4f2/subpages/5c7d48b8

d8f5dee7179ba4f5

http://skoool.emis.ge/main.php

https://ka.khanacademy.org/science/biology

ნ. ზაალიშვილი, ნ. იოსებაშვილი
ბიოლოგია მე-9 კლასი, მოსწავლის სახელმძღვანელო, 

მასწავლებლის სახელმძღვანელო

ნ. ზაალიშვილი, ნ. იოსებაშვილი
ბიოლოგია მე-10 კლასი, მოსწავლის სახელმძღვანელო, 

მასწავლებლის სახელმძღვანელო

ნ. ზაალიშვილი, ნ. იოსებაშვილი
ბიოლოგია მე-11 კლასი მოსწავლის სახელმძღვანელო, 

მასწავლებლის სახელმძღვანელო

3
მეცნიერება და ტექნოლოგიები
ქიმია

გ. ანდროკინაშვილი, დ.გულაია, მ. 

მამიაშვილი
IX  ქიმია

გ. ანდროკინაშვილი, დ.გულაია, მ. 

მამიაშვილი
X  ქიმია

გ. ანდროკინაშვილი, დ.გულაია, მ. 

მამიაშვილი
XI  ქიმია

3
მეცნიერება და ტექნოლოგიები
ფიზიკა

ქ. ტატიშვილი ფიზიკა 10

თ. გვარამიას მიერ მოწოდებული ინტერნეტ რესურსი

3
მეცნიერება და ტექნოლოგიები
გეოგრაფია

ზ. ტატაშიძე; ზ. სეფერთელაძე, გ. 

მარგველანი, ლ. კვერენჩხილაძე, ზ. 

ლაოშვილი

გეოგრაფია X კლასის სახელმძღვანელო

მ. ბლიაძე, გ. ჭანტურია, დ. 

კერესელიძე
გეოგრაფია 7

ლ. გულვერდაშვილის მიერ მოწოდებული ინტერნეტ 

რესურსი

https://cloud.graasp.eu/ka/pages/5c7d48b8d8f5dee7179ba4f2/subpages/5c7d48b8d8f5dee7179ba4f5
https://cloud.graasp.eu/ka/pages/5c7d48b8d8f5dee7179ba4f2/subpages/5c7d48b8d8f5dee7179ba4f5
http://skoool.emis.ge/main.php
https://ka.khanacademy.org/science/biology
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4 მეწარმეობა
სტუდენტის სახელმძღვანელო „მეწარმეობა“ (პროფესიულ 

კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა);
http://www.businessombudsman.ge/cms/site_images/rogor%20daviwyo%20biznesi.pdf

მასწავლებლის სახელმძღვანელო „მეწარმეობა“ (პროფესიულ 

კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა);
http://www.startup.ge

საქართველოს კანონი ,,ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ http://www.qartuli.ge

საქართველოს კანონი ,,მეწარმეთა შესახებ“ http://www.qartuli.ge

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი (თავი XII) http://georgia.smetoolkit.org/georgia/ka

საქართველოს შრომის კოდექსი www.rs.ge

,,სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების  შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 

№415  დადგენილება

,,სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების  შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის №999 ბრძანება

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ ფინანსთა მინისტრის 

ბრძანება №996

5 მოქალაქეობა
ნ. ციხისთავი, გ. კიკნაძე, ც. ჩიკვაიძე, ნ. 

კიღურაძე
ისტორია 10 მოსწავლის წიგნი

ნ. კიღურაძე, გ. სანიკიძე, ლ. 

გორდეზიანი, ლ. ფირცხალავა, რ. 

გაჩეჩილაძე

ისტორია 11 მოსწავლის წიგნი

ნ. კიღურაძე, გ. სანიკიძე, რ. 

გაჩეჩილაძე
ისტორია 12 მოსწავლის წიგნი

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა 

დაცვის კონვენცია

https://www.civiceducation.ge/

http://www.businessombudsman.ge/cms/site_images/rogor daviwyo biznesi.pdf
http://www.startup.ge/
http://www.qartuli.ge/
http://www.qartuli.ge/
http://georgia.smetoolkit.org/georgia/ka
http://www.rs.ge/
https://www.civiceducation.ge/

