შპს თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა-ლიცეუმი „მწიგნობართუხუცესი“
სახელმძღვანელოები 2018-2019 სასწავლო წელი

I კლასი
დასახელება

გამომცემლობა

ქართული ენა
მოსწავლის წიგნი, ნაწ. I, ნაწ. II
მოსწავლის რვეული

შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"

მათემატიკა
მოსწავლის წიგნი
მოსწავლის რვეული

New Building Blocks 1
მოსწავლის წიგნი

Русский язык (დ 01) (დ 02)
Рабочая тетрадь (დ 01) (დ 02)
ბუნება
მოსწავლის წიგნი
მოსწავლის რვეული

დასახელება

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"

Русский язык (დ 1)
Рабочая тетрадь
ბუნება
მოსწავლის წიგნი
მოსწავლის რვეული

Knezovic, Danka Singer, Paula Vrankovic

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"

თამარ კვანტალიანი, მაია ლევიძე, ლეილა
მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, რუსუდან
ახვლედიანი

II კლასი
გამომცემლობა

ავტორი/ავტორები

შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"

ვახტანგ როდონაია, ლალი ვაშაკიძე, მარიამ
მირიანაშვილი, ავთანდილ არაბული

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"

ბაკურ სულაკაური, გურამ ბერიშვილი, იათამზე
კოტეტიშვილი, მაია წილოსანი, ნადეჟდა
ჯაფარიძე, ნანი წულაია

New Building Blocks 2
მოსწავლის წიგნი
მოსწავლის რვეული

ბაკურ სულაკაური, გურამ ბერიშვილი, იათამზე
კოტეტიშვილი, მაია წილოსანი, ნადეჟდა
ჯაფარიძე, ნანი წულაია
Kristina Cajo Andel, Daska Domljan, Ankica

მარინე ბარსეგოვა

მათემატიკა
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II
მოსწავლის რვეული

ვახტანგ როდონაია, ლალი ვაშაკიძე, მარიამ
მირიანაშვილი, ქეთევან თოფაძე

შპს "ოცდამეერთე"

ქართული ენა
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II
მოსწავლის რვეული ნაწ. I, ნაწ. II

ავტორი/ავტორები

Kristina Cajo Andel, Daska Domljan, Ankica
შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"

Knezovic, Danka Singer, Paula Vrankovic

შპს "ოცდამეერთე"

მარინე ბარსეგოვა

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"

თამარ კვანტალიანი, მაია ლევიძე, ლეილა
მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, რუსუდან
ახვლედიანი

დასახელება

III კლასი
გამომცემლობა

ქართული ენა
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II
მოსწავლის რვეული ნაწ. I, ნაწ. II

მათემატიკა
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"

ვახტანგ როდონაია, ლალი ვაშაკიძე, მარიამ
მირიანაშვილი, ავთანდილ არაბული

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"

ბაკურ სულაკაური, გურამ ბერიშვილი, იათამზე
კოტეტიშვილი, მაია წილოსანი, ნადეჟდა
ჯაფარიძე, ნანი წულაია

New Building Blocks 3
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II
მოსწავლის რვეული ნაწ. I, ნაწ. II

Русский язык (დ 2)
Рабочая тетрадь
მე და საზოგადოება
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II
მოსწავლის რვეული ნაწ. I, ნაწ. II

ბუნება
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება

Kristina Cajo Andel, Daska Domljan, Ankica
შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"

მოსწავლის წიგნი

დასახელება

მარინე ბარსეგოვა

შპს „გამომცემლობა სიდი - ეკონომიკური
განათლებისა და განვითარების ცენტრი“

ნინო ტალახაძე

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"

თამარ კვანტალიანი, მაია ლევიძე, ლეილა
მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, რუსუდან
ახვლედიანი

შპს "გამომცემლობა დიოგენე"

ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი,
ნინო ციციშვილი, ნინო მიქაბერიძე

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

მარიკა ჩიკვაიძე

IV კლასი
გამომცემლობა

ქართული ენა
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II
მოსწავლის რვეული

მათემატიკა
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

Русский язык (დ 3)
Рабочая тетрадь
მე და საზოგადოება
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II
მოსწავლის რვეული ნაწ. I, ნაწ. II

ბუნება
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება

ვახტანგ როდონაია, ლალი ვაშაკიძე, მარიამ
მირიანაშვილი, ავთანდილ არაბული

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"

ბაკურ სულაკაური, გურამ ბერიშვილი, იათამზე
კოტეტიშვილი, მაია წილოსანი, ნადეჟდა
ჯაფარიძე, ნანი წულაია
Kristina Cajo Andel, Daska Domljan, Ankica

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"

მოსწავლის წიგნი

Knezovic, Danka Singer, Paula Vrankovic

შპს "ოცდამეერთე"

მარინე ბარსეგოვა

შპს „გამომცემლობა სიდი - ეკონომიკური
განათლებისა და განვითარების ცენტრი“

ნინო ტალახაძე

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"

თამარ კვანტალიანი, მაია ლევიძე, ლეილა
მიქიაშვილი, მაია ბლიაძე, რუსუდან
ახვლედიანი

შპს "გამომცემლობა დიოგენე"

ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი,
ნინო ციციშვილი, ნინო მიქაბერიძე

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

მარიკა ჩიკვაიძე

მოსწავლის წიგნი

მუსიკა

ავტორი/ავტორები

შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"

New Building Blocks 4
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II
მოსწავლის რვეული

Knezovic, Danka Singer, Paula Vrankovic

შპს "ოცდამეერთე"

მოსწავლის წიგნი

მუსიკა

ავტორი/ავტორები

V კლასი
გამომცემლობა

დასახელება
ქართული ენა და ლიტერატურა
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II
მოსწავლის რვეული

მათემატიკა
მოსწავლის წიგნი I, II

ავტორი/ავტორები

შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი"

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი,
ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი,
ენგურ ქურციკიძე

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"

მაია წილოსანი, ნადეჟდა ჯაფარიძე,
ნანი წულაია

ცისანა ლეჟავა

Tsisana Burdiladze-Lezhava

შპს "ოცდამეერთე"

მარინე ბარსეგოვა

შპს "გამომცემლობა ტრიასი"

ხათუნა გოგალაძე, მარინა ჯალიაშვილი,
თამარ სადაგიშვილი, ილია ლომიძე,
ზაზა ჯალიაშვილი, შორენა სამაკაშვილი, თეა
ქუთათელაძე

შპს "გამომცემლობა კლიო"

გიორგი ავთანდილაშვილი, ნოდარ
ელიზბარაშვილი, როლანდ თოფჩიშვილი,
ელენე მეძმარიაშვილი,ანა კუპრავა-გოგოლაძე

შპს "გამომცემლობა დიოგენე"

ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი, ნინო
მიქაბერიძე

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

მარიკა ჩიკვაიძე

English -V
მოსწავლის წიგნი
მოსწავლის რვეული

Русский язык (დ 4)
Рабочая тетрадь
ბუნება
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

ჩვენი საქართველო
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება
მოსწავლის წიგნი

მუსიკა
მოსწავლის წიგნი

VI კლასი
გამომცემლობა

დასახელება
ქართული ენა და ლიტერატურა
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II
მოსწავლის რვეული

მათემატიკა
მოსწავლის წიგნი I, II

ავტორი/ავტორები

შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი"

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი,
ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი,
ენგურ ქურციკიძე

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"

მაია წილოსანი, ნადეჟდა ჯაფარიძე,
ნანი წულაია

ცისანა ლეჟავა

Tsisana Burdiladze-Lezhava

”არტანუჯი”

მ. ლორთქიფანიძე ი. ჩხეიძეთ. ჩიმაკაძე

English -VI
მოსწავლის წიგნი
მოსწავლის რვეული

Русский язык (ს 2)
Рабочая тетрадь
ბუნება
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

ჩვენი საქართველო
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

სახვითი და გამოყენებითი
ხელოვნება

შპს "გამომცემლობა ტრიასი"

შპს "გამომცემლობა კლიო"

შპს "გამომცემლობა დიოგენე"

ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი, ნინო
მიქაბერიძე

შპს "გამომცემლობა ინტელექტი"

მარიკა ჩიკვაიძე

მოსწავლის წიგნი

მუსიკა
მოსწავლის წიგნი

ხათუნა გოგალაძე, მარინა ჯალიაშვილი,
თამარ სადაგიშვილი, ილია ლომიძე,
ზაზა ჯალიაშვილი, შორენა სამაკაშვილი, თეა
ქუთათელაძე
გიორგი ავთანდილაშვილი, ნოდარ
ელიზბარაშვილი, როლანდ თოფჩიშვილი,
ელენე მეძმარიაშვილი,ანა კუპრავა-გოგოლაძე

VII კლასი
გამომცემლობა

დასახელება
ქართული ენა და ლიტერატურა

„საგამომცემლო სახლი სწავლანი“

მათემატიკა

შპს „ინტელექტი“

მათემატიკა

შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“

(მათემატიკური კლასებისთვის)

ავტორი/ავტორები
ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი,
ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი,
მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი,
ლალი დათაშვილი
გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია
მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)
ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი წულაია,
ნინო გულუა, გია ძაგანია

ძირითადი სახელმძღვანელო:

New Inspiration 1
Student’s Book 1
Workbook 1
დამატებითი სახელმძღვანელოები:

“MACMILLAN”

Thoughts and Notions 2.

International Student Edition

Patricia Ackert; Linda Lee

Grammarway 1

Express Publishing

Jenny Dooley – Virginia Evans

Русский язык (ს 3)
Рабочая тетрадь

”არტანუჯი”

მ. ლორთქიფანიძე ი. ჩხეიძეთ. ჩიმაკაძე

ისტორია

შპს „ბაკურ სულაკაური“

გეოგრაფია

შპს „მერიდიანი“

„ბუნებისმეტყველება“

შპს „გამომცემლობა დიოგენე“

ხელოვნება

შპს კლიო

მუსიკა

შპს „ინტელექტი“

(Reading and Vocabulary
Development)

შპს „კლიო“

გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ლალი
ფირცხალავა.
ზურაბ დავითაშვილი, ნოდარ
ელიზბარაშვილი,დარეჯან ფაღავა, იამზე
ეცეტაძე, ნიკოლოზ ბერუჩაშვილი
ლამარა ბურდილაძე, მარინე ბაგალიშვილი,
ლია თევზაძე, ქეთევან ტატიშვილი
ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ
ჯაყელი
მარიკა ჩიკვაიძე

VIII კლასი
გამომცემლობა

დასახელება
ქართული ენა და ლიტერატურა

„საგამომცემლო სახლი სწავლანი“

მათემატიკა

შპს „ინტელექტი“

მათემატიკა

შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“

(მათემატიკური კლასებისთვის)

ავტორი/ავტორები
ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი,
ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი,
მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი,
ლალი დათაშვილი
გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია
მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)
ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი წულაია,
ნინო გულუა, გია ძაგანია

ძირითადი სახელმძღვანელო:

New Inspiration 2
Student’s Book 2
Workbook 2
დამატებითი სახელმძღვანელოები:

“MACMILLAN”

What A World 3. Reading.

Longman

Milada Broukal

Grammarway 2

Express Publishing

Jenny Dooley – Virginia Evans

Русский язык (ს 4)
Рабочая тетрадь

”არტანუჯი”

მ. ლორთქიფანიძე ი. ჩხეიძეთ. ჩიმაკაძე

ისტორია

შპს „ბაკურ სულაკაური – ქართული
ბიოგრაფიული ცენტრი“

გეოგრაფია

შპს „მერიდიანი“ შპს „კლიო“

სამოქალაქო თავდაცვა და
უსაფრთხოება

შპს „სიდი- ეკონომიკური განათლებისა და
განვითარების ცენტრი“

ნინო ტალახაძე

ბიოლოგია

შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა)
იოსებაშვილი

ფიზიკა
ქიმია

შპს „დიოგენე“

ქეთევან ტატიშვილი

შპს „ინტელექტი“

მ. ვარდიაშვილი

ხელოვნება

შპს კლიო

ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ
ჯაყელი

მუსიკა

შპს „ინტელექტი“

მარიკა ჩიკვაიძე

(Amazing Stories from Around the
Globe)

გიორგი სანიკიძე, რევაზ გაჩეჩილაძე, ლევან
გორდეზიანი, ნინო კიღურაძე, ზვიად
მიმინოშვილი.
ზურაბ დავითაშვილი, ნოდარ
ელიზბარაშვილი,დარეჯან ფაღავა, იამზე
ეცეტაძე, ნიკოლოზ ბერუჩაშვილი

IX კლასი
გამომცემლობა

დასახელება

ავტორი/ავტორები
ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი,
ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი,
მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი,
ლალი დათაშვილი
გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია
მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ქართული ენა და ლიტერატურა

„საგამომცემლო სახლი სწავლანი“

მათემატიკა

შპს „ინტელექტი“

მათემატიკა

შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“
“MACMILLAN”

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

International Student Edition

Patricia Ackert; Linda Lee

(მათემატიკური კლასებისთვის)
ძირითადი სახელმძღვანელო:

New Inspiration 3
Student’s Book 3
Workbook 3
დამატებითი სახელმძღვანელოები:

Cause and Effect 3.
(Reading and Vocabulary
Development)

Destination B1

“MACMILLAN”

Русский язык (ს 5)
Рабочая тетрадь

”არტანუჯი”

საქართველოს ისტორია

შპს „ბაკურ სულაკაური“

სამოქალაქო განათლება

შპს „სიდი“

საქართველოს გეოგრაფია

შპს „მერიდიანი“ შპს „კლიო“

ბიოლოგია

შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“

ფიზიკა
ქიმია

შპს „დიოგენე“

ქეთევან ტატიშვილი

შპს „ინტელექტი“

მ. ვარდიაშვილი

ხელოვნება

შპს კლიო

ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ
ჯაყელი

მუსიკა

შპს „ინტელექტი“

მარიკა ჩიკვაიძე

მ. ლორთქიფანიძე ი. ჩხეიძეთ. ჩიმაკაძე
მარიამ ლორთქიფანიძე, ნოდარ ასათიანი,
ფარნაოზ ლომაშვილი, როინ მეტრეველი,
გიორგი ოთხმეზური
ნინო ტალახაძე, თამარ ქალდანი, თამარ
ბრეგვაძე, ივანე პეტრიაშვილი
ზურაბ დავითაშვილი, ნოდარ
ელიზბარაშვილი,დარეჯან ფაღავა, იამზე
ეცეტაძე, ნიკოლოზ ბერუჩაშვილი
ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა)
იოსებაშვილი

დასახელება

X კლასი
გამომცემლობა

ქართული ენა და ლიტერატურა

„საგამომცემლო სახლი სწავლანი“

მათემატიკა

შპს „ინტელექტი“

მათემატიკა
(მათემატიკური კლასებისთვის)

შპს „ბაკურ სულაკაურის
გამომცემლობა - ქართული
ბიოგრაფიული ცენტრი“

ავტორი/ავტორები
ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ
არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი,
ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი
თანაავტორები: გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე,
ია მებონია, ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)
ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი წულაია, ნინო
გულუა, გია ძაგანია

ძირითადი სახელმძღვანელო:

Gateway A2

“MACMILLAN”

Student’s Book
Workbook
დამატებითი სახელმძღვანელოები:

ROUND-UP 5

“Longman”

Concepts and Comments 4G

International Student Edition

Patricia Ackert; Linda Lee

”არტანუჯი”

მ. ლორთქიფანიძე ი. ჩხეიძეთ. ჩიმაკაძე

(Reading and Vocabulary
Development)
Русский язык (ს 6)

Рабочая тетрадь
ისტორია

შპს „ბაკურ სულაკაური “

სამოქალაქო განათლება

შპს „ბაკურ სულაკაური “

მსოფლიოს გეოგრაფია

შპს „ბაკურ სულაკაური – ქართული
ბიოგრაფიული ცენტრი“

ნინო კიღურაძე, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი,
გიორგი ოთხმეზური, ლალი ფირცხალავა
თამარ ბრეგვაძე, ივანე პეტრიაშვილი, ნინო ტალახაძე,
თამარ ქალდანი
მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით
კერესელიძე, ზურაბ სეფერთელაძე

შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი

შპს „დიოგენე“

ქეთევან ტატიშვილი

შპს „ინტელექტი“

მ. ვარდიაშვილი

ბიოლოგია
ფიზიკა
ქიმია

დასახელება

XI კლასი
გამომცემლობა

ქართული ენა და ლიტერატურა

„საგამომცემლო სახლი სწავლანი“

მათემატიკა

შპს „ინტელექტი“

ავტორი/ავტორები
ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ
არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი,
ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი
გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია,
ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

ძირითადი სახელმძღვანელო:

Gateway B1

“MACMILLAN”

Student’s Book
Workbook
დამატებითი სახელმძღვანელოები:

Grammarway 3

Express Publishing

Jenny Dooley – Virginia Evans

Concepts and Comments 4G

International Student Edition

Patricia Ackert; Linda Lee

”არტანუჯი”

მ. ლორთქიფანიძე ი. ჩხეიძეთ. ჩიმაკაძე

შპს „ბაკურ სულაკაური – ქართული
ბიოგრაფიული ცენტრი“
შპს „ბაკურ სულაკაურის
გამომცემლობა“

ნინო კიღურაძე, გიორგი სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი,
ლალი ფირცხალავა, რევაზ გაჩეჩილაძე
მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით
კერესელიძე, ზურაბ სეფერთელაძე

შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) იოსებაშვილი

შპს კლიო

მ.სეხნიაშვილი

შპს „დიოგენე“

ქეთევან ტატიშვილი

შპს „ინტელექტი“

მ. ვარდიაშვილი

(Reading and Vocabulary
Development)
Русский язык (ს 7)

Рабочая тетрадь
ისტორია
გლობალური გეოგრაფია
ძირითადი სახელმძღვანელო:

ბიოლოგია
დამატებითი სახელმძღვანელო:

ბიოლოგია სატესატო
გამოცდისათვის თეორიული
მასალა, ტესტები
I – II ნაწილი

ფიზიკა
ქიმია

დასახელება

XII კლასი
გამომცემლობა

ქართული ენა და ლიტერატურა

„საგამომცემლო სახლი სწავლანი“

მათემატიკა

შპს „ინტელექტი“

ძირითადი სახელმძღვანელო:
Gateway B1+

“MACMILLAN”

ავტორი/ავტორები
ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ
არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა გიგინეიშვილი,
ლაურა გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი
გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია მებონია,
ლამარა ჭელიძე (ქურჩიშვილი)

Student’s Book
Workbook

დამატებითი სახელმძღვანელო:
Grammarway 4

Русский язык (ს 8)
Рабочая тетрадь
ისტორია
სამოქალაქო თავდაცვა და
უსაფრთხოება

Express Publishing

Jenny Dooley – Virginia Evans

”არტანუჯი”

მ. ლორთქიფანიძე ი. ჩხეიძეთ. ჩიმაკაძე

შპს „ბაკურ სულაკაური – ქართული
ბიოგრაფიული ცენტრი“
შპს „სიდი- ეკონომიკური
განათლებისა და განვითარების
ცენტრი“

ნინო კიღურაძე, რევაზ გაჩეჩილაძე, გიორგი სანიკიძე
ავტორები: ნინო ტალახაძე

