
 

შპს თბილისის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლა-ლიცეუმი „მწიგნობართუხუცესი“ 

სახელმძღვანელოები 2021-2022 სასწავლო წელი 

 

I კლასი 

დასახელება გამომცემლობა ავტორი/ავტორები 

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

მოსწავლის რვეული 

შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"  
ვახტანგ როდონაია, ლალი ვაშაკიძე, მარიამ 

მირიანაშვილი, ქეთევან თოფაძე 

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

მოსწავლის რვეული 

შპს გამომცემლობა ინტელექტი 
გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია 

მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი 

ძირითადი სახელმძღვანელო: 

New Building Blocks 1 

დამატებითი სახელმძღვანელო:  
Oxford Phonics World 2. + Workbook 

Short Vowels 

  

“ბაკურ სულაკაური” 
 
 OXFORD 
 

 

 

Kaj Schwermer, Julia Chang, Craig Wright  

Русский язык  (დ 01) (დ 02) 

Рабочая тетрадь (დ 01) (დ 02) 
შპს "ოცდამეერთე"  მარინე ბარსეგოვა 

ბუნება 

მოსწავლის წიგნი 

მოსწავლის რვეული  
შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"  გ.კვანტალიანი, ლ.მიქიაშვილი 

ხელოვნება 
მოსწავლის წიგნი 

მოსწავლის სამუშაო რვეული 

 
„კლიო“ 

ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, თ.ჯაყელი 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_masw.%20%20wigni_1%20kl.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_masw.%20%20wigni_1%20kl.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_1%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_1%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_2%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_2%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20rveuli%201%20kl.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/math%201%20moswavlis%20wigni.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_1%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_1%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_2%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_2%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/math%201%20rveuli.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/buneba%201%20moswavlis%20wigni-ilovepdf-compressed.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/buneba%201%20rveuli.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/buneba%201%20moswavlis%20wigni-ilovepdf-compressed.pdf


 

 

II კლასი 

დასახელება გამომცემლობა ავტორი/ავტორები 

ქართული ენა 
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II 

მოსწავლის რვეული ნაწ. I, ნაწ. II 

შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"   
ვახტანგ როდონაია, ლალი ვაშაკიძე, მარიამ 

მირიანაშვილი, ავთანდილ არაბული 

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

მოსწავლის რვეული, ნაწ. I,  ნაწ. II 

შპს გამომცემლობა ინტელექტი 
გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია 

მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი 

ძირითადი სახელმძღვანელო: 

New Building Blocks 2 

Student’s Book   

Workbook        

დამატებითი სახელმძღვანელო:  
Grammar Friends 1 

“ბაკურ სულაკაური”  

                                
 
 
OXFORD 

 
 
 
 

Tim Ward 

Русский язык  (დ 1) 

Рабочая тетрадь  
შპს "ოცდამეერთე"  მარინე ბარსეგოვა 

ბუნება 

მოსწავლის წიგნი 

მოსწავლის რვეული  
შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"  გ. კვანტალიანი, ლ.მიქიაშვილი  

ხელოვნება 
მოსწავლის წიგნი 

მოსწავლის სამუშაო რვეული 

 
„კლიო“ 

ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, თ.ჯაყელი 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_1%20nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_1%20nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_%202nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_%202nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20rveuli_3%20kl_1%20nawili%20.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20rveuli_3%20kl_1%20nawili%20.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20rveuli_3%20kl_2%20nawili%20.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20rveuli_3%20kl_2%20nawili%20.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/math%201%20moswavlis%20wigni.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_1%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_1%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_2%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_2%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/math%201%20rveuli.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_1%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_1%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_2%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_2%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/buneba%201%20moswavlis%20wigni-ilovepdf-compressed.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/buneba%201%20rveuli.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/buneba%201%20moswavlis%20wigni-ilovepdf-compressed.pdf


 

III კლასი 

დასახელება გამომცემლობა ავტორი/ავტორები 

ქართული ენა 
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II 

მოსწავლის რვეული ნაწ. I, ნაწ. II 

შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"   
ვახტანგ როდონაია, ლალი ვაშაკიძე, მარიამ 

მირიანაშვილი, ავთანდილ არაბული 

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

შპს გამომცემლობა ინტელექტი 
გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია 

მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი 

ძირითადი სახელმძღვანელო: 

New Building Blocks 3  (2nd Edition) 
 Student’s Book   
Workbook   

დამატებითი სახელმძღვანელო:   
 Grammar Friends 2 
Ali Baba and the Forty Thieves 
Dominoes 
Quick starter  
Retold by Janet Hardy-Gould 

https://documentcloud.adobe.com/link/r

eview?uri=urn:aaid:scds:US:1185b2bc-

3b6d-496e-aa72-64963a0dd7f3 

 

“ბაკურ სულაკაური”  

 

 

OXFORD 
 

OXFORD 
Tim Ward 

Русский язык   - V класс 

Рабочая тетрадь  
შპს "ოცდამეერთე"  მარინე ბარსეგოვა 

მე და საზოგადოება 
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II 

მოსწავლის რვეული ნაწ. I, ნაწ. II 

შპს „გამომცემლობა სიდი - ეკონომიკური 

განათლებისა და განვითარების ცენტრი“ 
ნინო ტალახაძე 

ბუნება 

მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II 

მოსწავლის რვეული  
შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"  მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი 

ხელოვნება 
მოსწავლის წიგნი 

მოსწავლის სამუშაო რვეული 

 
„კლიო“ 

ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე, თ.ჯაყელი 

მუსიკა 
მოსწავლის წიგნი 

გამომცემლობა ინტელექტი მ.ჩიკვაიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_1%20nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_1%20nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_%202nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_%202nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20rveuli_3%20kl_1%20nawili%20.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20rveuli_3%20kl_1%20nawili%20.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20rveuli_3%20kl_2%20nawili%20.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20rveuli_3%20kl_2%20nawili%20.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/math%201%20moswavlis%20wigni.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_1%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_1%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_2%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_2%20naw.pdf
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:1185b2bc-3b6d-496e-aa72-64963a0dd7f3
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:1185b2bc-3b6d-496e-aa72-64963a0dd7f3
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:1185b2bc-3b6d-496e-aa72-64963a0dd7f3
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_1%20nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_1%20nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_%202nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_%202nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20rveuli_3%20kl_1%20nawili%20.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20rveuli_3%20kl_1%20nawili%20.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20rveuli_3%20kl_2%20nawili%20.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20rveuli_3%20kl_2%20nawili%20.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_1%20nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_1%20nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_%202nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_%202nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/buneba%201%20rveuli.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/buneba%201%20moswavlis%20wigni-ilovepdf-compressed.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/buneba%201%20moswavlis%20wigni-ilovepdf-compressed.pdf


 

IV კლასი 

დასახელება გამომცემლობა ავტორი/ავტორები 
ქართული ენა 
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II 

მოსწავლის რვეული   

შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"   
ვახტანგ როდონაია, ლალი ვაშაკიძე, მარიამ 

მირიანაშვილი, ავთანდილ არაბული 

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

III, ნაწ. IV 

შპს გამომცემლობა ინტელექტი 
გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია 

მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი 

ძირითადი სახელმძღვანელო: 

New Building Blocks 4 

Student’s Book   

Workbook   

დამატებითი სახელმძღვანელო: 

 Facts and Figures 1 (Fourth Edition) 

(Units 1-4) 

 

“ბაკურ სულაკაური”    

 

 

  

“Thomson”                                                        

 

 

Patricia Ackert, Linda Lee 

Русский язык   - VI класс 

Рабочая тетрадь 
შპს "ოცდამეერთე"  მარინე ბარსეგოვა 

მე და საზოგადოება 
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II 

მოსწავლის რვეული ნაწ. I, ნაწ. II 

შპს „გამომცემლობა სიდი - ეკონომიკური 

განათლებისა და განვითარების ცენტრი“ 
ნინო ტალახაძე 

ბუნება 

მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II 

მოსწავლის რვეული  
შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"  მაია ბლიაძე, რუსუდან ახვლედიანი 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 
მოსწავლის წიგნი  

შპს "გამომცემლობა დიოგენე"  
ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი, 

ნინო ციციშვილი, ნინო მიქაბერიძე 

მუსიკა 
მოსწავლის წიგნი 

გამომცემლობა ინტელექტი მ.ჩიკვაიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_1%20nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_1%20nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_%202nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_%202nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/math%201%20moswavlis%20wigni.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_1%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_1%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_2%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_mosw%20wigni_1%20kl_2%20naw.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_1%20nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_1%20nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_%202nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_%202nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20rveuli_3%20kl_1%20nawili%20.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20rveuli_3%20kl_1%20nawili%20.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20rveuli_3%20kl_2%20nawili%20.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20rveuli_3%20kl_2%20nawili%20.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_1%20nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_1%20nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_%202nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_%202nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/buneba%201%20rveuli.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/buneba%201%20moswavlis%20wigni-ilovepdf-compressed.pdf


 

V კლასი 

დასახელება გამომცემლობა ავტორი/ავტორები 

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

მოსწავლის რვეული 

შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი"  

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი,  

ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი,  

ენგურ ქურციკიძე 

„მათემატიკა 5“ 

მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II,  ნაწ. III 
გამომცემლობა „ინტელექტი“, 2018 წელი 

გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, 

ლ.ქურჩიშვილი. 

ძირითადი სახელმძღვანელო: 

New Building Bridges 5 
Student’s Book  
Workbook  

დამატებითი სახელმძღვანელო: 

Facts and Figures 1 (Fourth Edition) 
 (Units 5-7) 
IV კლასში დაწყებული სახელმძღვანელო გრძელდება 

 

“ბაკურ სულაკაური” 

 
 
 

“Thomson” 

 
 
 
 
 
Patricia Ackert, Linda Lee 

Русский язык  (დ 4) 

Рабочая тетрадь  
შპს "ოცდამეერთე"  მარინე ბარსეგოვა 

ბუნება  

მოსწავლის წიგნი   
შპს "გამომცემლობა ტრიასი" 

ხათუნა გოგალაძე, მარინა ჯალიაშვილი,  

თამარ სადაგიშვილი, ილია ლომიძე,  

ზაზა ჯალიაშვილი, შორენა სამაკაშვილი, თეა 

ქუთათელაძე 

ჩვენი საქართველო 
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II 

შპს "გამომცემლობა კლიო"  

გიორგი ავთანდილაშვილი, ნოდარ 

ელიზბარაშვილი, როლანდ თოფჩიშვილი, 

ელენე მეძმარიაშვილი,ანა კუპრავა-გოგოლაძე 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 
მოსწავლის წიგნი  

შპს "გამომცემლობა დიოგენე"  
ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი, ნინო 

მიქაბერიძე 

მუსიკა 
მოსწავლის წიგნი 

გამომცემლობა ინტელექტი მ.ჩიკვაიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20I%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20I%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Ena%20(Mostsav.%20Rveuli).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20I%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20I%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_1%20nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_1%20nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_%202nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_%202nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/buneba%201%20moswavlis%20wigni-ilovepdf-compressed.pdf


 

VI კლასი 

დასახელება გამომცემლობა ავტორი/ავტორები 
ქართული ენა და ლიტერატურა 
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II 

მოსწავლის რვეული 

შპს "საგამომცემლო სახლი სწავლანი"  

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი,  

ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი,  

ენგურ ქურციკიძე 

 „მათემატიკა 6“,  
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II  ,  ნაწ.III 

გამომცემლობა „ინტელექტი“, 2018 წელი 
გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, 

ლ.ქურჩიშვილი. 

ძირითადი სახელმძღვანელო: 

New Building Bridges 6 
 Student’s Book  
 Workbook  

დამატებითი სახელმძღვანელო: 

What A World 1                

 

“ბაკურ სულაკაური” 

 

 

 

“Longman” 

 

 

 

 

 

Milada Broukal 

Русский язык   -7 класс 

Рабочая тетрадь  
 "კლიო"  ქ.შოშიაშვილი, ხ.ლუტიძე, ნ.ხომერიკი 

ბუნება  

მოსწავლის წიგნი  
შპს "გამომცემლობა ტრიასი" 

ხათუნა გოგალაძე, მარინა ჯალიაშვილი,  

თამარ სადაგიშვილი, ილია ლომიძე,  

ზაზა ჯალიაშვილი, შორენა სამაკაშვილი, თეა 

ქუთათელაძე 

ჩვენი საქართველო 
მოსწავლის წიგნი  ნაწ. I, ნაწ. II 

"კლიო"  

გ.ავთანდილაშვილი, ნ. ელიზბარაშვილი, 

რ.თოფჩიშვილი, ე.მეძმარიაშვილი, ა.კუპრავა-

გოგოლაძე. 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 
მოსწავლის წიგნი  

შპს "გამომცემლობა დიოგენე"  
ნანა კუნჭულია, მაია მეხაშიშვილი, ნინო 

მიქაბერიძე 

მუსიკა 
მოსწავლის წიგნი 

გამომცემლობა ინტელექტი მ.ჩიკვაიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20I%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20I%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Ena%20(Mostsav.%20Rveuli).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20I%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20I%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20I%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20I%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/buneba%201%20moswavlis%20wigni-ilovepdf-compressed.pdf


 

VII კლასი 

დასახელება გამომცემლობა ავტორი/ავტორები 
ქართული ენა და ლიტერატურა 
მოსწავლის წიგნი  

მოსწავლის რვეული  

„საგამომცემლო სახლი სწავლანი“ 

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, 

ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, 

ენგურ ქურციკიძე 

„მათემატიკა 7“ 
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II 

გამომცემლობა „ინტელექტი“,2019 წელი 
გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, 

ლ.ქურჩიშვილი. 

„მათემატიკა 7“,  
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II 

(ფიზიკა/მათემატიკური კლასებისთვის) 

„ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“, 2019 

წელი 
ნ.ჯაფარიძე, ნ.წულაია, მ.წილოსანი. 

ძირითადი სახელმძღვანელო:   

New Building Bridges 7 
Student’s Book  
Workbook  

დამატებითი სახელმძღვანელოები:  
Thoughts and Notions 2.   
(Reading and Vocabulary Development) 
 
Grammarway 1  

 

“ბაკურ სულაკაური” 

 
 
 
 
International Student Edition 
 
 
Express Publishing 

 
 
 
 
 
 
Patricia Ackert; Linda Lee 
 
 
Jenny Dooley – Virginia Evans 

Русский язык   - 7 класс 

Рабочая тетрадь  
შპს "ოცდამეერთე"  მარინე ბარსეგოვა 

ისტორია შპს „ლოგოს პრესი“ 
მზია სურგულაძე, გელა გამყრელიძე, ზურაბ 

კიკნაძე, თამარ უზუნაშვილი 

მოქალაქეობა შპს „გამომცემლობა დიოგენე“ 
გიორგი ნოზაძე, მაია ბოჭორიშვილი, 

ეკატერინე ფუტკარაძე, ნინო მიმინოშვილი 

გეოგრაფია 
მოსწავლის წიგნი  ნაწ. I, ნაწ. II 

მოსწავლის რვეული  

შპს "ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"  მაია ბლიაძე, დავით კერესელიძე 

ფიზიკა  
2019 ან 2020 წლის გამოცემა 

„შპს გამომცემლობა დიოგენე“  ქეთევან ტატიშვილი 

ბიოლოგია შპს "სულაკაურის გამომცემლობა"  
რუსუდან ახვლედიანი, ნატო შათირიშვილი, 

მზია სულამანიძე 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 
მოსწავლის წიგნი  

შპს „გამომცემლობა დიოგენე“ 
მაია მეხაშიშვილი, ნანა კუნჭულია, ნინო 

მიქაბერიძე 

მუსიკა 
მოსწავლის წიგნი 

გამომცემლობა ინტელექტი მ.ჩიკვაიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20I%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20I%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20I%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20I%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_1%20nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_1%20nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_%202nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%20ena_moswavlis%20wigni_3%20kl_%202nawili.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/buneba%201%20moswavlis%20wigni-ilovepdf-compressed.pdf


 

VIII კლასი 

დასახელება გამომცემლობა ავტორი/ავტორები 
ქართული ენა და ლიტერატურა 
მოსწავლის წიგნი  

მოსწავლის რვეული  

„საგამომცემლო სახლი სწავლანი“ 
ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, 

ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი 

„მათემატიკა VIII“ 
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II 

გამომცემლობა „ინტელექტი“,2020 წელი 
გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, 

ლ.ქურჩიშვილი. 

„მათემატიკა 8“,  
მოსწავლის წიგნი  ნაწ. I, ნაწ. II 

(ფიზიკა/მათემატიკური კლასებისთვის) 

„ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“, 2020 

წელი 
ნ.ჯაფარიძე, ნ.წულაია, მ.წილოსანი. 

ძირითადი სახელმძღვანელო: 

New Building Bridges 8 
Student’s Book  
Workbook  

დამატებითი სახელმძღვანელოები:   

What A World 2.   Reading. 
 (Amazing Stories from Around the Globe) 
 

Grammarway 2  

 

 

“ბაკურ სულაკაური” 

 

 

Longman  

 

 

 
Express Publishing 

 

 

 

 

 

Milada Broukal  

 

 

 
Jenny Dooley – Virginia Evans 

Русский язык   - 8 класс 

Рабочая тетрадь  
შპს "ოცდამეერთე"  მარინე ბარსეგოვა 

ისტორია შპს „ლოგოს პრესი“ 
მზია სურგულაძე, გელა გამყრელიძე, ზურაბ 

კიკნაძე, თამარ უზუნაშვილი 

მოქალაქეობა „ეპიგრაფი“ 
მ.მკალავიშვილი, მ.ბოჭორიშვილი, მ.ბაქრაძე, 

თ. ხათიაშვილი 

გეოგრაფია 
მოსწავლის წიგნი  

მოსწავლის რვეული  

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა მ.ბლიაძე დ.კერესელიძე, , მ.სეხნიაშვილი 

ბიოლოგია 8;  2020წლის გამოცემა შპს კლიო, 2020 წელი მარინა სეხნიაშვილი 

ფიზიკა2020წლის გამოცემა შპს „დიოგენე“ ქეთევან ტატიშვილი 

ქიმია შპს „საქართველოს მაცნე“   2020 წ.                     
თ.ბუთხუზი, ს.ფაცაცია, მ.კუჭუხიძე, 

თ.ხატისაშვილი, 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 
მოსწავლის წიგნი  

შპს „გამომცემლობა დიოგენე“ 
მაია მეხაშიშვილი, ნანა კუნჭულია, ნინო 

მიქაბერიძე 

მუსიკა 
მოსწავლის წიგნი 

გამომცემლობა ინტელექტი მ.ჩიკვაიძე 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20I%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20I%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20I%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20I%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/V%20KLASI%20-%20Qart.%20Literatura%20II%20nawili%20(Mostsav.%20Tsigni).pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/buneba%201%20moswavlis%20wigni-ilovepdf-compressed.pdf


 

IX კლასი 

დასახელება გამომცემლობა ავტორი/ავტორები 

ქართული ენა და ლიტერატურა 
მოსწავლის წიგნი  

მოსწავლის რვეული  

„საგამომცემლო სახლი სწავლანი“ 

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, 

ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, 

მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა 

გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი 

„მათემატიკა IX“  
მოსწავლის წიგნი    

გამომცემლობა „ინტელექტი“ 
გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, 

ლ.ქურჩიშვილი. 

„მათემატიკა 9“ 
მოსწავლის წიგნი   

(ფიზიკა/მათემატიკური კლასებისთვის) 

„ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“ ნ.ჯაფარიძე, ნ.წულაია, მ.წილოსანი.   

ძირითადი სახელმძღვანელო: 

 English 9 (Right on! 3) 
Student’s Book  
Workbook          

დამატებითი სახელმძღვანელოები:   
 Cause and Effect 3. 
(Reading and Vocabulary Development) 

 
Destination B1 

 
 

“ბაკურ სულაკაური”   

 
International Student Edition 

 

 

 
“MACMILLAN” 

 

 

თამარ ჯაფარიძე 

 
Patricia Ackert; Linda Lee 

Русский язык  (ს 5) 

Рабочая тетрадь 
”არტანუჯი” მ. ლორთქიფანიძე ი. ჩხეიძე თ. ჩიმაკაძე 

საქართველოსა და მსოფლიოს 

ისტორია 
შპს „ლოგოს პრესი“ 

მ.სურგულაძე, ვ.კეკელია, რ.ლაბაძე, შ. 

მურუსიძე, მ.ქურთუბაძე 

სამოქალაქო განათლება შპს „ბაკურ  სულაკაური “ 
ნინო ტალახაძე, თამარ ქალდანი, ივანე 

პეტრიაშვილი 

გეოგრაფია 
მოსწავლის წიგნი  

მოსწავლის რვეული  

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა მ.ბლიაძე დ.კერესელიძე, , მ.სეხნიაშვილი 

ბიოლოგია 9, 2021 წლის გამოცემა შპს „კლიო“, 2021 წელი მარინა სეხნიაშვილი 

ფიზიკა შპს „დიოგენე“      2021 წლის გამოცემა                         ქეთევან ტატიშვილი 

ქიმია 
გამომცემლობა „საქართველოს მაცნე“   

2021 წ.                     

თ.ბუთხუზი, ს.ფაცაცია, მ.კუჭუხიძე, 

თ.ხატისაშვილი, 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 
მოსწავლის წიგნი  

"კლიო"  ა.კლდიაშვილი 

მუსიკა 
მოსწავლის წიგნი 

გამომცემლობა ინტელექტი მ.ჩიკვაიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/buneba%201%20moswavlis%20wigni-ilovepdf-compressed.pdf


 

X კლასი 

დასახელება გამომცემლობა ავტორი/ავტორები 

ქართული ენა და ლიტერატურა „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“ 

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, 

ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, 

მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა 

გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი 

„მათემატიკა X“ 
მოსწავლის წიგნი    

გამომცემლობა „ინტელექტი“, 
გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, 

ლ.ქურჩიშვილი. 

„მათემატიკა 10“ 
მოსწავლის წიგნი   

(ფიზიკა/მათემატიკური კლასებისთვის) 

„ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“ ნ.ჯაფარიძე, ნ.წულაია, მ.წილოსანი.  

ძირითადი სახელმძღვანელო:  
Gateway A2 
Student’s Book 
Workbook 

დამატებითი სახელმძღვანელოები:   

New ROUND-UP 5 
 

Concepts and Comments 4G(Units 1-3) 

(Reading and Vocabulary Development) 

 
“MACMILLAN” 

 

 

 
“Longman” 

 
International Student Edition 
 

 

 

 

 

 

 

 
Patricia Ackert; Linda Lee 

Русский язык  (ს 6) 

Рабочая тетрадь 
”არტანუჯი” მ. ლორთქიფანიძე ი. ჩხეიძე თ. ჩიმაკაძე 

ისტორია შპს „ბაკურ სულაკაური “ 

ნინო კიღურაძე, გიორგი სანიკიძე, ლევან 

გორდეზიანი, გიორგი ოთხმეზური, ლალი 

ფირცხალავა 

სამოქალაქო განათლება შპს „ბაკურ  სულაკაური “ 
თამარ ბრეგვაძე, ივანე პეტრიაშვილი, ნინო 

ტალახაძე, თამარ ქალდანი 

მსოფლიოს გეოგრაფია შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“ 
მაია ბლიაძე, გიორგი (გია)  ჭანტურია, დავით 

კერესელიძე, ზურაბ სეფერთელაძე 

ბიოლოგია  შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“ 
ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) 

იოსებაშვილი 

ფიზიკა შპს „დიოგენე“                             ქეთევან ტატიშვილი 

ქიმია შპს „ინტელექტი“                      2012 წ. მ. ვარდიაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI კლასი 

დასახელება გამომცემლობა ავტორი/ავტორები 

ქართული ენა და ლიტერატურა „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“ 

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, 

ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, 

მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა 

გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი 

„მათემატიკა XI“ 
მოსწავლის წიგნი    

გამომცემლობა „ინტელექტი“, 2012 წელი 
გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, 

ლ.ქურჩიშვილი. 

„მათემატიკა 11“ 
მოსწავლის წიგნი   

(ფიზიკა/მათემატიკური კლასებისთვის) 

„ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“, 

2019 წელი 
ნ.ჯაფარიძე, ნ.წულაია, მ.წილოსანი. 

ძირითადი სახელმძღვანელო:             

Gateway B1 
Student’s Book 
Workbook 

დამატებითი სახელმძღვანელოები:   

Grammarway 3 

 
Concepts and Comments 4G(Units 4-5) 

(Reading and Vocabulary Development) 
X კლასში დაწყებული სახელმძღვანელო გრძელდება 

 
“MACMILLAN” 

 

 

 
Express Publishing 

 
International Student Edition 
 

 

 

 

 

 
Jenny Dooley – Virginia Evans 

 
Patricia Ackert; Linda Lee 

Русский язык  (ს 7) 

Рабочая тетрадь 
”არტანუჯი” მ. ლორთქიფანიძე ი. ჩხეიძე თ. ჩიმაკაძე 

ისტორია 
შპს „ბაკურ სულაკაური – ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი“ 

ნინო კიღურაძე, გიორგი სანიკიძე, ლევან 

გორდეზიანი, ლალი ფირცხალავა, რევაზ 

გაჩეჩილაძე 

გლობალური გეოგრაფია შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“ 
მაია ბლიაძე, გიორგი (გია)  ჭანტურია, დავით 

კერესელიძე, ზურაბ სეფერთელაძე 

ბიოლოგია  შპს „საგამომცემლო სახლი ტრიასი“ 
ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თამარ (ნანა) 

იოსებაშვილი 

ფიზიკა შპს „დიოგენე“ ქეთევან ტატიშვილი 

ქიმია შპს „ინტელექტი“ 2012 წ. მ. ვარდიაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XII კლასი 

დასახელება გამომცემლობა ავტორი/ავტორები 

ქართული ენა და ლიტერატურა „საგამომცემლო სახლი სწავლანი“ 

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, 

ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, 

მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა 

გრიგოლაშვილი, ლალი დათაშვილი 

„მათემატიკა XII“ 
მოსწავლის წიგნი    

გამომცემლობა „ინტელექტი“, 2012 წელი 
გ.გოგიშვილი, თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, 

ლ.ქურჩიშვილი. 

„მათემატიკა 12“ 
მოსწავლის წიგნი   

(ფიზიკა/მათემატიკური კლასებისთვის) 

„ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა“, 2012 

წელი 
ნ.ჯაფარიძე, ნ.წულაია, მ.წილოსანი. 

ძირითადი სახელმძღვანელო:                           

Gateway B1+ 
Student’s Book 
 Workbook 

დამატებითი სახელმძღვანელო:   

Grammarway 4 

 
“MACMILLAN”  

 

 

 
Express Publishing 

 

 

 

 

 
Jenny Dooley – Virginia Evans 

Русский язык  (ს 8) 

Рабочая тетрадь 
”არტანუჯი” მ. ლორთქიფანიძე ი. ჩხეიძე თ. ჩიმაკაძე 

სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოება 

შპს „გამომცემლობა სიდი - ეკონომიკური 

განათლებისა და განვითარების ცენტრი“ 
ნინო ტალახაძე 

ისტორია 
შპს „ბაკურ სულაკაური – ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი“ 

ნინო კიღურაძე, რევაზ გაჩეჩილაძე, გიორგი 

სანიკიძე 

 


