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გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოების ნუსხა
2021-22 სასწ. წელი

დანართი №8

სკოლა, ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში, საგნების, კლასების და დონეების მიხედვით, კათედრებთან შეთანხმებით,

გადახედავს და ადგენს გრიფირებული სახელმძღვანელოების ნუსხას და სხვა დამატებითი საგანმანათლებლო რესურსების

ჩამონათვალს. მათ შორის დამხმარე ლიტერატურას, საგანმანათლებლო ელექტრონულ რესურსებს, სხვადასხვა სახის

თვალსაჩინოებებს (რუკები, პლაკატები, მოდელები და სხვ.) და სხვა (იხ. დამატებითი საგანმანათლებლო რესურსების ნუსხა

- დანართი №9).
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I კლასი

№ საგანი სახელმძღვანელოს დასახელება ავტორი გამომცემლობა

1
ქართული ენა

და

ლიტერატურა

მშობლიური ენა
მოსწავლის წიგნი ნაწ.I , ნაწ. II

მოსწავლის რვეული

დოდო ნაზირიშვილი, ნესტან კუპრავა,

მზია ფოფხაძე, მაია ხაზიური შპს "გამომცემლობა დიოგენე“

2 მათემატიკა

მათემატიკა
მოსწავლის წიგნი, I, II, III

მოსწავლის რვეული, I, II

თინა ბექაური,

ავთანდილ საგინაშვილი
ავთანდილ საგინაშვილი

3 ინგლისური ენა

New building Blocks 1

მოსწავლის წიგნი ნაწ.I , ნაწ. II

მოსწავლის რვეული

შპს სულაკაურის გამომცემლობა

4 იტალიური ენა
Buongiorno Italia რუსუდან ყოინაშვილი,

ქეთევან სიხარულიძე

რუსუდან ყოინაშვილი,

5 ბუნებისმეტყველება ბუნება ნატა ბიჭიკაშვილი შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"-

http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE_1_1.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE_1_2.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE_1_3.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC_%E1%83%A0%E1%83%95_1_1.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC_%E1%83%A0%E1%83%95_1_2.pdf
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მოსწავლის წიგნი
მოსწავლის რვეული

6 ხელოვნება
ხელოვნება

(მასწავლებლის წიგნი) თ.კიკნაძე; ჯ.კახიანი
შპს ‘’პალიტრა L “

7 მუსიკა
მუსიკა

(მასწავლებლის წიგნი) მარიკა ჩიკვაიძე შპს გამომცემლობა ინტელექტი

http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/buneba%201%20kl%20moswavlis%20wigni.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/buneba%201%20kl%20moswavlis%20wigni.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/buneba%201%20kl%20rveuli.pdf
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II კლასი

№ საგანი სახელმძღვანელოს დასახელება ავტორი გამომცემლობა

1 ქართული ენა და
ლიტერატურა

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

მოსწავლის რვეული

ნინო გორდელაძე, თინათინ კუხიანიძე შპს "სულაკაურის გამომცემლობა"

2 მათემატიკა
მათემატიკა
მოსწავლის წიგნი, I, II

მოსწავლის რვეული, I, II

თინა ბექაური, ავთანდილ საგინაშვილი ავთანდილ საგინაშვილი

3 ინგლისური ენა
New building Blocks 2

მოსწავლის წიგნი ნაწ.I , ნაწ. II

მოსწავლის რვეული

შპს სულაკაურის გამომცემლობა

4 იტალიური ენა Tre arcobaleni რუსუდან ყოინაშვილი „საქართველოს მაცნე“

5 ბუნებისმეტყველება
ბუნება
მოსწავლის წიგნი
მოსწავლის რვეული

ნატა ბიჭიკაშვილი
შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"-

2018

6 ხელოვნება
ხელოვნება
(მასწავლებლის წიგნი)

თამარ კიკნაძე; ჯანა (დარეჯან)კახიანი შპს ‘’პალიტრა L ’’

7 მუსიკა
მუსიკა
(მასწავლებლის წიგნი)

მარიკა ჩიკვაიძე შპს გამომცემლობა ინტელექტი

http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%202%20I%20moswavlis%20wigni-compressed.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%202%20II%20moswavlis%20wigni-compressed.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/qartuli%202%20moswavlis%20rveuli.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE_2_1.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE_2_2.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC_%E1%83%A0%E1%83%95_2_1.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC_%E1%83%A0%E1%83%95_2_2.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/buneba%202%20klasi_moswavlis%20wigni.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/buneba%202%20klasi_moswavlis%20wigni.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/buneba%202%20klasi_moswavlis%20rveuli.pdf
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III კლასი

№ საგანი სახელმძღვანელოს დასახელება ავტორი გამომცემლობა

1 ქართული ენა და
ლიტერატურა

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

მოსწავლის რვეული

ნინო გორდელაძე, თინათინ კუხიანიძე შპს " სულაკაურის გამომცემლობა"

2 მათემატიკა
მათემატიკა
მოსწავლის წიგნი, I, II

მოსწავლის რვეული, I, II

თინა ბექაური, ავთანდილ საგინაშვილი ავთანდილ საგინაშვილი

3 ინგლისური ენა

New building Blocks 3

მოსწავლის წიგნი ნაწ.I , ნაწ. II

მოსწავლის რვეული

შპს " სულაკაურის გამომცემლობა"

New Grammar time 1 Sandy Jervis Pearson

4 იტალიური ენა Un, due, tre 1v M.Falcinelli V.Mazzetti M.Benedetta

poggio

Le monnier

5 ხელოვნება
ხელოვნება

მოსწავლის წიგნი
თამარ კიკნაძე; ჯანა (დარეჯან)კახიანი შპს გამომცემლობა პალიტრა L

6 მუსიკა
მუსიკა
მოსწავლის წიგნი

მარიკა ჩიკვაიძე
შპს გამომცემლობა ინტელექტი

7 ბუნება
ბუნება ნინო შენგელია, რუსუდან გაჩეჩილაძე შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"

8 მე და საზოგადოება მე და საზოგადოება ნინო ტალახაძე
შპს ,,სიდი ეკონომიკური

განათლებისა და განვითარების

http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%202%20I%20moswavlis%20wigni-compressed.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%202%20II%20moswavlis%20wigni-compressed.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/qartuli%202%20moswavlis%20rveuli.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE_2_1.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE_2_2.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC_%E1%83%A0%E1%83%95_2_1.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC_%E1%83%A0%E1%83%95_2_2.pdf
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ცენტრი

9 რუსული ენა დ 1 მარინა ბარსეგოვა შპს ,,ოცდამეერთე საუკუნე’’

IV კლასი

№ საგანი სახელმძღვანელოს დასახელება ავტორი გამომცემლობა

1
ქართული ენა

და

ლიტერატურა

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

მოსწავლის რვეული

ნინო გორდელაძე, თინათინ კუხიანიძე შპს " სულაკაურის გამომცემლობა"

2
მათემატიკა მათემატიკა

მოსწავლის წიგნი, I, II
თინა ბექაური, ავთანდილ საგინაშვილი ავთანდილ საგინაშვილი

3

ინგლისური ენა
New building Blocks 4

მოსწავლის წიგნი ნაწ.I , ნაწ. II

მოსწავლის რვეული

შპს " სულაკაურის გამომცემლობა"

New Grammar time 2 Sandy Jervis Pearson

4
იტალიური ენა Un, due, tre II – III v M.Falcinelli V.Mazzetti M.Benedetta

poggio

Le monnier 2004

5
ბუნება ბუნება

მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

მოსწავლის რვეული

ნატა ბიჭიკაშვილი შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე"

http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%202%20I%20moswavlis%20wigni-compressed.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%202%20II%20moswavlis%20wigni-compressed.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/qartuli%202%20moswavlis%20rveuli.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE_2_1.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE_2_2.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/3%20klasi_moswavlis%20wigni_I%20nawili_bunebismetyveleba.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/3%20klasi_moswavlis%20wigni_II%20nawili_bunebismetyveleba.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/buneba%202%20klasi_moswavlis%20rveuli.pdf
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6
მე და

საზოგადოება
მე და საზოგადოება ნინო ტალახაძე

შპს ,,სიდი ეკონომიკური განათლებისა

და განვითარების ცენტრი

7 ხელოვნება ხელოვნება
მოსწავლის წიგნი

თამარ კიკნაძე; ჯანა (დარეჯან)კახიანი შპს გამომცემლობა პალიტრა L

8

მუსიკა
მუსიკა

მოსწავლის წიგნი
მარიკა ჩიკვაიძე შპს გამომცემლობა ინტელექტი

9 რუსული ენა დ 2 მარინა ბარსეგოვა შპს ,,ოცდამეერთე საუკუნე’’

V კლასი

№ საგანი სახელმძღვანელოს დასახელება ავტორი გამომცემლობა

1 ქართული ენა და
ლიტერატურა

ქართული ენა და
ლიტერატურა

მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

მოსწავლის რვეული

ვახტანგ როდონაია სწავლანი

2 მათემატიკა
მათემატიკა

მოსწავლის წიგნი, I, II
თინა ბექაური, ავთანდილ საგინაშვილი ავთანდილ საგინაშვილი

3 ინგლისური ენა
New building Blocks 5

მოსწავლის წიგნი ნაწ.I , ნაწ. II
შპს " სულაკაურის გამომცემლობა"

http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%202%20I%20moswavlis%20wigni-compressed.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%202%20II%20moswavlis%20wigni-compressed.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/qartuli%202%20moswavlis%20rveuli.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE_2_1.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE_2_2.pdf
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მოსწავლის რვეული

New Grammar time 3 Sandy Jervis Pearson

4 იტალიური ენა Affresco italiano A1 - 1volume Maurizio Trifone, Antonella Filippone Le Monnier

5 ბუნება
ბუნება

მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

მოსწავლის რვეული

ხ.გოგოლაძე, მ. ჯალიაშვილი,

ზ. ჯალიაშვილი
გამომცემლობა ტრიასი

6 ჩვენი საქართველო
ჩვენი საქართველო

მასწავლებლის წიგნი
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

გიორგი ავთანდილაშვილი, ნოდარ

ელიზბარაშვილი, როლანდ

თოფჩიშვილი,

ელენე მეძმარიაშვილი, ანა კუპრავა-

გოგოლაძე

შპს გამომცემლობა კლიო

7 ინფორმატიკა
ინფორმაციული და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

ნინო ჯამასპიშვილი შპს გამომცემლობა დიოგენე

8 ხელოვნება
ხელოვნება და შემოქმედება

მოსწავლის წიგნი
თამარ კიკნაძე; ჯანა (დარეჯან)კახიანი შპს ‘’პალიტრა L’’

9 მუსიკა
მუსიკა

მოსწავლის წიგნი
მარიკა ჩიკვაიძე შპს გამომცემლობა ინტელექტი

10 რუსული ენა დ 3 მარინა ბარსეგოვა შპს გამომცემლობა ,,ოცდამეერთე

საუკუნე’’

http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/3%20klasi_moswavlis%20wigni_I%20nawili_bunebismetyveleba.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/3%20klasi_moswavlis%20wigni_II%20nawili_bunebismetyveleba.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/buneba%202%20klasi_moswavlis%20rveuli.pdf
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VI კლასი

№ საგანი სახელმძღვანელოს დასახელება ავტორი გამომცემლობა/გამოცემის წელი

1 ქართული ენა და

ლიტერატურა

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

მოსწავლის რვეული

ვახტანგ როდონაია სწავლანი

2 მათემატიკა
მათემატიკა

მოსწავლის წიგნი, I, II
თინა ბექაური, ავთანდილ საგინაშვილი ავთანდილ საგინაშვილი - 2018

3 ინგლისური ენა

New building Blocks 6

მოსწავლის წიგნი ნაწ.I , ნაწ. II

მოსწავლის რვეული

შპს " სულაკაურის გამომცემლობა"

Oxford English Grammar Course -

A2

M Swan Oxford University Press

4 იტალიური ენა Affresco italiano A1 – 2 volume Maurizio Trifone, Antonella Filippone Le Monnier

5 ჩვენი საქართველო
ჩვენი საქართველო

მასწავლებლის წიგნი
მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

გიორგი ავთანდილაშვილი, ნოდარ

ელიზბარაშვილი, როლანდ

თოფჩიშვილი,

ელენე მეძმარიაშვილი, ანა კუპრავა-

გოგოლაძე

შპს "გამომცემლობა კლიო

6 ბუნება
ბუნება

მოსწავლის წიგნი ნაწ. I, ნაწ. II

მოსწავლის რვეული

ხ.გოგოლაძე, მ. ჯალიაშვილი,

ზ. ჯალიაშვილი
გამომცემლობა ტრიასი

7 ინფორმატიკა
ინფორმაციული და
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

ნინო ჯამასპიშვილი შპს გმომცემლობა დიოგენე

8 ხელოვნება
ხელოვნება და შემოქმედება

მოსწავლის წიგნი
თამარ კიკნაძე, ჯანი(დარეჯან) კახიანი შპს ‘’პალიტრა L’’

http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%202%20I%20moswavlis%20wigni-compressed.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/qartuli%202%20II%20moswavlis%20wigni-compressed.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/qartuli%202%20moswavlis%20rveuli.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE_2_1.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE_2_2.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/3%20klasi_moswavlis%20wigni_I%20nawili_bunebismetyveleba.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/3%20klasi_moswavlis%20wigni_II%20nawili_bunebismetyveleba.pdf
http://mes.gov.ge/uploads/griphireba/dackebiti-safexuri/buneba%202%20klasi_moswavlis%20rveuli.pdf
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9 მუსიკა
მუსიკა

მოსწავლის წიგნი
მარიკა ჩიკვაიძე შპს გამომცემლობა ინტელექტი

10 რუსული ენა დ 4 მარინა ბარსეგოვა შპს ,,ოცდამეერთე საუკუნე’’
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VII კლასი

№ საგანი სახელმძღვანელოს დასახელება ავტორი გამომცემლობა

1

ქართული ენა

და

ლიტერატურა

ქართული ენა და
ლიტერატურა

მოსწავლის წიგნი
მოსწავლის რვეული

ვახტანგ როდონაია შპს საგამომცემლო სახლი სწავლანი

2 მათემატიკა
მათემატიკა

მოსწავლის წიგნი

ნანი წილოსანი, ნადეჟდა ჯაფარიძე,

მაია წულაია
შპს სულაკაურის გამომცემლობა

3
ინგლისური ენა Focus 1

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel

Brayshaw, Patricia Reilly
Pearson

ინგლისური ენა თამარ ჯაფარიძე შპს სულაკაურის გამომცემლობა

4 იტალიური ენა Affresco italiano A2 - 1volume Maurizio Trifone, Antonella Filippone Le Monnier

5 ბიოლოგია
ბიოლოგია
მოსწავლის წიგნი

რუსუდან ახვლედიანი,

ნატო შათირიშვილი მზია სულამანიძე
შპს სულაკაურის გამომცემლობა

6 ფიზიკა ფიზიკა რუსუდან ქანთარია, ლეილა ჩიჩუა შპს ,,კლიო“ და შპს ,,მერიდიანი“

7 ისტორია ისტორია ნინო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე შპს გამომცემლობა ,,დიოგენე“

8 გეოგრაფია გეოგრაფია მაია ბლიაძე, დავით კერესელიძე, შპს სულაკაურის გამომცემლობა

9 ხელოვნება
ხელოვნება

მოსწავლის წიგნი

ნანა მაჭარაშვილი,ნათელა ჯაბუა, მაია

მაჭარაშვილი,ნინო სილაგაძე
შპს გამომცემლობა მერიდიანი

1

0
მუსიკა

მუსიკა
მოსწავლის წიგნი

მარიკა ჩიკვაიძე შპს გამომცემლობა ინტელექტი

11 რუსული ენა ხ. ლუტიძე, შოშიაშვილი, ხომერიკი გამომცემლობა „კლიო“

12 სპორტი ფიზიკური აღზრდა და სპორტი შ. ხაბარელი შ.ოთა ხაბარელი

13 მოქალაქეობა მოქალაქეობა ნინო ტალახაძე, ლევან მოსახლიშვილი, შპს ,,სიდი ეკონომიკური განათლებისა

http://mes.gov.ge/uploads/qartuli%202%20moswavlis%20rveuli.pdf
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თეონა ბექიშვილი და განვითარების ცენტრი’,

შპს ,,სულაკაურის გამომცემლობა“
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VIII კლასი

№ საგანი სახელმძღვანელოს დასახელება ავტორი გამომცემლობა

1
ქართული ენა და
ლიტერატურა

ქართული ენა და ლიტერატურა
მოსწავლის წიგნი

ვახტანგ როდონაია გამომცემლობა „სწავლანი“

2
მათემატიკა

მათემატიკა
მოსწავლის წიგნი

ჯაფარიძე, წულაია, წილოსანი,

შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

3
ინგლისური ენა

1.Focus 2
Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel

Brayshaw, Patricia Reilly
Pearson

New Grammar time 5

2. New Building Bridges 8

dy Jervis

თამარ ჯაფარიძე

Pearson

შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

4 იტალიური ენა Nuovo progetto italiano B1 T. Marin, S. Magnelli EDILINGUA

5 ბიოლოგია
ბიოლოგია

მოსწავლის წიგნი
ზაალიშვილი, იოსებაშვილი გამომცემლობა „ტრიასი“

6 ფიზიკა

ფიზიკა
მოსწავლის წიგნი
ფიზიკის ამოცანათა კრებული

(ქანთარია,ჩიჩუა)

ქანთარია, ჩიჩუა გამომცემლობა „კლიო“

7 ქიმია ქიმია ბუთხუზი, ხატისკაცი

8 ისტორია ისტორია ახმეტელი გამომცემლობა „დიოგენე“

9
სამოქალაქო
განათლება

ს. ბაჩილავა გამომცემლობა „დიოგენე“



შპს ვახტანგ ესვანჯიას სახ. იტალიური სკოლა “ცისკარი“

სასკოლო სასწავლო გეგმა 2021-22 სასწ.წ. 14

10 გეოგრაფია გეოგრაფია მ. ბლიაძე
შპს ბაკურ სულაკაურის
გამომცემლობა

11

სახვითი და
გამოყენებითი
ხელოვნება

ხელოვნება
მოსწავლის წიგნი

ნ. იოსელიანი
შპს ბაკურ სულაკაურის
გამომცემლობა

12
მუსიკა

მუსიკა

მოსწავლის წიგნი მ. ჩიკვაიძე გამომცემლობა „ინტელექტი“

13
სამოქალაქო თავდაცვა
და უსაფრთხოება

სამოქალაქო თავდაცვა და
უსაფრთხოება ნინო ტალახაძე გამომცემლობა „სიდი’

IX კლასი

№ საგანი სახელმძღვანელოს დასახელება ავტორი გამომცემლობა

1
ქართული ენა და
ლიტერატურა

ქართული ენა და
ლიტერატურა

მოსწავლის წიგნი

ვახტანგ როდონაია “სწავლანი”

2 მათემატიკა
მათემატიკა

მოსწავლის წიგნი
ნ. ჯაფარიძე, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

3 ინგლისური ენა

Focus 3
Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel

Brayshaw, Patricia Reilly
Pearson

Oxford English Grammar

Course –B1

English 9

Michel Swan

თ. ჯაფარიძე

Oxford

ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

4 იტალიური ენა Nuovo progetto italiano B1 T. Marin, S. Magnelli EDILINGUA
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5 ბიოლოგია
ბიოლოგია

მოსწავლის წიგნი
ზაალიშვილი, იოსებაშვილი „ტრიასი“

6 ფიზიკა ფიზიკა ნატრიაშვილი,,შენგელია, ლომიძე „საქართველოს მაცნე“

7 ქიმია ქიმია თ.ბუთხუზი „საქართველოს მაცნე“

8 ისტორია ისტორია ნ. ახმეტელი “დიოგენე“

9 მოქალაქეობა მოქალაქეობა ტალახაძე, ქალდანი, ბრეგვაძე გამომცემლობა „სიდი“

10 გეოგრაფია საქართველოს გეოგრაფია
მ. ბლიაძე, გ.ჭანტურია

დ.კერესელიძე,ზ.სეფერთქელაძე
შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

11

სახვითი და
გამოყენებითი
ხელოვნება

ხელოვნება
მოსწავლის წიგნი

კლდიაშვილი, ჯაყელი „კლიო“

12 მუსიკა
მუსიკა

მოსწავლის წიგნი
მ. ჩიკვაიძე „ინტელექტი“
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X
კლასი

№ საგანი სახელმძღვანელოს დასახელება ავტორი გამომცემლობა

1
ქართული ენა და
ლიტერატურა

ქართული ენა და ლიტერატურა
მოსწავლის წიგნი

ვახტანგ როდონაია სწავლანი

2 მათემატიკა
მათემატიკა

მოსწავლის წიგნი
ნ. წილოსანი, ჯაფარიძე, წულაია

შპს ბაკურ სულაკაურის
გამომცემლობა

3 ინგლისური ენა

Focus 3/4
Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel

Brayshaw, Patricia Reilly
Pearson

New First Certificate Language

Practice
Fourth Edition, Michel Vince Macmillan

4 იტალიური ენა Nuovo progetto italiano B2 T. Marin, S. Magnelli EDILINGUA

5 ბიოლოგია
ბიოლოგია

მოსწავლის წიგნი

ზაალიშვილი,

იოსებაშვილი
ტრიასი

6 ფიზიკა

საატესტატო და სააბიტურო
მომზადების (აბიტური)

მოსწავლის წიგნი

ეთერ ბასიაშვილი ბასიაშვილის გამომცემლობა

7 ქიმია ქიმია ვარდიაშვილი ინტელექტი

8 ისტორია ისტორია

გიორგი სანიკიძე, რევაზ

გაჩეჩილაძე, ლევან გორდეზიანი,

ნინო კიღურაძე, ზვიად

მიმინოშვილი

შპს „ბაკურ სულაკაურის

გამომცემლობა - ქართული

ბიოგრაფიული ცენტრი“

9 სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო განათლება ტალახაძე, ქალდანი, ბრეგვაძე
შპს ბაკურ სულაკაურის
გამომცემლობა

10 გეოგრაფია გეოგრაფია
მ. ბლიაძე, გ.ჭანტურია

დ.კერესელიძე,

შპს ბაკურ სულაკაურის
გამომცემლობა
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XI კლასი

№ საგანი
სახელმძღვანელოს

დასახელება
ავტორი გამომცემლობა

1
ქართული ენა და
ლიტერატურა

ქართული ენა და ლიტერატურა
მოსწავლის წიგნი

ვახტანგ როდონაია სწავლანი

2
მათემატიკა

მათემატიკა
მოსწავლის წიგნი

ნ. წილოსანი, ჯაფარიძე, წულაია შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

3
ინგლისური ენა

1. Focus 4

2. Expert FCE

1. Sue Kay, Vaughan Jones,

Daniel

2. Jan Bell

Pearson

Grammar way 4 Janny dooley Express publishing

4
იტალიური ენა

Nuovo progetto italiano 3 - Iv T. Marin, S. Magnelli EDILINGUA

Quaderni CILS Guerra edizione

5 ბიოლოგია
ბიოლოგია

მოსწავლის წიგნი
ზაალიშვილი, იოსებაშვილი ტრიასი

6 ფიზიკა საატესტატო და სააბიტურო ეთერ ბასიაშვილი ბასიაშვილის გამომცემლობა
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მომზადების (აბიტური)
მოსწავლის წიგნი

7 ქიმია ქიმია ვარდიაშვილი ინტელექტი

8 გეოგრაფია გლობალური გეოგრაფია მ. ბლიაძე, გ.ჭანტურია დ.კერესელიძე შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

9 ისტორია ისტორია
ნ. ასათიანი, ნ. კიღურაძე, გ. სანიკიძე, ლ.

ფირცხალავა და სხვ

შპს „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

- ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი“

10 რუსული ენა რუსული ენა ს 7
მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე,

თამარ ჩიმაკაძე
შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“

XII კლასი

№ საგანი სახელმძღვანელოს დასახელება ავტორი გამომცემლობა

1
ქართული ენა და

ლიტერატურა
ქართული ენა და ლიტერატურა

მოსწავლის წიგნი
ვახტანგ როდონაია სწავლანი

2 მათემატიკა მათემატიკა
მოსწავლის წიგნი

ნ. წილოსანი, ჯაფარიძე, წულაია შპს ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა

3 ინგლისური ენა Expert FCE Jan Bell Pearson

Grammar way 4 Janny dooley Express publishing
4 იტალიური ენა Nuovo progetto italiano 3 - IIv T. Marin, S. Magnelli EDILINGUA
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Quaderni CILS
Certificazione di italiano come lingua

straniera
Guerra edizione

5 რუსული ენა რუსული ენა ს 7 მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე,

თამარ ჩიმაკაძე
შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“

6 ისტორია ისტორია ნ. კიღურაძე, გ. სანიკიძე, რ. გაჩეჩილაძე შპს „ბაკურ სულაკაურის

გამომცემლობა - ქართული


