
ქართული ანბანი და 

პირველი საკითხავი წიგნი

შპს "გამომცემლობა 

მერიდიანი"

ნათელა მაღლაკელიძე, ცისანა ყურაშვილი,

ელენე მაღლაკელიძე, სოფიკო მეხაშიშვილი,

ირინა ნადირაშვილი

 მათემატიკა
შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი"

გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე,

ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი

ჩვენი გარემო შპს "შემეცნება" ლია შალვაშვილი, მანანა მაჭავარიანი

ინგლისური ენა  starter      

,,New Building Blocks 1'’

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა.
Profil Klett;

სახვითი დაგამოყენებითი 

ხელოვნება

შპს "გამომცემლობა პალიტრა 

L" და

შპს "შემეცნება"

ჯანა (დარეჯან) კახიანი, თამარ კიკნაძე,

ლია გორგაძე, მედეა ჩუბინიშვილი, ქეთევან 

დავლიანიძე

მუსიკა შპს "წყაროსთვალი" მაია ოთიაშვილი, ია გაბუნია

 ქართული ენა და 

ლიტერატურა

შპს "გამომცემლობა 

მერიდიანი"

ნათელა მაღლაკელიძე, ცისანა ყურაშვილი,

ელენე მაღლაკელიძე, ირინა ნადირაშვილი,

სოფიკო მეხაშიშვილი

 მათემატიკა
შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი"

გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე,

ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი

ჩვენი გარემო შპს "შემეცნება" ლია შალვაშვილი, მანანა მაჭავარიანი

ინგლისური ენა (New 

Building Blocks 2)

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა.
Profil Klett;

სახვითი დაგამოყენებითი 

ხელოვნება

შპს "გამომცემლობა პალიტრა 

L" და შპს "შემეცნება"

ჯანა (დარეჯან) კახიანი, თამარ კიკნაძე,

ლია გორგაძე, მედეა ჩუბინიშვილი, ქეთევან 

დავლიანიძე

მუსიკა შპს "წყაროსთვალი" მაია ოთიაშვილი, ია გაბუნია

შპს ელიტური სკოლა "გორდა"

შერჩეული (გრიფმინიჭებული) სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი 2021-2022 სასწავლო წლისათვის

II - კლასი

I - კლასი

დანართი #5  არჩეული გრიფირებული სახელმძღვანელოები



რუსული ენა  (დ01) შპს  „ოცდამეერთე“ მ.ბარსეგოვა

 ქართული ენა და 

ლიტერატურა

შპს "გამომცემლობა 

მერიდიანი"

ნათელა მაღლაკელიძე, ცისანა ყურაშვილი,

ელენე მაღლაკელიძე, ირინა ნადირაშვილი,

სოფიკო მეხაშიშვილი

 მათემატიკა
შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი"

გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე,

ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი

ჩვენი გარემო შპს "შემეცნება" ლია შალვაშვილი, მანანა მაჭავარიანი

ინგლისური ენა (New 

Building Blocks 3''

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა"
Profil Klett;

სახვითი დაგამოყენებითი 

ხელოვნება

შპს "გამომცემლობა პალიტრა 

L" და შპს "შემეცნება"

ჯანა (დარეჯან) კახიანი, თამარ კიკნაძე,

ლია გორგაძე, მედეა ჩუბინიშვილი, ქეთევან 

დავლიანიძე

მუსიკა შპს "წყაროსთვალი" მაია ოთიაშვილი, ია გაბუნია

მე და საზოგადოება სიდი ნ.ტალახაძე

რუსული ენა  (დ02) შპს  „ოცდამეერთე“ მ.ბარსეგოვა

 ქართული ენა და 

ლიტერატურა

შპს "გამომცემლობა 

მერიდიანი"

ნათელა მაღლაკელიძე, ცისანა ყურაშვილი,

ელენე მაღლაკელიძე, ირინა ნადირაშვილი,

სოფიკო მეხაშიშვილი

 მათემატიკა
შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი"

გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე,

ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი

ჩვენი გარემო შპს "შემეცნება" ლია შალვაშვილი, მანანა მაჭავარიანი

ინგლისური ენა (New 

Building Blocks 4)

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა" Profil Klett;

სახვითი დაგამოყენებითი 

ხელოვნება

შპს "გამომცემლობა პალიტრა 

L" და შპს "შემეცნება"

ჯანა (დარეჯან) კახიანი, თამარ კიკნაძე,

ლია გორგაძე, მედეა ჩუბინიშვილი, ქეთევან 

დავლიანიძე

მუსიკა შპს "წყაროსთვალი" მაია ოთიაშვილი, ია გაბუნია

III - კლასი

IV  კლასი



მე და საზოგადოება სიდი ნ.ტალახაძე

რუსული ენა (დ 1) შპს  „ოცდამეერთე“ მ.ბარსეგოვა

ქართული ენა და 

ლიტერატურა

შპს "ბაკურ სულაკაურის

გამომცემლობა"

ნინო გორდელაძე, თინათინ კუხიანიძე,

თეა ქიტოშვილი, გვანცა ჩხენკელი.

ჩვენი გარემო შპს "შემეცნება"
ლია შალვაშვილი, მანანა მაჭავარიანი, ნატრული 

ტაბიძე

 მათემატიკა
შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი"

გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე,

ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი

ინგლისური ენა (New 

Building Bridges 5)

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა"
Profil Klett;

რუსული ენა მე5 კლასის 

(Русский язык)

შპს "გამომცემლობა 

არტანუჯი"

Майа Лордкипанидзе, Ирине Чхеидзе,

Тамар Чимакадзе

სახვითი დაგამოყენებითი 

ხელოვნება

შპს "გამომცემლობა პალიტრა 

L" და შპს "შემეცნება"

ჯანა (დარეჯან) კახიანი, თამარ კიკნაძე,

ქეთევან დავლიანიძე

ჩვენი საქართველო შპს გამომცემლობა ,,კლიო''
რ.თოფშიშვილი, ე. მეძმარიშვილი, 

ნ.ელიზბარაშვილი, გ.ავთანდილაშვილი

მუსიკა
შპს "გამომცემლობა კლიო" და 

შპს"წყაროსთვალი"

ნინო ქუმსიშვილი, რატი ჯულაყიძე, მაია 

ოთიაშვილი, ირინე მიქაძე, ია გაბუნია

ქართული ენა და 

ლიტერატურა

შპს "ბაკურ სულაკაურის

გამომცემლობა"

ნინო გორდელაძე, თინათინ კუხიანიძე,

თეა ქიტოშვილი, გვანცა ჩხენკელი

 მათემატიკა
შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი"

გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე,

ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი

ჩვენი გარემო შპს "შემეცნება"
ლია შალვაშვილი, მანანა მაჭავარიანი, ნატრული 

ტაბიძე

ინგლისური ენა (New 

Building Bridges 6)

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა" Profil Klett;

გერმანული ენა               wir 

neu  A1.2

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა
ნ.გიორგანაშვილი  შ.კვანჭიანი

V - კლასი

VI - კლასი

 



რუსული ენა მე 6 კლასის 

(Русский язык)

შპს "გამომცემლობა 

არტანუჯი"

Майа Лордкипанидзе, Ирине Чхеидзе,

Тамар Чимакадзе

სახვითი დაგამოყენებითი 

ხელოვნება

შპს "გამომცემლობა პალიტრა 

L" და შპს "შემეცნება"

ჯანა (დარეჯან) კახიანი, თამარ კიკნაძე,

ქეთევან დავლიანიძე

ჩვენი საქართველო შპს გამომცემლობა ,,კლიო''
რ.თოფშიშვილი, ე. მეძმარიშვილი, 

ნ.ელიზბარაშვილი, გ.ავთანდილაშვილი

მუსიკა
შპს "გამომცემლობა კლიო" და 

შპს"წყაროსთვალი"

ნინო ქუმსიშვილი, რატი ჯულაყიძე, მაია 

ოთიაშვილი, ირინე მიქაძე, ია გაბუნია

ქართული ენა და ლიტ. შპს ,,გამომცემლობა დიოგენე''
ლია თუშური,ნინო შარაშენიძე,ჯუანშერ 

ჭიქარიშვილი

მათემატიკა
შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი"

გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე,

ია მებონია, ლამარა ქურჩიშვილი

ინგლისური ენა (New 

Building Bridges 7)

შპს,,ბაკურ სულაკაურის'' 

გამომცემლობა 
Profil Klett;

გერმანული ენა               wir 

neu  A1.2-1

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა
ნ.გიორგანაშვილი  შ.კვანჭიანი

რუსული ენა   შპს ,,ოცდამეერტე'' მარინე ბარსეგოვა

ისტორია შპს ,,ლოგოს პრესი''

მზია სურგულაძე,ვლადიმერ კეკელია,ლაშა 

კერესელიძე,ნინო მინდაძე,მანანა 

ქურთუბაძე,თამარ შალვაშვილი,თამარ 

უზუნაშვილი

მოქალაქეობა შპს ”გამომცემლობა კლიო”
ეკა სიმსივე,ლევან მოსახლიშვილი,თეონა 

ბექიშვილი

გეოგრაფია
შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა ''
მაია ბლიაძე,  დავით კერესელიძე 

ბიოლოგია
შპს ”სულაკაურის 

გამომცემლობა'' ”

რუსუდან ახვლედიანი,ნატო შათირიშვილი,მზია 

სულამანიძე

VII - კლასი



ფიზიკა
შპს ,,საგამომცემლობა 

დიოგენე''
ქეთევან ტატიშვილი

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება
შპს ”გამომცემლობა კლიო” ანა კლდიაშვილი,ნინო ღაღანიძე,თამარ ჯაყელი

მუსიკა შპს "წყაროსთვალი" მაია ოთიაშვილი და ირინე მიქაძე

ფიზიკური აღზრდა შოთა ხაბარელი შოთა ხაბარელი

ქართული ენა და 

ლიტერატურა
შპს ,,დიოგენე'' ლია თუშური

მათემატიკა
შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა ''
ნადეჟდა ჯაფარიძე,ნანი წულაია,,მაია წილოსანი

ინგლისური ენა (New 

Building Bridges 8)

შპს ,,სულაკაურის 

გამომცემლობა''
Profil Klett;

გერმანული ენა               wir 

neu  A1.2-2

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა
ნ.გიორგანაშვილი  შ.კვანჭიანი

რუსული ენა მე 8 კლასის შპს "ოცდამეერთე'' მარინე ბარსეგოვა

ისტორია შპს "ლოგოს პრესი''

მზია სურგულაძე,ვლადიმერ კეკელია,ლაშა 

კერესელიძე,ნინო მინდაძე,მანანა 

ქურთუბაძე,თამარ შალვაშვილი,თამარ 

უზუნაშვილი

გეოგრაფია
შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა ''
მაია ბლიაძე,  დავით კერესელიძე 

მოქალაქეობა ა(ა)იპ ეპიგრაფი
მაია ბოჭორიშვილი, მაია ბაქრაძე,თამარ 

ხატიაშვილი

ბიოლოგია შპს "გამომცემლობა კლიო''
მარინა სეხნიაშვილი,ნანა კობახიძე,ნანა 

გელაშვილი

VIII - კლასი

 



ფიზიკა შპს "დიოგენე'' ქეთევან ტატიშვილი

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება
შპსა ,,გამომცემლობა კლიო" ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე,თამარ ჯაყელი

მუსიკა
შპს გამომცემლობა 

ინტელექტი''
მარიკა ჩიკვაიძე

სპორტი შოთა ხაბარელი შოთა ხაბარელი

ქიმია
შპს "გაზეთ საქართველოს 

მაცნე"

თინათინ ბუთხუზი, სოფიკო ფაცაცია,თამარ 

ხატისაშვილი,მარინე კუჭუხიძე

ქართული ენა და ლიტ.
შპს "ბაკურ სულაკაურის'' 

გამომცემლობა 
 მაია მენაბდე, ნათია ფურცელაძე, ნანა სახეჩიძე.  

მათემატიკა
შპს "ბაკურ სულაკაურის'' 

გამომცემლობა 
ნადეჟდა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი წულაია.

ინგლისური

Laser B1 - student’s book

Laser B1 - workbook

გამომცემლობა -  Macmillan 

Education
Malcon Mann

გერმანული ენა               wir 

neu  A1.2-3

ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა
ნ.გიორგანაშვილი  შ.კვანჭიანი

რუსული ენა (ს IV)
შპს "გამომცემლობა 

არტანუჯი"(ს4)
მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე

ისტორია შპს ,,ლოგოს პრესი''

მზია სურგულაძე,რუსუდან ლაბაძე,შორენა 

მურუსიძე,ვლადიმერ კეკელია,მანანა 

ქურთუბაძე,გიორგი ანჩაბაძე,დოდო 

ჭუმბურიძე,ლაშა ბერია,,ლაშა 

კერესელიძე,თეიმურაზ შალამბერიძე,ნინო 

აბულაძე,თამარ შალვაშვილი,თამარ უზუნაშვილი

გეოგრაფია
შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა ''
მაია ბლიაძე,  დავით კერესელიძე 

ბიოლოგია შპს ,,გამომცემლობა კლიო'' მარინა სეხნიაშვილი

IX - კლასი



ფიზიკა შპს "დიოგენე"" ქეთევან ტატიშვილი

ქიმია
შპს ,, გაზეთ საქართველოს 

მაცნე''

თინათინ ბუთხუზი,თამარ ხატასაშვილი,სოფიკო 

ფაცაცია,მარინე კუჭუხიძე

მოქალაქეობა

შპს გამომცემლობასიდი-

ეკონომიკური განათლებისა 

და განვითარების ცენტრი

ნინო ტალახაძე,ნინო კაპანაძე,გულნაზ 

ერქომაიშვილი,მზიური შავაძე,ეკა მურუსიძე

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება
შპს ”გამომცემლობა კლიო” ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე,თამარ ჯაყელი

მუსიკა
შპს ,,გამომცემლობა 

ინტელექტი''
მარიკა იკვაიძე

სპორტი
შპს "გაზეთი საქართველოს 

მაცნე"
დავით გურგენიძე და გიორგი მაჭარაშვილი

ქართული ენა და ლიტ.
შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი”

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, 

ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა 

გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი .

მათემატიკა

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი"

ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი წულაია, ნინო 

გულუა და გია ძაგანია

ინგლისური

Laser B1+ - student’s book

Laser B1+ - workbook

გამომცემლობა -  Macmillan 

Education
Malcon Mann

რუსული ენა ( ს 

V)საფეხური

შპს "გამომცემლობა 

არტანუჯი"(ს5)
მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე

ისტორია

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი"

ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე, ლევან 

გორდეზიანი, ნანა ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე, 

რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ ლორთქიფანიძე, ნოდარ 

ასათიანი, ცირა ჩიკვაიძე, ფარნაოზ ლომაშვილი, 

როინ მეტრეველი, ზვიად მიმინოშვილი, გიორგი 

ოთხმეზური და ნინო კიღურაძე

გეოგრაფია

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი"

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, დავით

ბიოლოგია
შპს "საგამომცემლო სახლი 

ტრიასი"

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ (ნანა) 

იოსებაშვილი

X - კლასი



ფიზიკა
შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი"
გიორგი გედენიძე და ეთერ ლაზარაშვილი

ქიმია
შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი"
მანანა ვარდიაშვილი

სამოქ.გან. შპს " საქართველოს მაცნე"

თამარ მეიფარიანი, ლეილა მიქიაშვილი, ირინე 

ჯალაღანია, მაია გონაშვილი, მიხეილ 

თოქმაზიშვილი, დალი შავლოხაშვილი და 

რუსუდან დალაქიშვილი

არჩევითი საგანი
XIX-XX საუკუნეების 

დასავლური ლიტერატურა
სასწავლო კურსების კატალოგი

სპორტი
შპს "გაზეთი საქართველოს 

მაცნე"
დავით გურგენიძე და გიორგი მაჭარაშვილი

ქართული ენა და ლიტ.
შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი”

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, 

ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა 

გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი და ლალი 

დათაშვილი

მათემატიკა

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი"

ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი წულაია, ნინო 

გულუა და გია ძაგანია

ინგლისური 

Laser B2 -student’s book

Laser B 2 -workbook

 გამომცემლობა -  Macmillan 

Education 
Malcom Mann, Steve Taylore- Knowles

რუსული ენა (ს 

VI)საფეხური

შპს "გამომცემლობა 

არტანუჯი"(ს6)
მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე

ისტორია

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი"

ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე, ლევან 

გორდეზიანი, ნანა ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე, 

რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ ლორთქიფანიძე, ნოდარ 

ასათიანი, ცირა ჩიკვაიძე, ფარნაოზლომაშვილი, 

როინ მეტრეველი, ზვიად მიმინოშვილი, გიორგი 

ოთხმეზური და ნინო კიღურაძე

გეოგრაფია
ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა
მაია ბლიაძე , გია ჭანტურია , დავით კერესელიძე

ფიზიკა
შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი"
გიორგი გედენიძე და ეთერ ლაზარაშვილი

ქიმია
შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი"
მანანა ვარდიაშვილი

XI - კლასი



არჩევითი საგანი
შესავალი თანამედროვე 

ფიზიკაში
გიორგი გედენიძე

სპორტი
შპს "გაზეთი საქართველოს 

მაცნე"
დავით გურგენიძე და გიორგი მაჭარაშვილი

ბიოლოგია
შპს "საგამომცემლო სახლი 

ტრიასი"

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და თამარ (ნანა) 

იოსებაშვილი

ქართული ენა და ლიტ.
შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი”

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, 

ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, მანანა 

გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი და ლალი 

დათაშვილი

მათემატიკა

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი"

ნანა ჯაფარიძე, მაია წილოსანი, ნანი წულაია, ნინო 

გულუა და გია ძაგანია

რუსული ენა (ს VII) 

საფეხური

შპს "გამომცემლობა 

არტანუჯი"(ს7)
მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე

ისტორია

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი"

ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე, ლევან 

გორდეზიანი, ნანა ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე, 

რევაზ გაჩეჩილაძე, მარიამ ლორთქიფანიძე, ნოდარ 

ასათიანი, ცირა ჩიკვაიძე, ფარნაოზ ლომაშვილი, 

როინ მეტრეველი, ზვიად მიმინოშვილი, გიორგი 

ოთხმეზური და ნინო კიღურაძე

ინგლისური ენა

Reading Comprehension and 

Basic writing skills;

Round up 5 -English 

grammar book.

 გამომცემლობა- 

აბიტურიენტთა ინტენსიური 

მომზადების ცენტრი;

‘’–გამომცემლობა- Longman 

education

Teona Baiashvili, Maia Meladze

Virginia Evans

XII - კლასი



არჩევითი საგანი

ასტრონომია უნივერსიტ. 

გამომც სახალ. 

ასტრონომია,,ინტელექტი''

ევგენი ხარაზი, შალვა საბაშვილი

სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოება

შპს "გამომცემლობა სიდი - 

ეკონომიკური განათლებისა 

და განვითარების ცენტრი"

ნინო ტალახაძე

სპორტი
შპს "გაზეთი საქართველოს 

მაცნე" (დ1)
დავით გურგენიძე  გიორგი მაჭავარიანი


