გრიფირებულ სახელმძღვანელოთა ნუსხა კლასების მიხედვით
VII.კლასი
1

საგანი
ქართული ენა და
ლიტერატურა

სახელმძღვანელო
ქართული ენა და
ლიტერატურა

2
3

მათემატიკა
ინგლისური ენა

„მათემატიკა“
Activate A2

ავტორი
ვახტანგ როდონაია, ნინა
კუდაშვილი, ავთანდილ
არაბული, მარინე ხუციშვილი.
გოგიშვილი,ვეფხვაძე
Judy Garton-Sprenger, Philip Prowse

4

გერმანული ენა

GenialA1

ეკა შავერდაშვილი,

6

რუსული ენა
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7

ისტორია

„ისტორია“

მაია ლორთქიფანიძე
ირინა ჩხეიძე, თამარა ჩიმაკაძე
ლალი ფირცხალავა,გიორგი
სანიკიძე

8

გეოგრაფია

„გეოგრაფია“

მაია ბლიაძე,გიორგი ჭანტურია

9

ბუნების
მეტყველება

ლამარა ბურდილაძე,ლია
თევზაძე,მარინე
ბაგალიშვილი,ქეთევან
მაღრაძე,ქეთევან ტატიშვილი
ნ.მაჭარაშვილი,მ.მაჭარაშვილი
ნ.ჯაბუა,ნ.სილაგაძე

11

საბუნებისმეტყვე
ლო
მეცნიერებბეის
საფუძვლები
სახვითი და
გამოყენებითი
ხელოვნება
მუსიკა

„მუსიკა“

მარიკა ჩიკვაიძე

12

სპორტი

ჭადრაკი

დავით გურგენიძე

10

„ხელოვნება“

გამომცემლობა
შპს
„საგამომცემლო
სახლი სწავლანი“
ინტელექტი
Macmillan
Education
ბაკურ
სულაკაური

შენიშვნა

არტანუჯი

ს III

შპს.ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი
შპს.“ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი“
შპს.“გამომცემლო
ბა დიოგენე“

შპს.“მერიდიანი“

შპს.“გამომცემლო
ბა ინტელექტი“
შპს.“გაზეთი საქ.
მაცნე“

2

VIII-კლასი
საგანი
ქართული ენა
და
ლიტერატურა

სახელმძღვანელო ავტორი
ქართული ენა და ვახტანგ როდონაია,
ლიტერატურა
ნინნაკუდაშვილი, ავთანდილ
არაბული, მარინე
ხუციშვილი, მანანა
გიგინეიშვილი

გამომცემლობა
შპს „საგამომცემლო
სახლი სწავლანი“

2
3

მათემატიკა
ინგლისური ენა

„მათემატიკა“
Top Score 2

ინტელექტი
Macmillan Education 3

4

გერმანული ენა

GenialA1

გოგიშვილი,ვეფხვაძე
Judy Garton-Sprenger, Philip
Prowse
ეკა შავერდაშვილი,

6

რუსული ენა
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არტანუჯი

7

ისტორია

„ისტორია“

მაია ლორთქიფანიძე
ირინა ჩხეიძე, თამარა ჩიმაკაძე
ლალი ფირცხალავა,გიორგი
სანიკიძე

8

გეოგრაფია

„გეოგრაფია“

მაია ბლიაძე,გიორგი ჭანტურია

9

სამოქალაქო
თავდაცვა და
უსაფრთხოება

„სამოქალაქო
თავდაცვა და
უსაფრთხოება“

ნინო ტალახაძე

10

ბიოლოგია

‘ბიოლოგია“

ელნარ (ნანა)ზაალიშვილი

11

ხელოვნება

„ხელოვნება“

12
13

ფიზიკა
ქიმია

„ფიზიკა“
„ქიმია“

ნ.მაჭარაშვილი,მ.მაჭარაშვილი
ნ.ჯაბუა,ნ.სილაგაძე
ქეთევან ტატიშვილი
მანანა ვარდიაშვილი

14

მუსიკა

„მუსიკა“

მარიკა ჩიკვაიძე

1

შენიშვნა

ბაკურ სულაკაური

შპს.ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი
შპს.“ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი“
შპს.“გამომცემლობა
სიდიეკონომიკური
განათლებისა და
განვითარების
ცენტრი“
შპს.“საგამომცემლო
სახლი ტრიასი“
შპს.“მერიდიანი“
შპს.“დიოგენე“
შპს.“გამომცემლობა
ინტელექტი“
შპს.“გამომცემლობა
ინტელექტი“

ს IV

კლასი IX

1

საგანი
ქართული ენა და
ლიტერატურა

სახელმძღვანელო ავტორი
ქართული ენა და ვახტანგ როდონაია,
ლიტერატურა
ნინნაკუდაშვილი, ავ
თანდილ
არაბული, მარინე
ხუციშვილი,
„მათემატიკა“
გოგიშვილი,ვეფხვაძ
ე
Activate B1
Carolyn Barraclough,
Suzanne Gaynor
ეკა შავერდაშვილი,
Optimal A2

გამომცემლობა
გამომცემლობა შპს „საგამომცემლო
სახლი სწავლანი“

2

მათემატიკა

3

ინგლისური ენა

4

გერმანული ენა

6

რუსული ენა
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არტანუჯი

7

ისტორია

„საქართველოს
ისტორია“

8

გეოგრაფია

9

სამოქალაქო
განათლება

„საქართველოს
გეოგრაფია“
„სამოქალაქო
განათლება“

10

ბიოლოგია

‘ბიოლოგია“

11
12

ფიზიკა
ქიმია

„ფიზიკა“
„ქიმია“

თამარ
მეიფარიანი,ლეილა
მიქიაშვილი
ელნარ
(ნანა)ზაალიშვილი
ქეთევან ტატიშვილი
მანანა ვარდიაშვილი

13

მუსიკა

„მუსიკა“

მარიკა ჩიკვაიძე

14

სახვითი და
გამოყენებითი
ხელოვნება

„ხელოვნება“

ნ.მაჭარაშვილი,მ.მაჭ
არაშვილი
ნ.ჯაბუა,ნ.სილაგაძე

მაია ლორთქიფანიძე
ირინა ჩხეიძე,
თამარა ჩიმაკაძე
ლალი
ფირცხალავა,გიორგი
სანიკიძე

ჭანტურია,ბლიაძე

შენიშვნა

ინტელექტი
B1
ბაკურ სულაკაური

შპს.ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი
გამომცემლოვბა
ბაკურ სულაკაური
შპს.

შპს.“საგამომცემლო
სახლი ტრიასი“
შპს.“დიოგენე“
შპს.“გამომცემლობა
ინტელექტი“
შპს.“გამომცემლობა
ინტელექტი“
შპს.“მერიდიანი“

ს V

X- კლასი
საგანი

სახელმძღვანელო

ავტორი

გამომცემლობა

1

ქართული ენა და
ლიტერატურა

ქართული ენა და
ლიტერატურა

შპს „საგამომცემლო
სახლი სწავლანი“

2

მათემატიკა

„მათემატიკა“

3

ინგლისური ენა

Activate B1+

4
5

გერმანული ენა
რუსული ენა

Optimal A2/A1
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6

ისტორია

„ისტორია „

ვახტანგ როდონაია,
ნინა კუდაშვილი,
ავთანდილ
არაბული, მარინე
ხუციშვილი.
გოგიშვილი,ვეფხვაძ
ე
Carolyn Barraclough,
Suzanne Gaynor
ეკა შავერდაშვილი,
მაია
ლორთქიფანიძე
ირინა ჩხეიძე,
თამარა ჩიმაკაძე
ლალი ფირცხალავა,
გიორგი სანიკიძე

7

გეოგრაფია

„საქართველოს
გეოგრაფია“

მაია
ბლიაძე,გიორგი
ჭანტურია

8

სამოქალაქო
განათლება

„სამოქალაქო

ნინო ტალახაძე

ბიოლოგია

‘ბიოლოგია“

ელნარ
(ნანა)ზაალიშვილი

9

შენიშვნა

ინტელექტი
B+

არტანუჯი

შპს.ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი
შპს.“ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი“
შპს.“გამომცემლობა
სიდიეკონომიკური
განათლებისა და
განვითარების
ცენტრი“
შპს.“საგამომცემლო
სახლი ტრიასი“

ს VI

10

ფიზიკა

„ფიზიკა“

11

ქიმია

„ქიმია“

ქეთევან
ტატიშვილი
მანანა
ვარდიაშვილი

შპს.“დიოგენე“
შპს.“გამომცემლობა
ინტელექტი“

XI-კლასი
საგანი

სახელმძღვანელო

ავტორი

გამომცემლობა

1

ქართული ენა
და
ლიტერატურა

მოსწავლის წიგნი
მასწავლებლის
წიგნი

შპს „საგამომცემლო
სახლი სწავლანი“

2
3

„მათემატიკა“
Activate B2

4

მათემატიკა
ინგლისური
ენა
გერმანული ენა

ვახტანგ როდონაია,
ნინა კუდაშვილი,
ავთანდილ არაბული,
მარინე ხუციშვილი.
გოგიშვილი,ვეფხვაძე
Carolyn Barraclough,
Suzzane Gaynor

OptimalB1

ეკა შავერდაშვილი,

6

რუსული ენა
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7

ისტორია

„ისტორია“

მაია ლორთქიფანიძე
ირინა ჩხეიძე, თამარა
ჩიმაკაძე
ლალი ფირცხალავა,
გიორგი სანიკიძე

8

გეოგრაფია

„ გლობალური
გეოგრაფია“

მაია ბლიაძე,გიორგი
ჭანტურია

9

ბიოლოგია

‘ბიოლოგია“

ელნარ
(ნანა)ზაალიშვილი

10
11

ფიზიკა
ქიმია

„ფიზიკა“
„ქიმია“

ქეთევან ტატიშვილი
მანანა ვარდიაშვილი

შენიშვნა

ინტელექტი
B1+

არტანუჯი

შპს.ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი
შპს.“ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი“
შპს.“საგამომცემლო
სახლი ტრიასი“
შპს.“დიოგენე“
შპს.“გამომცემლობა
ინტელექტი“

ს VII

XII-კლასი
საგანი
1. ქართული ენა და
ლიტერატურა

2. მათემატიკა
3. ინგლისური ენა
4.
ისტორია

5. სამოქალაქო
თავდაცვა და
უსაფრთხოება

სახელმძღვანელო ავტორი
ქართული ენა და ვახტანგ როდონაია,
ლიტ.
ნინა კუდაშვილი,
ავთანდილ
არაბული, მარინე
ხუციშვილი.
„მათემატიკა“
გოგიშვილი,ვეფხვაძე
TOEFL,IELTS,FCE
Carolyn Barraclough,
Suzanne Gaynor
„ისტორია“
ლალი ფირცხალავა,
გიორგი სანიკიძე

„სამოქალაქო
თავდაცვა და
უსაფრთხოება“

ნინო ტალახაძე

გამომცემლობა
შპს „საგამომცემლო
სახლი სწავლანი“

შენიშვნა

ინტელექტი
B1+
შპს.ბაკურ
სულაკაურის
გამომცემლობაქართული
ბიოგრაფიული
ცენტრი
შპს.“გამომცემლობა
სიდი“ეკონომიკური
განათლებისა და
განვითარების
ცენტრი“

