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სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი 
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დამტკიცებულია პედაგოგიური საბჭოს სხდომაზე: 

ოქმი N1,       2  სექტემბერი 2021  წელი 
 

 

I კლასი 
 

 

N საგანი სახელმძღვანელო ავტორი გამომცემლობა 

1 ქართული ენა 
ქართული ანბანი 

I, II ნაწილი 
მაღლაკელიძე მერიდიანი 

2 ქართული ენა მოსწავლის რვეული მაღლაკელიძე მერიდიანი 

3 მათემატიკა მათემატიკა 
ბერიშვილი, 

კოტეტიშვილი 

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

4 მათემატიკა მოსწავლის რვეული 
ბერიშვილი, 

კოტეტიშვილი 

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

5 
ინგლისური 

ენა 
New Building Blocks 1  

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

5 ბუნება ბუნებისმეტყველება 
ვარდიაშვილი, 

ჭელიძე 
ინტელექტი 

6 ბუნება მოსწავლის რვეული 
ვარდიაშვილი, 

ჭელიძე 
ინტელექტი 

7 ხელოვნება ხელოვნება 
იოსელიანი, 

ქებურია 

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

8 მუსიკა მუსიკა ქუმსიაშვილი კლიო 

9 

ფიზიკური 

აღზრდა და 

სპორტი 

ფიზიკური აღზრდა 

და სპორტი(I-IIკლ) 

ლევან 

კიკალიშვილი 

შპს 

გამომცემლობა 

,,პეგასი’' 
 
 
 
 

დამატებითი სახელმძღვანელოები 
 

 
 

1 ინგლისური ენა 
Oxford phonincs 

World 1,2 
 Oxford 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

IIკლასი 
 
 

 

N საგანი სახელმძღვანელო ავტორი გამომცემლობა 

1 
ქართული ენა 

ქართული ანბანი 

I, II ნაწილი 
მაღლაკელიძე მერიდიანი 

2 ქართული ენა მოსწავლის რვეული მაღლაკელიძე მერიდიანი 

3 მათემატიკა მათემატიკა 
ბერიშვილი, 

კოტეტიშვილი 

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

4 ბუნება 
ბუნებისმეტყველება 

I,II ნაწილი 

ვარდიაშვილი, 

ჭელიძე 
ინტელექტი 

5 ბუნება მოსწავლის რვეული 
ვარდიაშვილი, 

ჭელიძე 
ინტელექტი 

6 ხელოვნება ხელოვნება 
იოსელიანი, 

ქებურია 

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

7 მუსიკა მუსიკა ქუმსიაშვილი კლიო 

8 ინგლისური ენა New Building Blocks 2  

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

9 
გერმანული ენა 

(DSD) 

1. Tamtam  

2. Max 

 

 

 

1.Gabriele Kopp, 

Josef Alberti 

2.Krulak-

Kempisty, 

Reitzig, Endt 

1.Hueber 

2.Klett 

10 

ფიზიკური 

აღზრდა და 

სპორტი 

ფიზიკური აღზრდა 

და სპორტი(I-IIკლ) 

ლევან 

კიკალიშვილი 

შპს 

გამომცემლობა 

,,პეგასი’' 
 
 
 
 

დამატებითი სახელმძღვანელოები 
 
 
 
 

1 ინგლისური ენა Macmillan English 1 
Mary Bowen, 

Louis Fidge 
Macmillan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IIIკლასი 
 

 

N საგანი სახელმძღვანელო ავტორი გამომცემლობა 

 

1 
ქართული ენა 

ქართული  

I, II ნაწილი 
მაღლაკელიძე მერიდიანი 

2 ქართული ენა 
მოსწავლის რვეული 

I, II ნაწილი 
მაღლაკელიძე მერიდიანი 

3 მათემატიკა მათემატიკა 
ბერიშვილი, 

კოტეტიშვილი 

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

4 ბუნება 
ბუნებისმეტყველება 

I,II ნაწილი 

ვარდიაშვილი, 

ჭელიძე 
ინტელექტი 

5 ხელოვნება ხელოვნება 
იოსელიანი, 

ქებურია 

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

6 მუსიკა 
მუსიკა 

I, II ნაწილი 
ქუმსიაშვილი კლიო 

7 
მე და 

საზოგადოება 
მე და საზოგადოება ტალახაძე სიდი 

8 ინგლისური ენა New Building Blocks 3  

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

9 
გერმანული ენა 

(DSD) 

 

Tamburin 1 

Siegfreid Buettner 

Gabriele Kopp 

 

Hueber 

 

 

10 

ფიზიკური 

აღზრდა და 

სპორტი 

ფიზიკური აღზრდა 

და სპორტი(III-IVკლ) 

ლევან 

კიკალიშვილი 

შპს 

გამომცემლობა 

,,პეგასი’' 
 

 

 

დამატებითი სახელმძღვანელოები 
 
 
 
 

1 ინგლისური ენა Macmillan English 2.  
Mary Bowen, 

Louis Fidge 
MACMILLAN 

2 ქართული ენა 

ქართული ენა, 

გრამატიკა და 

მართლწერა  

 III კლასი 

ნ. გორდელაძე 

თ. კუხიანიძე 

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

3. 
გერმანული ენა 

(DSD) 

მასალები 

ინტერნეტიდან 
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

IVკლასი 
 

 
 

N საგანი სახელმძღვანელო ავტორი გამომცემლობა 

 

1 
ქართული ენა 

ქართული  

I, II ნაწილი 
მაღლაკელიძე მერიდიანი 

2 ქართული ენა 
მოსწავლის რვეული 

I, II ნაწილი 
მაღლაკელიძე მერიდიანი 

3 მათემატიკა მათემატიკა 
ბერიშვილი, 

კოტეტიშვილი 

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

4 ბუნება 
ბუნებისმეტყველება 

I,II ნაწილი 

ვარდიაშვილი, 

ჭელიძე 
ინტელექტი 

5 ხელოვნება ხელოვნება 
იოსელიანი, 

ქებურია 

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

6 მუსიკა 
მუსიკა 

I, II ნაწილი 
ქუმსიაშვილი კლიო 

7 
მე და 

საზოგადოება 
მე და საზოგადოება ტალახაძე სიდი 

8 
ინგლისური 

ენა 
New Building Blocks 4  

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

9 

გერმანული 

ენა 

(DSD) 

Tamburin 2 

Siegfreid 

Buettner 

Gabrielle Kopp 

Josef Alberti 

Hueber 

10 

ფიზიკური 

აღზრდა და 

სპორტი 

ფიზიკური აღზრდა 

და სპორტი(III-IVკლ) 

ლევან 

კიკალიშვილი 

შპს 

გამომცემლობა 

,,პეგასი’' 
 
 
 
 
 
 

დამატებითი სახელმძღვანელოები 
 
 

1 
ინგლისური 

ენა 
MACMILLAN English 3.  

Mary Bowen, 

Louis Fidge 
MACMILLAN 

2 ქართული ენა 

ქართული ენა, 

გრამატიკა და 

მართლწერა  

 IV კლასი 

ნ. გორდელაძე 

თ. კუხიანიძე 

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

3 
გერმანული ენა 

 

1. Die Bremer 

Stadtmusikanten 

2.Der Filmstar 

 

Sigrid Xanthos 

 

Theo Scherling, 

Elke Burger 

Hueber 

 

Langenscheidt 

 

 

 

 

 
 
 



 

Vკლასი 
 

N საგანი სახელმძღვანელო ავტორი გამომცემლობა 

 

1 
ქართული ენა 

ქართული  

I, II ნაწილი 
კუხიანიძე 

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

2 ქართული ენა 
მოსწავლის რვეული 

I, II ნაწილი 
კუხიანიძე 

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

3 მათემატიკა მათემატიკა ჯაფარიძე, წულაია 

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

4 ბუნება 
ბუნებისმეტყველება 

I,II ნაწილი 

გოგალაძე, 

ჯალიაშვილი 
ტრიასი 

5 ისტორია ჩვენი საქართველო 
ავთანდილაშვილი, 

ელიზბარაშვილი 
კლიო 

6 ხელოვნება ხელოვნება ნ. მაჭარაშვილი მერიდიანი 

7 მუსიკა მუსიკა 
ქუმსიაშვილი, 

ჯულაყიძე 

კლიო, 

წყაროსთვალი 

8 

ინფორმაციული 

და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

ნ. ჯამასპიშვილი დიოგენე 

9 ინგლისური ენა New Building Bridges  

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

10 
გერმანული ენა 

(DSD) 
Ping Pong 1 

 

Gabriele Kopp Hueber 

 

11 

ფიზიკური 

აღზრდა და 

სპორტი 

ფიზიკური აღზრდა  
ლევან 

კიკალიშვილი 

ლევან 

კიკალიშვილი 

 
 

დამატებითი სახელმძღვანელოები 
 

1 ინგლისური ენა 
MACMILLAN 

English 4 

Mary Bowen, 

Louis Fidge 
MACMILLAN 

2 მათემატიკა მათემატიკა 
 ე. ნურკი 

ა. ტელმაა 

„საქართველოს 

მაცნე“ 

3 ჩვენი საქართველო 

საქართველოს 

ატლასი 

კონტურული რუკა 

  

4 ბუნებისმეტყველება 
მსოფლიო ატლასი   

7-8 კლასი 
  

5 
გერმანული ენა 

 

1.Wortschatz 

Grundstufe A1 bis B1 

Marion 

Techmer 

Hueber 

 

2. Lesen &Schreiben 

A1 

Bettina 

Hoeldrich 

Hueber 

 

3. Hoeren & 

Sprechen A1 

Monja 

Knirsch 
Hueber 

 
 

 

 



 

VIკლასი 
 
 

N საგანი სახელმძღვანელო ავტორი გამომცემლობა 

 

1 
ქართული ენა 

ქართული  

I, II ნაწილი 
კუხიანიძე 

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

2 ქართული ენა 
მოსწავლის რვეული 

I, II ნაწილი 
კუხიანიძე 

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

3 მათემატიკა მათემატიკა ჯაფარიძე, წულაია 

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

4 ბუნება 
ბუნებისმეტყველება 

I,II ნაწილი 

გოგალაძე, 

ჯალიაშვილი 
ტრიასი 

5 ისტორია ჩვენი საქართველო 
ავთანდილაშვილი, 

ელიზბარაშვილი 
კლიო 

6 ხელოვნება ხელოვნება ნ. მაჭარაშვილი მერიდიანი 

7 მუსიკა მუსიკა 
ქუმსიაშვილი, 

ჯულაყიძე 

კლიო, 

წყაროსთვალი 

8 

ინფორმაციული 

და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

ნ. ჯამასპიშვილი დიოგენე 

9 ინგლისური ენა New Building Bridges  

„ბაკურ 

სულაკაურის“ 

გამომცემლობა 

10 
გერმანული ენა 

(DSD) 
Ping Pong 2 

 

Gabriele Kopp Hueber 

 

11 

ფიზიკური 

აღზრდა და 

სპორტი 

ფიზიკური აღზრდა  
ლევან 

კიკალიშვილი 

ლევან 

კიკალიშვილი 

 
 

დამატებითი სახელმძღვანელოები 
 
 
 

1 ინგლისური ენა Macmillan English 5 

Mary 

Bowen, 

Louis Fidge 

MACMILLAN 

2 
ჩვენი 

საქართველო 

msoflio atlasi  
7-8 klasi 

  

3 გერმანული ენა 
 

1.Wortschatz Grundstufe A1 

bis B1 

Marion 

Techmer 

 

Hueber 

 

2. Lesen &Schreiben A2 

 

3. Hoeren & Sprechen A2 

Bettina 

Hoeldrich 

Monja 

Knirsch 

Hueber 

 

Hueber 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

VIIკლასი 
 

# საგანი სახელმძღვანელო ავტორი გამომცემლობა 

 

1 

ქართული ენა 

და 

ლიტერატურა 

qarTuli literaturა, 
qarTuli ena  

დ. ანფიმიადი 

ზ. გაბიჩვაძე 

ი. ამირხანაშვილი 

შპს ,,გამომცემლობა 

არტანუჯი’’ 

 

2 
მათემატიკა მათემატიკა 7 

ნ. ჯაფარიძე 

ნ. წულაია 

მ. წილოსანი 

 შპს ,,სულაკაურის 

გამომცემლობა’’ 

3 ისტორია ისტორია 

მ. სურგულაძე  

გ. გამყრელიძე 

ზ. კიკნაძე 

შპს ,,ლოგოს პრესი’’ 

4 გეოგრაფია გეოგრაფია 7 
მ. ბლიაძე 

დ. კერესელიძე 

 შპს ,,სულაკაურის 

გამომცემლობა’’ 

5 
სამოქალაქო 

განათლება 
მოქალაქეობა 

გ. ნოზაძე 

მ.ბოჭორიშვილი 

ე. ფუტკარაძე 

შპს ,,გამომცემლობა 

დიოგენე’’ 

6 ბიოლოგია ბიოლოგია 

მ. ჭელიძე 

ი.ავალიანი 

მ. ალიბეგაშვილი 

შპს ,,გამომცემლობა 

ინტელექტი’’ 

7 ფიზიკა ფიზიკა 

რ. ქანთარია 

ლ. ჩიჩუა 

ქ. სეფიაშვილი 

შპს ,,გამომცემლობა 

კლიო’’ 

8 მუსიკა მუსიკა 
მ. ოთიაშვილი 

ი. მიქაძე 
შპს ,,წყაროსთვალი’’ 

9 

სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნება 

ნ. მაჭარაშვილი 

ნ. ჯაბუა 

ნ. სილაგაძე 

შპს ,,გამომცემლობა 

მერიდიანი’’ 

10 
germanuli ena 
(DSD) 

Deutschmobil 2 
 

Sigrid Xanthus-

Kretzschemer 

 Jutta Douvitsas-Gamst 

Klett 

11 inglisuri ena 
New Building Bridges 7 

 

თამარ ჯაფარიძე 

 

სულაკაურის 

გამომცემლობა 

 

12 rusuli ena Русский язык (sI) 
m. lorTqifaniZe 
i. CxeiZe 

,,artanuji’’ 

13 
sporti 
(Wadraki)  

Wadraki d1, d2, d3 
d. gurgeniZe 
g. maWaraSvili 

“saqarTvelos macne” 

14 

ფიზიკური 

აღზრდა და 

სპორტი 

ფიზიკური აღზრდა და 

სპორტი 
შ.ხაბარელი შ.ხაბარელი 

 

დამატებითი სახელმძღვანელოები 
 

1 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 
ქართული ენის გრამატიკა 

ი. შანიძე 

ლ. კვაჭაძე 
 

1 inglisuri ena Gateway A2 David Spencer MACMILLAN 

2 geografia 

msoflio atlasi 7-8 
klasi 
konturuli ruka  7-8  
klasi 

  

3 germanuli ena 
1.Wortschatz Grundstufe A1 bis 

B1 

1.  

Marion Techmer 

 

Hueber 

 

  2. Blind Usch Luhn ER 

  3. Lesen & Sprechen A2 

 

Bettina Hoeldrich 

 

 

Hueber 

 
  4. Hoeren & Sprechen A2 Monja Knirsch Hueber 

 



 

VIIIკლასი 
# საგანი სახელმძღვანელო ავტორი გამომცემლობა 

1 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ვ.როდონაია 

ნ.ნაკუდაშვილი 

ა.არაბული 

მ.ხუციშვილი 

შპს ,,საგამომცემლო სახლი 

სწავლანი’’ 

 
2 მათემატიკა მათემატიკა  

ნ. ჯაფარიძე 

ნ. წულაია 

მ. წილოსანი 

 შპს ,,სულაკაურის 

გამომცემლობა’’ 

3 ისტორია ისტორია 

მ. სურგულაძე  

ვ.კეკელია 

ლ.კერესელიძე 

შპს ,,ლოგოს პრესი’’ 

4 geografia  geografia  8 

m. bliaZe 
d. kereseliZe 

მ.სეხნიაშვილი 

შპს ,,sulakauris 
gamomcemloba~ 

5 მოქალაქეობა მოქალაქეობა 
მ.ბოჭორიშვილი 

მ.ბაქრაძე 

თ.ხატიაშვილი 
 ,,ეპიგრაფი’’ 

6 ბიოლოგია ბიოლოგია 
მ. სეხნიაშვილი 

ნ.კობახიძე 

ნ.გელაშვილი 
შპს ,,გამომცემლობა კლიო’’ 

7 ქიმია ქიმია 
თ.ბუთხუზი 

ს.ფაცაცია 

თ.ხატისაშვილი 

შპს ,,გაზეთი 

საქართველოს მაცნე’’ 

8 ფიზიკა ფიზიკა 
რ. ქანთარია 

ლ. ჩიჩუა 

ქ. სეფიაშვილი 
შპს ,,გამომცემლობა კლიო’’ 

9 მუსიკა მუსიკა მ.ჩიკვაიძე 
შპს ,,გამომცემლობა 

ინტელექტი’’ 

10 
სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

ხელოვნება 

ა.კლდიაშვილი 

ნ.ღაღანიძე 

თ.ჯაყელი 

შპს ,,გამომცემლობა კლიო’’ 

11 franguli ena ,,Bien Joué 1’’ 
k. Jilsoni 
 g. gracia sele 

,,diogene’’ 

12 
germanuli ena 
(DSD) 

 

Deutschmobil 3 

 

Sigrid Xanthus-

Kretzschemer 

 Jutta Douvitsas-Gamst 

 

Klett 

AusBlick 1  ( II sem.) Anni Fischer-Mitziviris 

Sylvia Janke-

Papanikolaou 

 Hueber 

13 inglisuri ena 
New Building Bridge 8 

Gateway A2 
თ.ჯაფარიძე 
Annie Cornford 

‘’სულაკაურისგამომცემლობა,, 
MACMILLAN 

14 rusuli ena Русский язык (s2) 
m. lorTqifaniZe 
i. CxeiZe 

,,artanuji’’ 

15 
ფიზიკურიაღზრდა 

და სპორტი 

ფიზიკური აღზრდა 

და სპორტი 
შ.ხაბარელი შ.ხაბარელი 

16 
sporti 
(Wadraki)  

Wadraki d1, d2, d3 
d. gurgeniZe 
g. maWaraSvili 

“saqarTvelos macne” 

დამატებითი სახელმძღვანელოები 

1 inglisuri ena 
BEYOND  B1 

BEYOND  B1+ 

Anna Cole, 

Michael Terry 

MACMILLAN 

 

2 germanuli ena 
1.Wortschatz Grundstufe A1 

bis B1 
Marion Techmer Hueber 

  1. 2. Blind Usch Luhn 
ER 

 

  
3. Sage und Schreibe B1 Christian Fandruch, 

Ulkire Tallowitz 
Klett 

  
4. Lesen &Schreiben B1 

5. Hoeren & Sprechen B1 

Anneli Billina 

Anneli Billina 

 

Hueber 

Hueber 

  
6. So geht’s zum DSD I 

(A2/B1) 

Beate Mueller-Karpe 

Alexandra  Olejarova 
Klett 



 

IXკლასი 
# sagani saxelmZRvanelo avtori gamomcemloba 

1. qarTuli ena 
qarTuli ena da 
literatura 

ვ.როდონაია 

ნ.ნაკუდაშვილი 

ა.არაბული 

შპს ,,საგამომცემლო სახლი 

სწავლანი’’ 

 
2 

maTematika maTematika 
ნ. ჯაფარიძე 

ნ. წულაია 

მ. წილოსანი 

 შპს ,,სულაკაურის 

გამომცემლობა’’ 

 
3 

istoria istoria   9 
მ. სურგულაძე 

რ.ლაბაძე, ვ.კეკელია 
შპს ,,ლოგოს პრესი’’ 

4 geografia  geografia  9 

m. bliaZe 
d. kereseliZe 

მ.სეხნიაშვილი 

შპს ,,sulakauris 
gamomcemloba~ 

5 
samoqalaqo 
ganaTleba მოქალაქეობა 

n. talaxaZe 

ნ. კაპანაძე 

გ. ერქომაიშვილი 

შპს gamomcemloba,,sidi-

ეკონომ. განათლ. და 

განვითარების ცენტრი’’ 

6 ქიმია ქიმია 
თ.ბუთხუზი,ს.ფაცაცია 

თ.ხატისაშვილი 

შპს ,,გაზეთი საქართველოს 

მაცნე’’ 

7 ბიოლოგია ბიოლოგია მ. სეხნიაშვილი შპს ,,გამომცემლობა კლიო’’ 

8 ფიზიკა ფიზიკა 
რ. ქანთარია, ლ. ჩიჩუა 

ქ. სეფიაშვილი 
შპს ,,გამომცემლობა კლიო’’ 

9 მუსიკა მუსიკა მ.ჩიკვაიძე შპს ,,გამომც. ინტელექტი’’ 

10 
სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

ხელოვნება 
ა.კლდიაშვილი 

ნ.ღაღანიძე, თ.ჯაყელი 
შპს ,,გამომცემლობა კლიო’’ 

11 franguli ena ,,Bien Joué1’’ 
k. Jilsoni,  
g. gracia sele 

,,diogene’’ 

12 
germanuli ena 
(DSD) 

 

AusBlick 1 
Anni Fischer-Mitziviris 

Sylvia Janke-

Papanikolaou 

 Hueber 

13 germanuli ena Deutsch  A2.3 
ნ.გიორგანაშვილი 

შ.კვანჭიანი 

შპს  ,,სულაკაურის 

გამომცემლობა’’ 

14 inglisuri ena Activate B1 Elaine Boyd Pearson 

15 inglisuri ena English 9 თ.ჯაფარიძე შპს  ,,სულაკაურის გამომც’’ 

16 rusuli ena Русский язык (s3) 
m. lorTqifaniZe 
i. CxeiZe 

,,artanuji’’ 

17 
sporti 
(Wadraki)  

Wadraki d1, d2, 
d3 

d. gurgeniZe 
g. maWaraSvili 

“saqarTvelos macne” 

დამატებითი სახელმძღვანელოები 

1 inglisuri ena BEYOND  B1+ 
Anna Cole, 

Michael Terry 
MACMILLAN 

2 geografia 
saqarTvelos atlasi 9 kl 
konturuli ruka  9 kl მ. სანაძე, თ. ბერაძე  

3 ფიზიკა ფიზიკის ამოცანათა კრებული ა. რიმკევიჩი ganaTleba 

4 germanuli ena 1.Wortschatz Grundstufe A1 bis B1 Marion Techmer Hueber 

  
2. Sage und Schreibe Christian Fandruch, 

Ulkire Tallowitz 
Klett 

  3.So geht’s 

Anni Fischer-

Mitziviris, Sylvia 

Janke-Papanikolaou 

Klett 

  
4. Lesen &Schreiben B1 

5. Hoeren & Sprechen B1 

Anneli Billina 

Anneli Billina 

 

Hueber 

Hueber 

  6. So geht’s zum DSD I (A2/B1) 
Beate Mueller-Karpe 

Alexandra  Olejarova 
Klett 

  
7. Pruefungstraining A2/B1 

8. Fit fuer das DSD 1 

Juergen Weigmann 

Thomas Polland 

Cornelsen 

Hueber 

 

 



    Xკლასი 
 
 

# sagani saxelmZRvanelo avtori gamomcemloba 

1 
qarTuli ena da 
literatura 

qarTuli ena da 
literatura 

n. muzaSvili 
n. CubiniZe 
n. SaraSeniZe 

gamomcemloba 
“diogene’’ 

 
2 

maTematika maTematika 
g. gogiSvili 
T. vefxvaZe 
i. mebonia 

gamomcemloba 
“inteleqti’’ 

3 istoria istoria 

l. fircxalava 
g. sanikiZe           
l. gordeziani  da 
sxv. 

,,bakur sulakauris 
gamomcemloba~ 

4 geografia 
msoflios 
geografia 

m. bliaZe 
g. Wanturia 
d. kereseliZe 

,,bakur sulakauris 
gamomcemloba~ 

5 
samoqalaqo 
ganaTleba 

samoqalaqo 
ganaTleba 

n. talaxaZe 
T. qaldani 
T. bregvaZe da sxva 
 

,,bakur sulakauris 
gamomcemloba~ 

6 qimia qimia 
g. andronikaSvili 
d. gulaia 
m. mamiaSvili 

gamomcemloba “klio~ 

7 biologia biologia 
e. zaaliSvili 
T. iosebaSvili 

,,sagamomcemlo saxli 
triasi’’ 

8 fizika fizika 
r. qanTaria 
l. CiCua 
T. CiCua da sxva 

gamomcemloba 
“meridiani’’ , ”klio” 

9 franguli ena 
,,Bien Joué 1’’ 

,,Bien Joué2’’ 
k. Jilsoni, g. 
gracia sele 

”diogene’’ 

10 
germanuli ena 
(DSD) 

 

AusBlick 2 
Anni Fischer-Mitziviris 

Sylvia Janke-

Papanikolaou 

 Hueber 

11 
germanuli ena 

( II ენა) 
Optimal B1 

Martin Mueller 

Paul Rusch 

,,bakur sulakauris 
gamomcemloba’’ 

12 inglisuri ena 
Activate B1 

 
Carolyn Barraclough 

 

Pearson 

 
 

13 rusuli ena Русский язык (s4) 
m. lorTqifaniZe 
i. CxeiZe 

,,artanuji’’ 

14 
sporti 
(Wadraki)  

Wadraki d1, d2, 
d3 

d. gurgeniZe 
g. maWaraSvili 

“saqarTvelos macne” 

 
 

დამატებითი სახელმძღვანელოები 
 
 

1 inglisuri ena 
Gateway 2

nd
   B1+ 

Gateway  2
nd

 B2 
David Spencer MACMILLAN 

2 
germanuli ena 

(DSD) 
1.Fit fuer das DSD II 

2. Online Materialien 

Thomas Polland 

 

Hueber 
 

3 
გერმანული ენა 

( II ენა) 
Sage und Schreibe 

Christian Fandruch, 

Ulkine Tallowitz 
Klett 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   XIკლასი 
 
 

# sagani saxelmZRvanelo avtori gamomcemloba 

1 
qarTuli ena da 
literatura 

qarTuli ena da 
literatura 

n. muzaSvili 
n. CubiniZe 
n. SaraSeniZe 

“gamomcemloba 
diogene’’ 

 
2 

maTematika maTematika 
g. gogiSvili 
T. vefxvaZe 
i. mebonia 

gamomcemloba 
“inteleqti’’ 

3 istoria istoria 

n. kiRuraZe 
g. sanikiZe           
l. gordeziani  
da sxv. 

,,bakur sulakauris 
gamomcemloba~ 

4 geografia 
G 
globaluri 
geografia 

m. bliaZe 
g. Wanturia 
d. kereseliZe 

,,bakur sulakauris 
gamomcemloba~ 

5 qimia qimia 
g. andronikaSvili 
d. gulaia 
m. mamiaSvili 

gamomcemloba “klio~ 

6 biologia biologia 
e. zaaliSvili 
T. iosebaSvili 

,,sagamomcemlo saxli 
triasi’’ 

7 fizika fizika 
r. qanTaria 
l. CiCua 
T. CiCua da sxva 

gamomcemloba 
“meridiani’’, ,,klio” 

 
8 

franguli ena ,,Bien Joué 2’’  
k. Jilsoni, g. 
gracia sele 

,,diogene’’ 

9 germanuli ena 
 

AusBlick 1 
Anni Fischer-Mitziviris 

Sylvia Janke-

Papanikolaou 

 Hueber 

10 inglisuri ena GatewayB1 
 

David Spencer 

 

 

MACMILLAN 
 

11 rusuli ena Русский язык (s5) 
m. lorTqifaniZe 
i. CxeiZe 

,,artanuji’’ 

12 sporti (Wadraki)  Wadraki d1, d2, d3 
d. gurgeniZe 
g. maWaraSvili 

“saqarTvelos macne” 

 
 

 
 
 
 

დამატებითი სახელმძღვანელოები 
 
 

1 ფიზიკა ფიზიკა აბიტურიენტთათვის 
ეთერ 

ბასიაშვილი 
„სპექტრი“ 

2 inglisuri ena 
Gateway 2

nd
 edition B2 David Spencer MACMILLAN 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

X II კლასი 
 

 
 

# sagani saxelmZRvanelo avtori gamomcemloba 

1 
qarTuli ena 
da literatura 

qarTuli ena da 
literatura 

n. muzaSvili 
q. levaniSvili 

gamomcemloba 
“diogene’’ 

 
2 

maTematika maTematika 
g. gogiSvili 
T. vefxvaZe 
i. mebonia 

gamomcemloba 
“inteleqti’’ 

3 istoria istoria 
n. kiRuraZe 
g. sanikiZe           
r. gaCeCilaZe 

,,bakur sulakauris 
gamomcemloba” 

4 
samoqalaqo 
Tavdacva da 
usafrTxoeba 

samoqalaqo 
Tavdacva da 
usafrTxoeba 

n. talaxaZe 

gamomcemloba 
“sidi -ekonomikuri 
ganaTlebisa da 
ganviTarebis 
centri~ 

5 franguli ena ,,Bien Joué 2’’  
k. Jilsoni, g. 
gracia sele 

,,diogene’’ 

6 
germanuli ena 
( DSD) 

 

AusBlick 2 
Anni Fischer-Mitziviris 

Sylvia Janke-

Papanikolaou 

 

Hueber 

7 
გერმანული ენა - 

მეორე უცხოური 

ენა 

Ping Pong 1 

 
Gabriele Kopp 

Hueber 

 

8 inglisuri ena Gateway B1+ David Spencer 

 

MACMILLAN 
 

9 rusuli ena Русскийязык(s7) 
m. lorTqifaniZe 
i. CxeiZe 

,,artanuji’’ 

10 
sporti 
(Wadraki)  

Wadraki d1, d2, d3 
d. gurgeniZe 
g. maWaraSvili 

“saqarTvelos 
macne” 

 
 

დამატებითი სახელმძღვანელოები 
 
 

1 qarTuli ena 
qarTuli ena da 
marTlwera 
abiturientebisaTvis 

l. WeliZe, 
n.saxeCiZe. 

aimc 

2 მათემატიკა მათემატიკა   I - II 
ბ.ღვაბერიძე 

ფ. დვალიშვილი 
Tbilisi 2012 

3 ინგლისური ენა Gateway C1 David Spencer 
MACMILLAN 

 

4 
germanuli ena 
( DSD) 

1.Fit fuer das DSD II 

 

Thomas Polland 

 

Hueber 

 

2.Online Materialien   

3.So geht’s zum DSD II  

(B2/C1) 

 

Ewa Brewinska 

Holm Buchner 

Elzbieta 

Swierczynska 

Klett 

4.ინდივიდუალური 

მასალები 
  

 


