
დანართი №3 
 

გრიფმინიჭებული სასკოლო სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი 
2020-2021 სასწავლო წელი 

 

გიმნაზიის საგნობრივი კათედრების მიერ პედაგოგებთან ერთად შერჩეული  იქნა  საქართველოს 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოები: 

                                                                               I - კლასი 

N საგანი სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი 

1 ქართული „მშობლიური ენა“ „დიოგენე“ 
დ.ნაზირიშვილი, ნ.კუპრავა, 

მ.ფოფხაძე, მ.ხაზიური. 

2 მათემატიკა „მათემატიკა“ „ბაკურ სულაკაური“ 

ბ.სულაკაური, გ.ბერიშვილი, 

ი.კოტეტიშვილი, მ.წილოსანი, 

ნ. ჯაფარიძე, ნ.წულაია. 

3 ინგლისური 
NEW BUILDING 

BLOCKS 
„ბაკურ სულაკაური“ კრისტინა ქეიჯოუ ენდელი 

4 ბუნება „ბუნება“ „ინტელექტი“ 
მ.ვარდიაშვილი, მ.ჭელიძე, 

ი.ავალიანი, გ.გედენიძე. 

5 ხელოვნება „ხელოვნება“ „მერიდიანი’ ნ. მაჭარაშვილი 

6 მუსიკა 
„მუსიკა და 

ბავშვები“ 
„წყაროსთვალი“ მ. ოთიაშვილი 

 

                                                                               II - კლასი 

N საგანი სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი 

1 ქართული „ქართული ენა“ 
„საქართველოს 

მაცნე“ 

ვ,როდონაია, ლ. ვაშაკიძე, 

მ.მირიანაშვილი, ა.არაბული 

2 მათემატიკა „მათემატიკა“ „ბაკურ სულაკაური“ 

ბ.სულაკაური, გ.ბერიშვილი, 

ი.კოტეტიშვილი, მ.წილოსანი, 

ნ. ჯაფარიძე, ნ.წულაია. 

3 ინგლისური 
NEW BUILDING 

BLOCKS 
„ბაკურ სულაკაური“ კრისტინა ქეიჯოუ ენდელი 

4 ბუნება „ბუნება“ „ინტელექტი“ 
მ.ვარდიაშვილი, მ.ჭელიძე, 

ი.ავალიანი, გ.გედენიძე. 

5 ხელოვნება „ხელოვნება“ „მერიდიანი’ ნ. მაჭარაშვილი 

6 მუსიკა „მუსიკა და ბავშვები“ „წყაროსთვალი“ მ. ოთიაშვილი 

 

 

 



III - კლასი 

N საგანი სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი 

1 ქართული „ქართული ენა“ 
„საქართველოს 

მაცნე“ 

ვ,როდონაია, ლ. ვაშაკიძე, 

მ.მირიანაშვილი, ა.არაბული 

2 მათემატიკა „მათემატიკა“ „ბაკურ სულაკაური“ 

ბ.სულაკაური, გ.ბერიშვილი, 

ი.კოტეტიშვილი, მ.წილოსანი, 

ნ. ჯაფარიძე, ნ.წულაია. 

3 ინგლისური 
NEW BUILDING 

BLOCKS 
„ბაკურ სულაკაური“ კრისტინა ქეიჯოუ ენდელი 

4 ბუნება „ბუნება“ „ინტელექტი“ 
მ.ვარდიაშვილი, მ.ჭელიძე, 

ი.ავალიანი, გ.გედენიძე. 

5 ხელოვნება „ხელოვნება“ „მერიდიანი’ ნ. მაჭარაშვილი 

6 მუსიკა „მუსიკა და ბავშვები“ „წყაროსთვალი“ მ. ოთიაშვილი 

7 
მე და 

საზოგადოება 
„მე და საზოგადოება“ „სიდი“ ნ. ტალახაძე 

 

IV - კლასი 

N საგანი სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი 

1 ქართული „ქართული ენა“ 
„საქართველოს 

მაცნე“ 

ვ,როდონაია, ლ. ვაშაკიძე, 

მ.მირიანაშვილი, ა.არაბული 

2 მათემატიკა „მათემატიკა“ 
„ბაკურ 

სულაკაური“ 

ბ.სულაკაური, გ.ბერიშვილი, 

ი.კოტეტიშვილი, მ.წილოსანი, 

ნ. ჯაფარიძე, ნ.წულაია. 

3 ინგლისური 
NEW BUILDING 

BLOCKS 

„ბაკურ 

სულაკაური“ 
კრისტინა ქეიჯოუ ენდელი 

4 ბუნება „ბუნება“ „ინტელექტი“ 
მ.ვარდიაშვილი, მ.ჭელიძე, 

ი.ავალიანი, გ.გედენიძე. 

5 ხელოვნება „ხელოვნება“ „მერიდიანი’ ნ. მაჭარაშვილი 

6 მუსიკა „მუსიკა და ბავშვები“ „წყაროსთვალი“ მ. ოთიაშვილი 

7 
მე და 

საზოგადოება 
„მე და საზოგადოება“ „სიდი“ ნ. ტალახაძე 

 

 

 

 



V - კლასი 

N საგანი სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი 

1 ქართული „ქართული ენა“ „სწავლანი“ ვ,როდონაია, ლ. ვაშაკიძე, 

მ.მირიანაშვილი, ა.არაბული 

2 მათემატიკა „მათემატიკა“ „ბაკურ 

სულაკაური“ 

ბ.სულაკაური, გ.ბერიშვილი, 

ი.კოტეტიშვილი,  მ.წილოსანი,    

ნ. ჯაფარიძე,    ნ.წულაია. 

3 ინგლისური NEW BUILDING 

BLOCKS 

„ბაკურ 

სულაკაური“ 

კრისტინა ქეიჯოუ ენდელი 

4 რუსული 

გერმანული 

V - კლასი 

Wir neu A1.1 

„ოცდამეერთე“ 

„ბაკურ 

სულაკაური“ 

მ.ბარსეგოვა 

5 ბუნება „ბუნება“ „ტრიასი“ ხ.გოგალაძე, ჯალიაშვილი 

6 ხელოვნება „ხელოვნება“ „მერიდიანი’ ნ. მაჭარაშვილი 

7 მუსიკა „მუსიკა და ბავშვები“ „კლიო“ მ. ოთიაშვილი 

8 ჩვენი საქარ. „ჩვენი საქართველო“ „კლიო“ ნ. ელიზბარაშვილი,  

გ. ავთანდილაშვილი 

9 ი.ს.ტ. ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

„დიოგენე“ ხ. ნანობაშვილი, ნ 

ჯამასპიშვილი, 

ზ.დარსაძე,თ.უკლება 

10 ქრისტიანული 

ეკლესიის 

ისტორია 

  გვანცა კოპლატაძე 

 

VI - კლასი 

N საგანი სახელმძღვანელო გამომცემლობა ავტორი 

1 ქართული „ქართული ენა“ „სწავლანი“ ვ,როდონაია, ლ. ვაშაკიძე, 

მ.მირიანაშვილი, ა.არაბული 

2 მათემატიკა „მათემატიკა“ „ბაკურ სულაკაური“ ბ.სულაკაური, გ.ბერიშვილი, 

ი.კოტეტიშვილი, მ.წილოსანი, ნ. 

ჯაფარიძე, ნ.წულაია. 

3 ინგლისური NEW BUILDING BLOCKS „ბაკურ სულაკაური“ კრისტინა ქეიჯოუ ენდელი 

4 რუსული 

გერმანული 

რუსული ენა VI - კლასი 

Wir neu A1.1 

„ოცდამეერთე“ 

„ბაკურ სულაკაური“ 

მ.ბარსეგოვა 

5 ბუნება „ბუნება“ „ტრიასი“ ხ.გოგალაძე, ჯალიაშვილი 

6 ხელოვნება „ხელოვნება“ „მერიდიანი’ ნ. მაჭარაშვილი 

7 მუსიკა „მუსიკა და ბავშვები“ „კლიო“ მ. ოთიაშვილი 

8 ჩვენი საქარ. „ჩვენი საქართველო“ „კლიო“ ნ. ელიზბარაშვილი,  

გ. ავთანდილაშვილი 

9 საღვთო სჯული საღვთო ისტორია გამომც. ,,ბაკმი" იაკობ გოგებაშვილი 

10 ი.ს.ტ. ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

„დიოგენე“ ხ. ნანობაშვილი, ნ 

ჯამასპიშვილი, 

ზ.დარსაძე,თ.უკლება 

11 ქრისტიანული 

ეკლესიის 

ისტორია 

  გვანცა კოპლატაძე 

 

 



VII კლასი  

№ საგანი ავტორები გამომცემლობა 

1 ქართული ენა და ლიტ. გ.როდონაია,ა.  არაბული გამომც.სწავლანი 

2 მათემატიკა ნ.ჯაფარიძე,  მ.წილოსანი გამომც.ბაკურ  სულაკაური 

3 ინგლისური   ენა ჯ.ვილდმანი, ჯ.სტაირინგი Top skore 2 

4 რუსული  ენა მ. ბარსეგოვა  VII კლ. გამომც.,,ოცდამეერთე,, 

5 გერმანული  ენა Genial B-1 გამომც.ბაკურ  სულაკაური 

6 გეოგრაფია გ.ჭანტურია,ნ.ბლიაძე გამომც.ბაკურ  სულაკაური 

7 ისტორია 
ლ.სანიკიძე,ლ.გორდეზიანი, 

ლ.ფირცხალავა 
გამომც.ბაკურ  სულაკაური 

8 ბიოლოგია ნ.იოსებაშვილი,ნ.ზაალიშვილი გამომც. ტრიასი 

9 ქიმია მ.ვარდიაშვილი გამომც.ინტელექტი 

10 ფიზიკა ქ.ტატიშვილი გამომც.დიოგენე 

11 ხელოვნება მაჭარაშვილი, ჯაბუა,სილაგაძე გამომც.მერიდიანი 

12 მუსიკა მ.ოთიაშვილი გამომც.წყაროსთვალი 

13 საღვთო სჯული 

საქართველოს საპატრიარქო ნეტარი 

თეოფილაქტე ბულგარელი. 

მთავარეპისკოპოსი  ამბერკი ტაუშევი 

,,მრწამსი" თბილისი 2008 

წელი. ,,ფერიცვალება"2010 

წელი 

14 
ფიზიკური  აღზრდა   

და სპორტი 
შოთა ხაბარელი შოთა ხაბარელი 

15 
ქრისტიანული 

ეკლესიის ისტორია 
გვანცა კოპლატაძე  

 

VIII კლასი  

№ საგანი საგანი ავტორები 

1 ბიოლოგია ბიოლოგია ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თინათინ ზარდიაშვილი 

2 ისტორია ისტორია 
ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე, ნათია ფირცხალავა, 

არჩილ თაბუკაშვილი 

3 მათემატიკა მათემატიკა ნადეჟდა ჯაფარიძე, ნანი წულაია, მაია წილოსანი 

4 
მეორე უცხოური ენა 

(გერმანული) 
Wir Neu A2.2 შორენა კვანჭიანი, ნინო გიორგანაშვილი 

5 მუსიკა მუსიკა მარიკა ჩიკვაიძე 

6 
პირველი უცხოური ენა 

(ინგლისური) 
New Building Bridges 8 თამარ ჯაფარიძე 

7 სამოქალაქო განათლება მოქალაქეობა სოფიო ბაჩილავა, დავით ლოსაბერიძე 

8 ხელოვნება ხელოვნება მაია მეხაშიშვილი, ნანა კუნჭულია, ნინო მიქაბერიძე 

9 ფიზიკა ფიზიკა 
ქეთევან ტატიშვილი 

 

10 
ფიზიკური აღზრდა და 

სპორტი 

ფიზიკური აღზრდა და 

სპორტი 
შოთა ხაბარელი 

11 
ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, ავთანდილ არაბული, 

მარინე ხუციშვილი 

12 ქიმია ქიმია 
თინათინ ბუთხუზი, სოფიკო ფაცაცია, თამარ ხატისაშვილი, 

მარინე კუჭუხიძე 

13 რუსული ენა რუსული ენა მ. რევია. ს 3 

 



IX კლასი 

№ საგანი ავტორები გამომცემლობა 

1. ქართული ენა და ლიტ. 
გ.როდონაია,ა.  

არაბული,მ.ხუციშვილი 
გამომც.“სწავლანი“ 

2 მათემატიკა ნ.ჯაფარიძე,  მ.წილოსანი გამომც.“ბაკურ  სულაკაური“ 

3 ინგლისური   ენა კ.გოტი,    ჰ.ჰელიველი Top skore 3 

4 რუსული  ენა მ.რევია   ს3 გამომც.დიოგენე 

5 გეოგრაფია გ.ჭანტურია,ნ.ბლიაძე გამომც.“ბაკურ  სულაკაური“ 

6 ისტორია ნ.ასათიანი,  ნ.კიღურაძე გამომც.ბაკურ  სულაკაური 

7 ბიოლოგია ნ.იოსებაშვილი,ნ.ზაალიშვილი გამომც. ტრიასი 

8 ქიმია მ.ვარდიაშვილი გამომც.ინტელექტი 

9 ფიზიკა ქ.ტატიშვილი გამომც.დიოგენე 

10 სამოქ.განათლება ნ.ტალახაძე,  თ.ქალდანი გამომც.სიდი 

11 ხელოვნება მაჭარაშვილი, ჯაბუა,სილაგაძე გამომც.მერიდიანი 

12 მუსიკა მ.ოთიაშვილი გამომც.წყაროსთვალი 

                                                              

X  კლასი 

№ საგანი ავტორები გამომცემლობა 

1 ქართული ენა და ლიტ. 
გიგინეიშვილი,გრიგოლაშვილი,როდონაია

,  არაბული 
გამომც.სწავლანი 

2 მათემატიკა ნ.ჯაფარიძე,  მ.წილოსანი,წულაია გამომც.ბაკურ  სულაკაური 

3 ინგლისური   ენა დავიდ   სპენსერი Gateway   A2 

4 რუსული  ენა 
X-ბ კლასი -მ.რევია   ს4 

X-ა კლასი - მ. რევია  ს1 
გამომც.დიოგენე 

5 ისტორია ნ. ასათიანი,  ნ. კიღურაძე გამომც.ბაკურ  სულაკაური 

6 სამოქ.განათლება ნ.ტალახაძე,  თ.ქალდანი გამომც.ბაკურ  სულაკაური 

7 გეოგრაფია გ.ჭანტურია,ნ.ბლიაძე გამომც.ბაკურ  სულაკაური 

8 ბიოლოგია ნ.იოსებაშვილი,ნ.ზაალიშვილი გამომც. ტრიასი 

9 ქიმია მ.ვარდიაშვილი გამომც.ინტელექტი 

10 ფიზიკა ქ.ტატიშვილი გამომც.დიოგენე 

11 საღვთო სჯული 

საქარტველოს საპატრიარქონეტარი 

თეოფილაქტე ბულგარელი. 

მთავარეპისკოპოსი  ამბერკი ტაუშევი 

,,მრწამსი" თბილისი 2008 

წელი. ,,ფერიცვალება"2010 

წელი 

                                                                  

                                                                

 



XI  კლასი 

№ საგანი ავტორები გამომცემლობა 

1 

 

ქართული ენა და 

ლიტ. 

როდონაია,  ნაკუდაშვილი, 

არაბული,ხუციშვილი,  დათაშვილი 

გამომც.სწავლანი 

2 მათემატიკა ნ.ჯაფარიძე,  მ.წილოსანი,წულაია გამომც.ბაკურ  სულაკაური 

3 ინგლისური   ენა დავიდ   სპენსერი Gateway   B1 

4 რუსული  ენა მ.რევია    ს3 ( XI-ა კლ) 

მ.რევია    ს-5( XI-ბკლ) 

გამომც.დიოგენე 

5 ისტორია ნ.ასათიანი,  ნ.კიღურაძე გამომც.ბაკურ  სულაკაური 

6 გეოგრაფია გ.ჭანტურია,ნ.ბლიაძე გამომც.ბაკურ  სულაკაური 

7 ბიოლოგია ნ.იოსებაშვილი,ნ.ზაალიშვილი გამომც. ტრიასი 

8 ქიმია მ.ვარდიაშვილი გამომც.ინტელექტი 

9 ფიზიკა ქ.ტატიშვილი გამომც.დიოგენე 

10 საღვთო სჯული საქარტველოს საპატრიარქონეტარი 

თეოფილაქტე ბულგარელი. 

მთავარეპისკოპოსი  ამბერკი ტაუშევი 

,,მრწამსი" თბილისი 2008 

წელი. ,,ფერიცვალება"2010 

წელი 

 

11. 

არჩევითი საგანი:   

12 საოჯახო ცხოვრების 

ეთიკა-ფსიქოლოგია 

გ.შიმანსკი   

 

XII კლასი 

 

№ საგანი ავტორები გამომცემლობა 

1 ქართული ენა და ლიტ. როდონაია,  ნაკუდაშვილი, 

არაბული,ხუციშვილი,  დათაშვილი 

გამომც.სწავლანი 

2 მათემატიკა ნ.ჯაფარიძე,  მ.წილოსანი,წულაია გამომც.ბაკურ  სულაკაური 

3 ინგლისური   ენა დავიდ   სპენსერი Gateway   B1+ 

4 რუსული  ენა ლორთქიფანიძე, ჩხეიძე,  ჩიმაკაძე  და 

სხვა. 

არტანუჯისVII 

5 ისტორია ნ.ფირცხალავა,  ლ.სანიკიძე და სხვა. გამომც.ბაკურ  სულაკაური 

6 საღვთო სჯული საქართველოს საპატრიარქო  ნეტარი 

თეოფილაქტე ბულგარელი. 

მთავარეპისკოპოსი  ამბერკი ტაუშევი 

,,მრწამსი" თბილისი 2008 

წელი. ,,ფერიცვალება"2010 

წელი 

 


