
 

2022-2023 სასწავლო წელი 

გრიფმინიჭებული  სახელმძღვანელოების ნუსხა კლასების/დონეებისა და საგნების მიხედვით 

დაწყებითი საფეხური 

პირველი კლასი  

საგანი სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი გამომცემლობა/დასახელება 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ნინო გორდელაძე,  

გვანცა ჩხენკელი 

„ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა"  

დედა ენის კვალზე 

მათემატიკა 
გურამ ბერიშვილი, იათამზე 

კოტეტიშვილი, ბაკურ სულაკაური 

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა"  

ბუნებისმეტყველება 

მანანა ვარდიაშვილი,  

მარინე ჭელიძე, ირმა ავალიანი,  

გიორგი გედენიძე 

შპს „გამომცემლობა ინტელექტი"  

ბუნებისმეტყველება 

მუსიკა 
ნინო ქუმსიშვილი,  

რატი ჯულაყიძე 

შპს „გამომცემლობა კლიო"  

მუსიკა  ბგერები, ხმები, ფერები 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

ანა კლდიაშვილი,  

ნინო ღაღანიძე 
შპს „გამომცემლობა კლიო"  

ინგლისური 

Kristina Cajo Andel, Daska Domljan,  

Ankica Knezovic, Danka Singer,  

Paula Vrankovic 

შპს „ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა"  

New Building Blocks 

ჭადრაკი ალექსანდრე არსენიძე  

 

 

მეორე კლასი 

 

 

 

 

საგანი სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი გამომცემლობა/დასახელება 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ირინე იაშვილი, ლელა ქისტაური,  

ნინო მესხორაძე, ხათუნა რაზმაძე 

შპს „გამომცემლობა ტრიასი"  

ქართული ენა 

მათემატიკა 
გურამ ბერიშვილი, იათამზე 

კოტეტიშვილი, ბაკურ სულაკაური 

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა"  

ბუნებისმეტყველება 
მანანა ვარდიაშვილი, მარინე ჭელიძე,  

ირმა ავალიანი, გიორგი გედენიძე 

შპს „გამომცემლობა ინტელექტი"  

ბუნებისმეტყველება 

მუსიკა ნინო ქუმსიშვილი, რატი ჯულაყიძე 
შპს „გამომცემლობა კლიო"  

მუსიკა -ბგერები, ხმები, ფერები 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

ანა კლდიაშვილი,  

ნინო ღაღანიძე 
შპს „გამომცემლობა კლიო"  

ინგლისური 

Kristina Cajo Andel, Daska Domljan,  

Ankica Knezovic, Danka Singer,  

Paula Vrankovic 

შპს „ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა"  

New Building Blocks 



 

მესამე კლასი 

 

მეოთხე კლასი 

 

 

 

 

საგანი სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი გამომცემლობა/დასახელება 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ირინე იაშვილი, ნინო მხეიძე,  

მაგდანა აბესაძე 

შპს „გამომცემლობა ტრიასი"  

ქართული ენა 

მათემატიკა გურამ ბერიშვილი, ბაკურ სულაკაური 
შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა"  

ბუნებისმეტყველება 

მანანა ვარდიაშვილი, მარინე 

ჭელიძე, ირმა ავალიანი,  

გიორგი გედენიძე 

შპს „გამომცემლობა ინტელექტი" 

ბუნებისმეტყველება  

მუსიკა 
ნინო ქუმსიშვილი,  

რატი ჯულაყიძე 

შპს „გამომცემლობა კლიო"  

მუსიკა - ბგერები, ხმები, ფერები 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

ანა კლდიაშვილი,  

ნინო ღაღანიძე 
შპს „გამომცემლობა კლიო"  

ინგლისური 

Kristina Cajo Andel, Daska Domljan,  

Ankica Knezovic, Danka Singer,  

Paula Vrankovic 

შპს „ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა"  

New Building Blocks 

მე და საზოგადოება ნინო ტალახაძე 

შპს „გამომცემლობა სიდი - 

ეკონომიკური განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი“ 

მე და საზოგადოება 

საგანი სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი გამომცემლობა/დასახელება 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ირინე იაშვილი, ნინო მხეიძე,  

მაგდანა აბესაძე 

შპს „გამომცემლობა ტრიასი"  

ქართული ენა 

მათემატიკა 
ნანა ჯაფარიძე,ნანი წულაია, მაია 

წილოსანი 

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა"  

ბუნებისმეტყველება 

მანანა ვარდიაშვილი, მარინე 

ჭელიძე, ირმა ავალიანი,  

გიორგი გედენიძე 

შპს „გამომცემლობა ინტელექტი"  

ბუნებისმეტყველება 

მუსიკა 
ნინო ქუმსიშვილი,  

რატი ჯულაყიძე 

შპს „გამომცემლობა კლიო"  

მუსიკა — ბგერები, ხმები, ფერები 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

ანა კლდიაშვილი,  

ნინო ღაღანიძე 
შპს „გამომცემლობა კლიო"  

მე და საზოგადოება ნინო ტალახაძე 

შპს „გამომცემლობა სიდი - 

ეკონომიკური განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი“ 

მე და საზოგადოება 

ინგლისური 

Kristina Cajo Andel, Daska Domljan,  

Ankica Knezovic, Danka Singer,  

Paula Vrankovic 

შპს „ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა"  

New Building Blocks 



 

მეხუთე კლასი 

 

 

საგანი სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი გამომცემლობა/დასახელება 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, ავთანდილ 

არაბული, მარინე ხუციშვილი,  

შპს "საგამომცემლო სახლი 

სწავლანი"  

ქართული ენა და ლიტერატურა 

მათემატიკა 
მაია წილოსანი,  

ნადეჟდა ჯაფარიძე,  

ნანი წულაია 

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა"  

ბუნებისმეტყველება 
 ხათუნა გოგალაძე, მარინა 

ჯალიაშვილი, თამარ სადაგიშვილი,  

ილია ლომიძე, ზაზა ჯალიაშვილი,  

შპს "გამომცემლობა ტრიასი" 

ბუნება  

ჩვენი საქართველო 

გიორგი ავთანდილაშვილი, 

ნოდარ ელიზბარაშვილი, 

როლანდ თოფჩიშვილი, 

ელენე მეძმარიაშვილი, 

შპს "გამომცემლობა კლიო" 

 ჩვენი საქართველო 

მუსიკა 
ნინო ქუმსიშვილი, რატი ჯულაყიძე,  

მაია ოთიაშვილი, ირინე მიქაძე,  

ია გაბუნია 

შპს "გამომცემლობა კლიო"  

და  

შპს "წყაროსთვალი" 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

ანა კლდიაშვილი,  

ნინო ღაღანიძე 
შპს "გამომცემლობა კლიო"  

ისტ ნ.ჯამასპიშვილი შპს დიოგენე 

ინგლისური 
Borka Lekaj Lubina, Jasna Pavuna,  

Danka Singer 

შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა"  

New Building Bridges 

რუსული მარინე ბარსეგოვა 
შპს "ოცდამეერთე"  

Русский язык 



მეექვსე კლასი 

 

 

 

 

 

 

 

საგანი სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი გამომცემლობა/დასახელება 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ვახტანგ როდონაია,  

ნინო ნაკუდაშვილი,  

ავთანდილ არაბული,  

მარინე ხუციშვილი,  

ენგურ ქურციკიძე 

შპს „საგამომცემლო სახლი 

სწავლანი"  

ქართული ენა და ლიტერატურა 

მათემატიკა 

მაია წილოსანი,  

ნადეჟდა ჯაფარიძე,  

ნანი წულაია 

შპს ‘ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა"  

ბუნებისმეტყველება 

ხათუნა გოგალაძე,  

მარინა ჯალიაშვილი,  

თამარ სადაგიშვილი,  

ზაზა ჯალიაშვილი,  

შორენა სამაკაშვილი,  

თეა ქუთათელაძე 

შპს „გამომცემლობა ტრიასი" 

ბუნება  

ჩვენი საქართველო 

გიორგი ავთანდილაშვილი, 

ნოდარ ელიზბარაშვილი, 

როლანდ თოფჩიშვილი, 

ელენე მეძმარიაშვილი, 

შპს „გამომცემლობა კლიო"  

ჩვენი საქართველო 

მუსიკა 

ნინო ქუმსიშვილი, რატი ჯულაყიძე,  

მაია ოთიაშვილი, ირინე მიქაძე,  

ია გაბუნია 

შპს „გამომცემლობა კლიო"  

და  

შპს „წყაროსთვალი“ 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

ანა კლდიაშვილი,  

ნინო ღაღანიძე 
შპს „გამომცემლობა კლიო“  

ისტ ნ. ჯამასპიშვილი შპს დიოგენე 

ინგლისური 
Borka Lekaj Lubina, Jasna Pavuna,  

Danka Singer 

შპს „ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა“  

New Building Bridges 

რუსული მარინე ბარსეგოვა 
შპს „ოცდამეერთე“  

Русский язык 



საბაზო საფეხური 

 

 

მეშვიდე კლასი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საგანი სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი გამომცემლობა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი 

ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, 

დალი ბენაშვილი, მანანა რაზმაძე. 

შპს საგამომცემლო სახლი 

„სწავლანი” 

მათემატიკა 
ნადეჟდა ჯაფარიძე, ნანი წულაია, მაია 

წილოსანი. 

შპს სულაკაურის 

გამომცემლობა 

ბიოლოგია 
მარინა სეხნიაშვილი, ნანა კობახიძე, ლაურა 

ჯიმშელეიშვილი. 

შპს „გამომცემლობა კლიოს“ და 

შპს „გამომცემლობა 

მერიდიანის“ ერთობლივი 

ნაწარმოები 

ფიზიკა ქეთევან ტატიშვილი შპს გამომცემლობა დიოგენე 

გეოგრაფია მაია ბლიაძე, დავით კერესელიძე 
შპს სულაკაურის 

გამომცემლობა 

ისტორია ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე შპს გამომცემლობა დიოგენე 

მოქალაქეობა 

გიორგი ნოზაძე, მაია ბოჭორიშვილი, 

ეკატერინე ფუტკარაძე, ნინო მიმინოშვილი, 

მარიამ მკალავიშვილი, მაია ბაქრაძე, მარიამ 

მიქაძე, დიანა ლეჟავა. 

შპს. გამომცემლობა დიოგენე 

მუსიკა  მაი ოთიაშვილი, ირინე მიქაძე შპს  „წყაროსთვალი“ 

სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნება  

ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ 

ჯაყელი 
შპს „გამომცემლობა  კლიო“ 

ინგლისური    

 

Borka Lekaj Lubina, Jasna Pavuna,  

Danka Singer 

თამარ ჯაფარიძე 

შპს  სულაკაურის 

გამომცემლობა 

New Building Bridges 

 

რუსული  

 
მარინე ბარსეგოვა 

შპს "ოცდამეერთე"  

Русский язык 



მერვე კლასი 

 

საგანი სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი გამომცემლობა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი, 

 ა.არაბული, მ.ხუციშვილი. 

შპს  „საგამომცემლო სახლი 

სწავლანი“ 

მათემატიკა ნ. ჯაფარიძე, ნ. წულაია, მ. წილოსანი. 
შპს ,,სულაკაურის 

გამომცემლობა“ 

ბიოლოგია ელნარ(ნანა) ზაალიშვილი, თ. ზარდიაშვილი 
შპს ,,ტრიასი“  

 

გეოგრაფია 8 მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე, მ. სეხნიაშვილი. 
შპს ,,სულაკაურის 

გამომცემლობა“ 

ისტორია 
ნ. ახმეტელი, ბ. ლორთქიფანიძე, 

ა.თაბუკაშვილი, ნ. ფირცხალავა. 
შპს ,,დიოგენე“ 

მუსიკა  ლ. სულაქველიძე 
შპს ,,გაზეთი საქართველოს 

მაცნე“ 

სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნება  
ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე და თ.ჯაყელი შპს „გამომცემლობა  კლიო“ 

ფიზიკა ქ. ტატიშვილი შპს ,,დიოგენე“ 

ქიმია 
თ. ბუთხუზი, თ. ხატისაშვილი, ს. ფაცაცია,  

მ. კუჭუხიძე. 

შპს „გაზეთი საქართველოს 

მაცნე“  

ინგლისური  

New Building Bridges 8. 
თამარ ჯაფარიძე 

შპს ,,სულაკაურის 

გამომცემლობა 

რუსული მარინე ბარსეგოვა 
შპს „ოცდამეერთე"  

Русский язык 8 класс 

მოქალაქეობა 
მ. მკალავიშვილი, მ. ბოჭორიშვილი,  

მ. ბაქრაძე, თ. ხატიაშვილი,  
ა(ა)იპ ,,ეპიგრაფი“ 



 

მეცხრე კლასი 

 

 

 

საგანი სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი გამომცემლობა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი ა.არაბული, 

მ.ხუციშვილი 

შპს საგამომცემლო სახლი 

„სწავლანი“ 

მათემატიკა  ნ. ჯაფარიძე, მ. წილოსანი, ნ. წულაია. 
შპს „სულაკაურის 

გამომცემლობა“ 

ბიოლოგია ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, თ. ზარდიაშვილი შპს „ტრიასი“ 

გეოგრაფია მ. ბლიაძე, დ. კერესელიძე, მ. სეხნიაშვილი.  
შპს  „სულაკაურის 

გამომცემლობა“  

ისტორია  
ნ.ახმეტელი, ბ. ლორთქიფანიძე, ა. 

თაბუკაშვილი, ნ. ფირცხალავა. 
შპს ,,დიოგენე“ 

მოქალაქეობა 
ნ. ტალახაძე, ნ. კაპანაძე, გ. ერქომაიშვილი,  

მ. შავაძე, ე. მურუსიძე 

 შპს „გამომცემლობა სიდი-

ეკონომიკური განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი 

მუსიკა  მ. ჩიკვაიძე 
შპს ,,გამომცემლობა 

ინტელექტი“ 

სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება/ „ხელოვნება“ 

ა.კლდიაშვილი, ნ.ღაღანიძე და თ.ჯაყელი შპს „გამომცემლობა  კლიო“ 

ფიზიკა ქეთევან ტატიშვილი შპს „დიოგენე“ 

ქიმია 
თ. ბუთხუზი, თ. ხატისაშვილი, ს. ფაცაცია,  

მ. კუჭუხიძე. 

შპს „გაზეთი საქართველოს 

მაცნე“  

ინგლისური  

English 9 

Right On 3 

თამარ ჯაფარიძე 
შპს  „სულაკაურის 

გამომცემლობა“ 

რუსული  

Русский Язык 

 

მარინე ბარსეგოვა, ვალენტინა მნაცაკანოვა შპს „ოცდამეერთე“  



საშუალო საფეხური 

მეათე კლასი 

 

 

 

 

 

 

 

 

საგანი  სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი გამომცემლობა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გრიგოლაშვილი, 

ვახტანგ როდონაია, ავთანდილ არაბული, 

მარინე ხუციშვილი, ნინო ნაკუდაშვილი 

შპს „საგამომცემლო სახლი 

სწავლანი"  

მათემატიკა თინა ბექაური, ავთანდილ საგინაშვილი ავთანდილ საგინაშვილი 

ბიოლოგია 
ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი,  

თინათინ ზარდიაშვილი 
შპს „ტრიასი“  

გეოგრაფია მაია ბლიაძე, მანანა სეხნიაშვილი 
შპს „სულაკაურის 

გამომცემლობა“ 

ისტორია 
ნ. ახმეტელი, ბ. ლორთქიფანიძე,  

ა. თაბუკაშვილი, ნ. ფირცხალავა. 
შპს ,,დიოგენე“ 

საქართველოს ისტორია 
ნ.ახმეტელი, ბ. ლორთქიფანიძე, ა. 

თაბუკაშვილი, ნ. ფირცხალავა. 
შპს ,,დიოგენე“ 

მოქალაქეობა 
მარიამ მკალავიშვილი, თამარ ხატიაშვილი, 

თამარ ჩხიკვაძე 
ა(ა)იპ „ეპიგრაფი“  

ფიზიკა ქეთევან ტატიშვილი შპს „დიოგენე“  

ქიმია 
თინათინ ბუთხუზი, თამარ ხატისაშვილი, 

სოფიკო ფაცაცია, მარინე კუჭუხიძე 

შპს „გაზეთი საქართველოს 

მაცნე“  

ინგლისური / 

Tune Up 2 
თამარ ჯაფარიძე 

შპს „სულაკაურის 

გამომცემლობა“ 

რუსული / 

Русский язык -   ს VI 
მ.ლორთქიფანიძე, ი.ჩხეიძე, თ.ჩიმაკაძე    

შპს „გამომცემლობა 

არტანუჯი“ 

  

სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნება 

ანა კლდიაშვილი, ნინო ღაღანიძე, თამარ 

ჯაყელი, სოფიო ჩერქეზიშვილი 
შპს „გამომცემლობა კლიო“  



მეთერთმეტე  კლასი 

 

 

მეთორმეტე კლასი 

 

საგანი სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი გამომცემლობა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი ა.არაბული, 

მ.ხუციშვილი, მ.გიგინეიშვილი, 

ლ.გრიგოლაშვილი, ლ.დათაშვილი 

შპს საგამომცემლო სახლი 

„სწავლანი“ 

მათემატიკა 
გ.გოგიშვილი,   თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, 

ლ.ქურჩიშვილი 
შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“ 

ბიოლოგია 
მ.მაყაშვილი, მ.სეხნიაშვილი და 

მ.ჯალიაშვილი 

შპს „გამომცემლობა მერიდიანი“ და 

შპს „გამომცემლობა კლიო“ 

გეოგრაფია  ზ.დავითაშვილი, ნ.ელიზბარაშვილი,  

შპს „გამომცემლობა მერიდიანი“ ; 

შპს „გამომცემლობა კლიო“;  

შპს ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

ისტორია 
ნ.კიღურაძე, გ.სანიკიძე, ლ.გორდეზიანი,  

ლ.ფირცხალავა, რ.გაჩეჩილაძე, 

ნ.ასათიანი 

შპს ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

ფიზიკა გ.გედენიძე და ე.ლაზარაშვილი შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“ 

ქიმია მ.ვარდიაშვილი შპს „გამომცემლობა ინტელექტი“  

ინგლისური /Activate B1 Carolyn Barraclough, Elaine Boyd Pearson Longman 

რუსული / 

Русский язык -   ს VII 
მ.ლორთქიფანიძე, ი.ჩხეიძე, თ.ჩიმაკაძე    შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“ 

საგანი სახელმძღვანელოს ავტორ(ებ)ი გამომცემლობა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ვ.როდონაია, ნ.ნაკუდაშვილი ა.არაბული, 

მ.ხუციშვილი, მ.გიგინეიშვილი, 

ლ.გრიგოლაშვილი და ლ.დათაშვილი 

შპს საგამომცემლო სახლი 

„სწავლანი“ 

მათემატიკა 
გ.გოგიშვილი,   თ.ვეფხვაძე, ი.მებონია, 

ლ.ქურჩიშვილი 

შპს „გამომცემლობა 

ინტელექტი“ 

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

გამომცემლობა 

ინგლისური / 

  Activate B1+ 
Carolyn Barraclough, Elaine Boyd Pearson Longman 

რუსული / 

Русский язык  ს VIII 
მ.ლორთქიფანიძე, ი.ჩხეიძე, თ.ჩიმაკაძე    შპს „გამომცემლობა არტანუჯი“ 

სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოება 
ნინო  ტალახაძე    შპს „სიდი“ 


