
         დანართი N 4 

   თბილისის  საერთაშორისო  სკოლა                              2022-2023  სასწ. წელი 

1 კლასი                        გრიფირებული სახელმძღვანელოები  

№ საგანი თანაავტორები გამომცემლობა 

1 ქართული ენა და 

ლიტერატურა(მოსწავლის 

წიგნი,მოსწავლის რვეული) 

ნ.მაღლაკელიძე,ც.ყურაშვილი 

ე.მაღლაკელიძე 

მერიდიანი 

2 მათემატიკა ი.რუხაძე პედაგოგიკა 

3 ინგლისურიენა NEW BUILDING 

BLOGKS 1,ALPHBET 

WORKBOOK 1-2 

თამარ ჯაფარიძე 

 

ბაკურ სულაკაური 

4 ბუნებისმეტყველება(მოსწავლის

წიგნი, მოსწავლის რვეული) 

მ.ვარდიაშვილი,მ.ჭელიძე,ი.ავა

ლიანი,გ.გედენიძე 

ინტელექტი 

5 სახვითი და გამოყენენითი 

ხელოვნება(მოსწავლის 

წიგნი,მოსწავლის რვეული) 

ა.კლდიაშვილი,ნ.ღაღანიძე კლიო 

 

6 მუსიკა და ბავშვები 1 კლასი ია.მებონია.მაია ოთიაშვილი წყაროსთვალი 

7 ჭადრაკი წიგნი და მოსწავლის 

რვეული 

ა.არსენიძე მამუკა ფოფხაძის 

სახელობის სტამბა 
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2 კლასი 

№ საგანი ავტორი გამომცემლობა 

1 ქართული ენა და 

ლიტერატურა(მოსწავლის 

წიგნი,მოსწავლის რვეული) 

ნ.მაღლაკელიძე,ც.ყურაშვილი 

ე.მაღლაკელიძე 

მერიდიანი 

2 მათემატიკა (მოსწავლის  

წიგნი,მოსწავლის რვეული) 

ი.რუხაძე პედაგოგიკა 

3 ინგლისური ენა NEW BUILDING 

BLOGKS 2, WORKBOOK 2 

თამარ ჯაფარიძე 

 

ბაკურ სულაკაური 

4 ბუნებისმეტყველება (მოსწავლის 

წიგნი, მოსწავლის რვეული) 

მ.ვარდიაშვილი,მ.ჭელიძე,ი.ავ

ალიანი,გ.გედენიძე 

ინტელექტი 

 

5 სახვითი და გამოყენებითი  

ხელოვნება(მოსწავლის წიგნი, 

მოსწავლის რვეული) 

ა.კლდიაშვილი,ნ.ღაღანიძე 

 

კლიო 

 

6 მუსიკა და ბავშვები 2 კლასი ია მებონია.მაია ოთიაშვილი წყაროსთვალი 
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3  კლასი 

№ საგანი ავტორი გამომცემლობა 

1 ქართული ენა და 

ლიტერატურა( მოსწავლის 

წიგნი, მოსწავლის რვეული) 

ნ.მაღლაკელიძე,ც.ყურაშვილი 

ე.მაღლაკელიძე 

მერიდიანი 

2 მათემატიკა(მოსწავლის 

წიგნი, მოსწავლის რვეული) 

ი.რუხაძე პედაგოგიკა 

3 ინგლისური ენა NEW 

BUILDING BLOGKS 3, 

WORKBOOK 3 

თამარ ჯაფარიძე 

 

ბაკურ 

სულაკაური 

4 ბუნებისმეტყველება(მოსწავ

ლის წიგნი, მოსწავლის 

რვეული) 

მ.ვარდიაშვილი,მ.ჭელიძე,ი.ავალ

იანი,გ.გედენიძე 

ინტელექტი 

5 სახვითი და გამოყენენითი 

ხელოვნება(მოსწავლის 

წიგნი, მოსწავლის რვეული) 

ა.კლდიაშვილი,ნ.ღაღანიძე 

 

კლიო 

 

6 მუსიკა( მოსწავლის წიგნი) მ.ჩიკვაიძე ინტელექტი 

7 მე და საზოგადოება ნ.ტალახაძე გამომცემლობა 

სიდი 2018 
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4   კლასი 

№ საგანი ავტორი გამომცემლობა 

1 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ნ.მაღლაკელიძე,ც.ყურაშვილი 

ე.მაღლაკელიძე 

მერიდიანი 

2 მათემატიკა(I-II)(მოსწავლის 

წიგნი,მოსწავლის რვეული) 

ი.რუხაძე პედაგოგიკა 

3 ინგლისური ენა NEW 

BUILDING BLOGKS 4, 

WORKBOOK 4 

თამარ ჯაფარიძე 

 

ბაკურ სულაკაური 

4 ბუნებისმეტყველება)(მოსწავლ

ის წიგნი,მოსწავლის რვეული) 

მ.ვარდიაშვილი,მ.ჭელიძე,ი.ავალიანი, 

გ.გედენიძე 

ინტელექტი 

5 სახვითი და გამოყენენითი 

ხელოვნება 

ა.კლდიაშვილი, ნ ღაღანიძე კლიო 

6 რუსული ენა რვეულთან 

ერთად.  

მ.ბარსეგოვა XXI 

7 მუსიკა(მოსწავლის წიგნი) მ.ჩიკვაიძე ინტელექტი 

8 მე და საზოგადოება ნ.ტალახაძე გამომცემლობა სიდი 

2018 
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5   კლასი 

№ საგანი ავტორი გამომცემლობა 

1 ქართული ენა და 

ლირტერატურა(მოსწავლის 

წიგნი, მოსწავლის რვეული) 

 ვ.როდონაია,ა.არაბული, 

ნ.ნაკუდაშვილი,მ.ხუციშვილი 

სწავლანი 

2 მათემატიკა( მოსწავლის წიგნიI  

დაII) 

ი.რუხაძე პედაგოგიკა 

3 ინგლისური ენა NEW 

BUILDING BRIDGES 5, 

WORKBOOK 5 

თამარ ჯაფარიძე 

 

ბაკურ სულაკაური 

4 ბუნებისმეტყველება(მოსწავლი 

წიგნი, მოსწავლის რვეული) 

მაია ბლიაძე,რუსუდან 

ახვლედიანი 

ბაკურ სულაკაური 

5 ჩვენი საქართველო რ.თოფჩიშვილი, 

ე.მეძმარიაშვილი, ნ. 

ელიზბარაშვილი,გ.ავთანდილ

აშვილი 

კლიო 

6 სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

ა.კლდიაშვილი, ნ ღაღანიძე მერიდიანი 

7 მუსიკა(მოსწავლის წიგნი) მ.ჩიკვაიძე ინტელექტი 

8 რუსული ენა რვეულთან 

ერთად.  

მ.ბარსეგოვა XXI 
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6   კლასი 

№ საგანი ავტორი გამომცემლობა 

1 ქართული ენა და ლიტერატურა(მოსწავლის 

წიგნი) 

ვ.როდონაია,ნ,ნაკუდიშვილი, 

ა.არაბული,ე.ქურციკიძე,მ.ხუც

იშვილი 

სწავლანი 

2 მათემატიკა ი.რუხაძე პედაგოგიკა 

3 ინგლისური ენა NEW BUILDING BRIDGES 

6, WORKBOOK 6 

თამარ ჯაფარიძე 

 

ბაკურ 

სულაკაური 

4 ბუნებისმეტყველება(მოსწავლის წიგნი, 

მოსწავლის რვეული) 

მაია ბლიაძე,რუსუდან 

ახვლედიანი 

ბაკურ 

სულაკაური 

5 ჩვენი საქართველო რ.თოფჩიშვილი, 

ე.მეძმარიაშვილი, ნ. 

ელიზბარაშვილი,გ.ავთანდილ

აშვილი 

’’ კლიო 

6 სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნებაბუნებისმეტყველება(მოსწავლის 

წიგნი, მოსწავლის რვეული) 

ა.კლდიაშვილი, ნ ღაღანიძე კლიო 

 

7 მუსიკა მ.ჩიკვაიძე ინტელექტი 

 

8 რუსული ენა რვეულთან ერთად  მ.ბარსეგოვა XXI 
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7  კლასი 

№ საგანი ავტორი გამომცემლობა 

1 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. 

არაბული, მ. ხუციშვილი 

შპს საგამომცემლო 

სახლი ”სწავლანი” 

2 მათემატიკა 

 

ნ.ჯაფარიძე მ.წილოსანი ნ.წულაია 

ნ.გულუა გ.ძაგანია 

ბაკულ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

"ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

3 ინგლისური 

ენა(რვეულთან ერთად) 

თამარ ჯაფარიძე ბაკურ სულაკაური 

4 რუსული ენა  მარინე ბარსეგოვა შპს“ოცდამეერთე“ 

5 ბიოლოგია ელნარ(ნანა)ზაალიშვილი,თინათინ 

ზარდიაშვილი 

გამომცემლობა ტრიასი 

6 ფიზიკა რუსუდან ქანთარია,ლეილა 

ჩიჩუა,ქეთევან სეფიაშვილი,თ.ხუჭუა 

კლიოსა და მერიდიანის 

ერთობლივი ნაწარმი 

7 ისტორია ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე გამომცემლობა დიოგენე 

8 გეოგრაფია მ. ბლიაძე,  გ. ჭანტურია,  დ. კერესელიძე, 

ზ. სეფერთელაძე. 

ბაკულ სულაკაურის 

გამომცემლობა  

9 სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნება 

ანა კლდიაშვილი,ნინო ღაღანიძე,თამარ 

ჯაყელი 

გამომცემლობა კლიო 

10 მუსიკა მ.ჩიკვაიძე ინტელექტი 

11 სამოქალაქო განათლება ეკა სიმსივე, მაია გოგოლაძე,მანანა 

ჯინჭარაძე 

გამომცემლობა კლოი 
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8   კლასი 

№ საგანი ავტორი გამომცემლობა 

1 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. არაბული, 

მ. ხუციშვილი 

შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი” 

2 მათემატიკა ნ.ჯაფარიძე მ.წილოსანი ნ.წულაია ნ.გულუა 

გ.ძაგანია 

შპს“ სულაკაურის 

გამომცემლობა „ 

3 ინგლისური ენა თამარ ჯაფარიძე შპს „ სულაკაური 

გამომცემლობა“ 

4 რუსული ენა  მარინე ბარსეგოვა შპს“ოცდამეერთე“ 

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

6 ფიზიკა(სამუშაო 

რვეული და ტესტების 

წიგნი) 

ე. გედენიძე ე.ლაზარაშვილი შპს ”ინტელექტი” 

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

მ.კუჭუხიძე 

შპს”გაზეთი საქართველოს 

მაცნე“ 

8 საქ.და მსოფლიო 

ისტორია 

ნატო ახმეტელი, ბესიკ ლორთქიფანიძე გამომცემლობა დიოგენე 

9 საქ და მსოფლიო 

გეოგრაფია 

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

გამომცემლობა“ 

10 სახვითი და გამოყე 

ნებითი ხელოვნება 

ანა კლდიაშვილი,ნინო ღაღანიძე,თამარ 

ჯაყელი 

გამომცემლობა კლიო 

11 მუსიკა მ.ჩიკვაიძე ინტელექტი 

 

12 მოქალაქეობა ს.ბალიჩავა,დ.ლოსაბერიძე შპს  „დიოგენე“ 

13    
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9  კლასი 

№ საგანი ავტორი გამომცემლობა 

1 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. არაბული, 

მ. ხუციშვილი 

შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი” 

2 მათემატიკა ნ.ჯაფარიძე მ.წილოსანი ნ.წულაია  შპს“ სულაკაურის 

გამომცემლობა“ 

3 ინგლისური ენა თამარ ჯაფარიძე შპს „ სულაკაურის 

გამომცემლობა“ 

4 რუსული ენა მარინე ბარსეგოვა,ვალენტინა მნაცაკანოვა გამომცემლობა 

შპს„ოცდამეერთე“ 

5 ბიოლოგია ნ.ზაალიშვილი,თ.ზარდიაშვილი შპს“ტრიასი“ 

6 ფიზიკა(სამუშაო 

რვეული და 

ტესტების წიგნი) 

რ.ქანთარია,ლ.ჩაჩუა,დ.ქიმერიძე,ქ.სეფიაშვი

ლი 

გამომცემლობა“კლიო“ 

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

მ.კუჭუხიძე 

შპს”გაზეთი საქართველოს 

მაცნე“ 

8 ისტორია მ.სურგულაძე,რ.ლაბაძე,შ.მურუსიძე,ვ.კეკელ

ია 

შპს „ლოგოს პრესი“ 

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

გამომცემლობა“ 

10 

 

სახვითი და 

გამოყენენითი 

ხელოვნება 

ანა კლდიაშვილი,ნინო ღაღანიძე,თამარ 

ჯაყელი 

გამომცემლობა კლიო 

11 მუსიკა მ.ჩიკვაიძე გამომცემლობა“ინტელექტი“ 

12 მოქალაქეობა ს.ბალიჩავა,დ.ლოსაბერიძე შპს  „დიოგენე“ 

13    

 

 

 

 



         თბილისის საერთაშორისო სკოლა                              2022-2023   სასწ. წელი 

10  კლასი 

№ საგანი ავტორი გამომცემლობა 

1 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

მ.გიგინეიშვილი,ლ.გრიგოლაშვილი

,ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. 

არაბული, მ. ხუციშვილი 

შპს გამომცემლობა 

სახლი ”სწავლანი” 

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

ლ.ქურჩიშვილი 

შპს გამომცემლობა 

„ინტელექტი“ 

3 ინგლისური ენა თამარ ჯაფარიძე შპს „სულაკაურის 

გამომცემლობა“ 

4 რუსული ენა მ.ლორთქიფანიძე  ი.ჩხეიძე 

თ.ჩიმაკაძე 

შ.პ.სგამომცემლობა 

"არტანუჯი"  

5 ბიოლოგია ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი, 

თინათინ ზარდიაშვილ 

შპს „ტრიასი“ 

6 ფიზიკა (სამუშაო რვეული, 

ამოცანათა კრებული) 

გიორგი გედენიძე, ეთერ 

ლაზარაშვილი, მაია მერაბიშვილი 

შპს „ გამომცემლობა 

ინტელექტი“ 

7 ქიმია თინათინ ბუთხუზი, თამარ 

ხატისაშვილი, სოფიკო ფაცაცია, 

მარინე კუჭუხიძ 

შპს „გაზეთი 

საქართველოს მაცნე“ 

8  ისტორია ნატო ახმეტელი,ბესიკ 

ლორთქიფანიძე, ნიკოლოზ 

მურღლაია,მაია ღამბაშიძე,აკაკი 

სადუნიშვილი. 

შპს „დიოგენე“ 

9 საქართველოს ისტორია ნატო ახმეტელი,ბესიკ 

ლორთქიფანიძე, ნიკოლოზ 

მურღლაია,მაია ღამბაშიძე,აკაკი 

სადუნიშვილი. 

შპს „დიოგენე“ 

10 გეოგრაფია მაია ბლიაძე, მანანა სეხნიაშვილი შპს " სულაკაურის 

გამომცემლობა"  

11 მოქალაქეობა სოფიო ბაჩილავა, დავით 

ლოსაბერიძე 

შპს „დიოგენე“ 

12 მუსიკა ინგა ბარამიძე, ქეთევან ბაიაშვილი შპს „გამომცემლობა 

პეგასი“ 
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11   კლასი 

 საგანი ავტორი გამომცემლობა 

1 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. 

არაბული, მ. ხუციშვილი 

შპს საგამომცემლო სახლი 

”სწავლანი” 

2 მათემატიკა ნ.ჯაფარიძე მ.წიროსანი ნ.წულაია 

ნ.გულუა გ.ძაგანია 

ბაკულ სულაკაურის 

გამომცემლობა "ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

3 ინგლისური ენა Carolyn Barraclough, Megan Roderick Activate! B1 

4 რუსული ენა მ.ლორთქიფანიძე  ი.ჩხეიძე თ.ჩიმაკაძე შ.პ.ს გამომცემლობა 

"არტანუჯი"  

5 ბიოლოგია რ.ახვლედიანი მ.მაყაშვილი მ.სულამანიძე  

მ.სეხნიაშვილი მ.ჯალიაშვილი 

შ.პ.ს გამომცემლობა 

"მერიდიანი" 

6 ფიზიკა(სამუშაო რვეული, 

ტესტების წიგნი) 

ე. გედენიძე ე.ლაზარაშვილი შპს ”ინტელექტი” 

7 ქიმია გ.ანდრონიკაშვილი, მ.მამიაშვილი, 

დ.გულაია 

შპს”კლიო” 

8 საქ.და მსოფლიო ისტორია         ლ.ფირცხალავა,  გ. სანიკიძე, ლ. 

გორდეზიანი, ნ.ციხისთავი, გ.კიკნაძე. 

რ.გაჩეჩილაძე, მ.ლორთქიფანოზე, 

რ.მატრეველი, ზ.მიმინოშვილი, 

გ.ოთხმეზური, ნ.კეღურაძე 

ბაკულ სულაკაურის 

გამომცემლობა "ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

9 მსოფლიო გეოგრაფია მ. ბლიაძე,  გ. ჭანტურია,  დ. კერესელიძე, 

ზ. სეფერთელაძე. 

ბაკულ სულაკაურის 

გამომცემლობა "ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

10 საგზაო ნიშნები და  

უსაფრთხოება 

 ნ.სააკაშვილი შპს  ,,მვპ” 

11    
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12 კლასი 

№ საგანი ავტორი გამომცემლობა 

1 ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ვ. როდონაია, ნ. ნაკუდაშვილი, ა. 

არაბული, მ. ხუციშვილი 

შპს საგამომცემლო 

სახლი ”სწავლანი” 

2 მათემატიკა ნ.ჯაფარიძე მ.წიროსანი ნ.წულაია 

ნ.გულუა გ.ძაგანია 

 

ბაკულ სულაკაურის 

გამომცემლობა 

"ქართული 

ბიოგრაფიული 

ცენტრი" 

3 ინგლისური ენა Activate! B1+ Joanne  Taylore-knowels,  Carolin  

Barraclough,   ElanebBoyol 

Oxford  University  press 

4 რუსული ენა მ.ლორთქიფანიძე  ი.ჩხეიძე 

თ.ჩიმაკაძე 

შ.პ.ს გამომცემლობა 

"არტანუჯი"  

5 სამოქ. თავდაცვა და 

უსაფრთხოება 

ნ.ტალახაძე შ.პ.ს "გამომცემლობა 

სიდი-ეკონომიკური 

განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი" 

6 საქ. ისტორია ლ.ფირცხალავა,  გ. სანიკიძე, ლ. 

გორდეზიანი, ნ.ციხისთავი, 

გ.კიკნაძე. რ.გაჩეჩილაძე, 

მ.ლორთქიფანოზე, რ.მატრეველი, 

ზ.მიმინოშვილი, გ.ოთხმეზური, 

ნ.კეღურაძე 

შპს”ბაკურ სულაკაური” 

 

7    

 

 

 

 


