
განყოფილება ავტორი სათაური გამ.   წ გამომცემლობა

28,1
კითხვის  ეფექტური  

მეთოდები 2+   CD/
2011

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

70,18 სარა  მაკრამი   დალოტ  ჰიუ
ბავშვისაგან  ინტერვიუს  

აღება
2012 გაეროს  ბავშვთა  ფონდი

37 მანანა  მელიქიშვილი ბიჰევიორიზმი 2012
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37 მანანა  მელიქიშვილი
სწავლის  სოციალურ   

კოგნიტური   თეორია
2012

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37 მანანა  მელიქიშვილი
მორალური   განვითარების   

თეორია
2012

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37 მანანა  მელიქიშვილი
ჟან   პიაჟეს  კოგნიტური   

თეორია
2012

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37 მანანა  მელიქიშვილი
დიმიტრი  უზნაძის  

პედაგოგიკური   კონცეფცია
2012

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37 მანანა  მელიქიშვილი კონსტრუქტივიზმი 2012
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37 მანანა  მელიქიშვილი

ლევ  ვიგოტსკის   კოგნიტური  

გნვითარების  სოციო-

კულტურული   თეორია
2012

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

აჭარის განათლების ფონდის ბიბლიოთეკის კატალოგი
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება



37 მანანა  მელიქიშვილი ჰუმანისტური   თეორია 2012
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37 თამარ   ჭანტურია
 მრავალმხრივი   ინტელექტის   

თეორია
2012

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

004.728.5 ეკატერინე  კორძაძე საინფორმაციო   წიგნიერება 2013 მწიგნობარი

37 მ.ეგუტია

შეზღუდული   შესაძლებ. 

მქონე  პირთა საზოგ. 

ურთიერთობის  ინტეგრაცია
2012 ნეკერი

371,134 ნინო    ნიჟარაძე,  ნინო  გოჩაძე
სასწავლო   და პროფესიული   

გარემო
2012

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37.01(075.8) მ.მელიქიშვილი მოტივაცია 2013 ზეკარი

51 (072) ეკატერინე   კორძაძე
მათემატიკური  

წიგნიერება/მასწ.წიგნი/
2012 მწიგნობარი

37.016:51 ეკატერინე   კორძაძე მათემატიკური  წიგნიერება 2013 მწიგნობარი

28,5 პაატა   პაპავა წიგნირება/მასწ.წიგნი/ 2012
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი



37,02 ირინა  სამსონია წიგნირება 2013 მწიგნობარი

37,02 ირინა  სამსონია წიგნირება 2013 მწიგნობარი

37,02 ეკა   მამაცაშვილი
მაძიებლის    

სახელმძღვანელო
2013

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37,02 პ.პაპავა ,  პ.თვალიაშვილი მენტორის   სახელმძღვანელო 2013
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37,02 მ. ბოჭორიშვილი პედაგოგიკის   საკითხები 2013 უსტარი

37,02
გ.გახელაძე   ს. ლობჟანიძე  მ.  

რატიანი

მასწავლებელთა  პროფსიული  

განვითარების სქემაში  

ჩართვის  გზამკვლევი
2011

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37,02
გ.გახელაძე   ს. ლობჟანიძე  მ.  

რატიანი

მასწავლებელთა  პროფსიული  

განვითარების სქემაში  

ჩართვის  გზამკვლევი
2011

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37,02
სტატიები   განათლების   

საკითხებზე2010
2010

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37.025.7 ს. გორგაძე,   თ.  ჯანაშია
კრიტიკული   და  

შემოქმედებითი   აზროვნება
2012

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი



37.025.7 ს.გორგოძე,  მ .  ბოჭორიშვილი

ვისწავლოთ   და  ვასწავლოთ  

კრიტიკული  და  

შემოქმედებითი    აზროვნება
2013 მწიგნობარი

37.025.7 ს.გორგოძე,  მ .  ბოჭორიშვილი

ვისწავლოთ   და  ვასწავლოთ  

კრიტიკული  და  

შემოქმედებითი    აზროვნება
2013 მწიგნობარი

37,01
რ.  ტყემალაძე,  

ნ.დალაქიშვილი
სწავლება  და შეფასება 2012 სწავლება  და შეფასება

373,1

ძალადობის   აღმოფხვრა   

სკოლებში   ,,როგორ  

შევცვალოთ გარემო''

2008 მწიგნობარი

37,02 მ.ბოჭორიშვილი  ს. გორგაძე
ინტერაქტიული   მეთოდების   

კრებული
2013

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37,02 მ.ბოჭორიშვილი
ინტერაქტიული   მეთოდების  

კრებული
2013

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

087.5:35

თორნიკე დარჯანია,კობა  

ყალიჩავა,კახა  

წიქარიშვილი,ანა  

ხარიაშვილი

სამართლის  ქალაქი 2014
გერმანიის საერთაშორისო 

გამომცემლობის  

საზოგადოეება(GIZ

37,02 მ.  ბოჭორიშვილი

პრაქტიკული  

სახელმძღვანელო  

ტრენერებისათვის
2012

სასჯელაღსრულებისა 

და პრობაციის სასწ. 

ცენტრი, 2012.

371,15

მასწავლებლის  ეთიკის  

საელმძღვანელო/სიტუაციები 

სასკოლო  ცხოვრებიდან/

2011
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი



37,01 მ.  ბოჭორიშვილი

მოვემზდოთ  მასწავლებელთა  

სასერტიფიკაციო  

გამოცდებისათვის
2012

37,01 მ.  ბოჭორიშვილი

მოვემზდოთ  მასწავლებელთა  

სასერტიფიკაციო  

გამოცდებისათვის
2013

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

341. 176.2(4)

ევროპის  საბჭოს  ქარტია  

დემოკრატიული  

მოქალაქ.განათლების   და  

ადამიანის   უფლებ.სწ. 

შესახებ

2010
ევროპის  საბჭოს  

გამომცემლობა

325   +  321 რუსუდან  ტუშური საქართველო   და   მიგრაცია 2013 თბილისი

323.15(479.22)
დემოკრატიზაციის   

პროცესი,რეგიონ.კონტექსტი
2012 უნივერსალი

342,7
ადამიანის   უფლებათა    

სფერო  /1ტ/
2008 თბილისი

342,7
ადამიანის   უფლებათა    

სფერო /2ტ/
2008 თბილისი

347,1
დ.  ზურაბიშვილი,  გ. 

გობრონიძე

სამოქალაქო   განათლების   

ლექსიკონი
2013 სეზანი

347,1 გიორგი   გახელაძე სამოქალაქო  წიგნიერება 2013 მწიგნობარი



347,1 გიორგი   გახელაძე
სამოქალაქო  

წიგნიერება(მასწავლებლის)
2013 მწიგნობარი

371,02
მ. ბაქრაძე,   ქეთევან  

კობალაძე
სასიცოცხლო   უნარები 2012

თბ. : სამოქალაქო 

განვითარების ინ-ტი (შპს 

"მწიგნობარი")

371,02
მ. ბაქრაძე,   ქეთევან  

კობალაძე
სასიცოცხლო   უნარები 2012

თბ. : სამოქალაქო 

განვითარების ინ-ტი (შპს 

"მწიგნობარი")

371,026 ია  ანთაძე  ს.მოსიაშვილი მაზროვნის   სახელმძღვანელო 2013 უსტარი

371.091.175 მანანა  ბოჭორიშვილი
აკადემიური   წერა  ქართული, 

მათემატიკა ,გეოგრაფია
2013 მწიგნობარი

371,015
მ.ინასარიძე  ,ს.   ლობჟანიძე,შ.  

მამუკაძე

მასწავლებლის   ეთიკის   

სახელმძღვანელო/ 

სიტუაციები  სასკოლო  

ცხოვრებიდან/

2011
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

342 + 323 გია   ნოდია

საკონსტიტუც.- პოლიტ.  

რეფორმის  პროცესი   

საქართველოში
2005 საქართველო   

371,3 რობერტ   ჯ.  მარზანო
ეფექტური   სწავლება   

სკოლაში
2009

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

371,51 რობერტ   ჯ.  მარზანო კლასის   მართვა   2009
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი



37 ჯ.  თერნბული
პროფესიული   მასწავლებლის   

9   მახასიათებელი
2009

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

371,134
ნ.ჯანაშია  ,ნ.  იმნაძე,ს.  

გორგაძე

 სწავლისა   და  განვითარების  

თეორიები  და პრინციპები
2012

განვითარების   და სწავლის  

თეორიები

372 მ.მელიქიშვილი
ბავშვის   განვითარების  

ასაკობრივი   თავისებურებანი
2013

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

371,1 ქეთევან   ჩაჩხიანი
სკოლის  დირექტორის  

პრაქტიკული  გზამკვლევი
2011

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

373 ა.  გოგლიჩიძე,   მ.   კომახიძე

დამხმარე  სახელმძღვანელო  

სკოლის   

დირექტორებისათვის
2011

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

373,1 ს.  გორგოძე  , ს.  ჯანაშია
ბავშვზე   ორიენტირებული  

სკოლის  გზამკვლევი
2012 მწიგნობარი

373,1

ძალადობის   აღმოფხვრა   

სკოლებში   ,,როგორ  

შევცვალოთ გარემო''

2008 მწიგნობარი

373,1 ჯონ   დიუი როგორ   ვაზროვნებთ 2013
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

373.3+371.13 მ.მირიანაშვილი,  გ.  ჩხენკელი

დაწყებითი საფეხურის  

მასწავლებლის  მეთოდური  

გზამკვლევი
2012

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი



373.3+371.13 მ.მირიანაშვილი,  გ.  ჩხენკელი

დაწყებითი საფეხურის  

მასწავლებლის  მეთოდური  

გზამკვლევი
2012

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

373,1 ჯონ  დიუი,

სკოლა   და  

საზოგადოება.ბავშვი   და  

ცოდნის   სტანდარტი
2013

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37,02
ჯონ  დიუი,მარია   

მონტესორი
პედაგოგიკური  კონცეფცია 2013

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

373./5 ს.ჯანაშია,ს ..გორგოძე

ზოგადსაგანმანათლებლო   

სისტემის   

დეცენტრალიზაცია
2013

თბ.: სამოქალაქო 

განვითარების ინ-ტი

373,5
პიტერ  ბრეტი,პასკალ   

მომპოინტ   გერალდი

მასწავლებლის   

კომპეტენციის  ჩარჩო
2009

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

373,5 რ.გოლობი,  პ.  კრაფი დემოკრატიის   სწავლება 2013 ევროპის  საბჭოს  2012

373,5 რ.გოლობი,  პ.  კრაფი
ვიზრდებით  დემოკრატიულ  

საზოგადოებაში
2013 ევროპის  საბჭოს  2012

371 რ.გოლობი,  პ.  კრაფი ბავშვთა   უფლებების  კვლევა 2013 ევროპის  საბჭოს  2012

371 რ.გოლობი,  პ.  კრაფი
განათლება   

დემოკრატიისათვის
2013 ევროპის  საბჭოს  2012



37,01 ელისაბედ    ბეკმენი
სკოლების   დემოკრატიული  

მმართველობა
2013

372.882.1 თ,  გელოვანი

ლიტ.საღამოები   

სკოლაში/რაც ერთხელ  

ცხოვლად სულს  დააჩნდების
2013 უსტარი

372,4
მ.   ბოჭორიშვილი,  ვახტანგ  

როდონაია

ტესტები  და 

სავარჯიშოები/დაწყებითი   

კლასები/

2013 უსტარი

331.547;821.353.1 ნ.  ხაზარაძე

ქართული  ენა  და  

ლიტერატურა /დაწყებითი  

კლ.  მასწავლებელთათვის
2014 უსტარი

821.353.1.09-97 თ. ვასაძე

ქართული   აგიოგრაფიული 

პროზა  ლიტერატურის  

შემსწავლელთათვის
2013 დიოგენე

821.353.1-11 ნ.  ნათაძე
დავითიანი  (სასწავლო   

გამოცემა)
2013 ჰერა

821.353.1'35(075.4) ჭ.ქირია აბიტურიენტის  წიგნი 2009 მერიდიანი-2009

821.353.1 ი.  შავლაშვილი ქართული  ლიტერატურა 2009 დიოგენე

821.353.1 ი.  შავლაშვილი ქართული  ლიტერატურა 2010 დიოგენე



821.353.1 ი.შავლაშვილი ქართული  ლიტერატურა 2010 დიოგენე

821.353.1 თ. ვასაძე ქართული  ლიტერატურა 2011 დიოგენე

811.353.1'353
დ.თვალთვაძე,  ნ.  

გაფრინდაშვილი

მართლწერის  წესები   და   

სავარჯიშოები
2006 თბ.-2006

81;374(038) ჭ.ქირია

მართლწერის   საკითხები  და  

ორთოგრაფიულ   

სირთულეთა   ლექსიკონი
2009 მერიდიანი

371.277.2 ლ.  ჭელიძე   ქართული  ლიტერატურა 2012

821.353.1 თ .წოწონავა
ქართული  2012  საატესტატო   

გამოცდა
2011 საავტორო გამ.-ბა 2012.

821.353.1-32 თ.  ბარბაქაძე
ვეფხისტყაოსანი  

/მოსწავლეთათვის/
1997 ჰერა

821.353.(038) ე.  კაკ ალაძე    ნ.  ბერიძე

სასკოლო   

ლიტერატურულუი 

ლექსიკონი /ცნობარი/

2002 ალიონი

372.881.135.31 ნ.  შარაშენიძე
ქართული  ენის  

გრამატიკა/მორფოლოგია/
2013 დიოგენე



37,01 ლ.  ბასილაია

ქართული   მართლწერისა  და  

მართლმეტყველების   

თვითმასწავლებელი
2012 მერიდიანი

811.353.1'35(076.1) ქ.გოჩიტაშვილი  ,  ნ.  დანელია
სავარჯიშო    რვეული  

ქართულ  მართლწერაში
2006 უნივერსალი

821.353.09-91 თ.   შიოშვილი
თამარ  მეფე    /  ქართულ   

ფოლკლორში/
2014 ლამპარი-99

821.353.09-91 თ.  შიოშვილი
იესო  ქრისტე  /ქართულ   

ფოლკლორში/
2012 ლამპარი-99

821.353.1 თ. შიოშვილი
სტუმარ   მასპინძელი  

/ქართულ   ფოლკლორში/
2009 ლამპარი-99

342.4 (479.22) მ.  ნაკაშიძე

ქართ.   კონსტიტუც.  

სათავეებთან  საქ.  1921 წ.  

კონსტ.   90  წლისთავი
2011 გრაალი

349.2 (479.22)
საქართველოს  შრომის   

კოდექსი
2013

342.2 (479.22)

საქართველოს    კონსტიტუცია-

2013წ.27 სექტემბრის  

მდგომარეობით
2013

საქართველოს   

საკანონმდებლო  მაცნე

72(479.22)(082) ნ.  კალანდაძე ქართული    მუსიკა 2013 ციცინათელა



398.2(479.22) მ.  რაზმაძე ჩვენი  ღირსებანი 2014 წიგნიერება

94(100) ი.   გეგეჭკორი,   ნ.მოლაშვილი
მსოფლიო   ისტორია  

(ტესტები)
2010 ცის  ნამი

94(479.22)(076) ნ.  მოლაშვილი
ისტორია/სრული  კურსი  

აბიტურიენტებისათვის/
2010 ცის  ნამი

331.547:371.12 მ.   ფირჩხაძე

მოვემზადოთ   მასწ.  

სასერტფიკაც.  გამოცდ./ 

ისტორია/
2011 უსტარი

821.353.1.09-13 თ.  ვასაძე ვეფხისტყაოსანი 2014 დიოგენე

28,1 ნათია   ნაცვლიშვილი
კითხვის  ეფექტური  

მეთოდები +   CD /3/
2013

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

94(479.2)''10/11" რ.  მეტრეველი 
ჯვაროსნული   ომები  და  

საქართველოს  სამეფო
2012 ნეკერი

371.277.2:51 ნ.  მაჭარაშვილი
ზ. უ.  /- I - მათემატიკური  

ნაწილი/
2013 ჩვენი  წიგნი

371.277.2:51 ნ.მაჭარაშვილი
ზ .უ.   / - II- ვერბალური  

ნაწილი/
2013 ტექნიკური  უნივერსიტეტი



371.277.2:51 ნ.  მაჭარაშვილი ზ.  უ.  /- III- ტესტები/ 2011 ტექნიკური  უნივერსიტეტი

371.277.2 დ.  გოშხეთელიანი

ზ . უ.  /მოვემზადოთ   

ერთიანი   ეროვნული    

გამოცდ.  1ტ. /

2009 მეცნიერება  2009

371.277.2 დ.გოშხეთელიანი
ზ.  უ. / მომზადების   სწრაფი  

კურსი   2ტ./
2009 მეცნიერება  2009

371.277.2 დ.გოშხეთელიანი
ზ.  უ.  /  ამოცანები  

გამოცდების  წინ   3ტ./
2008 მეცნიერება  2009

371.277.2:51
დ.  გო შხეთელიანი,  

ს.კოსტავა
1200  ტესტი  მათემატიკაში 2012 უსტარი

371.277.2:51 შ.ხელაძე ,  თ.  ლაცაბიძე ზ.უ. /ამოცანათა  კრებული/ 2008
ახალი ტექნოლოგიების ინ-

ტი, 

371.277.2:51 შ.  ხელაძე  ნ. მაჩიტიძე ზ.  უ.  /ვერბალური  ნაწილი/ 2010
ახალი  ტექნოლოგიების  

ინსტიტუტი

371.277.2:51 შ. ხელაძე  ,ნ.  მაჩიტიძე ზ.  უ.  /ტესტების  კრებული/ 2009
ახალი  ტექნოლოგიების  

ინსტიტუტი

371.277.2 დ.გოშხეთელიანი
ზ.  უ.  /მომზადების  სწრაფი  

კურსი/
2011 მეცნიერება  2009



371.277.2 ელისაბედ  ზაგაშვილი ზ. უ.  /ვერბალური   ნაწილი/ 2013
აბიტურიენტთა  ინტენსიური  

მომზადების  ცენტრი

371.277.2:51 ი. სმხარაძე   მ.  შოშიაშვილი
ზ.უ  /მათემატიკური   

ნაწილი/
2013

აბიტურიენტთა  ინტენსიური  

მომზადების  ცენტრი

51(075.4) ვანო   კობაიძე
ზ.  უ.   /მათემატიკა  

საატესტატო  გამოცდ./
2012

აბიტურიენტთა  ინტენსიური  

მომზადების  ცენტრი

51(075.4)+51(072)
გ. გოგიშვილი,თ.  ვეფხვაძე,ია  

მებონია

გავიმეოროთ  მათემატიკა  -  1  

ნაწილი
2013 ინტელექტი

51(075.4)+51(072)
გ. გოგიშვილი,თ.  ვეფხვაძე,ია  

მებონია

გავიმეოროთ  მათემატიკა  -  2 

ნაწილი
2013 ინტელექტი

51(075.4) ბ.  ღვაბერიძე მათემატიკა  -  გეომეტრია 2012 ბ.ღვაბერიძე2012

51(076.3) ბ.  ღვაბერიძე
მათემატიკა  -  ალგებრა  

/გამოცდებისათვის/
2012 ბ.ღვაბერიძე2012

51(076.4)
ს.თოფურია გ.აბესაძე ზ. 

მეტრეველი
მათემატიკა   /1ნაწილი/ 1991 განათლება

51(075.4)
ს.თოფურია გ.აბესაძე ზ. 

მეტრეველი
მათემატიკა  /1  ნაწილი/ 2009 ტექნიკური  უნივერსიტეტი



51 (076.4)
ს.თოფურია გ.აბესაძე ზ. 

მეტრეველი

მათემატიკა - 

გეომეტრია/2ნაწილი/
2009 ტექნიკური  უნივერსიტეტი

51 (031) ნ.  მახვილაძე

მათემატიკის  

ენციკლოპედიური  

ლექსიკონი
2008 შპს "გლობუსი".

51 (076.4)
გ.გოგიაშვილი,თ.ვეფხვაძე,ია  

მებონია

მოვემზადოთ  მათემატიკაში 

/1-4  კლასი/
2013 უსტარი

51 (076.4)
გ.გოგიაშვილი,თ.ვეფხვაძე,ია  

მებონია

მოვემზადოთ  მათემატიკაში 

/1-4  კლასი/
2013 უსტარი

54( 072) გიული  ანდრონიკაშვილი ქიმია  /მასწავლებლის   წიგნი/ 2013 კლიო

54 (075.4) გიული   ანდრონიკაშვილი ტესტები  ქიმიაში 2011 ალიო

54 (075.4) ს.  ადამია  გ.  ცინცაძე ქიმია  / მასწავლებლის  წიგნი/ 1999 განათლება

54 (076) მანანა   ვარდიაშვილი
ქიმიის  აბიტური /ორგ.და  

არაორგ.  ქიმიის  საკითხები/
2011 ინტელექტი

54  (075.3)
ირმა   თიკანაძე,ლელა  

ბუბაშვილი,თეონა   ლოლაძე
ქიმია   /გამოსაშვები  გამოცდ./ 2014

აბიტურიენტთა  ინტენსიური  

მომზადების  ცენტრი



54(076.3) ლელა   მეტრეველი
ქიმია  /საატესტატო   

გამოცდები/
2013 დიოგენე

53(076.8) ლევან   მნათობიშვილი ფიზიკა /მასწავლ/ 2013 უსტარი

53 (076.3) ლევან   მნათობიშვილი

ფიზიკა  /მასწ.  

სასერტიფიკაციო   

გამოცდებისათვის/

2011 უსტარი

53 (076.1) თ. ერქომაიშვილი
ფიზიკა  /  ამოცანათა  

კრებული/
2012 მწიგნობარი

53  (076.3) ლევან   მნათობიშვილი
ფიზიკა  /  გამოსაშვები   

გამოცდები/
2013 უსტარი

808.1+81'38 რ.ბარტი წერის  ნულოვანი  დონე 2012
ილიას  სახელმწიფო  

უნივერსიტეტი

54(075.3)+54(075.4) ჟუჟუნა  პეტრიაშვილი

ქიმია/დამხმარე  

სახელმძღ.უფროსკლასელთა

თვი  და აბიტურ./

2011 დიადემა

57(076.3) ირმა  რევიაშვილი
ბიოლოგია  /გამოსაშვები 

გამოცდ/
2012 უსტარი

57(072) მალხაზ   მაყაშვილი
ბიოლოგია  /გამოსაშვები 

გამოცდ/
2012 უსტარი



57 (072) ბიოლოგია   1  მოდული 2014

91 (076) მაია   ბლიაძე  .გია  ჭანტურია
გეოგრაფია  /საატესტატო  

გამოცდებისათვის/
2013 უსტარი

91 (075.4) მაია  ბლიაძე

გეოგრაფია  /მოვემზადოთ  

საატესტატო  

გამოცდებისათვის/

2014 ბაკურ  სულაკაური

91 (076) მაია   ბლიაძე  .გია  ჭანტურია
გეოგრაფია   /ტესტები  და 

სავარჯიშოები/
2012 უსტარი

91 (076.3) ანა   ყარყატაშვილი
გეოგრაფია  /ტესტები  და 

ცნობარი/
2013 კლიო

371.277.2 ლ.  ჭელიძე   ნ. სახეჩიძე
ქართული  ენა   და  

მართლწერა
2013

37,1 ნატო   ინგოროყვა მასწავლებელი   #   1 2012
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37,1 ნატო   ინგოროყვა მასწავლებელი   #   2 2012
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37,1 ნატო   ინგოროყვა მასწავლებელი   #   3 2012
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი



37,1 ნატო   ინგოროყვა მასწავლებელი   #   4 2012
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37,1 ნატო   ინგოროყვა მასწავლებელი   #   5 2012
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37,1 ნატო   ინგოროყვა მასწავლებელი   #   1 2013
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37,1 ნატო   ინგოროყვა მასწავლებელი  # 2 2013
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37,1 ნატო   ინგოროყვა მასწავლებელი  #  3 2013
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37,1 ნატო   ინგოროყვა მასწავლებელი   #  4 2013
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37,1 ნატო   ინგოროყვა მასწავლებელი  # 5 2013
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

37,1 ნატო   ინგოროყვა მასწავლებელი  2013
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

371,2 ნ.   ნაცვლიშვილი
რა  განაპირობებს   სკოლის  

ეფექტურობას+   CD  /9ც/
2003

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი



004(072) პ.პაპავა,  თ. ლოსაბეერიძე

ინფორმაც.-საკომუნიკაციო  

ტექნოლოგიების   გამოყენება  

სასწ. პროცესში  +

2013
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

004(075.4) ;;ბუკი''   ისწავლე   ხალისით 2012
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

371,214

სასწავლო   გეგმების   

პოლიტმეტრების   ტრენინგ--

პროგრამა   /1ნაწილი/

2005
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

371,214

სასწავლო   გეგმების   

პოლიტმეტრების   ტრენინგ--

პროგრამა   /1 ნაწილი/

2006
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

371,214

სასწავლო   გეგმების   

პოლიტმეტრების   ტრენინგ--

პროგრამა   /1 ნაწილი/

2007
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

371,214

სასწავლო   გეგმების   

პოლიტმეტრების   ტრენინგ--

პროგრამა   /2 ნაწილი/

2008
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

93(072)

გვანცა აბდალაძე,ბონდო 

კუტუბიძე,ნატა 

ახმეტელი,ნიკოლოზ 

მურღულია

ისტორია      /12კლასი/ 2012 დიოგენე

371.5(075) მ.ჯაფარიძე მასწავლებლის წიგნი 2013
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

371,134
გ.გახელაძე,   

ნ.ელბაქიძე,მ.ინასარიძე

მასწავლებლის პროფესიული  

სტანდარტის გზამკვლევი
2014

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი



371,13 მ .ბოჭორიშვილი მასწავლებლის  პორტფოლიო 2013 უსტარი

008(479.22) მ.თევზაძე  ც.ჩაჩხუნაშვილი

კულტურული  

მემკვიდრეობის  ძეგლების  

და  ისტორიული  ქალაქების  

დაცვა

2014 საქართველო  

94(479.22)
ლ.დათიაშვილი.ე. 

ელიზბარაშვილი

საქართველოსა   და  

მსოფლიოს  ისტორიის  

ქრონიკები
2013 თბილისი

51(075.4) ს. თოფურია ვ. ხოჭოლავა
მათემატიკა ( ტესტები  და  

ამოცანები)
2009 განათლება

54 ნ.  კობახიძე ქიმია 2015

087.5:94(479.22) რობერტ  მარზანო ასწავლე  საქართველოსთვის 2009 თბ. : არტლაინსი

37,016 ქეთევან  თოფაძეწერითი  მეტყველების   სწავლების  სტრატეგიები2011 თბ. : არტლაინსი

821.03(072) ნინო  ღამბაშიძემხატვრული  ლიტერატურის  სწავლება2011 თბ. : არტლაინსი

028.1(072) ნინო  ღამბაშიძეკითხვის  სწავლების  ტექ.სტრატეგიები2011 თბ. : არტლაინსი



373.3+371.3 ნინო ელაბაქიძე

დაწყებითი  

მასწავლებლის  

მეთოდური  

გზამკვლევი

2011

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

93(072)
ნატა ახმეტელი,ნათია  

ფირცხალავა

ისტორიის  შესავალი 

/10კლასი/
2012 დიოგენე

93/94(075.3)

გვანცა აბდალაძე,ბონდო 

კუტუბიძე,ნატა 

ახმეტელი,ნიკოლოზ 

მურღულია

ისტორია    /11კლასი/ 2012 დიოგენე

004(072) პ.პაპავა,  თ. ლოსაბეერიძე

ინფორმაც.-საკომუნიკაციო  

ტექნოლოგიების   გამოყენება  

სასწ. პროცესში  +

2013
მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

28,1
კითხვის  ეფექტური  

მეთოდები 2 +   CD/
2011

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

28,1
კითხვის  ეფექტური  

მეთოდები +   CD/
2011

მასსწავლებელთა  

პროფ.განვითარების  

ეროვნ.ცენტრი

51(076.1) მანანა  დეისაძე

დაწყებითი  საფეხურის 

მასწავლებელთათვის/სარეკო

მენდაციო წიგნი 

მათემატიკაში

2015
აკაკი  წერეთლის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლლობა

321,7 გიორგი  ლაცაბიძე

დემოკრატიული  მექანიზმები 

სკოლაში მოსწავლის ფსიქო-

სოციალური  განვითარება
2008

ევროკავშირის  ფინანსური  

მხარდაჭერით

330.101.8(075)
რედაქტ.: გ.მელაძე   ე.   

გეგეშიძე

გამოყენებითი  ეკონომიკა / 

მასწავლებელთა და 

კონსულტატთა დამხმარე  

სახელმძღვანელო

2004 სომა  პრეს



330.101.8(076.1)
რედაქტ.: გ.მელაძე   ე.   

გეგეშიძე

გამოყენებითი    ეკონომიკა:/ 

სახელმძღვანელო  და 

სავარჯიშო  რვეული
2004 სომა  პრეს

342.726.053.1(072)

თამარ  ქალდანი ჩემი  უფლებები 2001 საია

37(479.22)(4) ტატო  შიოლაშვილი

განათლება  ევროპულ  

სივრცეში  ჰარმონიული  

თანაარსებობის  

დამკვიდრებისათვის

2006
პირველი ელექტრონული  

გამომცემლობა

37.015.3 გიორგი  ლაცაბიძე
განვითარების  თეორიები  

მასწავლებლისათვის
2008 ნეკერი

371,1

სამაგიდო წიგნი  სკოლის 

მართვის  საკითხებზე:  

საკანონმდებლო 

ბაზა,პროფესიული  

უნარები,ფუნქციური  

წერა,კადრების  

მართვა,ხელეკრულებები

2007 მერიდიანი

371,13

სწავლების  და სწავლის  

ახალი  მიდგომები/ სკოლის  

ბაზაზე  მასწავლებელთა  

პროფესიული  განვითარების  

ტრენინგ - პროგრამა// I- 

ეტაპი/

2003

371,13

საგანმანათლებლო  

რესურსების  ეფექტიანი   

გამოყენება/ სკოლის  ბაზაზე  

მასწავლებელთა  

პროფესიული  განვითარების  

ტრენინგ - პროგრამა// I I-- 

ეტაპი/

2004

371,13
უბის  წიგნაკი / მასწავლებლის  

უბის  წიგნაკი
2005

პირველი ელექტრონული  

გამომცემლობა

371,13
პორტფოლიო / კლასის  

ხელმძღვანელის  

პორტფოლიო
2006

პირველი ელექტრონული  

გამომცემლობა



371,13
პორტფოლიო / სკოლის  

ადმინისტრაციის  

პორტფოლიო
2005

373,5 პაატა   პაპავა
სკოლების  განახლება  

საქართველოში.  გზამკვლევი  

სკოლის  განვითარებისათვის
2005

სკოლა-ოჯახი  

საზოგადოება

373.035(075.3)
თეა  გველესიანი,ნინო  

თოხაძე,ბელა  

კოპალიანი

სამოქალაქო  განათლება   IX-

X  კლასი
2005 ინტელექტი

373.035(075.3)
ნინო  თოხაძე,თეა  

გველესიანი,ბელა  

კოპალიანი....

სამოქალაქო  განათლება -IX 
კლასი

2002 დიოგენე

373.035(075.3)
თამარ  

მეიფარიანი,ზვიად   

მიმინოშვილი

სამოქალაქო  განათლება -X  
კლასი

2006 საქართველოს  მაცნე

374,7

სარედაქც.კოლეგ.:დ.  

ალადაშვილი,ნ.ამაღლო

ბელი,თ.ანდრონიკაშვი

ლი...

სოროსის  საგანმანათლებლო  

ჟურნალი -1-SOROS 

EDUCATIONAL  JOURNAL  - ISSEP -

სოროსის  საერთაშორისო  

საგანმანათლებლო  პროგრამა-

მათემატიკა,ფიზიკა,ქიმია 

ბიოლოგია,მეცნიერება 

1998

374,7

სარედაქც.კოლეგ.:დ.  

ალადაშვილი,ნ.ამაღლო

ბელი,თ.ანდრონიკაშვი

ლი...

სოროსის  საგანმანათლებლო  

ჟურნალი -2-SOROS 

EDUCATIONAL  JOURNAL  - ISSEP -

სოროსის  საერთაშორისო  

საგანმანათლებლო  პროგრამა-

მათემატიკა,ფიზიკა,ქიმია 

ბიოლოგია,მეცნიერება 

1998 საქართველოს  მაცნე

374,7
სარედაქც.კოლეგ.თ.ჭან

იშვილი,კ.იმედაშვილი,

ნ.ამაღლობელი....

სოროსის  საგანმანათლებლო  

ჟურნალი -3-SOROS 

EDUCATIONAL  JOURNAL  - ISSEP -

სოროსის  საერთაშორისო  

საგანმანათლებლო  პროგრამა-

მათემატიკა,ფიზიკა,ქიმია 

ბიოლოგია,მეცნიერება 

2002 საქართველოს  მაცნე

374,7
სარედაქც.კოლეგ.თ.ჭან

იშვილი,კ.იმედაშვილი,

ნ.ამაღლობელი....

სოროსის  საგანმანათლებლო  

ჟურნალი -1-SOROS 

EDUCATIONAL  JOURNAL  - ISSEP -

სოროსის  საერთაშორისო  

საგანმანათლებლო  პროგრამა   

- ეკოლოგია

2003
დაბეჭდილია  

კომპიუტერულ 

საგამომცემლო  ცენტრი,,  GCI"



377(479.22)

ავტორთავა  ჯგუფი:  

გალინა  

დაციუკი,ელენე  

ზაიცევა,ნატალია  

კარბოვსკაია....

უფლებამოსილებთი 

განათლება/სახელმძღვანელო  

ტრენერებისათვის
2004 პარნასი

373,1 ზვიად  მიმინოშვილიწიგნიერი     / ანთოლოგია 2002-2004წ /2005
ასოციაცია  ,,სკოლა-ოჯახი-

საზოგადოება"

373,1 ზვიად  მიმინოშვილი

წიგნიერი /  

პროფესიული  

საგანმანათლებლო  

ჟურნალი/    #1                                                                                                                     

2002
ასოციაცია  ,,სკოლა-ოჯახი-

საზოგადოება"

373,1 ზვიად  მიმინოშვილი

წიგნიერი  /  

პროფესიული  

საგანმანათლებლო  

ჟურნალი/  #1                                                                                                                      

2003
ასოციაცია  ,,სკოლა-ოჯახი-

საზოგადოება"

373,1 ზვიად  მიმინოშვილი

წიგნიერი  /  

პროფესიული  

საგანმანათლებლო  

ჟურნალი/   #2                                                                                                                        

2003
ასოციაცია  ,,სკოლა-ოჯახი-

საზოგადოება"

373,1 ზვიად  მიმინოშვილი

წიგნიერი  /  

პროფესიული  

საგანმანათლებლო  

ჟურნალი/  #3                                                                                                                        

2003
ასოციაცია  ,,სკოლა-ოჯახი-

საზოგადოება"

373,1 ზვიად  მიმინოშვილი

წიგნიერი  /  

პროფესიული  

საგანმანათლებლო  

ჟურნალი/   #5                                                                                                                        

2004
ასოციაცია  ,,სკოლა-ოჯახი-

საზოგადოება"

373,1 ზვიად  მიმინოშვილი

წიგნიერი  /  

პროფესიული  

საგანმანათლებლო  

ჟურნალი/   #6                                                                                                                        

2004
ასოციაცია  ,,სკოლა-ოჯახი-

საზოგადოება"

373,1 ზვიად  მიმინოშვილი

წიგნიერი  /  

პროფესიული  

საგანმანათლებლო  

ჟურნალი/  #8                                                                                                                    

2005
ასოციაცია  ,,სკოლა-ოჯახი-

საზოგადოება"



373,1 ზვიად  მიმინოშვილი

წიგნიერი  /  

პროფესიული  

საგანმანათლებლო  

ჟურნალი/   #9                                                                                                                       

2005
ასოციაცია  ,,სკოლა-ოჯახი-

საზოგადოება"

373,1 ზვიად  მიმინოშვილი

წიგნიერი  /  

პროფესიული  

საგანმანათლებლო  

ჟურნალი/   #10                                                                                                                        

2006
ასოციაცია  ,,სკოლა-ოჯახი-

საზოგადოება"

373,1 ზვიად  მიმინოშვილი

წიგნიერი  /  

პროფესიული  

საგანმანათლებლო  

ჟურნალი/   #11                                                                                                                        

2007
ასოციაცია  ,,სკოლა-ოჯახი-

საზოგადოება"

373,1 ზვიად  მიმინოშვილი

წიგნიერი  /  

პროფესიული  

საგანმანათლებლო  

ჟურნალი/   #7                                                                                                                       

2004
ასოციაცია  ,,სკოლა-ოჯახი-

საზოგადოება"

373,1 ზვიად  მიმინოშვილი

წიგნიერი  /  

პროფესიული  

საგანმანათლებლო  

ჟურნალი/   #9                                                                                                                       

2005
ასოციაცია  ,,სკოლა-ოჯახი-

საზოგადოება"

373,124

ცნებათა  მონახაზი  

კრიტიკული  

აზროვნებისათვის.ინტე

რაქტიური   სწავლების  

პროგრამა:,,კითხვა  დ 

წერა  კრიტიკული  

2001
ფონდი  ღია   

საზოგადოება -  

საქართველო"

373,124

  ,,კრიტიკული  

აზროვნების  

განვითარების  

ხელშემწყობი  

მეთოდები" /  

სახელმძღვანელო  -II-/

2001
ფონდი  ,,ღია   

საზოგადოება -  

საქართველო"

373,124

,,კითხვის ,წერის  და 

საუბრის  გამოყენება  

ყველა  

საგანში"/სახელმძღვანე

ლი -III- /

2001
ფონდი  ,,ღია   

საზოგადოება -  

საქართველო"

373,124

,, შემდგომი  სტრატეგია   

კრიტიკული  

აზროვნების   

განსავითარებლად/სახე

ლმძღვანელი - IV-/

ფონდი  ,,ღია   

საზოგადოება -  

საქართველო"



373,124
ჯინი  ლ.სთილი,  

ქერთის  ს.  მერედითი  

და  ჩარლზ  თემფლი

,,ერთობლივად  სწავლა" 

/ სახელმძღვანელი - V-/

373,124
ჯინი  ლ.სთილი,  

ქერთის  ს.  მერედითი  

და  ჩარლზ  თემფლი

,,გაკვეთილის  დაგეგმვა  

და შეფასება" / 

სახელმძღვანელი - VI-/

373,124

კურსი  ,, კითხვა  და 

წერა  კრიტიკული  

აზროვნებისათვის"  

/მასწავლებლის წიგნი  -

II-/ 2005

ასოციაცია  ,,სკოლა-ოჯახი-

საზოგადოება"

373,124

კურსი  ,, კითხვა  და 

წერა  კრიტიკული  

აზროვნებისათვის"  

/მასწავლებლის წიგნი  -

III- / 2005

ასოციაცია  ,,სკოლა-ოჯახი-

საზოგადოება"

491.71(077)

Олга    Варшавер, Инна   

Валькова,  Дайва  

Пенкаускене,   Венди  

Сол

Перемена   

/международный  

журнал  о  развитии   

мышления  через   чтение  

и  письмо/

2000
международная    

ассоциация  чтения

491.71(077)

Олга    Варшавер, Инна   

Валькова,  Дайва  

Пенкаускене,   Венди  

Сол

Перемена   

/международный  

журнал  о  развитии   

мышления  через   чтение  

и  письмо/3

2001
международная    

ассоциация  чтения

491.71(077)

Олга    Варшавер, Инна   

Валькова,  Дайва  

Пенкаускене,   Венди  

Сол

Перемена   

/международный  

журнал  о  развитии   

мышления  через   чтение  

и  письмо/4

2001
международная    

ассоциация  чтения

491.71(077)

Олга    Варшавер, Инна   

Валькова,  Дайва  

Пенкаускене,   Венди  

Сол

Перемена   

/международный  

журнал  о  развитии   

мышления  через   чтение  

и  письмо/5

2001
международная    

ассоциация  чтения

491.71(077)

Олга    Варшавер, Инна   

Валькова,  Дайва  

Пенкаускене,   Венди  

Сол

Перемена   

/международный  

журнал  о  развитии   

мышления  через   чтение  

и  письмо/6

2001
международная    

ассоциация  чтения



491.71(077)

Олга    Варшавер, Инна   

Валькова,  Дайва  

Пенкаускене,   Венди  

Сол

Перемена   

/международный  

журнал  о  развитии   

мышления  через   чтение  

и  письмо1

2002
международная    

ассоциация  чтения

491.71(077)

Олга    Варшавер, Инна   

Валькова,  Дайва  

Пенкаускене,   Венди  

Сол

Перемена   

/международный  

журнал  о  развитии   

мышления  через   чтение  

и  письмо/2

2002
международная    

ассоциация  чтения

491.71(077)

Олга    Варшавер, Инна   

Валькова,  Дайва  

Пенкаускене,   Венди  

Сол

Перемена   

/международный  

журнал  о  развитии   

мышления  через   чтение  

и  письмо/3

2002
международная    

ассоциация  чтения

491.71(077)

Олга    Варшавер, Инна   

Валькова,  Дайва  

Пенкаускене,   Венди  

Сол

Перемена   

/международный  

журнал  о  развитии   

мышления  через   чтение  

и  письмо/4

2003
международная    

ассоциация  чтения

491.71(077)

Олга    Варшавер, Инна   

Валькова,  Дайва  

Пенкаускене,   Венди  

Сол

Перемена   

/международный  

журнал  о  развитии   

мышления  через   чтение  

и  письмо/

2004
международная    

ассоциация  чтения

491.71(077)

Олга    Варшавер, Инна   

Валькова,  Дайва  

Пенкаускене,   Венди  

Сол

Перемена   

/международный  

журнал  о  развитии   

мышления  через   чтение  

и  письмо/

2004
международная    

ассоциация  чтения

371,2
Кристиан  Босман,  Жорж   

Ойоса,   Жоржа  Юже
Разработка   и  ианализ  школьных   учебников1998 AB   OVO

371 Т.    Н.    ОбразцоваПсихологические  игры   для  детей2005

Лю   Бейфэнг Игры     на   логику 2002



371.13+396
რედაქტორები:  მარიამ  

მიქაშავიძე,ქეთი  

საყვარელიძე

გენდერული  

ტრენინიგი  

პედაგოგებისათვის

2004 სიესტა

373,13
რედაქტორები:  მარიამ  

მიქაშავიძე,ქეთი  

საყვარელიძე

აივ/შიდსი  /  

მასწავლებელთა   

ტრენინგი

2004 სიესტა

811.353.1'221.24

ამირან  

ბატატუნაშვილი,რუსუ

დან 

ლორთქიფანიძე,ნინო  

რუხაძე

ქართული  ჟესტური 

ენის ლექსიკონი 

კატასტროფების რისკის 

შემცირების  თემაზე

2015 თბილისი

504.4+371.315.7

რუსუდან 

ლორთქიფანიძე,ნინო 

რუხაძე,რუსუდან  

თევზაძე,სოფო 

ანდღულაძე

ბუნებრივი  

კატასტროფების  რისკის  

შემცირება 

ინკლუზიური  

განათლების  

კონტექსტში

2015 თბილისი



რაოდ

5

1

5

5

5

5

5

5

5

აჭარის განათლების ფონდის ბიბლიოთეკის კატალოგი
მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება
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1
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1
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3
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1
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1



1

12

2

2

1

4

5

10

3



5

1

8

8

8

8

9
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8
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