
LISTE DES FOURNITURES 2020-2021 
 

სასკოლო ნივთების ჩამონათვალი 2020-2021 სასწავლო წელი 

 
 

 MATERNELLE - საბავშვო ბაღი 
 

Chaussons, vêtements de rechange 
 

 CP 
 
Voici la liste du matériel dont votre enfant aura besoin pour cette année. 

 

1 cartable (assez grand pour y mettre un cahier grand format) 

1 trousse 

5 crayons à papier HB* 

1 taille-crayons avec réservoir 

3 stylos à bille bleus* 

2 stylos à bille verts* 

5 feutres effaçables* (pointe moyenne) + 1 chiffon 

2 gommes blanches* 

1 pochette de 12 feutres 

1 pochette de 12 crayons de couleur 

1 paire de ciseaux (bouts ronds) 
1 règle plate graduée et rigide (20 cm) 
10 bâtons de colle* 

 1 grande boîte de mouchoirs en papier. 

 1 maillot de bain, un bonnet, une serviette, des lunettes et des tongs dans un sac 
pour la piscine. 

 1 paire de tennis ou de baskets pour l’EPS 
 

Pour les enfants qui suivent les cours de géorgien : 

 

 1 cahier de géorgien du 1er  niveau : CP  

Manuel de géorgien, Gordeladze, 

éditions Sulakauri 
 

 1 cahier de géorgien du 2ème niveau : CE1 

Manuel de géorgien, Gordeladze, éditions Sulakauri 

 

Les affaires d’anglais : 

 

 A pencil case with pens, pencils, coloring pens, rubbers, pencil sharpeners and rulers   
 Une trousse avec des stylos, des crayons, des feutres, des gommes, des tailles crayons et des 

règles 
 

Merci de bien vouloir respecter la liste du matériel demandé et 
de la renouveler si besoin. 



 საბავშვო ბაღი 
ჩუსტები, ერთი ხელი გამოსაცვლელი ტანსაცმელი 

 

 1-ლი კლასი 
 

აი, იმ სასკოლო ნივთების ჩამონათვალი, რომელიც თქვენს შვილს პირველ კლასში დასჭირდება: 

 

1 ტევადი ჩანთა (დიდი ფორმატის რვეულების 

ჩასაწყობად) 

1 პენალი 

5 ფანქარი HB * 

1 სათლელი რეზერვუარით 

3 ლურჯი კალამი* 

2 მწვანე კალამი* 

5 მარკერი საშუალო წვერით + 1 ჩვარი 

2 თეთრი საშლელი* 

12-ფლომასტრიანი1 კომპლექტი 

12-ფანქრიანი1 კომპლექტი 

1 მაკრატელი (მომრგვალებული ბოლოებით) 

1 სახაზავი (20 სანტიმეტრიანი) 

10 მშრალი წებო 

ერთჯერადი ცხვირსახოცების 1 დიდი კოლოფი 

საცურაო კოსტუმი, საცურაო ქუდი, პირსახოცი, სათვალე და 

„შლოპანცები“ცურვის ჩანთაში 

1 წყვილი კედიან ბოტასი სპორტისთვის 

 
 

ქართული ენის შემსწავლელი მოსწავლეებისათვის : 

 პირველი კლასის ქართულის რვეული 
 

ქართული ენის 1-ლი კლასის სახელმძღვანელო, გორდელაძე, სულაკაურის 

გამომცემლობა 

  

 მეორე კლასის ქართულის რვეული 

ქართული ენის მე-2 კლასის სახელმძღვანელო, გორდელაძე, სულაკაურის გამომცემლობა 

 

ინგლისურის ნივთები 

 ერთი პენალი საწერი კალმებით, ფანქრებით, ფლომასტერებით, საშლელებით, ფანქრის 
სათლელით და სახაზავებით. 

 
 

გთხოვთ, ზუსტად სიის მიხედვით შეიძინოთ სასკოლო ნივთები და საჭიროების შემთხვევაში განაახლოთ ინვენტარი. 

 



Liste de Matériel CE1 

Année scolaire 2020/2021 
 

 1 trousse contenant 

 5 stylos bleus (*) 

 3 stylos verts (*) 

 3 stylos rouges (*) 

 3 stylos noirs (*)  

 10 crayons à papier HB (*) 

 2 gommes (*) 

 1 taille crayon 

 1 paire de ciseaux 

 10 bâtons de colle (*) 

 1 règle de 20 cm 

 1 pochette de feutres 

 1 pochette de crayons de couleurs 

 1 ardoise avec dix feutres (*) 

 1 boîte de mouchoir 

 1 gobelet en plastique (lavable et réutilisable pour toute l’année). 

 Une tenue de sport en bon état (baskets et survêtement) 

 

(*) Votre enfant ne doit pas avoir tout dans sa trousse, il s’agit d’en laisser en réserve à la maison. 

Il faudra régulièrement faire le point sur le matériel et réapprovisionner la trousse de votre enfant. 

 

Les affaires d’anglais : 

 A pencil case with pens, pencils, coloring pens, rubbers, pencil sharpeners and rulers   
 Une trousse avec des stylos, des crayons, des feutres, des gommes, des tailles crayons et des règles 

 

სასკოლო ნივთები მე-2 კლასი 

 
 1 პენალი შემდეგი ნივთებით: 

 5 ლურჯი კალამი 

 3 მწვანე კალამი 

 3 წითელი კალამი 

 3 შავი კალამი 

 10 ფანქარი HB 

 2 საშლელი 

 1 ფანქრის სათლელი 

 1 წყვილი მაკრატელი 

 10 მშრალი წებო 

 1 სახაზავი 20 სმ-იანი 

 1 შეკვრა ფლომასტერები 

 1 შეკვრა ფერადი ფანქრები 

 1 პატარა დაფა + 10 მარკერი 

 1 ყუთი ერთჯერადი ცხვირსახოცები 

 1 პლასტმასის წიქა მრავალჯერადი გამოყენებისთვის 

 სპორტული ინვენტარი (ბოტასები და ტანსაცმელი) 

 

(*) მოსწავლეს არ უნდა ჰქონდეს ყველა ეს ნივთი პენალში, სასურველია ნივთების ნაწილი რეზერვად 

დაიტოვოთ სახლში და წლის განმავლობაში რეგულარულად განახლდეს. 

ინგლისურის ნივთები 

ერთი პენალი საწერი კალმებით, ფანქრებით, ფლომასტერებით, საშლელებით, ფანქრის სათლელით და სახაზავებით. 



Liste de Matériel CE2 

Année scolaire 2020/2021 
 

 CE2 
 
Chers parents, 
 
Merci de fournir à votre enfant le matériel suivant : 

 
 

 1 cartable léger mais rigide 
 1 trousse marquée au nom de l’élève contenant :  

 1 crayon à papier 

 3 stylos à bille pointe fine (bleu, rouge, vert) 

 1 taille-crayon 

 1 gomme 

 1 bâton de colle 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 règle plate graduée 20 cm, en plastique rigide transparent 

 1 compas 

 2 feutres effaçables pour ardoise Velléda 

 3 feutres à surligner (fluo) 

 1 boîte de crayons de couleur 

 1 boîte de feutres fins 

 1 ardoise Velléda 

 1 chiffon (ou une brosse pour effacer l’ardoise) 
 
Tout ce matériel doit être réservé à l’usage de la classe et doit être marqué au nom et à la classe de votre 
enfant. Il devra aussi être remplacé par la famille au cours de l’année en cas de perte ou d’usure.  
Merci d’éviter le matériel fantaisie pour une meilleure efficacité en classe.  

Les cahiers à réglure française seront fournis par l’école, ainsi que les manuels pédagogiques. Il vous faudra les 
protéger en les recouvrant (protèges cahiers ou papier transparent) et les marquer au nom de votre enfant. 

 

Les affaires d’anglais: 

A pencil case with pens, pencils, coloring pens, rubbers, pencil sharpeners and rulers   

Une trousse avec des stylos, des crayons, des feutres, des gommes, des tailles crayons et des règles. 

 

Pour l’éducation physique : 

 

Un petit sac à dos ou un sac en toile avec une paire de baskets adaptées aux activités physiques. 

Pour la piscine, un maillot de bain, une serviette, des sandales de bain, un bonnet de bain et des lunettes. 

 

 

 

 

 



 მე-3 კლასი 

 

- 1 ჩანთა მსუბუქი მაგრამ გამძლე 
 

- 1 პენალი მოსწავლის სახელითა და გვარით: 
 

 1 ფანქარი 

 3 კალამი (ლურჯი, წითელი, მწვანე) 

 1 სათლელი 

 1 საშლელი 

 1 წებო 

 1 მაკრატელი მრგვალი პირით 

 1 სახაზავი 20სმ, გამჭვირვალე 

 1 ფარგალი 

- 3  მარკერი დაფისთვის  

- 3  მარკერი ფურცლისთვის  

- 1 შეკვრა ფერადი ფანქრები 

- 1 შეკვრა ფლომასტერი 

- 1 პატარა დაფა 

- 1 საშლელი (დაფისთვის) 

 

 

ყველა ეს ნივთი განკუთვნილია მხოლოდ კლასში გამოყენებისთვის და ყოველ მათგანს უნდა ეწეროს ბავშვის 

სახელი და კლასი. ოჯახმა უნდა იზრუნოს ამ ნივთების განახლებაზე წლის განმავლობაში დაკარგვის ან 

გახარჯვის შემთხვევაში. 

 

გთხოვთ, ერიდოთ ძალიან ლამაზი ნივთების შეძენას, გაკვეთილზე მათი ეფექტური გამოყენების მიზნით. 
 
 

ფრანგული რვეულები და სახელმძღვანელოები ბავშვებს დაურიგდებათ სკოლაში. თქვენ მოგიწევთ მათი  

გადაკვრა (რვეულის გადასაკრავი ან გამჭვირვალე ცელოფანი) და ბავშვის სახელის და გვარის მითითება. 

 

ინგლისურის ნივთები  

 ერთი პენალი საწერი კალმებით, ფანქრებით, ფლომასტერებით, საშლელებით, ფანქრის 
სათლელით და სახაზავებით. 

 

 Ⴑპორტისთვის: 
 

ერთი ზურგჩანთა და სპორტული აქტივობისთვის შესაფერისი ერთი წყვილი ბოტასი. აუზისთვის, 

საცურაო კოსტუმი, პირსახოცი, შლოპანცები, ქუდი და სათვალე. 

 

 

 

 

 

 



Liste de Matériel CM1 

Année scolaire 2020/2021 

 CM1 

 
Chers parents, 

 
Merci de fournir à votre enfant le matériel suivant : 

 
- 1 cartable léger mais rigide 

 
- 1 trousse marquée au nom de l’élève contenant : 

 

 2 stylos à bille bleus 

 1 stylo à bille vert 

 1 stylo à bille rouge 

 2 crayons à papier HB 

 1 taille-crayon 

 1 gomme 

 1 bâton de colle 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 règle plate graduée 20 cm, en plastique rigide transparent 
 

- 4 feutres effaçables pour ardoise Velléda 
- 3 feutres à surligner (fluo) 

 
- 1 boîte de crayons de couleur 

 
- 1 boîte de feutres fins 

 
- 1 chiffon (ou une brosse pour effacer l’ardoise) 

 
- 1 liseuse (Kindle ou Kobo) 

 
- 1 boite de mouchoirs en papier 
 

 

Tout ce matériel doit être réservé à l’usage de la classe et doit être marqué au nom et à la classe de votre enfant. 
Il devra aussi être remplacé par la famille au cours de l’année en cas de perte ou d’usure. 
 
 

Merci d’éviter le matériel fantaisie pour une meilleure efficacité en classe. 
 

Les cahiers à réglure française seront fournis par l’école, ainsi que les manuels pédagogiques. Il vous faudra les 
protéger en les recouvrant (protèges cahiers ou papier transparent) et les marquer au nom de votre enfant. 
 

 
 Pour  l ’Education  physique : 

 
- un petit sac à dos ou un sac en toile avec une paire de baskets adaptées aux 

activités physiques. Pour la piscine, un maillot de bain, Une serviette, des sandales 

de bain, un bonnet de bain et des lunettes. 

 

 

 

Les affaires d’anglais : 

 

 A pencil case with pens, pencils, coloring pens, rubbers, pencil sharpeners and rulers   
 Une trousse avec des stylos, des crayons, des feutres, des gommes, des tailles crayons et des règles 



 
 
Pour les élèves géorgiens : 

-livre de l’élève « Langue et littérature géorgiennes » auteurs : Gorgeladzé, Tchkhenkéli, éditions Soulakaouri, 4
e 

niveau 

-cahier de l’élève « « Langue et littérature géorgiennes » auteurs : Gorgeladzé, Tchkhenkéli, éditions Soulakaouri, 

4
e 

niveau 
 

-1 cahier de géorgien 
 
 
 
 

 მე-4 კლასი 

 
ძვირფასო მშობლებო, 

გთხოვთ, თქვენს შვილს შეუძინოთ შემდეგი ნივთები: 
 
 

 1  სასკოლო ჩანთა,  მსუბუქი, მაგრამ გამძლე. 

  1 პენალი, რომელსაც მოსწავლის სახელი ეწერება,  შემდეგი ინვენტარით: 

  2 ლურჯი ბურთულიანი კალამი 

  1 მწვანე ბურთულიანი კალამი 

  1 წითელი ბურთულიანი კალამი 

  2 ფანქარი HB 

  1 საშლელი 

  1 სათლელი 

  1 მშრალი წებო 

  1  მრგვალპირიანი  მაკრატელი 

  20 სანტიმეტრიანი 1 გამჭვირვალე სახაზავი 

  4 წვრილწვერიანი (წასაშლელი) მარკერი პატარა მაგნიტური დაფისთვის 

  ერთი ელექტრიკი ფერის მარკერი 

 

-       1 ფერადი ფანქრების ნაკრები 

-       1 წვრილ წვერიანი ფლომასტერების ნაკრები 

-       1 დაფის წასაშლელი ჩვარი (ან ღრუბელი) 

-       1 ქინდლი(Kindle ან Kobo) 

-       1 შეკვრა ცხვირსახოცები 

 

 

 



ყველა ეს ნივთი განკუთვნილია მხოლოდ კლასში გამოყენებისთვის და ყოველ მათგანს უნდა 

ეწეროს ბავშვის სახელი და კლასი. ოჯახმა უნდა იზრუნოს ამ ნივთების განახლებაზე წლის 

განმავლობაში დაკარგვის ან გახარჯვის შემთხვევაში. 

გთხოვთ, ერიდოთ ძალიან ლამაზი ნივთების შეძენას, გაკვეთილზე მათი ეფექტური გამოყენების 

მიზნით. 
 

ფრანგული რვეულები და სახელმძღვანელოები ბავშვებს დაურიგდებათ სკოლაში. თქვენ 

მოგიწევთ მათი  გადაკვრა (რვეულის გადასაკრავი ან გამჭვირვალე ცელოფანი) და ბავშვის 

სახელის და გვარის მითითება. 

 

 სპორტისთვის: 

 

   1 სპორტული ტანსაცმელი 

   1 ინვენტარი ცურვისათვის (მთლიანისაცურაო კოსტუმი, ქუდი, პირსახოცი, სათვალე, 

„შლოპანცები“) 

  1 წყვილი საცეკვაო ჩუსტი (ტანვარჯიშისთვის) 
 
 
 

 ქართულენოვანი მოსწავლეებისთვის 

 

  მოსწავლის წიგნი „ქართული ენა და ლიტერატურა“, ავტორები: გორდელაძე, ჩხენკელი, 

სულაკაურისგამომცემლობა, მე-5 კლასი 

  მოსწავლის რვეული „ქართული ენა დალიტერატურა“, ავტორები: გორდელაძე, 

ჩხენკელი, სულაკაურის გამომცემლობა, მე-5 კლასი 

  1 ქართულის რვეული 

 

 

 ინგლისურის ნივთები 

ერთი პენალი საწერი კალმებით, ფანქრებით, ფლომასტერებით, საშლელებით, 

ფანქრის სათლელით და სახაზავები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Liste de Matériel CM2 

Année scolaire 2020/2021 

 CM2  

 
Chers parents, 
 
Merci de fournir à votre enfant le matériel suivant : 
 
 1 cartable léger mais rigide   
 1 trousse marquée au nom de l’élève contenant: 
 

 2 stylos à bille bleus 

 1 stylo à bille vert 

 1 stylo à bille rouge 

 1 stylo à bille noir 

 2 crayons à papier HB 

 1 taille-crayon 

 1 gomme 

 1 bâton de colle 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 règle plate graduée 20 cm, rigide transparent 

 2 feutres fins effaçables pour ardoise 

 1 surligneur (fluo) 

           1 trousse vide 

 
- 1 équerre 
- 1 compas 
- 1 boîte de crayons de couleur 
- 1 boîte de feutres fins 
- 1 ardoise 

- 1 chiffon (ou une brosse pour effacer l’ardoise) 
- 1 liseuse (Kindle ou Kobo) 

- 1 boite de mouchoirs en papier 
- 1 grand Tshirt ou vieille chemise (qui servira de tablier pour l’art plastique) 
 
En réserve à la maison: 

 

 3 stylos bleus 

 1 stylo vert 

 1 stylo rouge 

 1 stylo noir 

 5 crayons à papier HB 

 1 gomme 

 1 taille-crayon 

 1 paire de ciseaux 

 6 bâtons de colle 

                  4 feutres fins effaçables pour ardoise 

 

 

 

 



 

Pour l ’Education physique: 

 Une tenue de sport 
 

 Une tenue pour la piscine (maillot de bain, bonnet de bain, serviette, lunettes, tongs) 
 

 Une paire de chaussons type danse (pour le gymnase) 

 

Les affaires d’anglais : 

 

 A pencil case with pens, pencils, coloring pens, rubbers, pencil sharpeners and rulers   
 Une trousse avec des stylos, des crayons, des feutres, des gommes, des tailles crayons et des règles 

 

 

Pour les élèves géorgiens : 
 
-livre de l’élève « Langue et littérature géorgiennes » auteurs : Gorgeladzé, Tchkhenkéli, éditions Soulakaouri, 

5
e 

niveau 

-cahier de l’élève « « Langue et littérature géorgiennes » auteurs : Gorgeladzé, Tchkhenkéli, éditions 

Soulakaouri, 5
e 

niveau 
 

-1 cahier de géorgien 
 
 

 
Tout ce matériel doit être réservé à l’usage de la classe et doit être marqué au nom et à la classe de votre enfant. 
Il devra aussi être remplacé par la famille au cours de l’année en cas de perte ou d’usure. 
 

Merci d’éviter le matériel fantaisie pour une meilleure efficacité en classe. 
 

Les cahiers à réglure française seront fournis par l’école, ainsi que les manuels 

pédagogiques. Il vous faudra les protéger en les recouvrant (protèges cahiers ou 

papier transparent) et les marquer au nom de votre enfant. 

 

 

 მე-5 კლასი 
 

ძვირფასო მშობლებო, 

გთხოვთ, თქვენს შვილს შეუძინოთ შემდეგი ნივთები: 
 

 

 1  სასკოლო ჩანთა,  მსუბუქი, მაგრამ გამძლე. 

  1 პენალი, რომელსაც მოსწავლის სახელი ეწერება,  შემდეგი ინვენტარით: 

  2 ლურჯი ბურთულიანი კალამი 

  1 მწვანე ბურთულიანი კალამი 

  1 წითელი ბურთულიანი კალამი 

  1 შავი ბურთულიანი კალამი 

  2 ფანქარი HB 

  1 საშლელი 

  1 სათლელი 

  1 მშრალი წებო 



  1  მრგვალპირიანი  მაკრატელი 

  20 სანტიმეტრიანი 1 გამჭვირვალე სახაზავი 

  2 წვრილწვერიანი(წასაშლელი)მარკერი პატარა მაგნიტური დაფისთვის 

  ერთი ელექტრიკი ფერის მარკერი 
 

              1 ცარიელი პენალი 

 

 1 სამკუთხა სახაზავი 

 1 ფარგალი 

 1 ფერადი ფანქრების ნაკრები 

 1 წვრილ წვერიანი ფლომასტერების ნაკრები 

 1 მაგნიტური დაფა 

 1 დაფის წასაშლელი ჩვარი (ან ღრუბელი) 

 1 ქინდლი(Kindle ან Kobo) 

 1 შეკვრა ცხვირსახოცები 

 1 დიდი მაისური ან ძველი პერანგი, რომელიც გამოადგება სახვითი ხელოვნების 

გაკვეთილზე) 

 

  რეზერვი სახლში  : 

  3 ლურჯი კალამი 

  1 მწვანე კალამი 

  1 წითელი კალამი 

  1 შავი კალამი 

  5 ფანქარი HB 

  1 საშლელი 

  1 სათლელი 

  1 მაკრატელი 

  6 მშრალი წებო 

  4 წვრილწვერიანი წასაშლელი მარკერი დაფისთვის 
 

 

 
 
 
 სპორტისთვის: 

 

   1 სპორტული ტანსაცმელი 

   1 ინვენტარი ცურვისათვის (მთლიანისაცურაო კოსტუმი, ქუდი, პირსახოცი, სათვალე, 

„შლოპანცები“) 

  1 წყვილი საცეკვაო ჩუსტი (ტანვარჯიშისთვის) 
 

 

 

 

 



ქართველი  მოსწავლეებისთის: 

 
  მოსწავლის წიგნი „ქართული ენა და ლიტერატურა“, ავტორები: გორდელაძე, ჩხენკელი, 

სულაკაურის გამომცემლობა, მე-5 კლასი 

 

  მოსწავლის რვეული „ქართული ენა და ლიტერატურა“, ავტორები: გორდელაძე, 

ჩხენკელი, სულაკაურის გამომცემლობა, მე-5 კლასი 

 

  1 ქართულის რვეული 

 

 

ინგლისურის ნივთები 

 

ერთი პენალი საწერი კალმებით, ფანქრებით, ფლომასტერებით, საშლელებით, ფანქრის 

სათლელით და სახაზავებით. 

 

ყველა ეს ნივთი განკუთვნილია მხოლოდ კლასში გამოყენებისთვის და ყოველ მათგანს უნდა 

ეწეროს ბავშვის სახელი, გვარი და კლასი. დაკარგვის ან გახარჯვის შემთხვევაში, ოჯახმა უნდა 

იზრუნოს ამ ნივთების განახლებაზე წლის განმავლობაში. 

 

გთხოვთ, ერიდოთ ზედმეტად ლამაზი ნივთბის შეძენას, გაკვეთილზე მათ ეფექტურად 

გამოყენებისთვის. 

 

ფრანგულის რვეულები და სახელმძღვანელოები ბავშვებს დაურიგდებათ სკოლაში. თქვენ 

მოგიწევთ მათი გადაკვრა (რვეულის გადასაკრავი ან გამჭვირვალე ცელოფანი) და ბავშვის 

სახელის და გვარის მითითება. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOURNITURES EFC COLLEGE 2020-2021 

  6e  5e 4e 3e 

EPS 
https://06a9dfbd-3d2e-4aa3-8313-

7f7ab3ba38af.filesusr.com/ugd/0e9dac_3e7773aaf16244b4a189f737842e1a41.pdf  

Français Classeur souple A4 (4 anneaux) + Grand classeur à deux anneaux + intercalaires + cahier A4  

Anglais  1 cahier grand format 

Allemand   1 cahier petit format 

Espagnol   1 cahier grand format 

Russe 1 cahier petit format 

Géorgien 1 cahier petit format 

Culture géorgienne 1 cahier grand format 

Math/Spé Math Calculatrice scientifique collège 

SVT/Spé SVT Classeur grand format 

Physique-Chimie/Spé 
Physique-Chimie 

  Classeur grand format  

Technologie Classeur grand format 

Histoire-géo 
Cahier grand format, 

24*32, 96 pages 
3 cahiers grand format 96 

pages 
Cahier grand format, 

24*32, 96 pages 
3 cahiers grand format 96 

pages 

Education musicale Un cahier grand ou petit format 

https://06a9dfbd-3d2e-4aa3-8313-7f7ab3ba38af.filesusr.com/ugd/0e9dac_3e7773aaf16244b4a189f737842e1a41.pdf
https://06a9dfbd-3d2e-4aa3-8313-7f7ab3ba38af.filesusr.com/ugd/0e9dac_3e7773aaf16244b4a189f737842e1a41.pdf


Arts plastiques Classeur grand format 

Commun à toutes les matières  

trousse complète (stylos bleu /vert/ rouge + crayon de 
papier) 

surligneurs 

règle équerre rapporteur  

  crayons de couleur feutres ciseaux 

  compas gomme liseuse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



სკოლისთვის საჭირო ნივთები კოლეჯი 2020-2021 

  მე-6 კლასი მე-7 კლასი მე-8 კლასი მე-9 კლასი 

სპორტი https://06a9dfbd-3d2e-4aa3-8313-7f7ab3ba38af.filesusr.com/ugd/0e9dac_3e7773aaf16244b4a189f737842e1a41.pdf  

ფრანგული 
მსუბუქი საქაღალდე A4 (4 რგოლით) + დიდი საქაღალდე 2 რგოლით + 

გამყოფები + რვეული A4  

დიდი საქაღალდე ბაინდერი 

განყოფილებით 

მსუბუქი საქაღალდე A4 (4 რგოლით) + დიდი 

საქაღალდე 2 რგოლით + გამყოფები + რვეული 

A4  

ინგლისური დიდი ფორმატის რვეული 

გერმანული   1 პატარა ფორმატის რვეული 

ესპანური   1 დიდი ფორმატის რვეული 

 რუსული 1 პატარა ფორმატის რვეული 

 ქართული 1 პატარა ფორმატის რვეული 

ქართული კულტურა 1 დიდი ფორმატის რვეული 

მათემატიკა/სპეციალობა 

მათემატიკა 
სამეცნიერო კალკულატორი კოლეჯისთვის 

ბიოლოგია/სპეციალობა 

ბიოლოგია 
დიდი საქაღალდე ბაინდერი 

ფიზიკა-

ქიმია/სპეციალობა 

ფიზიკა-ქიმია 

  დიდი საქაღალდე ბაინდერი 

ტექნოლოგია დიდი საქაღალდე ბაინდერი 

ისტორია-გეოგრაფია 
დიდი ფორმატის რვეული, 

24*32, 96 ფურცლიანი 

3 დიდი ფორმატის 

რვეული 96 ფურცლიანი 

დიდი ფორმატის 

რვეული, 24*32, 96 

ფურცლიანი 

3 დიდი ფორმატის რვეული 96 

ფურცლიანი 

https://06a9dfbd-3d2e-4aa3-8313-7f7ab3ba38af.filesusr.com/ugd/0e9dac_3e7773aaf16244b4a189f737842e1a41.pdf


მუსიკა დიდი ან პატარა ფორმატის რვეული 

ხელოვნება დიდი საქაღალდე ბაინდერი 

ყველასთვის 

სავსე პენალი (კალამი ლურჯი /მწვანე/ წითელი + 

ფანქარი) 
მარკერი 

სახაზავი სამკუთხედი სახაზავი ტრანსპორტირი 

  ფერადი ფანქრები ფლომასტერები საშლელი 

  ფარგალი მაკრატელი ქინდლი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOURNITURES EFC LYCEE 2020-2021 

  2nde 1ère Terminales 

EPS 
https://06a9dfbd-3d2e-4aa3-8313-

7f7ab3ba38af.filesusr.com/ugd/0e9dac_3e7773aaf16244b4a189f737842e1a41.pdf  

Français Block note qui servira de carnet de lecture   

Philosophie     
Classeur souple A4 (4 anneaux) + Grand classeur à deux 

anneaux + intercalaires + cahier A4  

Anglais 1 cahier grand format 

Allemand 1 cahier petit format   

Espagnol 1 cahier grand format 

Russe 1 cahier petit format 

Spé LLCE   1 cahier grand format 

Géorgien 1 cahier petit format 

Culture géorgienne 1 cahier grand format 

Math/Spé Math Calculatrice graphique Mode Examen   

SVT/Spé SVT Classeur grand format 

Physique-Chimie/Spé 
Physique-Chimie 

Classeur grand format  
Classeur grand format & calculatrice graphique 

mode examen 

Enseignement 
scientifique 

  Classeur grand format  

SNT Classeur grand format     

Histoire-géo 
3 cahiers grand format 96 pages 
ou 1 classeur avec 3 séparation 
(hist/héo/emc). Pas de trieur.   

deux cahiers grands formats 24*32, une pochette, un normographe 

Spé HG Sc Po   1 cahier grand format ou classeur au choix 

https://06a9dfbd-3d2e-4aa3-8313-7f7ab3ba38af.filesusr.com/ugd/0e9dac_3e7773aaf16244b4a189f737842e1a41.pdf
https://06a9dfbd-3d2e-4aa3-8313-7f7ab3ba38af.filesusr.com/ugd/0e9dac_3e7773aaf16244b4a189f737842e1a41.pdf


SES/Spé SES Grand classeur avec intercalaires 

Commun à toutes les matières 
trousse complète (stylos bleu /vert/ rouge + crayon de papier) 

règle équerre 

  surligneurs crayons de couleur 

  rapporteur compas 

  feutres ciseaux 

  gomme liseuse 

 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



სკოლისთვის საჭირო ნივთები ლიცეუმი 2020-2021 

  მე-10 კლასი მე-11 კლასი მე-12 კლასი 

სპორტი https://06a9dfbd-3d2e-4aa3-8313-7f7ab3ba38af.filesusr.com/ugd/0e9dac_3e7773aaf16244b4a189f737842e1a41.pdf  

ფრანგული ბლოკნოტი რომელიც გამოიყენება  ტექსტების ჩასანიშნად   

ფილოსოფია     
მსუბუქი საქაღალდე A4 (4 რგოლით) + დიდი 

საქაღალდე 2 რგოლით + გამყოფები + რვეული A4  

ინგლისური 1 დიდი ფორმატის რვეული 

გერმანული 1 პატარა ფორმატის რვეული   

ესპანური 1 დიდი ფორმატის რვეული 

რუსული 1 პატარა ფორმატის რვეული 

სპეციალობა უცხო ენა ლიტერატურა 

და ცივილიზაცია 
  1 დიდი ფორმატის რვეული 

ქართული 1 პატარა ფორმატის რვეული 

ქართული კულტურა 1 დიდი ფორმატის რვეული 

მათემატიკა/სპეციალობა მათემატიკა გრაფიკული კალკულატორი 

ბიოლოგია/სპეციალობა ბიოლოგია დიდი საქაღალდე ბაინდერი 

ფიზიკა-ქიმია/სპეციალობა ფიზიკა-

ქიმია 
დიდი საქაღალდე ბაინდერი 

დიდი საქაღალდე ბაინდერი & გრაფიკული 

კალკულატორი 

სპეციფიკური სწავლება   დიდი საქაღალდე ბაინდერი 

ციფრული მეცნიერების და 

ტექნოლოგიის სწავლება 
დიდი საქაღალდე ბაინდერი     

ისტორია-გეოგრაფია 

3 დიდი ფორმატის რვეული 96 

ფურცლიანი ან 1 საქაღალდე 3 

განყოფილებით (hist/héo/emc).  

2 დიდი ფორმატის რვეული 24*32, საქაღალდე ჩანთა, ფიგურული სახაზავი 

სპეციალობა ისტორია-გეოგრაფია 

პოლიტიკური მეცნიერებები 
  1 დიდი ფორმატის რვეული ან 1 საქაღალდე განყოფილებებით 

https://06a9dfbd-3d2e-4aa3-8313-7f7ab3ba38af.filesusr.com/ugd/0e9dac_3e7773aaf16244b4a189f737842e1a41.pdf


სოციალური და ეკონომიური 

მეცნიერებები/სპეციალობა 

სოციალური და ეკონომიური 

მეცნიერებები 

დიდი საქაღალდე ბაინდერი განყოფილებით 

ყველასთვის 
სავსე პენალი (კალამი ლურჯი /მწვანე/ წითელი + ფანქარი) 

სახაზავი სამკუთხედი სახაზავი 

  მარკერი ფერადი ფანქრები 

  ტრანსპორტირი ფარგალი 

  ფლომასტერები მაკრატელი 

  საშლელი ქინდლი 

 
 



 

Année scolaire 2020-2021 

Fournitures 

EDUCATION PHYSIQUE & SPORTIVE- Natation 

Professeur: Djamel Mahmoudi 

Le matériel suivant doit être renouvelé si nécessaire pendant l’année. 

Il est indispensable de l’avoir à tous les cours. 

Merci aux parents d'y prêter attention. 

En fonction du temps : 

- Un survêtement ou jogging (l'hiver). 

IMPORTANT : Jeans ou autre pantalon interdits-Leggings autorisés 

- Short, T-shirt et casquette (l’été). 

-2 paires de baskets 

IMPORTANT : Pas de Converses ni de Bensimon 
*Une paire de ‘Running’ pour l’athlétisme utilisable à l’extérieur (à lacets traditionnels pour 
bien maintenir le pied en course et sur les appuis) 

*Une paire traditionnelle pour l'intérieur avec semelles non marquantes (semelles blanches). 

-1 paire de chaussons de danse (Cours de gymnastique) 

· Prévoir une gourde ou une bouteille d’eau lors des périodes ensoleillées 
 

 

PISCINE : 

- Un maillot type slip de bain pour les garçons (caleçon et short interdits). 

- Un maillot une pièce pour les filles. 

- Un bonnet de bain obligatoire. 

- Une paire de claquettes en plastique pour les douches et sanitaires (obligatoire). 

- Une serviette. 

- Lunettes de piscine.



 

2020/2021 სასწავლო წლის სასკოლო სპორტული ინვენტარი 
 
 

მოსწავლემ აუცილებლად უნდა იქონიოს ინვენტარი გაკვეთილზე. 

საჭიროების შემთხვევაში აუცილებელია ჩამოთვლილი ინვენტარის განახლება 

წლის განმავლობაში. 

 

ამინდიდან გამომდინარე : 
 

- სპორტული ფორმა (ზამთარში). 

ყურადღება: ჯინსები და არასპორტული შარვლები აკრძალულია- 

- შორტი, მაისური და კეპი (ზაფხულში). 

-2 წყვილი ბოტასი 

*აქედან ერთი ეზოში გამოსაყენებლად (ტრადიციული, ფეხზე კარგად 

მომდგარი თასმიანი ბოტასი), 

* ხოლო მეორე შენობაში გამოსაყენებლად (თეთრძირიანი). 

ყურადღება: კონვერსები და ბენსიმონები აკრძალულია 

-1 წყვილი ცეკვის ჩუსტები 

- ბიჭებისთვის საცურაო ტრუსი (გრძელი ტრუსები და შორტები 

აკრძალულია). 

- გოგონებისათვის სასურველია მთლიანი საცურაო კოსტუმი. 

 

 

აუზი: 
 

 

საცურაო ტრუსი ბიჭებისთვის (შორტები აკრძალულია) 

მთლიანისაცურაო კოსტუმი გოგონებისთვის  

ქუდი 

შლოპანცები 

პირსახოცი ცურვის 

სათვალე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


