
სსიპ ქალაქ ბათუმის №6 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა 

2013-2014 სასწავლო წლის სახელმძღვანელოების ნუსხა 

1 კლასი 

№ სექტორი საგანი წიგნის დასახელება გამომცემელი ავტორი 

1 

ქართული მათემატიკა მათემატიკა შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი" 

გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, 

ი.მებონია, ლ. ჭელიძე 

(ქურჩიშვილი) 

2 

ქართული ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს "გამომცემლობა 

მერიდიანი" 

ნ. მაღლაკელიძე, ე. 

მაღლაკელიძე, ც. ყურაშვილი, ნ. 

ღონღაძე 

3 

ქართული ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, 

მ. ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. 

კერესელიძე 

4 
ქართული მუსიკა მუსიკა საერთაშორისო ასოციაცია 

"წყაროსთვალი" 

მ. ოთიაშვილი 

5 
ქართული სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

შპს "გამომცემლობა 

მერიდიანი" 

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, 

ნ. ჯაბუა, ნ. სილაგაძე 

6 

ქართული ინგლისური ენა ინგლისური ენა დ1 Macmillan Publishers LTD - შპს 

"ინგლისური წიგნი 

საქართველოში" 

მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი 

 



2 კლასი 

№ სექტორი საგანი წიგნის დასახელება გამომცემელი ავტორი 

1 

ქართული მათემატიკა მათემატიკა შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი" 

გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, 

ი.მებონია, ლ. ჭელიძე 

(ქურჩიშვილი) 

2 

ქართული ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და ლიტერატურა შპს "გამომცემლობა 

მერიდიანი" 

ნ. მაღლაკელიძე, ე. 

მაღლაკელიძე, ც. 

ყურაშვილი, ნ. ღონღაძე 

3 

ქართული ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

გ. კვანტალიანი, ლ. 

მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. 

ახვლედიანი, დ. კერესელიძე 

4 
ქართული მუსიკა მუსიკა საერთაშორისო ასოციაცია 

"წყაროსთვალი" 

მ. ოთიაშვილი 

5 

ქართული სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნება 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

შპს "გამომცემლობა 

მერიდიანი" 

ნ. მაჭარაშვილი, მ. 

მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. 

სილაგაძე 

6 

ქართული ინგლისური ენა ინგლისური ენა დ2 Macmillan Publishers LTD - შპს 

"ინგლისური წიგნი 

საქართველოში" 

მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი 

 

 

 

 



3 კლასი 

№ 
სექტორი საგანი წიგნის დასახელება გამომცემელი ავტორი 

1 

ქართული მათემატიკა მათემატიკა შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი" 

გ. გოგიშვილი, თ. 

ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ. 

ჭელიძე (ქურჩიშვილი) 

2 

ქართული ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და ლიტერატურა შპს "გამომცემლობა 

მერიდიანი" 

ნ. მაღლაკელიძე, ე. 

მაღლაკელიძე, ც. 

ყურაშვილი, ნ. ღონღაძე 

3 

ქართული ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

გ. კვანტალიანი, ლ. 

მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. 

ახვლედიანი, დ. 

კერესელიძე 

4 
ქართული მუსიკა მუსიკა საერთაშორისო ასოციაცია 

"წყაროსთვალი" 

მ. ოთიაშვილი 

5 

ქართული სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

შპს "გამომცემლობა 

მერიდიანი" 

ნ. მაჭარაშვილი, მ. 

მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. 

სილაგაძე 

6 

ქართული ინგლისური ენა ინგლისური ენა დ2 Macmillan Publishers LTD - შპს 

"ინგლისური წიგნი 

საქართველოში" 

მერი ბოუენი, ლიზ 

ჰოკინგი 

 

 

 



4 კლასი 

№ 
სექტორი საგანი წიგნის დასახელება გამომცემელი ავტორი 

1 

ქართული მათემატიკა მათემატიკა შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" გ. გოგიშვილი, თ. 

ვეფხვაძე, ი.მებონია, ლ. 

ჭელიძე (ქურჩიშვილი) 

2 

ქართული ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს "გამომცემლობა მერიდიანი" ნ. მაღლაკელიძე, ე. 

მაღლაკელიძე, ც. 

ყურაშვილი, ნ. ღონღაძე 

3 

ქართული ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

გ. კვანტალიანი, ლ. 

მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. 

ახვლედიანი, დ. 

კერესელიძე 

4 
ქართული მუსიკა მუსიკა საერთაშორისო ასოციაცია 

"წყაროსთვალი" 

მ. ოთიაშვილი 

5 

ქართული სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

შპს "გამომცემლობა მერიდიანი" ნ. მაჭარაშვილი, მ. 

მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. 

სილაგაძე 

6 

ქართული ინგლისური ენა ინგლისური ენა დ3 Macmillan Publishers LTD - შპს 

"ინგლისური წიგნი 

საქართველოში" 

მერი ბოუენი, ლიზ 

ჰოკინგი 

7 

ქართული სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოება 

სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოება 

შპს "გამომცემლობა სიდი - 

ეკონომიკური განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი" 

ნ. ტალახაძე 

 

 

 



5 კლასი 

№ სექტორი საგანი წიგნის დასახელება გამომცემელი ავტორი 

1 

ქართული მათემატიკა მათემატიკა შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი" 

გ. გოგიშვილი, თ. ვეფხვაძე, 

ი.მებონია, ლ. ჭელიძე 

(ქურჩიშვილი) 

2 

ქართული ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს "გამომცემლობა 

მერიდიანი" 

ნ. მაღლაკელიძე, ე. 

მაღლაკელიძე, ც. ყურაშვილი, ნ. 

ღონღაძე 

3 

ქართული ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

გ. კვანტალიანი, ლ. 

მიქიაშვილი, მ. ბლიაძე, რ. 

ახვლედიანი, დ. კერესელიძე 

4 
ქართული მუსიკა მუსიკა საერთაშორისო ასოციაცია 

"წყაროსთვალი" 

მ. ოთიაშვილი 

5 

ქართული სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

შპს "გამომცემლობა 

მერიდიანი" 

ნ. მაჭარაშვილი, მ. 

მაჭარაშვილი, ნ. ჯაბუა, ნ. 

სილაგაძე 

6 

ქართული ინგლისური ენა ინგლისური ენა დ4 Macmillan Publishers LTD - შპს 

"ინგლისური წიგნი 

საქართველოში" 

მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი 

7 

ქართული ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

შპს "გამომცემლობა 

დიოგენე" 

ნ. ჯამასპიშვილი 

8 ქართული ჩვენი საქართველო ჩვენი საქართველო შპს "ლოგოს პრესი" მ. სურგულაძე და სხვები 

 

 



6 კლასი 

№ სექტორი საგანი წიგნის დასახელება გამომცემელი ავტორი 

1 

ქართული მათემატიკა მათემატიკა შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი" 

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

ლ. ჭელიძე (ქურჩიშვილი) 

2 

ქართული ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს "გამომცემლობა 

მერიდიანი" 

ნ. მაღლაკელიძე, ე. მაღლაკელიძე, ც. 

ყურაშვილი, ნ. ღონღაძე 

3 

ქართული ბუნებისმეტყველება ბუნებისმეტყველება შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

გ. კვანტალიანი, ლ. მიქიაშვილი, მ. 

ბლიაძე, რ. ახვლედიანი, დ. კერესელიძე 

4 
ქართული მუსიკა მუსიკა საერთაშორისო ასოციაცია 

"წყაროსთვალი" 

მ. ოთიაშვილი 

5 

ქართული სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

სახვითი და გამოყენებითი 

ხელოვნება 

შპს "გამომცემლობა 

მერიდიანი" 

ნ. მაჭარაშვილი, მ. მაჭარაშვილი, ნ. 

ჯაბუა, ნ. სილაგაძე 

6 

ქართული ინგლისური ენა ინგლისური ენა დ5 Macmillan Publishers LTD - შპს 

"ინგლისური წიგნი 

საქართველოში" 

მერი ბოუენი, ლიზ ჰოკინგი 

7 

ქართული ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები 

შპს "გამომცემლობა 

დიოგენე" 

ნ. ჯამასპიშვილი 

8 ქართული ჩვენი საქართველო ჩვენი საქართველო შპს "ლოგოს პრესი" მ. სურგულაძე და სხვები 

 

 



7 კლასი 

№ სექტორი საგანი წიგნის დასახელება გამომცემელი ავტორი 

1 
ქართული მათემატიკა მათემატიკა შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ ვეფხვაძე, 

ია მებონია და ლამარა ქურჩიშვილი 

2 

ქართული ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს საგამომცემლო სახლი 

"სწავლანი" 

ვახტანგ როდონაია, ნინო ნაკუდაშვილი, 

ავთანდილ არაბული, მარინე ხუციშვილი, 

მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა გ 

3 
ქართული მუსიკა მზის სხივი მუსიკაში საერთაშორისო ასოციაცია 

"წყაროსთვალი" 

მაია ოთიაშვილი და ირინე მიქაძე 

4 

ქართული სახვითი და 

გამოყენებითი 

ხელოვნება 

ხელოვნება შპს "გამომცემლობა მერიდიანი" ნანა მაჭარაშვილი, ნათელა ჯაბუა, ნინო 

სილაგაძე და მაია მაჭარაშვილი 

5 
ქართული ინგლისური ენა New Inspiration 1 Macmillan Education Judy Garton- Sprenger, Philip Prowse whith 

Amanda Bailey, Helena Gomm, Rachel Bladon, 
Tim Bowen, Sus 

6 
ქართული რუსული ენა რუსული ენა ს1 შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, თამარ 

ჩიმაკაძე 

7 

ქართული ისტორია ისტორია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი სანიკიძე, 

ლევან გორდეზიანი, ნანა ციხისთავი, 

გიორგი კიკნაძე, რევაზ გაჩეჩილაძე 

8 
ქართული სპორტი ჭადრაკი დ1 შპს "გაზეთი საქართველოს 

მაცნე" 

დავით გურგენიძე და გიორგი 

მაჭარაშვილი 

9 

ქართული საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებების 

საფუძვლები 

ბუნებისმეტყველება შპს "გამომცემლობა დიოგენე" ლამარა ბურდილაძე, მარინე 

ბაგალიშვილი, ლია თევზაძე, ქეთევან 

მაღრაძე და ქეთევან ტატიშვილი 

10 

ქართული გეოგრაფია გეოგრაფია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) ჭანტურია, 

დავით კერესელიძე და ზურაბ 

სეფერთელაძე 

 



8 კლასი 

№ სექტორი საგანი წიგნის დასახელება გამომცემელი ავტორი 

1 

ქართული მათემატიკა მათემატიკა შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი" 

გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ 

ვეფხვაძე, ია მებონია და 

ლამარა ქურჩიშვილი 

2 

ქართული ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს საგამომცემლო სახლი 

"სწავლანი" 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, ავთანდილ 

არაბული, მარინე ხუციშვილი, 

მანანა გიგინეიშვილი, ლაურა 

გ 

3 
ქართული მუსიკა მზის სხივი მუსიკაში საერთაშორისო ასოციაცია 

"წყაროსთვალი" 

მაია ოთიაშვილი და ირინე 

მიქაძე 

4 

ქართული სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნება 

ხელოვნება შპს "გამომცემლობა მერიდიანი" ნანა მაჭარაშვილი, ნათელა 

ჯაბუა, ნინო სილაგაძე და მაია 

მაჭარაშვილი 

5 

ქართული ინგლისური ენა New Inspiration 2 Macmillan Education Judy Garton- Sprenger, Philip 
Prowse whith Amanda Bailey, 
Helena Gomm, Rachel Bladon, 
Tim Bowen, Sus 

6 
ქართული რუსული ენა რუსული ენა ს2 შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" მაია ლორთქიფანიძე, ირინე 

ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე 

7 

ქართული სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოება 

სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოება 

შპს "გამომცემლობა სიდი - 

ეკონომიკური განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი" 

ნინო ტალახაძე 

8 

ქართული ისტორია ისტორია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, 

ნანა ციხისთავი, გიორგი 

კიკნაძე, რევაზ გაჩეჩილაძე 

9 
ქართული სპორტი ჭადრაკი დ2 შპს "გაზეთი საქართველოს 

მაცნე" 

დავით გურგენიძე და გიორგი 

მაჭარაშვილი 



10 

ქართული გეოგრაფია გეოგრაფია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) 

ჭანტურია, დავით 

კერესელიძე და ზურაბ 

სეფერთელაძე 

11 
ქართული ფიზიკა ფიზიკა შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი" 

გიორგი გედენიძე და ეთერ 

ლაზარაშვილი 

12 
ქართული ბიოლოგია ბიოლოგია შპს "საგამომცემლო სახლი 

ტრიასი" 

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და 

თამარ (ნანა) იოსებაშვილი 

13 

ქართული ქიმია ქიმია შპს "გამომცემლობა კლიო" გიული ანდრონიკაშვილი, 

დალი გულაია და მზია 

მამიაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 კლასი 

№ 
სექტორი საგანი წიგნის დასახელება გამომცემელი ავტორი 

1 

ქართული მათემატიკა მათემატიკა შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" გურამ გოგიშვილი, 

თეიმურაზ ვეფხვაძე, ია 

მებონია და ლამარა 

ქურჩიშვილი 

2 

ქართული ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს საგამომცემლო სახლი 

"სწავლანი" 

ვახტანგ როდონაია, ნინო 

ნაკუდაშვილი, ავთანდილ 

არაბული, მარინე 

ხუციშვილი, მანანა 

გიგინეიშვილი, ლაურა გ 

3 
ქართული მუსიკა მზის სხივი მუსიკაში საერთაშორისო ასოციაცია 

"წყაროსთვალი" 

მაია ოთიაშვილი და ირინე 

მიქაძე 

4 

ქართული სახვითი და 

გამოყენებითი ხელოვნება 

ხელოვნება შპს "გამომცემლობა მერიდიანი" ნანა მაჭარაშვილი, ნათელა 

ჯაბუა, ნინო სილაგაძე და 

მაია მაჭარაშვილი 

5 

ქართული ინგლისური ენა New Inspiration 3 Macmillan Education Judy Garton- Sprenger, Philip 
Prowse whith Amanda Bailey, 
Helena Gomm, Rachel Bladon, 
Tim Bowen, Sus 

6 
ქართული რუსული ენა რუსული ენა ს3 შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" მაია ლორთქიფანიძე, ირინე 

ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე 

7 

ქართული ისტორია საქართველოს ისტორია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან 

გორდეზიანი, ნანა 

ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე, 

რევაზ გაჩეჩილაძე 

8 
ქართული სპორტი ჭადრაკი დ3 შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე" დავით გურგენიძე და 

გიორგი მაჭარაშვილი 



9 

ქართული გეოგრაფია საქართველოს გეოგრაფია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) 

ჭანტურია, დავით 

კერესელიძე და ზურაბ 

სეფერთელაძე 

10 
ქართული ფიზიკა ფიზიკა შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" გიორგი გედენიძე და ეთერ 

ლაზარაშვილი 

11 

ქართული ბიოლოგია ბიოლოგია შპს "საგამომცემლო სახლი ტრიასი" ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი 

და თამარ (ნანა) 

იოსებაშვილი 

12 

ქართული ქიმია ქიმია შპს "გამომცემლობა კლიო" გიული ანდრონიკაშვილი, 

დალი გულაია და მზია 

მამიაშვილი 

13 

ქართული სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო განათლება შპს "გაზეთი საქართველოს მაცნე" თამარ მეიფარიანი, ლეილა 

მიქიაშვილი, ირინე 

ჯალაღანია, მაია გონაშვილი, 

მიხეილ თოქმაზიშვილი, 

დალი შავლო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 კლასი 

№ სექტორი საგანი წიგნის დასახელება გამომცემელი ავტორი 

1 

ქართული მათემატიკა მათემატიკა შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი" 

გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ 

ვეფხვაძე, ია მებონია და 

ლამარა ქურჩიშვილი 

2 

ქართული ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს "გამომცემლობა დიოგენე" ნუგზარ მუზაშვილი, ნიკოლოზ 

ჩუბინიძე, ნინო შარაშენიძე და 

ქეთევან ლევანიშვილი 

3 
ქართული ინგლისური ენა Gateway A2 Macmillan Education Anna Cole, David Spencer, Annie 

Cornford 

4 
ქართული რუსული ენა რუსული ენა ს4 შპს "გამომცემლობა 

არტანუჯი" 

მაია ლორთქიფანიძე, ირინე 

ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე 

5 

ქართული ისტორია ისტორია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, 

ნანა ციხისთავი, გიორგი 

კიკნაძე, რევაზ გაჩეჩილაძე 

6 

ქართული გეოგრაფია მსოფლიოს გეოგრაფია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) 

ჭანტურია, დავით კერესელიძე 

და ზურაბ სეფერთელაძე 

7 
ქართული ფიზიკა ფიზიკა შპს "გამომცემლობა 

ინტელექტი" 

გიორგი გედენიძე და ეთერ 

ლაზარაშვილი 

8 
ქართული ბიოლოგია ბიოლოგია შპს "საგამომცემლო სახლი 

ტრიასი" 

ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და 

თამარ (ნანა) იოსებაშვილი 

9 

ქართული ქიმია ქიმია შპს "გამომცემლობა კლიო" გიული ანდრონიკაშვილი, 

დალი გულაია და მზია 

მამიაშვილი 

10 

ქართული სამოქალაქო განათლება სამოქალაქო განათლება შპს "გაზეთი საქართველოს 

მაცნე" 

თამარ მეიფარიანი, ლეილა 

მიქიაშვილი, ირინე ჯალაღანია, 

მაია გონაშვილი, მიხეილ 

თოქმაზიშვილი, დალი შავლო 

 



11 კლასი 

№ სექტორი საგანი წიგნის დასახელება გამომცემელი ავტორი 

1 

ქართული მათემატიკა მათემატიკა შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ 

ვეფხვაძე, ია მებონია და ლამარა 

ქურჩიშვილი 

2 

ქართული ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს "გამომცემლობა დიოგენე" ნუგზარ მუზაშვილი, ნიკოლოზ 

ჩუბინიძე, ნინო შარაშენიძე და 

ქეთევან ლევანიშვილი 

3 
ქართული ინგლისური ენა Gateway B1 Macmillan Education Anna Cole, David Spencer, Annie 

Cornford 

4 
ქართული რუსული ენა რუსული ენა ს5 შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" მაია ლორთქიფანიძე, ირინე ჩხეიძე, 

თამარ ჩიმაკაძე 

5 

ქართული ისტორია ისტორია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, ნანა 

ციხისთავი, გიორგი კიკნაძე, რევაზ 

გაჩეჩილაძე 

6 

ქართული გეოგრაფია გლობალური გეოგრაფია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

მაია ბლიაძე, გიორგი (გია) 

ჭანტურია, დავით კერესელიძე და 

ზურაბ სეფერთელაძე 

7 
ქართული ფიზიკა ფიზიკა შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" გიორგი გედენიძე და ეთერ 

ლაზარაშვილი 

8 
ქართული ბიოლოგია ბიოლოგია შპს "საგამომცემლო სახლი ტრიასი" ელნარ (ნანა) ზაალიშვილი და 

თამარ (ნანა) იოსებაშვილი 

9 
ქართული ქიმია ქიმია შპს "გამომცემლობა კლიო" გიული ანდრონიკაშვილი, დალი 

გულაია და მზია მამიაშვილი 

 

 

 



12 კლასი 

№ სექტორი საგანი წიგნის დასახელება გამომცემელი ავტორი 

1 

ქართული მათემატიკა მათემატიკა შპს "გამომცემლობა ინტელექტი" გურამ გოგიშვილი, თეიმურაზ 

ვეფხვაძე, ია მებონია და 

ლამარა ქურჩიშვილი 

2 

ქართული ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

ქართული ენა და 

ლიტერატურა 

შპს "გამომცემლობა დიოგენე" ნუგზარ მუზაშვილი, 

ნიკოლოზ ჩუბინიძე, ნინო 

შარაშენიძე და ქეთევან 

ლევანიშვილი 

3 
ქართული ინგლისური ენა Gateway B1+ Macmillan Education Anna Cole, David Spencer, Annie 

Cornford 

4 
ქართული რუსული ენა რუსული ენა ს6 შპს "გამომცემლობა არტანუჯი" მაია ლორთქიფანიძე, ირინე 

ჩხეიძე, თამარ ჩიმაკაძე 

5 

ქართული სამოქალაქო თავდაცვა 

და უსაფრთხოება 

სამოქალაქო თავდაცვა და 

უსაფრთხოება 

შპს "გამომცემლობა სიდი - 

ეკონომიკური განათლებისა და 

განვითარების ცენტრი" 

ნინო ტალახაძე 

6 

ქართული ისტორია ისტორია შპს "ბაკურ სულაკაურის 

გამომცემლობა - ქართული 

ბიოგრაფიული ცენტრი" 

ლალი ფირცხალავა, გიორგი 

სანიკიძე, ლევან გორდეზიანი, 

ნანა ციხისთავი, გიორგი 

კიკნაძე, რევაზ გაჩეჩილაძე 

 


