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             ა(ა)იპ არჩილ ხორავას სახელობის სკოლოსგარეშე 

სახელოვნებო სასწავლებლის ანგარიში 2022 წელს გაწეული 

სასწავლო-შემოქმედებითი საქმიანობისა და აქტივობების 

შესახებ 

    ა(ა)იპ არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელში 

2021-2022 სასწავლო წელს სხვადასხვა განყოფილებაზე სწავლობდა და 

სასწავლებელი დაამთავრა შემდეგი რაოდენობის მოსწავლემ:  

   სულ სასწავლებლის მოსწავლეთა რაოდენობა შეადგენდა - 322 მოსწავლეს. 

2021-2022 სასწავლო წელი დაამთავრა - 32 მოსწავლემ. აქედან, საფორტეპიანო 

განყოფილებაზე -10 მოსწ., სავალდებულო ფორტეპიანოზე - 2 მოსწ., საგუნდო -

სადირიჟორო განყოფილებაზე - 1 მოსწ, ხალხური საკრავების განყოფილებაზე - 4 

მოსწ., საბალეტო განყოფილებაზე - 11 მოსწ, სამეჯლისო განყოფილებაზე - 2 მოსწ., 

ქართული ხალხური ცეკვების განყოფილებაზე - 2 მოსწ. 

  2022 წლის დეკემბრის თვის ჩათვლით: საფორტეპიანო განყოფილებაზე 

სწავლობდა-139 მოსწავლე; სავიოლინო განყოფილებაზე - 12 მოსწავლე; საესტრადო 

განყოფილებაზე -6 მოსწავლე;  ვოკალური განყოფილებაზე - 26 მოსწავლე; ხალხურ 

საკრავთა განყოფილებაზე - 28 მოსწავლე; კლასიკური ბალეტის განყოფილებაზე - 48 

მოსწავლე; საესტრადო გუნდ ,,Voc- AID”-ზე -10 მოსწავლე; სამეჯლისო ცეკვების 

განყოფილებაზე - 5 მოსწავლე; ქართული ხალხური ცეკვების განყოფილებაზე -24 

მოსწავლე  და თანამედროვე ცეკვების ჰიპ-ჰოპის განყოფილებაზე-24 მოსწავლე.  

                             2022  წლის კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეთა  ნუსხა: 

07.01.2022 წ  ქ.ფოთის ცენტრში, ნაძვის ხესთან ჩატარდა საშობაო კონცერტი, სადაც 

მონაწილეობას ღებულობდნენ სასწავლებლის ფოლკლორული ანსამბლი ,,პირიმზე“, 

ხელმძღვანელი გია გურგენაძე;                                                                                               

სასწავლებლის ვოკალური გუნდი ,,Voc AID“ და მისი ხელმძღვანელი ბადრი დოლბაია. 

16.02.2022 წ  ქ.ფოთის ცენტრალურ პარკში, ,,ნიჟარაში“ ჩატარდა საქველმოქმედო კონცერტი, 

ჩვენი თანამოქალაქის მანუჩარ (ბაჩო) კვარაცხელიას დასახმარებლად (რომელიც არის 

ლეიკემიით დაავადებული და საჭიროებს სასწრაფო ოპერაციას თურქეთში). კონცერტზე 

მონაწილეობა მიიღეს სასწავლებლის მოსწავლეებმა: 



1. ჰიპ-ჰოპის განყოფილება- პედაგოგი კ.კაკულია, თანამედროვე ცეკვები; 

2. საესტრადო განყოფილება - ,,band - AID და voc – AID” - პედაგოგი ბ.დოლბაია, 

მოსწავლეები: სალომე გაბაიძე და ნიკა ნაცვლიშვილი; 

3. ხალხურ საკრავთა განყოფილება - პედაგოგი გ.გურგენაძე, ,,ტრიო“. 

13.03.2022 წ  - სასწავლებლის  პედაგოგმა ბადრი დოლბაიამ  და მისმა მოსწავლეებმა, 

რომლებიც არიან ბავშვთა საესრტადო ჯგუფ ,,VOC – AID”-ის წევრები, ქალაქის 

ლანდშაფტურ რეკრიაციაში, კერძოდ, მალთაყვაში, ,,ოქროს ტბის“ სივრცეში, გადაიღეს 

უკრაინისადმი მიძღვნილი მუსიკალური ვიდეო-რგოლი, რომელშიც მაღალი 

საშემსრულებლო დონითა  და სოლიდარობის გულწრფელი განცდით შეასრულეს უკრაინის 

სახელმწიფო ჰიმნი. ასე გამოეხმაურნენ სასწავლებლის მოსწავლეები მოძმე უკრაინელი ერის 

დიდ განსაცდელს,  გამოთქვეს მწუხარება უკრაინაში მიმდინარე ტრაგიკულ მოვლენებზე და 

თანაუგრძნეს დაღუპულთა ოჯახებს;    

23.03.2022 წ    -   ა. ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებლის მოსწავლეები და 

პედაგოგები კვლავ აგრძელებენ აქტივობებს მოძმე უკრაინისა და ''უკრაინელი ხალხის 

მხარდასაჭერად, ამჯერად საფორტეპიანო განყოფილების წარჩინებულმა მოსწავლემ თამარ 

გურგენაძემ  შეასრულა მინორული ნაწარმოები, რომელიც სამაუწყებლო კომპანია ,,მეცხრე 

ტალღის'' ტელე ეთერით მივიდა ფოთელთა წინაშე. ,,არა ომს'', ,,არა რუსულ აგრესიას'', 

,,თავისუფლება მოძმე უკრაინას''!---ამგვარი პათოსითა და აქტივობით გაგრძელდება 

სასწავლებლის შემოქმედებითი ცხოვრება. 

27.03.2022 წ - ქ.ბათუმში , ზ.ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა-თერთმეტწლედში 

ჩატარდა კლასიკური მუსიკის მე-15 ეროვნული კონკურს-ფესტივალი ,,მომავლის 

ვარსკვლავები“, რომელსაც ატარებდა საქართველოს ხელოვანთა კავშირი ,,ხელოვანები 

მომავლისათვის“, კლასიკურ ვოკალში. ამ კონკურსის I ტურში მონაწილეობა მიიღეს 

ა.ხორავას სახელობის სასწავლებლის ვოკალური განყოფილების მოსწავლეებმა : შენგელია 

შორენამ - VI კლ, კულუა ბარბარემ - VI კლ,  დაგარგულია ელენემ - IV კლ, და ხარაიშვილი 

ლანამ - VIII კლ.(პედაგოგი ე.სალია, კონცერტმაისტერი ნ.ნანავა). ხარაიშვილი ლანა 

გადაყვანილ იქნა II ტურში, რომელიც ჩატარედება ქ.თბილისში. 

03 04.2022 წ - ცენტრალურ პარკში გამართულ ჩარეტის ფესტივალზე, რომელიც 

ორგანიზებული იყო ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურისა და სპორტის 

სამსახურისა და პროექტ,, კულტურის განვითარების სტრატეგია --ფოთი“-ს  მიერ, 

ამაღლებული განწყობით, მრავალფეროვანი კრეატივებითა  და განსაკუთრებული 

შთამბეჭდაობით გამოირჩეოდა ბოლო პერიოდში ფოთში ჩატარებული არტაქტივობებიდან, 

ქალაქის  თითქმის  ყველა  შემოქმედებითმა  ჯგუფმა,  დაწესებულებამ,  ჟანრობრივმა 

მიმართულებამ და მოწვეულმა სტუმრებმა მიიღეს მონაწილეობა. საგულისხმოა, რომ ამ 

მასშტაბურ ღონისძიებაში თავისი წვლილი არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე 

სახელოვნებო სასწავლებლის წარმომადგენლებმაც შეიტანეს. ღია სცენასთან, საგანგებოდ 

დამონტაჟებულ ელექტროპიანინოზე საკუთარი მუსიკალური კომპოზიციები შეასრულა 

სასწავლებლის საფორტეპიანო განყოფილების წარჩინებულმა მოსწავლემ ლიზი წოწონავამ, 

რომელმაც ჩარეტის მონაწილეთა ინტერესი და მოწონება დაიმსახურა. ფესტივალის 

ფინალური ნაწილი კი დაამშვენა სასწავლებლის საესტრადო განყოფილების 



საშემსრულებლო ჯგუფების ,,Voc-AID”-ისა და ,,Band-AID”-ის მიერ აჟღერებულმა 

თანამედროვე მუსიკის მრავალფეროვანმა პროგრამამ, რომელსაც პედაგოგი, ახალგაზრდა 

მუსიკოსი ბადრი დოლბაია უძღვებოდა. 

08.04.2022 წ - სასწავლებლის საკონცერტო დარბაზში გაიმართა კლასიკური მუსიკის 

კონცერტი, მიძღვნილი 9 აპრილს დაღუპულ გმირთა და  თავდადებულ მამულიშვილთა 

ხსოვნას, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს საფორტეპიანო და ვოკალური განყოფილების 

მოსწავლეებმა, კონცერტი მთლიანად გამსჭვალული იყო პატრიოტული პათოსით. დრო 

გადის, მაგრამ ამ ისტორიული დღის მნიშვნელობა კი არ ფერმკრთალდება, უფრო და უფრო  

სახელხმიანი და გულში ჩამწვდომი ხდება. საფორტეპიანო განყოფილების მოსწავლეებმა 

ლიზი წოწონავამ  და ელენე დაგარგულიამ, ვოკალური განყოფილებიდან შორენა შენგელიამ, 

ლანა ხარაიშვილმა, ბარბარე წირღვავამ და ნინო პარკაიამ  შეასრულეს ქართველ და უცხოელ 

კომპოზიტორთა  ნაწარმოებები, რისთვისაც მშობლების, პედაგოგებისა და სტუმრების 

მოწონება დაიმსახურეს. კონცერტის მონაწილეებმა კიდევ ერთხელ პატივი მიაგეს 

სამშობლოსათვის თავდადებულთა და ასევე უკრაინაში მიმდინარე აგრესიის მსხვერპლთა 

ხსოვნას და სოლიდარობა და მხარდაჭერა  გამოხატეს უკრაინელი ხალხისადმი, 

უსამართლოდ გაჩაღებული აგრესიისათვის ,,არა ომს“ ,,არა აგრესიას“.          

01.05.2022 წ- წარმატებული გამოდგა ა. ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებლის 

ვოკალური განყოფილების მოსწავლეებისა და პედაგოგებისათვის 1 მაისს თბილისში, 

ა.ვირსალაძის სახელობის ხელოვნების გიმნაზიის საკონცერტო დარბაზში გამართული, 

საქართველოს ხელოვანთა კავშირის მიერ ორგანიზებული კლასიკური მუსიკის მე-15 

ეროვნული კონკურსის  ,,მომავლის ვარსკვლავების'' დასკვნითი ტური. ფოთელმა 

ახალგაზრდა ვოკალისტებმა პედაგოგ ეთერ სალიასა და კონცერტმაისტერ ნანა ნანავას 

ხელმძღვანელობით, შთამბეჭდავ წარმატებას მიაღწიეს. საკონკურსო ჟიურიმ ლაურეატის 

წოდებები მიანიჭა ფოთელ ნორჩ შემსრულებლებს: ლანა ხარაიშვილს, ბარბარე კულუას, 

ელენე დაგარგულიას და  შორენა შენგელიას.  პრესტიჟულ კონკურსში აქტიური 

მონაწილეობისა და ნაყოფიერი შემოქმედებითი მუშაობისათვის  დიპლომები გადაეცათ 

დამსახურებულ პედაგოგ ეთერ სალიასა და კონცერტმაისტერ ნანა ნანავას . ლაურეატისა და 

წარმატებული მონაწილის დიპლომებს ხელს აწერენ, კოკურსის დირექტორი, ნანა კუპატაძე, 

ჟიურის წევრები, ცნობილი ხელოვნები: რუსუდან ხორავა, ნინო ქათამაძე, ქეთევან 

თუშმალიშვილი, მარიამ ჯახუტაშვილი, ელენე ჯანჯალია, ია გიგაური, მერი ჟვანია და 

ზანდა კიკვაძე. 

14.05.2022 წ  ქალაქ მარტვილში გაიმართა ქართული ცეკვის ფესტივალი ,,ჭყონდიდი'', 

რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ა. ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებლის 

ქორეოგრაფიული განყოფილების ბავშვთა ფოლკლორულმა ანსამბლმა 

,,როკვამ''(ხელმძღვანელი ედიშერ ალექსანდრია). ანსამბლი ახალი შემადგენლობითა და 

რეპერტუარით წარსდგა მნიშნელოვან აქტივობაზე. მაყურებელთა და ფესტივალის ჟიურის 

მოწონება დაიმსახურა. ,,როკვას'' მოცეკვავეთა მიერ შესრულებულმა ქორეოგრაფიულ-

მუსიკალურმა კომპოზიციამ ბენდი ''ეგარის'' ნაწარმოებთა ინტერპრეტაციის მიხედვით. 

,,როკვასა'' და მის წევრებს, ხელმძღვანელთან ერთად, ფესტივალის ლაურეატის დიპლომები 

გადაეცათ.  

15.05.2022 წ  სასწავლებლის სკვერში, ჩვენი თანაქალაქელის გელა კოკაიას დასახმარებლად, 

ფონდი "ქველმოქმედი 2015" -სა და ა.ხორავას მუსიკალური სასწავლებლის შემოქმედებითი 



ჯგუფების მხარდაჭერით, გაიმართა საქველმოქმედო კონცერტი და გამოფენა-გაყიდვა. 

სასწავლებლიდან კონცერტში მონაწილეობას ღებულობდნენ ხალხურ საკრავთა, სამეჯლისო 

ცეკვების, ჰიპ-ჰოპის და საესტრადო გუნდ ,,Voc AID”-ის განყოფილებების მოსწავლეები. 

ფონდ ,,ქველმოქმედი 2015“ ხელმძღვანელმა იამზე გორგოტაძემ მალობა გადაუხადა 

თითოეულ მონაწილესა და მათ პედაგოგებს, მხარდამჭერსა და შემომწირველს 

თანადგომისათვის. 

17.05.2022 წ  განახლებული რეპერტუარით წარსდგა საანგარიშო კონცერტზე ჩვენი 

სასწავლებლის ხალხურ საკრავთა განყოფილება (ხელმძღვანელი, პედაგოგი გია გურგენაძე). 

სასწავლებლის დიდ დარბაზში გამართული კონცერტი ფოლკლორისტმა პედაგოგმა და 

მოსწავლეებმა ოჯახის სიწმინდის დღესა და მშვიდობას მიუძღვნეს. შესრულდა ქართული და 

უცხოური ფოლკლორის საყოველთაოდ ცნობილი და მხატვრულ-კომპოზიციურად რთული, 

მაგრამ გულშიჩამწვდომი ნაწარმოებები. საგულისხმოა, რომ ახალბედა ხალხური მუსიკის 

შემსრულებლებმა თერთმეტი სახეობის ინსტრუმენტი აახმიანეს. დარბაზში ფოლკლორული 

მუსიკის ჰანგები ჟღერდა ფანდურიდან, სალამურიდან, დოლიდან, ჭიანურიდან, ჭიბონიდან, 

ფლეიტიდან, დუდუკიდან...მაღალ დონეზე შესრულებულმა თითოეულმა ნომერმა დამსწრე 

საზოგადოებას ნათლად წარმოუდგინა ნორჩი ფოლკლორისტების ინტერესისა და მათი 

პედაგოგის თავდაუზოგავი შემოქმედებითი შრომის ნაყოფი, რაც ოვაციურმა მოწონებამაც 

დაადასტურა. 

25.05.2022 წ სახელოვნებო სასწავლებლის საკონცერტო დარბაზში გაიმართა კლასიკური 

მუსიკის კონცერტი,  მიძღვნილი დამოუკიდებლობის დღისადმი, რომელშიც მონაწილეობა 

მიიღეს საფორტეპიანო და ვოკალური განყოფილებების მოსწავლეება და ბოლოს სამეჯლისო 

და ჰიპ-ჰოპის განყოფილებების მოსწავლეებმა შეასრულეს თანამედროვე ცეკვების 

რამოდენიმე ნომერი. 

 25.05.2022 წ  ცნობილი ხელოვანისა და პიანისტის, თბილისის სამუსიკო აკადემიის 

რექტორის, პროფესორ ვალერიან შიუკაშვილის ინიციატივითა და პატრონაჟით,სენაკში, 

აკაკი ხორავას სახელობის დრამატულ თეატრში ჩატარდა არტფესტივალი, რომელშიც 

საქართველოს ყველა სახელოვნებო და სამუსიკო სასწალებლიდან 2500-ზე მეტი მოსწავლე 

ეტაპობრივად მონაწილეობდა. მათ შორის იყვნენ ა.ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე 

სახელოვნებო სასწავლებლის ვოკალური განყოფილების მოსწავლეები (საქართველოს 

დამსახურებული პედაგოგის ეთერ სალიას კლასი, კონცერტმაისტერი ნანა ნანავა). 

აღსანიშნავია, რომ ფესტივალის მაშსტაბურობისა  და პრესტიჟულობის გათვალისწინებით, 

კონკურსანტთა ძალიან მცირე ნაწილი გახდა გამარჯვებული. სასიხარულოა, რომ 

არტფესტივალის წარმატებულ ვოკალისტთა შორის მოხვდნენ და როგორც 

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე მოსწავლის საპატიო დიპლომებით დაჯილდოვდნენ ჩვენი 

სასწავლებლის წარჩინებული მოსწავლეები ლანა ხარაიშვილი, შორენა შენგელია და ელენე 

დაგარგულია. ფოთელ მოსწავლე ვოკალისტთა წარმატება სენაკის არტფესტივალზე, სადაც 

უკომპრომისო შემოქმედებითი პაექრობა იყო, პედაგოგ ეთერ სალიასა და კონცერტმაისტერ 

ნანა ნანავას დაუღალავი და ნაყოფიერი შრომის დაფასებად და აღიარებად იქცა. 

წარმატებული ფოთელი ვოკალისტი გოგონებისათვის კი აღნიშნული საინტერესო და 

სახელხმიანი აქტივობა სამომავლო სტიმული და მოტივაცია იქნება. 

01.06.2022წ  მრავალფეროვან მხატვრულ-გასართობ პროგრამაში, რომელიც 1-ელ ივნისს 

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს  მიეძღვნა ქალაქში, მონაწილეობენ ა.ხორავას 

სახელობის სახელოვნებო სასწავლებლის მოსწავლეები და პედაგოგები. მასშტაბურ საქალაქო 



არტაქტივობას საკუთარი შემოქმედებით მეტი შთამბეჭდაობა და ელფერი შეძინეს ხალხურ 

საკრავთა განყოფილების მედოლეთა ჯგუფმა, პედაგოგ გია გურგენაძის ხელმძღვანელობით, 

რომელმაც ქართული ცეკვის მელოდიები ააჟღერა ცენტრალური პარკის ღია სცენაზე. 

11.06.2022 წ  ჭეშმარიტად ამაღლებული ატმოსფერო სუფევდა შაბათს, ბათუმის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრის დარბაზში, სადაც ერთდროულად საზეიმო ვითარებაში აღინიშნა 

ქართული ქორეოგრაფიის დღე და ცნობილი ქართველი ქორეოგრაფის, ქართველ 

მოცეკვავეთა არაერთი თაობის ღვაწლმოსილი აღმზრდელის  რეზო ჭანიშვილის 85 წლის 

იუბილე. შემოქმედებით საღამოზე მრავალფეროვანი პროგრამით წარდგნენ აჭარის 

სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლები, ,,არსიანი“, ,,ხორუმი“, ბათუმის 

მუნიციპალური ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,ბათუმი“. საგულისხმოა და შთამბეჭდავი, რომ 

აღნიშნულ პრესტიჟულ ანსამბლებს შორის, ფართე საზოგადოების წინაშე შესანიშნავად 

გამოვიდნენ ა.ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებლის ქორეოგრაფიულ ანსამბლ 

,,როკვას“ ნორჩი მოცეკვავეები, ქორეოგრაფ ედიშერ ალექსანდრიას ხელმძღვანელობით. 

ფოთელმა მოცეკვავეებმა ჩინებულად წარმოადგინეს ქორეოგრაფიულ-მხატვრული 

კომპოზიცია ,,ეგარი“, რომელმაც მაყურებლის მოწონება და ოვაცია  დაიმსახურა. 

შემოქმედებით საღამოს ესწრებოდნენ  აჭარის კულტურის მინისტრი მაია ხაჯიშვილი, ქალაქ 

ბათუმის მერი არჩილ ჩიქოვანი, ხელოვნების მოღვაწენი, საზოგადოების წარმომადგენლები. 

12.06.2022 წ კვირას, მეორე საჯარო სკოლის სპორტულ დარბაზში ჩატარდა საკლუბო 

ჩემპიონატი ,,ფაზისის თასზე“ სამეჯლისო და სპორტულ ცეკვებში. ასპარეზობაში 

წარმატებას მიაღწიეს ა.ხორავას სახელობი სახელოვნებო სასწავლებლის სამეჯლისო 

ცეკვების ანსამბლ ,,ბუმის“ წევრებმა, პედაგოგ ნინო დოლიძის ხელმძღვანელობით. 12-13 

წლიან ასაკობრივ კატეგორიაში, სამი ცეკვით პირველი ადგილი დაიკავა ლანა თუნთიამ. 11-

12 წლიანებს შორის ერთი ცეკვის პროგრამით  საუკეთესო იყო ანასტასია შელია, ხოლო 9-10 

წლამდე მოცეკვავეებში სამი ცეკვის პროგრამით პირველობა არავის დაუთმო ნინი ზოიძემ. 

ასპარეზობაში წარმატებით გამოსულ მოსწავლეებს გამარჯვებულის სიგელები გადაეცათ. 

 17.06.2022 წ  არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებელში 

ტრადიციად არის დამკვიდრებული ყოველი სასწავლო წლის დასასრულს საანგარიშო 

დასკვნითი კონცერტის ჩატარება, რაც თავისი მრავალფეროვანი რეპერტუარით შტამბეჭდავ 

და საზოგადოებისათვის მაღალ პოზიტივში მისაღებ არტ-აქტივობად იქცევა ხოლმე. 

მიუხედავად სასწავლო წლის ნახევრის პანდემიურ პირობებში წარმართვისა, ვერ ვიტყვით, 

რომ სასწავლო შემოქმედებითი მუშაობა უნაყოფო იყო. პედაგოგებმა მონდომებით იშრომეს 

თითოეულ მოსწავლესთან, რის შედეგადაც, მცირე პერიოდის მიუხედავად, მნიშვნელოვან 

წარმატებებს მიაღწიეს საქალაქო, რეგიონულ და ეროვნულ კონკურსებსა და სხვადასხვა 

ღონისძიებებზე. ამის ადგილობრივი დასტური გახლდათ სასწავლებლის საკონცერტო 

დარბაზში  გამართული სახელოვნებო ღონისძიება. კონცერტზე საინტერესო და 

მხატვრულად შეჯერებული პროგრამით გამოვიდნენ საფორტეპიანო, ხალხური საკრავების, 

ვოკალური, საგუნდო, თანამედროვე ესტრადის, ქორეოგრაფიული (,,ჰიპ-ჰოპი") 

განყოფილებების მოსწავლეები და მათი მასწავლებლები. კონცერტის პროგრამა მიყავდა 

სასწავლებლის დირექტორს შუშანა (ლია) ეჯიბიას. ყოველმა შესრულებულმა ნაწარმოებმა 

და სახელოვნებო ნიმუშმა დარბაზში დამსწრეთა მოწონება დაიმსახურა. დასკვნით 

კონცერტს ესწრებოდნენ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ალექსანდრე 

თოდუა, მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლები, საზოგადოების წარმომადგენლები. 



დასასრულს ბატონმა ალექსანდრე თოდუამ მადლობა გადაუხადა კონცერტის მონაწილეებს - 

მოსწავლეებს, პედაგოგებს, სასწავლებლის დირექტორს, შემოქმედებითი მუშაობისა და 

სათანადო დონეზე გამართული აქტივობისათვის. 

21.06.2022 წ  ქ.თბილისში, ძიუდოს ეროვნული აკადემიის დარბაზში გაიმართა სამეჯლისო 

ცეკვების ოლიმპიადის სარეიტინგო ტურნირი ჩერლიდინგისა და ტანვარჯიშის პროგრამით, 

რომელშიც მონაწილეობდნენ არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო 

სასწავლებლის სამეჯლისო ცეკვების განყოფილების მოსწავლეები პედაგოგ ნინო დოლიძის 

ხელმძღვანელობით. ასპარეზობაში წარმატებას მიაღწიეს ანასტასია კარაპიშენკომ, მარიამ 

პარკაიამ, ანა გოგოხიამ, ელიზავეტა რევინოვიმ, რომლებმაც მესამე საპრიზო ადგილი 

დაიკავეს ინდივიდუალურ გამოსვლებსა და გუნდურ ჩათვლაში. ფოთელ მოცეკვავე 

გოგონებს პრიზიორის მედლები და დიპლომები გადაეცათ. 

24.06.2022 წ  მორიგ შემოქმედებით წარმატებას მიაღწია ა.ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე 

სახელოვნებო სასწავლებლის ხალხური საკრავების განყოფილების ბავშვთა ფოლკლორულმა 

ანსამბლმა ,,პირიმზემ“, პედაგოგ გია გურგენაძის ხელმძღვანელობით, ბათუმის საზაფხულო 

თეატრში გამართულ ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალ-კონკურსზე, სახელწოდებით 

,,ოქროს ზაფხული“. ფესტივალის ორგანიზატორი იყო საქართველოს კულტურისა და 

ტურიზმის განვითარებისა და ხელშეწყობის კავშირი, ტურისტული სააგენტო ,,გოლდენ 

გრუფ თრეველი“. შემოქმედებითი ასპარეზობა მასშტაბურობითა და მონაწილეთა 

მრავალრიცხოვნებით გამოირჩეოდა, რომელშიც მონაწილეობდა 28 ანსამბლი 

დედაქალაქიდან, ბათუმიდან, საქართველოს სხვა ქალაქებიდან. ფოთელმა ნორჩმა 

ფოლკლორისტებმა ტოლი არ დაუდეს გამოცდილ და სახელოვნებო ტრადიციების მქონე 

ანსამბლებს, მაღალ დონეზე შეასრულეს კომპოზიციები ქართული ხალხური მელოდიების 

მიხედვით, რისთვისაც ჟიურისა და დამსწრე საზოგადოების დიდი მოწონება დაიმსახურეს. 

სპეციალურად აღინიშნა ,,პირიმზის“ შთამბეჭდავი გამოსვლა და მიმზიდველი საკონკურსო 

რეპერტუარი.  ჩვენმა მოსწავლეებმა და მათმა აღმზრდელმა დამსახურებულად მოიპოვეს 

პირველი ადგილი და ოქროს მედლები. ,,პირიმზის“ ცხრამეტივე წევრსა და ხელმძღვანელს, 

გია გურგენაძეს პირველი ხარისხის დიპლომები, თასი და მედლები გადაეცათ. უახლოეს 

დღეებში სასწავლებლის ფოლკლორისტებს კიდევ ერთი საკონკურსო გასვლა ექნებათ, 

სადაც, ეჭვგარეშეა, წარმატებას მოიპოვებენ. 

 

30.06.2022 წ ივნისის ბოლო დღე კიდევ ერთი გამარჯვებით აღნიშნა არჩილ ხორავას 

სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის ხალხურ საკრავთა განყოფილების 

მოსწავლეებმა და მათმა ხელმძღვანელმა, პედაგოგმა გია გურგენაძემ. სასწავლებლის ბავშვთა 

ფოლკლორულმა ანსამბლმა ,,პირიმზემ", პანდემიის შეზღუდვების შემდეგ, სრულად 

აღადგინა საკუთარი შემოქმედებითი ფორმა და შინაარსი, გაამდიდრა და გაამრავალფეროვნა 

საშემსრულებლო რეპერტუარი, რომლის დასტურია, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში 

მიღწეული წარმატებები პრესტიჟულ სახელოვნებო ასპარეზობებზე. ანსამბლ ,,პირიმზე"-ს 

უმცროსი შემადგენლობა, ბათუმის საზაფხულო თეატრში, საქართველოს კულტურისა და 

ტურიზმის განვითარების საზოგადოების ორგანიზებით ჩატარებულ საერთაშორისო 

ფესტივალ-კონკურსზე, სახელწოდებით - ,,ოქროს საწმისი", განახლებული პროგრამიდან 

ოთხი ფოლკლორულ-მხატვრული კომპოზიციით წარდგა ჟიურისა და მაყურებლის წინაშე. 



ოთხივე შესრულებამ ჟიურისა და ხელოვანთა საზოგადოების დიდი მოწონება დაიმსახურა, 

განსაკუთრებული აღიარება ხვდა წილად ჭიბონზე შესრულებულ ,,აჭარულ სატრფიალოს". 

ყველამ ერთხმად აღიარა ,,პირიმზეს" ნორჩ ფოლკლორისტთა და მათი ხელმძღვანელის 

მაღალ დონეზე გამოსვლა, რის საპასუხოდაც, ანსამბლსა და ხელმძღვანელს ფესტივალ-

კონკურსის მთავარი პრიზი ,,გრან-პრი", პირველი ხარისხის დიპლომები, გამარჯვებულის 

თასი და მედლები გადაეცათ. ამრიგად, სასწავლებლის ბავშვთა ფოლკლორულმა ანსამბლმა 

,,პირიმზემ" (უმცროსი შემადგენლობა), კიდევ უფრო გაამდიდრა სასწავლებლისა და 

საკუთარი სახელოვნებო ისტორია. 

04.07.2022წ კიდევ ერთი წარმატებული საფესტივალო გამოსვლა ჰქონდათ ა.ხორავას 

სახელობის სახელოვნებო სასწავლებლის ქორეოგრაფიული განყოფილების 

ქართულის მოცეკვავეებს. ბავშვთა ქართული ხალხური ცეკვის ანსამბლ 

,,როკვას"(ხელმძღვანელი ედიშერ ალექსანდრია), ბათუმში, მუსიკალურ ცენტრში 

გამართულ საერთაშორისო ფესტივალ ,,არტ-ფილკ-ფესტი"-ზე მიეცა პრეროგატივა, 

გაეხსნა პრესტიჟული ფოლკლორული ღონისძიება, რაც, თავისთავად შემოქმედებით 

იმიჯზე მიუთითებს. ჩვენმა გოგონებმა და ბიჭებმა, მომხიბვლელად და 

დამაჯერებლად წარმოადგინეს დამსწრე სახელოვნებო საზოგადოების წინაშე 

ფოლკლორულ-ქორეოგრაფიული კომპოზიცია საინტერესო ინტერპრეტაციით, 

რისთვისაც ოვაციური მოწონება დაიმსახურეს. ,,როკვას" მოცეკვავეებსა და მათ 

აღმზრდელ-ხელმძღვანელს, ,,არტ-ფოლკ-ფესტის" წარმატებული მონაწილის 

საპატიო დიპლომები გადაეცათ. 

 

05.07.2022 წ, ქალაქის განახლებულ ცენტრალურ პარკში, ,,ნიჟარას" სცენაზე, ღია 

სივრცეში, ფოთელი ახალგაზრდებისა და საზოგადოების წინაშე წარსდგა არჩილ 

ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის საესტრადო 

განყოფილების შემოქმედებითი გაერთიანება ,,BATU studio", რომელიც აერთიანებს 

მომავალ მუსიკოსთა ჯგუფებს,,Voc-AID"ს, ,,Blask Sea Kids", ,,Band-AID"ს, ,,Liza"ს. 

თანამედროვე ესტრადით გატაცებულმა გოგონებმა და ბიჭებმა, ახალგაზრდა 

მუსიკოსისა და პედაგოგის ბათუ დოლბაიას ხელმძღვანელობით, მრავალფეროვანი 

და მიმზიდველი პროგრამით, საკუთარი მუსიკალური ინტერპრეტაციებითა და 

კომპოზიციებით საზაფხულო ბენეფისი მოაწყვეს, რომელსაც სასიამოვნო საღამოს 

შეკრებილი ფოთელები და ქალაქის სტუმრები, განსაკუთრებით, ახალგაზრდა 

მუსიკისმოყვარულები გულითადი ოვაციებითა და მადლიერებით შეხვდნენ. 

კონცერტი შედგებოდა სამი ნაწილისაგან: პირველი მსმენელის წინაშე წარსდგნენ 

საესტრადო განყოფილების სოლისტები: ანსამბლ ,,Black Sea Kids"-ისა და გუნდ 

,,Voc-AIG"-ის წევრები. კონცერტის თითქმის ყველა ნომერი შეიცავდა მაღალი 

ხარისხის ქორეოგრაფიულ დადგმას, რაც სიახლეა ქალაქისთვის. 

მეორე განყოფილებაში თავისი პროგრამით წარსდგა მაღალი რეგისტრის 

შესაძლებლობების მქონე ვოკალისტი, მოცეკვავე და სიმღერების ავტორი ლიზა 

წულაია, რომლის პერფორმანსსაც უჩვეულოდ დიდი მოწონება და აპლოდისმენტები 

მოყვა. 

კონცერტის ფინალურ ნაწილში მაყურებელს ახალი პროგრამა შესთავაზა ქალაქის 

ყველაზე წარმატებულმა ბენდმა ,,Band-AiD"იმ, რაც ასევე ძალიან კარგად იქნა 

შეფასებული მაყურებლის მიერ. 

https://www.facebook.com/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5-%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-107750975297946/photos/pcb.121095183963525/121095000630210/?__cft__%5b0%5d=AZU2zfLN6BXx8L7wlbktPWI5dFdpCXxuNcWbFXA41LhTIO5apWWXa7dJwJrcCb4le-hoFHuIhcti5OYtBUYuPfdgtM80mQjM3k2sfhOgNwKgubJjGj5sTBBRxsg2x6dNcQPh55Lt4980zw5bvJ5FW8W8-y__bEdBVXveso93VyJU2Oh9cWn0IwSjs6FNy6RnCpwhJLVGVORQ3ACvCkWkqiz9&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A5-%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%9D-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-107750975297946/photos/pcb.121095183963525/121095000630210/?__cft__%5b0%5d=AZU2zfLN6BXx8L7wlbktPWI5dFdpCXxuNcWbFXA41LhTIO5apWWXa7dJwJrcCb4le-hoFHuIhcti5OYtBUYuPfdgtM80mQjM3k2sfhOgNwKgubJjGj5sTBBRxsg2x6dNcQPh55Lt4980zw5bvJ5FW8W8-y__bEdBVXveso93VyJU2Oh9cWn0IwSjs6FNy6RnCpwhJLVGVORQ3ACvCkWkqiz9&__tn__=*bH-R


ფოთელი ახალგაზრდა მუსიკოსების მიერ განხორციელებული აქტივობა, კიდევ ერთ 

გამოძახილად იქცა, იმისა, რომ ქალაქში კულტურული ცხოვრება მკვეთრად 

გაძლიერდა და აქტიური გახდა. 

09.07.2022 წ  ქალაქის განახლებულ ცენტრალურ პარკში მიმდინარე არტაქტივობებს,  

სრული მოტივაციით შეუერთდა არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე 

სახელოვნებო სასწავლებლის ხალხურ საკრავთა განყოფილების ბავშვთა 

ფოლკლორული ანსამბლი ,,პირიმზე" (ხელმძღვანელი, პედაგოგი გია გურგენაძე). 

,,პირიმზემ" საქალაქო მასშტაბის ღონისძიებაზე თერთმეტი საკონცერტო ნომერი 

შეასრულა, რომლის რეპერტუარი შედგენილი იყო ქართული ხალხური 

სიმღერებითა და მელოდიებით, კომპოზიციებით. აღსანიშნავია, რომ ,,პირიმზემ" 

ბოლო პერიოდში, თითქმის ერთი თვის განმავლობაში, ათზე მეტ აქტივობასა და 

კონკურს-ფესტივალში მიიღო მონაწილეობა, ჩაატარა სოლოკონცერტები, სადაც 

მკვეთრად გამოიხატა ანსამბლის მხატვრული დონე და საშემსრულებლო ოსტატობა. 

პარკის ღია სივრცეში, ,,ნიჟარას" სცენაზე გამართულმა კონცერტმა დამსწრე 

საზოგადოების დიდი მოწონება და ოვაცია დაიმსახურა, კონცერტის დასასრულს 

ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამსახურის უფროსმა ზურაბ ტიბუამ, ფესტივალებში გამარჯვებულ მოსწავლეებსა 

და მათ პედაგოგს სიგელები და პირველი ხარისხის მედლები გადასცა. საგულისხმოა, 

რომ კონცერტში საკუთარი ნომრებით ჩაერთო სასწავლებლის თანამედროვე 

ცეკვების განყოფილების ,,ჰიპ-ჰოპის" მოცეკვავეთა ჯგუფი, (პედაგოგები ნინო 

დოლიძე და კაკო კაკულია). კონცერტის მონაწილეებსა და პედაგოგებს ბატონმა 

ზურაბ ტიბუამ მადლობა გადაუხადა აქტიური შემოქმედებითი პოზიციისათვის. 

10.07.2022 წ  ქალაქ ბათუმში გამართულ აჭარის ღია ჩემპიონატზე ,,ჩერლიდინგსა“ და 

თანამედროვე ცეკვებში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს ა.ხორავას სახელობის 

სახელოვნებო სასწავლებლის თანამედროვე ცეკვებისა და ,,ჰიპ-ჰოპის“ 

განყოფილების მოსწავლეებმა (ხელმძღვანელები კაკო კაკულია და ნინო დოლიძე). 

ფოთელმა მოცეკვავე გოგონებმა ამჯერადაც წარმატებით იასპარეზეს და 

დამაჯერებელ შედეგსაც მიაღწიეს. გუნდურ შეჯიბრში ჩვენმა მოცეკვავეებმა 

პირველი ადგილი და თასი მოიპოვეს. 6-8 წლიანთა ასაკობრივ კატეგორიაში, 

დუეტში საუკეთესოდ იცეკვა ელიზავეტა რევინოვისა და ანა გოგოხიას წყვილმა და 

პირველ ადგილზე გავიდა. 9-11 წლიანთა შორის, დუეტში, ელენე თოფურიამ და 

ნინო ხარებავამ  მეორე შედეგი აჩვენეს. ინდივიდუალურ შემსრულებლებში, 6-8 

წლიანთა ჯგუფში, 20 უძლიერეს კონკურსანტს შორის, პირველობა არავის დაუთმო 

ელიზავეტა რევინოვმა. 9-11 წლიანთა მოასპარეზე ოცეულში კი მე-3, მე-4 ადგილები 

შესაბამისად დაიკავეს მარიამ კვირკველიამ და ნინი ზოიძემ. მიმდინარე ზაფხულის 

მოკლე პერიოდში, სასწავლებლის მოცეკვავე გოგონების ეს უკვე მესამე  

წარმატებული არტასპარეზობაა. 

27.07.2022 წ  სასწავლო-შემოქმედებითი სეზონის დამაგვირგვინებელ აკორდად უნდა 

მივიჩნიოთ ა.ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის 

მოსწავლეთა და პედაგოგთა მხატვრული წარმომადგენლობის მონაწილეობა 

ბათუმის ,,შავი ზღვის ფესტივალზე“, რომლის დამფუძნებელი და სამხატვრო 

ხელმძღვანელია ქართველი პიანისტი და გამოჩენილი ხელოვანი, საქართველოს 

პარლამენტის კულტურის კომიტეტის  თავმჯდომარე, ქალბატონი ელისო ბოლქვაძე. 

ბათუმის სახელოვნებო ცენტრის დიდ საკონცერტო დარბაზში, ფესტივალის 

პროგრამით სცენა დაეთმოთ ჩვენი სასწავლებლის წარმომადგენლებს - ბავშვთა 



ფოლკლორულ ანსამბლ ,,პირიმზესა“ და თანამედროვე მუსიკის შემსრულებლებს, 

რომლებმაც, გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ პერსონალური ბენეფისი 

მოაწყვეს თავიანთი საშემსრულებლო მისწრაფებით. ანსამბლმა ,,პირიმზემ“  პედაგოგ 

გია გურგენაძის ხელმძღვანელობით, ხალხური საკრავების თანხლებით, შეასრულა 

,,აფხაზური მელოდია“, ,,სიმღერა საქართველოზე“ და ,,სატრფიალო მელოდიები“ 

ქართული ფოლკლორის მოტივებზე. ახალგაზრდა მუსიკოსმა და პედაგოგმა, 

სასწავლებლის თანამედროვე მუსიკის ჯგუფების ხელმძღვანელმა ბათუ დოლბაიამ 

და ნიჭიერმა და პერსპექტიულმა მოსწავლემ ლიზა წულაიამ  შეასრულეს ,,its a mans 

vorld”, ლიზა წულაიამ ,,stranger in paradise”. სასწავლებლის წარმომადგენლებისთვის 

ფრიად საპატიო გამოდგა მასშტაბურ აქტივობაში წარმატებული მონაწილეობა, ამ 

დღეს საფესტივალო პროგრამაში საქართველოს 14 მუნიციპალიტეტის ანსამბლები 

და ჯგუფები მონაწილეობდნენ. ფოთელთა მხატვრული დელეგაციის 

ხელმძღვანელი, სასწავლებლის დირექტორი, პიანისტი ქალბატონი შუშანა (ლია) 

ეჯიბია შეხვდა და ესაუბრა კოლეგასა და სასურველ მასპინძელს, ქალბატონ ელისო 

ბოლქვაძეს, რომელმაც ფოთელი მოსწავლეებისა და პედაგოგების საფესტივალო 

გამოსვლა მაღალ დონეზე შეაფასა და წარმატებები უსურვა მათ. ბათუმის ,,შავი 

ზღვის ფესტივალზე“ ჩვენი სასწავლებლის წარმომადგენელთა გამოსვლა, კიდევ 

ერთი წარმატებული აქტივობაა ქალაქის სახელოვნებო რეალიაში. 

08.09.2022 წ  ხალისიანი მუსიკის ბენეფისი, - ასე შეიძლება ვუწოდოთ 8 სექტემბერს, 

საღამოს, მალთაყვის სანაპიროზე გამართულ ბენდების კონცერტს, რომელიც 

შემოგვთავაზა ა.ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებლის თანამედროვე 

მუსიკის განყოფილებამ (ხელმძღვანელი ბადრი დოლბაია). საინტერესო და 

სიცოცხლითსავსე მუსიკალური აქტივობა, რომელშიც მონაწილეობდნენ ნიჭიერი 

ახალგაზრდებისაგან შემდგარი ჯგუფები: - ,,goodfelas"-batu and lizaa: tamo gubaji and 

band: black zea kid: voc aid: band aid. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით 

ჩატარდა. საყურადღებოა და მისასალმებელი, რომ ქალაქის თვითმმართველობის 

თანადგომა ახალი თაობის მუსიკოს შემსრულებლებისადმი ხელს უწყობს მათ 

მოტივაციას, პოპულარიზაციას, წარმოჩენას და ფოთის კრეატიული რესურსის 

განვითარებას. მალთაყვის სანაპიროზე გამართულმა ბენდ-კონცერტმა ხალხმრავალი 

აუდიტორიის მხურვალე ოვაცია და სიყვარული დაიმსახურა. 
15.09.2022 წ   ახალი სასწავლო წლის დაწყება ხალისიანი და ამაღლებული განწყობით 

აღინიშნა ა.ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებელში. საზეიმო ღონისძიება ,,ღია 

კარის'' ფორმატში, გაცნობით-საინფორმაციო ხასიათთან ერთად, მოწვეული გოგონებისა და 

ვაჟებისათვის, --ფოთის საჯარო სკოლების დაწყებითი კლასების მოსწავლეთათვის, 

საგანგებოდ ამ დღისთვის მომზადებული მინიატურული საკონცერტო პროგრამით, 

საინტერესო აქტივობად იქცა. მხატვრული პროგრამის დაწყებამდე, უმცროსი ასაკის 

მოსწავლეებსა და მათ მშობლებს მუსიკისა და ხელოვნების სამყაროზე, სასწავლებლის 

მნიშვნელობასა და ესთეტიკური აღზრდის ეფექტურობაზე ესაუბრნენ პედაგოგები და 

კურსდამთავრებულები. საკონცერტო დარბაზის სავსე აუდიტორიის წინაშე გამოვიდნენ 

ბავშვთა ფოლკლორულ ანსამბლ ,,პირიმზეს'' წევრები და მათი ხელმძღვანელი გია 

გურგენაძე, რომლებმაც შეასრულეს კომპოზიციები ქართული ხალხური მელოდიების 

მიხედვით; სტუმრების წინაშე თანამედროვე ესტრადის ნიმუშები ააჟღერეს თანამედროვე 

მუსიკის განყოფილების მოსწავლეებმა და ბენდის სოლისტებმა ლიზა წულაიამ და ნიკა 

ნაცვლიშვილმა; საკუთარი საფორტეპიანო ინტერპრეტაციები სტივ უანდერის მუსიკის 

მიხედვით, შესთავაზა შეკრებილთ, საფორტეპიანო განყოფილების მოსწავლემ ნიკა 

მიმინოშვილმა {პედაგოგ ნანი მიმინოშვილის კლასი); არჩილ კერესელიძის ,,იავნანა'' იმღერა 



ვოკალის განყოფილების მოსწავლემ ნინი პარკაიამ (პედაგოგი ალექსანდრე გუჯაბიძე, 

კონცერტმეისტერი ნანა ნანავა); დასასრულ სცენაზე იცეკვეს თანამედროვე ცეკვისა და ,,ჰიპ-

ჰოპის'' მოცეკვავეებმა ლიკა დარციმელიამ და ანა სალუქვაძემ (პედაგოგები ნინო დოლიძე და 

კაკო კაკულია). საზეიმო აქტივობის ბოლოს მოსწავლეთა მშობლებმა მადლობა გადაუხადეს 

სასწავლებლის მოსწავლეებსა და პედაგოგებს საინტერესო და შთამბეჭდავი შეხვედრისა და 

მხატვრული პროგრამისათვის. 

05.10.2022 წ   მასწავლებლის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაში, 

რომელიც ფოთის პირველ საჯარო სკოლაში გაიმართა, მონაწილეობა მიიღეს ა.ხორავას 

სახელობის სახელოვნებო სასწავლებლის ხალხურ საკრავთა განყოფილების მოსწავლეებმა და 

ბავშვთა ფოლკლორულ ანსამბლ ,,პირიმზეს'' წევრებმა. მათ პედაგოგ გია გურგენაძის 

ხელმძღვანელობით შეასრულეს ქართული ხალხური მელოდიები და მხატვრული 

კომპოზიციები, რისთვისაც დამსწრე საზოგადოების მოწონება დაიმსახურეს. ახალ სასწავლო 

წელს ინტენსიური სასწავლო-შემოქმედებითი მუშაობით შეუდგა ხალხურ საკრავთა 

განყოფილება, მიმდინარეობს ახალი ფოლკლორული ნიმუშების შესწავლა-დამუშავება, 

განახლებული რეპერტუარის შედგენა და უნიკალური ინსტრუმენტების ათვისება.  

30.10.2022წ  ქ. ბათუმის საზაფხულო თეატრში გამართულ საერთაშორისო ფოლკლორულ ფე

სტივალ ,,ოქროს საწმისზე'' ა. ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებლის ხალხურ საკ

რავთა განყოფილების ხელმძღვანელი და პედაგოგი გია გურგენაძე და ბავშვთა ფოლკლორუ

ლ ანსამბლ ,,პირიმზეს'' ოთხი წევრი სტუმრის სტატუსით იყვნენ მიწვეულნი. ფესტივალის  

დასასრულ გია გუგენაძემ და მისმა შეგირდებმა ყაზახეთის, ტაჯიკეთისა და აზერბაიჯანის წ

არმომადგენლებისათვის ჩაატარეს მასტერკლასები და სოლო კონცერტი. შეასრულეს ქართუ

ლი ფოლკლორის 11 ნიმუში ორიგინალური საკრავების თანხლებით, რის გამოც სტუმართა 

და ფესტივალის ორგანიზატორთა დიდი მოწონება და სამადლობელი სიტყვები დაიმსახურე

ს. 

15.11.2022 წ   შემოდგომის დღესასწაულებზე, რომლებიც ქალაქის საჯარო სკოლებში 

ტარდება, აქტიურად მონაწილეობენ ა. ხორავას სახელობის სახელოვნებო სასწავლებლის სხვა 

და სხვა განყოფილებათა მოსწავლეები. განსაკუთრებით,ხალხურ საკრავთა განყოფილების 

(ხელმძღვანელი, პედაგოგი გია გურგენაძე) ნორჩი ფოლკლორისტები. ამჯერად, ანსამბლ 

,,პირიმზის'' წევრმა ალექსი კუპრავამ  გამოიჩინა თავი, რომელმაც მე-4 საჯარო სკოლაში 

გამართულ საშემოდგომო ზეიმის კონცერტზე სალამურით ქართული ხალხური მელოდია 

შეასრულა და ღონისძიებაზე მოწვეულთა, პედაგოგთა და მოსწავლეთა აპლოდისმენტები 

დაიმსახურა. 

22.11.2022 წ არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის 

ხალხურ საკრავთა განყოფილების ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,პირიმზე'' 

(ხელმძღვანელი, პედაგოგი გია გურგენაძე) წარმატებით განაგრძობს ნაყოფიერ 

თანამშრომლობას ქალაქის საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან. ამჯერად, ფოთის კერძო 

სკოლა-გიმნაზიას  ეწვივნენ ,,პირიმზელები''და აქ გამართულ ქართული ფოლკლორისა და 

პოეზიის საღამოში მიიღეს მონაწილეობა. ჩვენმა ნორჩმა ფოლკლორისტებმა ჩვეული 

აკადემიური სტილით შეასრულეს ხუთი ნომერი ქართული ხალხური მელოდიების 

მიხედვით, რითვისაც ღონისძიებაში მონაწილეებისაგან მოწონება და აპლოდისმენტები 

მიიღეს. 

10.12.2022 წ  წარმაატებული აქტივობა ქონდათ თბილისში, ოლიმპიურ სასახლეში 

გამართულ საქართველოს ჩემპინატზე ,,ჩერლიდინგში'' ა. ხორავას სახელობის სახელოვნებო 



სასწავლებლის თანამედროვე ცეკვების განყოფილების მოსწავლეებსა და ჯგუფი ,,ბუმის'' 

წევრებს. ფოთელ მოცეკვავე გოგონებს ჩინებული გამოსვლა ქონდათ. 6-8 წლამდე  ასაკის 

კატეგორიაში საუკეთესონი იყვნენ თეკლა მინჯორაია  და გვანცა ვაშაკიძე , რომლებმაც 

დუეტში პირველი ადგილი დაიკავეს. მეორე ადგილზე გამოვიდნენ ელენე გვასალია და 

სესილი მიქიაშვილი.  ამჟამად,  სასწავლებლის  მოცეკვავე  გოგონები  და  ,,ჰიპ-ჰოპის'' 

შემსრულებლები, პედაგოგების ნინო დოლიძისა და კაკო კაკულიას ხელმძღვანელობით, 

საახალწლო საქალაქო კონცერტის სამზადისში არიან. 

20.12.2022 წ    ქალაქში გამართულ კრეატიულ აქტივობებში შთამბეჭდავად განაგრძობს 

მონაწილეობას ა.ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის ხალხურ 

საკრავთა განყოფილების ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,პირიმზე“  (ხელმძღვანელი, 

პედაგოგი გია გურგენაძე).                                                                                                               

ამჯერად, სასწავლებლის ნორჩი ფოლკლორისტები სოლო-კონცერტით წარდგნენ შეკრებილი 

საზოგადოების წინაშე, ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ჩატარებული ხალხური ხელოვნების 

ზეიმზე. ,,პირიმზემ“  ჩინებულად  და  ჩვეული  გულმოდგინებით   ააჟღერა  დარბაზში 

ქართული ხალხური შემოქმედების ნიმუშები და მელოდიები მხატვრული ფილმებიდან. 

საგულისხმოა,  რომ  ,,პირიმზეს“  შემადგენლობაში  იყვნენ  სასწავლებლის  ახალბედა 

მოსწავლეები, რომლებმაც პედაგოგის დაუღალავი მუშაობის შედეგად, მოკლე პერიოდში 

აითვისეს ფოლკლორულ ინსტრუმენტებზე შესრულების უნარები.                                                                      

,,პირიმზეს“ გამოსვლამ ყველას მოწონება და მხურვალე აპლოდისმენტები დაიმსახურა. 

ხალხური  შემოქმედების  საღამოს  ესწრებოდნენ  ქალაქის  მუნიციპალიტეტის  მერიის 

კულტურისა და სპორტის სამსახურის უფროსი ზურაბ ტიბუა, სამსახურის მუშაკები, 

კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელმძღვანელები, თანამშრომლები, 

პედაგოგები და მშობლები. 

23.12.2022 წ  დამდეგ შობა-ახალ წელს მიუძღვნეს შემაჯამებელი კონცერტი არჩილ 

ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის საფორტეპიანო 

განყოფილების პედაგოგ მანანა მამალაძის კლასის მოსწავლეებმა: გივი შონიამ, ანრი 

რუსიძემ, თემურ მიმინოშვილმა, გაბრიელ კილასონიამ, ანამარია ლაშქარავამ, ანი 

ხურცილავამ, თანანა რუსიძემ, ნინი ძიმისტარიშვილმა, მარიამ სოსელიამ და ნინი 

თოდუამ. მოსწავლეებმა საკონცერტო დარბაზის სცენაზე როიალთან გულმოდგინედ 

შეასრულეს ბახის, შუმანის, ჩაიკოვსკის, ფარცხალაძისა და ზილინსკის 

საფორტეპიანო ნაწარმოებები. მათ შესრულებაში აშკარად იგრძნობოდა პედაგოგ , 

ქალბატონ მანანა მამალაძის დაუღალავი შრომა და პროფესიონალიზმი. 

საახალწლოდ მორთულ დარბაზში არაერთხელ გაისმა მოწონების აპლოდისმენტები. 

საგულისხმოა, რომ უკრაინელი ხალხის სოლიდარობის ნიშნად გაისმა ნორჩი 

პიანისტის მიერ შესრულებული უკრაინის სახელმწიფო ჰიმნის ხმა. კონცერტის 

დასასრულს პედაგოგებსა და მოსწავლეებს მიესალმა, კონცერტს მაღალი შეფასება 

მისცა და ახალი წლის ბედნიერად მობრძანება უსურვა სასწავლებლის დირექტორმა, 

ქალბატონმა ლია ეჯიბიამ. 

24.12.2022 წ  ,,მშვიდობა შენდა, ახალო წელო!“ - ამ სლოგანით  ჩაერთნენ საქალაქო 

საახალწლო ღონისძიებათა პროცესში არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე 

სახელოვნებო სასწავლებლის  მოსწავლეები და პედაგოგები. პირველივე აქტივობაში 

მრავალფეროვანი რეპერტუარით წარდგნენ თანაქალაქელთა წინაშე ბავშვთა ფოლკლორული  

ანსამბლი ,,პირიმზე“ (ხელმძღვანელი გია გურგენაძე), საესტრადო შემსრულებლები 



(ხელმძღვანელი ლელა ხვიჩია),  ,,ჰიპ-ჰოპისა“ და თანამედროვე ცეკვების განყოფილების  

მოსწავლეები (ხელმძღვანელები- ნინო დოლიძე და კაკო კაკულია). კრეატიული საახალწლო 

საღამო დაამშვენა  თანამედროვე ესტრადის ნორჩ ვირტუოზთა გამოსვლებმა, ჯგუფმა ,,Voc-

AID”-მა ბადრი დოლბაიას ხელმძღვანელობით. განსაკუთრებით აღსანიშნავია პედაგოგისა 

და ახალგაზრდა მუსიკოსის ბადრი დოლბაიას  იმპროვიზირებული წამყვანობა 

სასწავლებლის ყველა გამომსვლელთათვის, რომელმაც საზოგადოებას აჩვენა ნიჭიერი 

გოგოებისა და ბიჭების  ხელოვნებისადმი დიდი მისწრაფება. 

27.12.2022 წ  ტრადიციას არც ამჯერად უღალატეს არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე 

სახელოვნებო სასწავლებლის მოსწავლეებმა და პედაგოგებმა, რომლებმაც სასწავლებლის 

საკონცერტო დარბაზში, მოწვეული სტუმრებისა და შეკრებილი საზოგადოების წინაშე 

შემაჯამებელი კონცერტი წარმოადგინეს. აქტივობა სლოგანით - ,,მშვიდობა შენ და წელო 

ახალო!" დამდეგ შობა-ახალ წელს მიეძღვნა. მრავალმხრივმა და ჟანრობრივად დახვეწილმა 

რეპერტუარმა აჩვენა პედაგოგების დაუღალავი შრომის ნაყოფი და ნორჩ ხელოვანთა 

ნიჭიერება, კონცერტი დატვირთული იყო კლასიკური მუსიკის, ფოლკლორის, თანამედროვე 

რიტმებისა და მელოდიების ჟღერადობით, ქორეოგრაფიის ნიმუშებით. თითოეული 

გამომსვლელის შემოქმედებითმა პასაჟებმა თვალნათლად წარმოაჩინეს ხელოვნებისადმი 

მისწრაფება და სიყვარული. საზეიმო ღონისძიებას უძღვებოდა სასწავლებლის დირექტორი 

შუშანა (ლია) ეჯიბია. კონცერტს ესწრებოდა ქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის 

კულტურისა და სპორტის სამსახურის უფროსი ზურაბ ტიბუა, რომელმაც მოსწავლეებსა და 

პედაგოგებს შობა-ახალი წელი მიულოცა და შემოქმედებითი წარმატებები უსურვა. 

 29.12.2022 წ   წინასაახალწლო დღეებში აქტიურ შემოქმედებით მუშაობას აგრძელებს არჩილ 

ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის ხალხურ საკრავთა 

განყოფილება და ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,პირიმზე" (ხელმძღვანელი, პედაგოგი 

გია გურგენაძე). სასწავლებლის ნორჩ ფოლკლორისტებს ერთიმეორის მიყოლებით ორი 

საკონცერტო გამოსვლა ქონდათ. პირველ საჯარო სკოლაში ,,პირიმზელებმა" დოლების 

თანხლებით შეასრულეს ქართული ხალხური მუსიკის კომპოზიციები, ხოლო მეოთხე 

საჯარო სკოლის სცენაზე - ,,აჭარული სატრფიალო", რითაც მეტი ელფერი და 

მიმზიდველობა შემატეს მოსწავლეთა მიერ გამართულ საახალწლო-საშობაო ზეიმს. 

 

 

სასწავლებლის დირექტორი                                                              შუშანა (ლია) ეჯიბია 

 

 

 


