
ა(ა)იპ აკაკი ჩხაიძის სახელობის  სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის მიერ 

 2022     წელს  გაწეული საქმიანობის ანგარიში 

 

  თვითმმართველი ქ. ფოთის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი  აკაკი 

ჩხაიძის სახელობის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელი, დაფუძნდა 1997 წელს, 

საქართველოს კულტურის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე. სასწავლებელი  ახორციელებს 

ხალხური რეწვისა და დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების, პროფესიული განათლების 

არაფორმალურ პროგრამას. სასწავლებელში პროფესიის დაუფლება მიმდინარეობს სრული 

ზოგადი განათლების მიღების პარალელურად.  ფუნქციონირებს 5 ფაკულტეტი: ხის 

მხატვრული დამუშავება, კერამიკა, მხატვრული ქსოვა (ხალიჩა, ფარდაგი, გობელენი), 

ტანსაცმლის მხატვრული დამუშავება, ლითონის მხატვრული დამუშავება(ტიხრული 

მინანქარი).   

      სასწავლებელში მიმდინარეობს, როგორც ჯგუფური, ისე ინდივიდუალური მუშაობა. 

ინტენსიურად ტარდება გამოფენები, შემეცნებითი ღონისძიებები. სასწავლებლის 

მოსწავლეები  მონაწილეობენ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო გამოფენებში.  არსებობის 25 

წლის მანძილზე სასწავლებელმა აღზარდა და ხალხურ რეწვას აზიარა არაერთი ახალგაზრდა, 

რომლებიც დასაქმებულნი არიან, როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო სექტორში. 

სასწავლებელში სწავლობენ სწავლას ჩამოცილებული, ობოლი, მზრუნველობას მოკლებული 

და შეზღუდულ უნარიანი მოზარდები, რომლებიც სახელოვნებო პროფესიებს ეუფლებიან 

საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით. სასწავლებელში პედაგოგიურ საქმიანობას ეწევა 

შესაბამისი განათლებისა და მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პედაგოგი. 

სასწავლებელი ფუნქციონირებს 2 კორპუსში. I (მდებარე 9 აპრილის N 15)  II (მდებარე თამარ 

მეფის ქ.17) სასწავლებელსი მიმდინარეობს  2 საფეხურიანი სწავლება . I საფეხური-სამხატვრო 

სკოლა , II საფეხური სამხატვრო სასწავლებელი. 

სამხატვრო სასწავლებელი საქმიანობას ანხორციელებს სასწავლებლის დირექტორის მიერ 

დამტკიცებული   სასწავლო წლის  გეგმის მიხედვით 

საანგარიშო პერიოდში   ა(ა)იპ აკაკი ჩხაიძის სახელობის  სახელოვნებო სამხატვრო 

სასწავლებელში  მოსწავლეთა რაოდებობა შეადგენს 190 მოსწავლეს. 

2022 წელს სასწავლებელს მიენიჭა აკაკი ჩხაიძის სახელი . 

  

      საანგარიშო პერიოდში სამხატვრო სასწავლებელში განხორციელდა შემდეგი სასწავლო 

შემოქმედებითი საქმიანობა: 

.  9 მარტს  სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის მოსწავლეებმა საგამოფენო დარბაზში  

წარმოადგინეს გამოფენა "ქალი და მარტი". 

.     17 მარტს   ქ. ფოთის საგამოფენო დარბაზში ჩატარდა  ხატვა-ფერწერის პედაგოგის  მაია 

გერსამიას   პერსონალური   გამოფენა.  

. 3 აპრილს, ქ.ფოთის ცენტრალურ პარკში, პირველად ჩატარდა ჩარეტის ფესტივალი. 

სამხატვრო  სასწავლებელიც ჩაერთო ამ ფესტივალში, სადაც წარსდგა მრავალფეროვანი  

ნამუშევრით. 

 

.  8 აპრილს სამხატვრო სასწავლებლის დირექტორმა მაიკო კორკელიამ  და სამხატვრო 

სასწავლებლის პედაგოგმა მაია გერსამიამ  ქ. ფოთის საგამოფენო დარბაზში  ჩაატარეს 

შეხვედრა ქ. ფოთის მე-2 და მე-12 საჯარო სკოლების მოსწავლეებთან. შეხვედრის თემა - 

მოსწავლეებისთვის გამოფენის არსის გაცნობა და სახვითი ხელოვნების  ჟანრების 

მიმოხილვა. 



. მონაწილეობა გამოფენაში,“მე მინდა საქართველო მიცნობდეს". გამოფენის 

ორგანიზატორი კომპანია „კრეატივ ივენთი“. გამოფენა ჩატარდა ვ. სარაჯიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში 

. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი გამოფენა „ათთორმეტი საუფლო 

დღესასწაული“ გაიმართა 1 მაისს საკათედრო ტაძრის სამრევლო დარბაზში 1 მაისს, 

კვირაცხოვლობის დღეს 

. 18 მაისს გაიმართა ნაციონალური სამოსის დღისადმი მიძღვნილი  მხატვრული კოლაჟების 

გამოფენა 

. 1 ივნისს ბავშვთა საერთაშორისო დღეს გაიმართა თოჯინური სპექტაკლის ჩვენება 

სამხატვრო სტუდიის აღსაზრდელებისთვის 

. 5 ივნისს გაიმართა პედაგოგ იზო ლოლუას კლასის შემაჯამებელი გამოფენა 

.  საერთაშორისო პლენერი „პალიტრა 2022“   გაიმართა 5-15 ივნისს 

. ფოტოხელოვნების საერთაშორისო   ფესტევალი    „შავი ზღვა-ფოთი 2022 „ გაიმართა 10-16 

ივლისს 

. 25 ივნისს გაიმართა 2022 წლის კურსდამთავრებულთა შემაჯამებელი ნაშრომების საჯარო 

დაცვა 

. ა(ა) იპ ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელში 2022 

წლის 28 ივნისს გაიმართა სასწავლებელთან არსებული სამხატვრო სტუდიის 

მოსწავლეთა ნამუშევრების შემაჯამებელი გამოფენა(პედაგოგი მაია ჩარაევა) 

. 2022 წლის 10 ივლისს ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სამხატვრო 

სასწავლებლის პედაგოგებმა მონაწილეობა მიიღეს „კრეატივ ივენთი”-ს შემოქმედებით 

გუნდისა და თბილისის მერიის მიერ ორგანიზებულ გამოფენაში „გაიცანით პედაგოგი 

მხატვრები”,რომელიც გაიმართა ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო კონსერვატორიის ფოიეში და დიდ საკონცერტო დარბაზში. 

. 28 ივლისს  ბათუმში რიგით მეცხრე საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი-Batumi 

Black Sea Music and Art Festival ჩატარდა, სადაც მონაწილეობა მიიღო ა(ა)იპ ქ. ფოთის 

მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებელმა. ფესტივალის ფარგლებში, 

სასწავლებელმა გამოფენაზე წარადგინა ხალხური რეწვის, დეკორატიულ გამოყენებითი 

და სახვითი ხელოვნების ნიმუშები, რომელმაც დამთვალიერებლების დიდი მოწონება 

დაიმსახურა. 

.     სამხატვრო სასწავლებლის მოსწავლეთა მონაწილეობა საერთაშორისო პლატფორმა ნორჩი 

მხატვრებისათვის   „მომავლის მხატვრები“ გამოცხადებულ ბავშვთა ნახატების კონკურსში.   

თემა: “მშვიდობა” 5 სექტემბერი 

.  19 სექტემბერს  ა(ა)იპ ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სამხატვრო 

სასწავლებელმა მონაწილეობა მიიღო ახალი სასწავლო წლისადმი მიძღვნილ საქალაქო 

ღონისძიებაში „ცოდნის დღესასწაული“. სასწავლებელი საზოგადოების წინაშე წარსდგა 

მრავალფეროვანი გამოფენით. 



. 21 ოქტომბერს  „თბილისობაზე“ ქ. ფოთის აკაკი ჩხაიძის სახელობის სახელოვნებო 

სამხატვრო სასწავლებელმა, ეთნოგრაფიულ მუზეუმში  გამოფინა ხალხური რეწვის 

ნიმუშები  

. სამხატვრო სასწავლებლის ანიმაციის ჯგუფის მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 

ანიმაციის ფილმების მე-14 საერთაშორისო ფესტევალში „ თოფუზი“ . 
. 16 ნოემბერს გაიმართა  ტოლერანტობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი პოსტერების 

პრეზენტაცია ქ. ფოთის სინაგოგაში 

.  მონაწილეობის  მიღება საქართველოს პროკურატურის ქალთა მიმართ ძალადობის და 

მკვლელობის წინააღმდეგ საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში არტ-ნამუშევრების 

კონკურსში  „არა ფემიციდს“ 

. ა(ა)იპ ქ. ფოთის აკ. ჩხაიძის სახელობის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის 

მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ 

ორგანიზებულ კამპანიაში- ,,არა ბავშვთა ძალადობას, ძალა უფლებას“ .კამპანია 19 

ნოემბრიდან - 8 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდა და 9 დეკემბერს შეჯამდა   

. სასწავლებელმა მონაწილეობა მიიღო  საახალწლო გამოფენა -გაყიდვაში, რომელიც 

გაიმართა ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე  25, 31დეკემბერსა  და 7 იანვარს 

  

ა(ა)იპ აკაკი ჩხაიძის სახელობის  ქ. ფოთის  სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის 

ბიუჯეტი  2022 წელს :  297, 4 ათასი ლარი 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

სასწავლებლის დირექტორი                     მაია კორკელია 


