
ღონისძიებათა მომწყობი (ანიმატორი )                                                                                                                                                      

ანიმატორი არის სადღესასწაულო ღონისძიებების მოწყობის სპეციალისტი, რომელიც გართობის 

მიზნით კარგი განწყობის შექმნასა და შენარჩუნებაზეა ორიენტირებული. 

პროფესიის თავისებურებები. გართობას ეძებს ის, ვინც 

გადაღლილია ყოველდღიური რუტინითა და განტვირთვას  

ეძლევა, ახალი ძალების მოკრების მიზნით.                                                                               

ჩვენს დროში ბევრი ძველი პროფესია ახალ სიცოცხლეს 

იძენს. ანიმატორი არის მსახიობი, რომელიც ართობს, 

ასახიერებს ამა თუ იმ პერსონაჟს და ცდილობს შექმნას და 

შეინარჩუნოს კარგი განწყობა ღონისძიებებზე. ასევე, 

ანიმატორის მოვალეობებში შედის სასტუმროების 

ვიზიტორების გაყოლა-გართობა(სასტუმროს ანიმატორი). თანამედროვე პირობებში 

ანიმატორები იყენებენ ახალი ფორმებისა და შემადგენლობის ციფრულ ტექნიკას. ძირითადად 

ესენი არიან რეკლამირებისა და გართობის სპეციალისტები. ისინი მონაწილეობას იღებენ 

სხვადასხვა დღესასწაულებში (იუბილე, კორპორატიული საღამოები, საბავშვო ღონისძიებები). 

ანიმატორები დაკავებული არიან პრომო-აქციებში (ლატარია, სარეკლამო  აქცია, 

პრეზენტაციები). ამის მიხედვით ანიმატორის მოვალეობები სხვადასხვანაირია. ისინი ატარებენ 

განსხვავებული სახის საღამოებს, შოუს, თუ დისკოთეკებს,  ასევე სპორტულ და გასართობ 

ღონისძიებებს. სამუშაოს დასაწყისში ისინი ირჩევენ მუსიკას, მუსიკალურ გაფორმებას.  ეს 

დამოკიდებულია შეკვეთილი ღონისძიების თვისებებზე, ხასიათზე. იძიებენ კონკურსებს, 

ვიქტორინებს. შემდეგ ხდება სადღესასწაულო ფართის მომზადება-გაფორმება, შესაფერისი 

სამოსის შერჩევა-შესყიდვა, გრიმის და აუცილებელი მორთულობის შერჩევა. ანიმატორი 

ამუშავებს სცენარს შემკვეთთან, განიხილავს წარმოდგენის პროცესს. არსებობს რამდენიმე სახის 

ანიმატორი: 1. საბავშვო ანიმატორი, რომელიც მუშაობს 3-დან 14 წლამდე ბავშვების 

ღონისძიებებზე. მის მიერ შედგენილი გასართობი პროგრამა შეესაბამება ბავშვების ასაკს.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.კორპორატიული პროგრამის ანიმატორი ეს არის მსახიობი სპეციალური სამოსით, რომელიც 

ეხმარება წამყვანს ღონისძიების წარმართვაში. 3.ტურისტული ბიზნესის ანიმატორი-

უნივერსალური მსახიობი, რომელიც განსახვავებულ პროგრამებს ატარებს 

დამსვენებელთათვის, ეს იქნება გასართობი, სპორტული, თუ საბავშვო.                                                                                                                                             

ანიმატორის პროფესია არის საინტერესო და შემოქმედებითი, მოგზაურობების და ახალი 

მეგობრების შეძენის შესაძლებლობით, მაგრამ ასევე რთულიც, რადგან ხანგრძლივი დროით  

უწევთ ფეხზე დგომა. ამ სფეროთი ძირითადად დაინტერესებული არიან  შესაბამისი ცოდნითა 

და უნარებით  აღჭურვილი  ახალგაზრდები. 

მნიშვნელოვანი თვისებები. არტისტულობა, მაღალი ხმა, სწორი მეტყველება, პოზიტიურობა, 

ადამიანებთან საერთო ენის გამონახვის უნარი, კომუნიკაბელობა, ენერგიულობა, 

გულწრფელობა, მიმზიდველი გარეგნობა, კარგი ჯანმრთელობა, იმპროვიზაციის უნარი-ეს ის 

თვისებებია, რომლითაც უნდა იყოს აღჭურვილი ანიმატორი. 



ცოდნა და უნარები. ანიმატორისათვის აუცილებელია ფსიქოლოგიის საფუძვლების ცოდნა, 

ასევე იგი უნდა ფლობდეს ქორეოგრაფიას და მსახიობის ოსტატობას; მუსიკალური სმენა და 

მსახიობური ტალანტი, ღონისძიების წარმართვისათვის აუცილებელი აპარატურის გამოყენების 

ცოდნა, პოპულარული სიმღერების, ხუმრობების, თამაშების და კონკურსების ცოდნა, უცხო ენის 

ცოდნა-ყველა ეს ცოდნა და უნარი უნდა ჰქონდეს ანიმატორს. 

სამუშაო ადგილი. ანიმატორს შეუძლია იმუშაოს დღესასწაულების სააგენტოში, რესტორნებსა 

და ღამის კლუბებში, ატრაქციონების პარკებში, გამოფენებზე, სასტუმროებში, დასასვენებელ  

სახლებში, საბავშვო ბაღებში, სავაჭრო ცენტრების  ბავშვთა ოთახებში. 

განათლება. ამ პროფესიით მუშაობისათვის არ არის აუცილებელი სპეციალური განათლება. 

შესაძლებელია მხოლოდ ანიმატორის კურსების გავლა. 

 


