
ოკუპაციური თერაპიის საბაკალავრო პროგრამა, თსუ

2019 – 2020 სასწავლო წელი, შემოდგომის I სემესტრი

შესავალი ოკუპაციურ თერაპიაში (მოდელი: პიროვნება - გარემო - ოკუპაცია) 2 ECTS - კურაცია: 16 – 20 სექტემბერი (11:00 – 17:00; ჯამში 30 სთ), კონფერენციის ოთახი,
თსუ III კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. ნინო რუხაძე და რუსუდან ლორთქიფანიძე.

ორშაბათი სამშაბათი

ო
თ
ხშ
აბ
ათ

ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

12:00-14:00
პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები
1 ECTS

თამარ (თაკა) ნოზაძე

ოთახი 201
თსუ III კორპუსი,
ი. ჭავჭავაძის გამზ.  11 ბ

9:00 – 12:00
ანატომია
(სხეულის სტრუქტურები, სხეულის ანატომიური
ნაწილები, როგორიცაა ორგანოები, კიდურები და
მათი ნაწილები; ფოკუსი ძვალკუნთოვან და
ნერვულ სისტემებზე)

ნოდარ ხოდელი

ანატომიის კათედრა, მორფოლოგიის
ინსტიტუტი, ბელიაშვილის 78 (ჭიაურელის
ქუჩასთან კვეთა)

9:00 – 11:00
ფსიქოლოგიის საფუძვლები 1
5 ECTS
(ლექცია, 109 აუდიტორია)

დ. ფარჯანაძე

თსუ III კორპუსი,
ი. ჭავჭავაძის გამზ.  11 ბ

10:00 – 12:00
სოციოლოგია
2 ECTS

შორენა
თურქიაშვილი

ოთახი 310,
თსუ IV კორპუსი,
ი. ჭავჭავაძის გამზ.
14

10:00 – 13:00
ანატომია
(სხეულის
სტრუქტურები,
სხეულის
ანატომიური
ნაწილები,
როგორიცაა
ორგანოები,
კიდურები და
მათი ნაწილები;
ფოკუსი
ძვალკუნთოვან და
ნერვულ
სისტემებზე)

ნოდარ ხოდელი

ანატომიის
კათედრა,
მორფოლოგიის
ინსტიტუტი,
ბელიაშვილის 78
(ჭიაურელის
ქუჩასთან კვეთა)

12:00 – 14:00
ჯანმრთელობა, სოციალური ზრუნვა და კანონმდებლობა
2 ECTS

ეკა ბურკაძე

ოთახი 023, თსუ III კორპუსი,
ი. ჭავჭავაძის გამზ.  11 ბ

15:00 – 19:00
შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები (ხატვა,
ძერწვა, კონსტრუირება)
5 ECTS

ირინე ლოგუა

ოთახი 020
თსუ III კორპუსი,
ი. ჭავჭავაძის გამზ.  11 ბ

16:00 – 18:00
შესავალი ოკუპაციური თერაპიის ფილოსოფიაში
(ძირითადი საფუძვლები, თეორია ოკუპაციურ
თერაპიაში, ოკუპაციური მეცნიერება და კვლევა)
- პროფესიული ინგლისური

ნინო რუხაძე

ოთახი 203 , თსუ III კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის გამზ.
11

14:00 – 16:00
შესავალი ოკუპაციური თერაპიის ფილოსოფიაში
(ძირითადი საფუძვლები, თეორია ოკუპაციურ თერაპიაში,
ოკუპაციური მეცნიერება და კვლევა) - პროფესიული
ინგლისური

ნინო რუხაძე

ოთახი 211, თსუ III კორპუსი, თსუ

18:00 – 19:00
პორტფოლიოს წარმოება, პროფესიული ზრდა და
სწავლაში წინსვლა
2 ECTS

ნინო რუხაძე

ოთახი 203, თსუ III კორპუსი, თსუ

16:00 – 18:00
ფსიქოლოგიის საფუძვლები 1
(სემინარი, 201 აუდიტორია)
ლ. ჩხიკვიშვილი
თსუ III კორპუსი, თსუ



ოკუპაციური თერაპიის საბაკალავრო პროგრამა, თსუ

2019 - 2020 სასწავლო წელი, შემოდგომის III სემესტრი

ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი
13:30 – 15:30
პათოლოგია -
პედიატრიაში და
ნევროლოგიაში
3 ECTS

ირმა გოცირიძე

,,პირველი ნაბიჯი
საქართველო’’,
ლიუბლიანას ქ. 21ბ,
შეხვედრების ოთახი

[იწყება 7 ოქტომბრიდან - 2
დეკემბრის ჩათვლით, 9
კვირა]

10:00 – 12:00
ოკუპაციური თერაპია ბავშვებში
(ზოგადი თეორიული მოდლეები,
რეფერირების ჩარჩო, მტკიცებულებაზე
დაფუძნებული პრაქტიკა)

ნინო რუხაძე, რუსუდან ლორთქიფანიძე,
გურგენიძე ანა
თსუ, III კორპუსი, ოთახი 303

[წინასწარი შეთანხმებით პრაქტიკული
მეცადინეობა ჩატარდება შ. ნუცუბიძის 3,
ჩვილ ბავშვთა სახლში]

10:00 – 11:00
პორტფოლიო
(ინდივიდუალ
ური
შეხვედრები
მენტორთან)
2 ECTS

ნინო რუხაძე

თსუ, III
კორპუსი,
ოთახი 303

10:00 – 12:00
ოკუპაციური თერაპია ბავშვებში
(ზოგადი თეორიული მოდლეები, რეფერირების ჩარჩო, მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკა)

ნინო რუხაძე, რუსუდან ლორთქიფანიძე
თსუ, III კორპუსი, ოთახი 211

[წინასწარი შეთანხმებით პრაქტიკული მეცადინეობა ჩატარდება შ. ნუცუბიძის 3, ჩვილ ბავშვთა სახლში]

10:00 – 12:00
პათოლოგია -
პედიატრიაში
და
ნევროლოგიაშ
ი
3 ECTS

ირაკლი
ნატროშვილი

თსუ, III
კორპუსი,
ოთახი 303

[14 კვირა]

12:00 – 13:30
ოკუპაციური თერაპია პედიატრიულ/სკოლის პრაქტიკაში - პრაქტიკული უნარ-ჩვევები (საკუთარ თავზე
დამოკიდებულება, თამაში, სკოლის უნარ-ჩვევები, პრაქტიკული დამხმარე საშუალებები ინკლუზიურ საზოგადოებაში)

ნინო რუხაძე, რუსუდან ლორთქიფანიძე
თსუ, III კორპუსი, ოთახი 211

[წინასწარი შეთანხმებით პრაქტიკული მეცადინეობა ჩატარდება შ. ნუცუბიძის 3, ჩვილ ბავშვთა სახლში]

12:00 – 13:30
ოკუპაციური თერაპია პედიატრიულ/სკოლის
პრაქტიკაში - პრაქტიკული უნარ-ჩვევები
(საკუთარ თავზე დამოკიდებულება, თამაში,
სკოლის უნარ-ჩვევები, პრაქტიკული დამხმარე
საშუალებები ინკლუზიურ საზოგადოებაში)

ნინო რუხაძე, რუსუდან ლორთქიფანიძე,
გურგენიძე ანა
თსუ, III კორპუსი, ოთახი 303

[წინასწარი შეთანხმებით პრაქტიკული
მეცადინეობა ჩატარდება შ. ნუცუბიძის 3,
ჩვილ ბავშვთა სახლში]

11:00 – 13:00
პედაგოგიკა /
დასწავლის
თეორიები

მაია წულაძე

თსუ, III
კორპუსი,
ოთახი 303

17:00 – 19:00
ადამიანის განვითარება 1
(სემინარი)
5 ECTS

თ. ნუცუბიძე

ოთახი 204, თსუ III
კორპუსი

13:30 – 14:30
ოკუპაციური თერაპია პედიატრიულ/სკოლის
პრაქტიკაში - პრაქტიკა 1 (გუნდური მუშაობის
ჩათვლით)
3 ECTS

რუსუდან ლორთქიფანიძე,

რუსუდან ლორთქიფანიძე
თსუ, III კორპუსი, ოთახი 303

13:30 – 15:30
ინკლუზიური
განათლების
მიდგომა
2 ECTS

მაია
ბაგრატიონი-
გრუზინსკი

მაკლეინის
ასოციაცია
ბავშვებისთვის,
კავსაძის 3,
შეხვედრების
ოთახი

14:00 – 15:00
(ლექცია)
ადამიანის განვითარება 1
5 ECTS

მ. მელიქიშვილი,

ოთახი 304, თსუ III კორპუსი

19:00 – 21:00
უსინათლო და
მცირემხედველი პირების
სივრცითი ორიენტაციისა
და მობილობის უნარები
2 ECTS
(არჩევითი საგანი)

ანა მიქიაშვილი

თსუ, III კორპუსი,
ოთახი 023

15:20 – 16:20
ოკუპაციური თერაპია ბავშვებში
(ზოგადი თეორიული მოდელები, რეფერირების ჩარჩო, მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკა)
5 ECTS

16:20 – 18:20
ოკუპაციური თერაპია პედიატრიულ/სკოლის პრაქტიკაში - პრაქტიკული უნარ-ჩვევები (საკუთარ თავზე
დამოკიდებულება, თამაში, სკოლის უნარ-ჩვევები, პრაქტიკული დამხმარე საშუალებები ინკლუზიურ საზოგადოებაში)
[სენსორული ინტეგრაციის ჩარჩოს ნაწილი]
5 ECTS

ლუსი ჯალაღანია
ქუჩიშვილის 4, ,,თამარ გაგოშიძის ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრი’’ , სალექციო ოთახი



ოკუპაციური თერაპიის საბაკალავრო პროგრამა, თსუ
2019 – 2020 სასწავლო წელი, შემოდგომის სემესტრი V
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სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი
10:00 – 11:00 (ლექცია)
11:00 – 13:00
(სემინარი)
მ. მაჭავარიანი
ნეიროფსიქოლოგიის
საფუძვლები
ECTS 5

ოთახი 204
თსუ, III კორპუსი
ი. ჭავჭავაძის

15:00 – 17:00
ოკუპაციური თერაპია ფიზიკური
შესაძლებლობების შეზღუდვის მქონე
ზრდასრულებთან
(შეფასება და ჩარევა ნევროლოგიური
დაზიანებების მქონე ზრდასრულებთან
და მტკიცებულებაზე დაფუძნებული
პრაქტიკა)

ნინო რუხაძე, რუსუდან ლორთქიფანიძე
ოთახი 303, თსუ, III კორპუსი, ი.
ჭავჭავაძის

(სტუდენტებთან შეთანხმებით
პრაქტიკული ნაწილი ჩატარდება
ნეიროგანვითარების ცენტრში,
ლიუბლანას 2/6, საკონფერენციო
დარბაზში და სახელოსნოში)

10:00 – 12:00
კინეზიოლოგია
2 ECTS

ნინო მიქელაძე

ოთახი 303, თსუ, III კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის

12:00 – 13:00
პრაქტიკა ფსიქიკური ან ფიზიკური ზრუნვის სფეროში
ECTS 9

გურამ ჭეიშვილი, რუსუდან ლორთქიფანიძე, ნინო რუხაძე
მ. შავიშვილის № 1, მტკიცაბულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის ცენტრი

[ინდივიდუალურ სტუდენტთან მოლაპარაკებისამებრ ვიზიტები ბინაზე
ან კლინიკაში კლიენტებთან]

12:00 – 14:00
ნევროლოგია და ნეიროქირურგია
2 ECTS

ნინო მიქელაძე

ოთახი 303, თსუ, III კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის

13:00 –15:00
ოკუპაციური თერაპია ფიზიკური შესაძლებლობების შეზღუდვის მქონე
ზრდასრულებთან
(შეფასება და ჩარევა ნევროლოგიური დაზიანებების მქონე
ზრდასრულებთან და მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკა)
ECTS 4

გურამ ჭეიშვილი

მ. შავიშვილის № 1, მტკიცაბულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის ცენტრი17:00 – 20:00
შეფასება და ინტერვენცია
ნევროლოგიური დაზიანებების მქონე
ზრდასრულებთან – პრაქტიკული უნარ-
ჩვევები

ნინო რუხაძე, რუსუდან ლორთქიფანიძე
ოთახი 303, თსუ, III კორპუსი, ი.
ჭავჭავაძის

(სტუდენტებთან შეთანხმებით
პრაქტიკული ნაწილი ჩატარდება
ნეიროგანვითარების ცენტრში,
ლიუბლანას 2/6, საკონფერენციო
დარბაზში და სახელოსნოში)

14:00 – 16:00
ოკუპაციური თერაპია პროფესიულ ორიენტაციასა და დასაქმებაში
(თემზე დაფუძნებული პროექტები)
ECTS 2

რუსუდან ლორთქიფანიძე

ოთახი 303, თსუ, III კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის

15:00 – 18:00
შეფასება და ინტერვენცია ნევროლოგიური დაზიანებების მქონე
ზრდასრულებთან – პრაქტიკული უნარ-ჩვევები

გურამ ჭეიშვილი

მ. შავიშვილის № 1, მტკიცაბულებაზე დაფუძნებული პრაქტიკის ცენტრი



ოკუპაციური თერაპიის საბაკალავრო პროგრამა, თსუ
2019 - 2020 სასწავლო წელი, შემოდგომის VII სემესტრი
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ხუთშაბათი პარასკევი
15:00 – 18:00
ოკუპაციური თერაპია მარგინალურ ჯგუფებთან
თემზე დაფუძნებული მუშაობის თეორიული
საფუძვლები
5 ECTS

ჯოანა ვან ბრუგენი

(სალომე ბარბაქაძის მხარდაჭერით)

ნეიროგანვითარების ცენტრი, ლუიუბლანას 2/6,
სალექციო ოთახი

15:00 – 18:00
ქართული ჟესტური ენა
4 ECTS

თამარ ჯიქიძე

თსუ III კორპუსი,
ოთახი
020 (15:00-16:00)
023 (16:00-18:00)

13:00 – 16:00
პროექტის შექმნა და მართვა
4 ECTS

გიორგი ძამუკაშვილი

თსუ III კორპუსი, ოთახი 303
17:00 -20:00
პრაქტიკული უნარ-ჩვევები თემთან მუშაობის
სტრატეგიები (ტვინის შტურმი, ჯგუფების
ოკუპაციური საჭიროებების დადგენა,
შესაძლებლობების განვითარება)
5 ECTS

სალომე ბარბაქაძე

ნეიროგანვითარების ცენტრი, ლუიუბლანას 2/6,
სალექციო ოთახი

18:00 – 19:00
პრაქტიკა - თემზე დაფუძნებული
პროექტი
12 ECTS

ჯოანა ვან ბრუგენი

(სალომე ბარბაქაძის მხარდაჭერით)

ნეიროგანვითარების ცენტრი,
ლუიუბლანას 2/6,
სალექციო ოთახი
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