საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ინფორმაცია პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი პირების შესახებ
ფაკულტეტი: განათლება
პროფესიული პროგრამა: ბაგა ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი
საფეხური: მე-5
#

5

მოდულის
კოდი
0410005
0610004
0230102
0110001
0110002
0110101

6

0110102

საწარმოო პრაქტიკა - ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი

7

0110103

8

0110104

პრაქტიკული პროექტი ბაგა-ბაღის აღმზრდელი
პედაგოგისათვის- ფიზიკური გარემოსა და თამაშით სწავლების
გამოყენებით ადრეული ასაკის აღსაზრდელთა მრავალმხრივი
განვითარება. ძირითადი ეტაპები
ადრეული განვითარების თავისებურებები

9

0110105

ადრეული განათლების კურიკულუმი

10

0110106

ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომა

11

0110107

სააღმზრდელო გარემო

12

0110108

სააღმზრდელო პროცესი

1
2
3
4

მოდული რომელსაც ახორციელებს/განახორციელებს
მეწარმეობა 3
ინფორმაციული წიგნიერება 2
უცხოური ენა
ქართული ენა A2
ქართული ენა B1
გაცნობითი პრაქტიკა - ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი

სახელი, გვარი
მზია ბაკურიძე
იბრაიმ დიდმანიძე
ირმა აბაშიძე
ნათელა ფარტენაძე

საკონტაქტო ინფორმაცია
მობილური
ელ. ფოსტა
568 191929
mziabakuridze@gmail.com
599 276600
ibraim.didmanidze@bsu.edu.ge
593 751222
irma.abashidze@yahoo.com
natela.fartenadze@bsu.edu.ge
577 179744

ნატო შეროზია
მარინე ბეჟანიძე
ნატო შეროზია
რუსუდან ბერიძე
ნინო თურმანიძე
ნატო კილაძე
ნინო ჭანიშვილი
ლელა თავდგირიძე
მარინე მამულაძე

577 173707
577145401
577 173707
514 082166
595 011274
555 168842
591 922709
577 979379
591 070523

natosherozia@bsu.edu.ge
m.bejanidze@mail.ru
natosherozia@bsu.edu.ge
r.shavgulidze@rambler.ru
ninachka.turmanidze@gmail.com
Giorgi_13@mail.ru
lela.tavdgiridze@bsu.edu.ge
marinemamuladze@mail.ru

რუსუდან ბერიძე
ლელა თავდგირიძე
თამილა დევაძე
ნანა მაკარაძე
მადონა მიქელაძე
ნანა მაკარაძე
რუსუდან კეჭაყმაძე
მარიანა გოგოლიშვილი
ნანი მამულაძე
ბერიძე ქეთვან
რუსუდან ცინცაძე
ნანი მამულაძე

514 082166
577 979379
591 980669
593 606071
577 141011
593 606071
568 937543
591 980699
577 141056
577 717150
595 084167
577 141056

r.shavgulidze@rambler.ru
lela.tavdgiridze@bsu.edu.ge
tamila.devadze.82@mail.ru
nmakaradze@bsu.edu.ge
madona.miqeladze@bsu.edu.ge
nmakaradze@bsu.edu.ge
r.kechakmadze@bsu.edu.ge
gogolimariana85@gmail.com
nanimamuladze@bsu.edu.ge
k.beridze@bsu.edu.ge
rusocincadze@mail.ru
nanimamuladze@bsu.edu.ge

13

0110109

სწავლების შინაარსი: კომუნიკაცია, მეტყველება, წიგნიერება

14

0110110

სწავლების შინაარსი: მეცნიერება და მათემატიკა

15

0110111

16

0110112

სწავლების შინაარსი: სახვითი და პერფორმანსული ხელოვნება
და ფიზიკური აქტივობები
დაკვირვება და შეფასება

17

0110113

18

0110114

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობის
თვისებურებები
ოჯახი, თემი და სააღმზრდელო დაწესებულება

19
20
21

0110115
0110116
0110117
0110118
0110119

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება
პროფესიული ეთიკა
ხატვა
ძერწვა
ორიგამი, კირიგამი და აპლიკაცია

მარინე ბეჟანიძე
რუსუდან ცინცაძე
ქეთევან შოთაძე
ნინო თურმანიძე
ნინო გოგიჩაიშვილი
მზევინარ ბაკურიძე
ხათუნა სულამანიძე
სოფიო სანიკიძე

577 145401
595 084167
577 456061
595 011274
558 944667
597 816300
593 567191
591 310775

m.bejanidze@mail.ru
rusocincadze@mail.ru
qetevan.shotadze@bsu.edu.ge
ninachka.turmanidze@gmail.com
Nino.gocha@mail.ru
bakuridzemzevinari@mail.ru
khatuna.sulamanidze@mail.ru
sofio.sanikidze@bsu.edu.ge

ნანა მაკარაძე
რუსუდან კეჭაყმაძე
მარიანა გოგოლიშვილი
მარინე გურგენიძე

593 606071
568 937543
591 980699
579 251231

nmakaradze@bsu.edu.ge
r.kechakmadze@bsu.edu.ge
gogolimariana85@gmail.com
marine.gurgenidze@bsu.edu.ge

ნატო შეროზია
ლელა თავდგირიძე
ნაირა ბაჯელიძე
მარინე გურგენიძე
გული შერვაშიძე
სოფიო სანიკიძე

577 173707
577 979379
593723870
579 251231
577 718088
591 310775

natosherozia@bsu.edu.ge
lela.tavdgiridze@bsu.edu.ge
Nairabajelidze@mail.ru
marine.gurgenidze@bsu.edu.ge
guli.shervashidze@bsu.edu.ge
sofio.sanikidze@bsu.edu.ge

