
თემატური ჯგუფი - ხარისხის მართვა პროფესიულ განათლებაში 

ჯგუფის წევრები 

2012 წლის ივლისი 

  № სახელი, გვარი ორგანიზაცია თანამდებობა ელექტრონული ფოსტა, 
ტელეფონი 

1.  მარინა ჟვანია სსიპ-განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული  
ცენტრი 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და 
განათლების აღიარების სამსახურის უფროსი, 

თემატური ჯგუფის ხელმძღვანელი 

marina.zhvania@eqe.ge 

577 27 88 41 

2.  ლალი შაიშმელაშვილი სსიპ-განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული  
ცენტრი 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და 
განათლების აღიარების სამსახურის უფროსის 

მოადგილე 

Lali.shaishmelashvili@eqe.ge 

577 27 88 49 

3.  ქეთევან ფანჩულიძე   

 

სსიპ- განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული 
ცენტრი  

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და 
განათლების აღიარების  სამსახურის 
საგანმანათლებლო პროგრამების 

სამმართველოს უფროსი 

k.panchulidze@eqe.ge 

577 27 88 43 

4.  ნანი დალაქიშვილი სსიპ- განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული 
ცენტრი საგანმანათლებლო პროგრამებისა და 

განათლების აღიარების სამსახურის 
სპეციალისტი 

nani.dalakishvili@eqe.ge 

577 17 55 77 

 
5.  ლალი ღოღელიანი საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  
დეპარტამენტის უფროსი, პროფესიული 
განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი, 

სრული პროფესორი 

lali_gtu@gtu.ge 

599 70 44 99 
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6.  ანა მჭედლიშვილი საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების სამინისტრო   
პროფესიული და ინკლუზიური განათლების 

განვითარების დეპარტამენტის მთავარი 
სპეციალისტი 

a.mchedlishvili@mes.gov.ge 

577 15 33 05 

 
7.  ლალი ებანოიძე საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების სამინისტრო 
პროფესიული და ინკლუზიური განათლების 

განვითარების დეპარტამენტის უფროსი 
lebanoidze@mes.gov.ge 

 
577119984 

8.  ანი ქიტიაშვილი  ETF პროექტის  - 
”პროფესიული 
საგანმანათლებლო 
პროგრამების და 
სტანდარტების განვითარება 
საქართველოში”    

ეროვნული კოორდინატორი kitiashvili@yahoo.com 

577 53 00 63 

9.  მაკა კორძაძე  სსიპ- განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული 
ცენტრი 

საგანმანათლებლო პროგრამებისა და 
განათლების აღიარების სამსახურის 

სპეციალისტი 

Maka.kordzadze@eqe.ge 

577 27 88 21 

10.  მაია ჩიხლაძე  საზოგადოებრივი კოლეჯი 
”პანაცეა” 

დირექტორის მოადგილე chikhladzemaia@yahoo.com 

577747444 

11.  ნინო ჟვანია  ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო  
უნივერსიტეტი 

ხარისხის სამსახურის უფროსი Nino,zhvania@iliauni.edu.ge 

577 55 64 88 

12.  რუსუდან ჩართოლანი ა(ა)იპ თბილისის 
პროფესიული კოლეჯი 
”იკაროსი” დირექტორი 

rusiko.72@gmail.com 

577 900 405 
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13.  ნინო კოპალეიშვილი სსიპ- განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული 
ცენტრის 

საერთაშორისო ურთიერთობების  
სამმართველოს უფროსი 

nkopaleishvili@yahoo.com 

577 15 33 01 

14.  კოტე ჩოკორაია სსიპ- განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული 
ცენტრი 

ავტორიზაციის სამმართველოს უფროსი kote.chokoraia@eqe.ge 
 

577278883 
15.  თეა კვინტრაძე სსიპ მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარების 
ცენტრი 

დირექტორის მოადგილე tkvintradze@tpdc.ge 
 

577 40 46 51 
16.  აბდულ კახიძე ა(ა)იპ ბათუმის საზღვაო 

აკადემია 
ხარისხის სამსახურის უფროსი a.kakhidze@bsma.edu.ge 

 
599 513 593 

 
17.  ნუგზარ ჭინჭარაული საქართველოს საჯარო 

მოსამსახურეთა პროფესიული 
კავშირი 

თავმჯდომარე chincharauli@pstug.ge 
 

577 15 80 10 
18.  თამარ ვეფხვაძე თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
ხარისხის სამსახურის უფროსი tatavepkhvadze@yahoo.com 

 
577 94 70 06 

 
19.  სალომე კვირიკაძე საქართველოს სავაჭრო-

სამრეწველო პალატა 
მომსახურების ოფიცერი 245 75 68 

20.  ნანა ნამგალაძე პროფესიული კოლეჯი 
”მერმისი” 

ხარისხის მენეჯერი  
sershot@yahoo.com 

 
5 77 95-95-92 
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