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განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, 1999. 

http://www.europe-eac.com/tbilisi/files/intro_to_entrepreneurship_part2_geo.pdf
http://www.europe-eac.com/tbilisi/files/INTRODUCTION%20TO%20ENTREPRENEURSHIP_ver2R_geo.pdf


29. მ. ნაცვალაძე, საქართველოში საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის განვითარების ზოგიერთი 

ტექნიკურ-ეკონომიკური ასპექტი, პროფესორ-მასწავლებელთა, მეცნიერ-მუშაკთა და 

ასპირანტთა I რესპუბლ. კონფერენცია, თბილისი, 1993. 

30. მ. ნაცვალაძე, ზოგიერთი მოსაზრებანი საქართველოში ჩქაროსნული სამგზავრო 

ტრანსპორტის განვითარების შესახებ, პროფესორ-მასწავლებელთა, მეცნიერ-მუშაკთა და 

ასპირანტთა I რესპუბლ. კონფერენცია, თბილისი, 1993. 

 

პროექტები:  

 

1. 2007-2008 წწ - Hallenic Aid, Ministry Of Foreign Affairs Of Greece, საბერძნეთი, პირეას 

უნივერსიტეტის კვლევითი ცენტრი (Greece, University Of Piraeus Research Centre), ეკონომიკის 

საერთაშორისო სკოლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ISET), მეწარმეობის კურსები 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (საქართველო), ექსპერტი; 

2. 2006-2007 წწ –  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ეკონომიკური 

განათლებისა და განვითარების ცენტრი (CEED). ერთობლივი პროექტი: ,,ტრეინინგი 

ეკონომიკაში პროფესიული განათლების სისტემის პედაგოგებისათვის", ტრენერი; 

3. 2005-2007 წწ – სკოლის ეკონომიკის სახელმძღვანელო /პილოტირება/, XI კლასი, 

თანაავტორი. 

4. 2005-2006-2007 წწ. – აშშ-ის ეკონომიკური განათლების ნაციონალური საბჭო (NCEE), 

ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი (CEED). საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო, სრულიად საქართველოს I, II და III სასკოლო ოლიმპიადა 

,,ეკონომიკაში", ოლიმპიადის კოორდინატორი; 

5. 2005-2006 წწ. –  აშშ-ის ეკონომიკური განათლების ნაციონალური საბჭო (NCEE), პროექტი 

_ ,,ეროვნულ უმცირესობათა სკოლები ეგებებიან ეკონომიკის სწავლას’’,  ქვემო ქართლის 

რეგიონი, I-IX და X-XI კლასები, კოორდინატორი, ტრენერი; 

6. 2005 წ. - აშშ-ის ეკონომიკური განათლების ნაციონალური საბჭო (NCEE), ეკონომიკური 

განათლებისა და განვითარების ცენტრი (CEED). საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტრო - საშუალო სკოლაში საგნის ,,ეკონომიკა" სახელმწიფო სტანდარტების სამუშაო 

ჯგუფის წევრი, კონსულტანტი; 

7.2004 წ. - აშშ-ის ეკონომიკური განათლების ნაციონალური საბჭო (NCEE), პროექტი -,,ეროვნულ 

უმცირესობათა სკოლები ეგებებიან ეკონომიკის სწავლას’’, I-IX და IX-XI კლასები, ტრენერი; 

8. 2003-2004 წწ - ფონდი ,,ღია საზოგადოება–საქართველო”, არასამთავრობო ორგანიზაცია 

,,განათლება, დასაქმება, პროგრესი”, პროექტი: ,,ეკონომიკის მასწავლებელთა მომზადების 

ცენტრი”, ტრეინინგი,  IX-XI კლასები, ტრენერი; 

9. 2002წ  – ფონდი ,,ღია საზოგადოება–საქართველო”, არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,განათლება, 

დასაქმება, პროგრესი”, პროექტი: ,,ეკონომიკის მასწავლებელთა მომზადების ცენტრი”,  II 

ტრეინინგი, IX-XI კლასები, ტრენერი; 

10. 2001-2002წწ. – TACIS-TEMPUS, საქართველო–საფრანგეთის ერთობლივი პროექტი, 

,,ფინანსისტების მომზადება – საქართველოში რეფორმების საყრდენი”, თსუ–პარიზი-8, სენ-

დენის უნივერსიტეტი, ექსპერტი. წიგნი ,,მიკროეკონომიკა” თანაავტორი. 



11. 2001წ. - ფონდი ,,ღია საზოგადოება-საქართველო’’, განათლების მეგაპროექტი: 

მასწავლებელთა საუნივერსიტეტო მომზადების პროგრამა, მონაწილე; 

 

სასწავლო კურსები: 

1. 2003-2004წწ – ასოციაცია ,,სკოლა–ოჯახი–საზოგადოება”, პროგრამა ,,კრიტიკული აზროვნება 

და აქტიური სწავლა უმაღლეს სასწავლებლებში” (კაასუს), ტრეინინგის მონაწილე; 

2. 2003 წ. – თსუ, ასოციაცია ,,განათლება, დასაქმება, პროგრესი”, კომპიუტერული სკოლა. 

3. 2000-2001 წწ. – USA, Economics-International, Tranining Of Treiners,  NCEE, აშშ-ის 

ეკონომიკური განათლების ნაციონალური საბჭოს  პროგრამა ,,ტრენერების მომზადება’’; 

მონაწილე;  

4. 1996-1997 წწ. – ტასისის სახელმწიფო მოხელეთა მომზადების კოლეჯი (,,The  Public  

Administration Collage of  TACIS’’),    მენეჯმენტის, საბაზრო ეკონომიკის, ფინანსების მენეჯმენტის, 

ინფორმაციული სისტემებისა და ტექნოლოგიების კურსები,  ინგლისური ენის კურსი. 


