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    ნაშრომი წარმოადგენს შერეული კვლევას, რომელიც შეეხება დიალექტიზმებს 
მოსწავლეთა მეტყველებაში და მათი აღმოფხვრის გზებს სასკოლო განათლების საბაზო 
საფეხურზე, კერძოდ, კასპის რ-ნ სოფ. დოესისა და სოფ. სასირეთის საშუალო სკოლებში. 
კვლევის მიზანს წარმოადგენს: 

  ა)საკითხის ირგვლივ არსებული ლიტერატურის შესწავლა; ბ)ე.ს.გ-ის და სასკოლო 
სახელმძღვანელოების ანალიზი; გ)ამ კუთხით მასწავლებელთა გამოცდილების შესწავლა და 
დ)კვლევის შედეგად მეთოდიკური ხასიათის დასკვნების შემუშავება. საკვლევ ფაქტორებს 
წარმოადგენს: ე.ს.გ-მა, სასკოლო სახელმძღვანელოები და მხატვრული ტექსტები, 
სახელმძღვანელოში შესული დავალებათა ტიპები, საკვლევი საკითხი მეთოდიკურ 
ლიტერატურაში, მასწავლებელთა პასუხები, მოსწავლეთა პასუხები.  

    აღნიშნული კვლევის ჩატარების დროს  ჩატარდა შემდეგი სახის მეთოდური მუშობა: 

ა)ჩატარდა  საკითხის ირგვლივ არსებული სამეცნიერო და მეთოდური ლიტერატურა 
ანალიზი;  

ბ)საკითხის მიხედვით გაანალიდა ეროვნული სასწავლო გეგმა-ქართული ენისა და 
ლიტერატურის საგნობრივი სტანდარტი სწავლების საბაზო საფეხურზე, გაანალიზდა 
ქართული ენისა და ლიტერტურის სახელმძღვანელოები;  

გ)ჩატარდა მოსწავლეთა და მასწავლებელთა ანკეტირება;  

    ნაშრომში ასევე ცალკე არის წარმოდგენილი მასწავლებელთა და მოსწავლეთა 
ანკეტირების შედეგები. ნაშრომის დასასრულს დასკვნის სახით ჩამოყალიბდა შესაბამისი 
მეთოდური სტარტეგიები.  
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