
Сурагчид сурч байгаа эсэхийг мэдэх 5 арга 

Сурагчид нь ямар ч сурах хүсэл эрмэлзэлгүй, сурах 
сонирхолгүй ангийг та харж байсан уу? Тийм ангид хичээл 
орж байгаа багш яаж байсан бэ? Заах юмаа л үргэлжлүүлэн 
заасаар байсан уу, эсвэл сурагчдаа татан оролцуулж, хичээлээ 
сонирхолтой болгохын тулд чадах бүхнээ хийж байсан уу? 

Багшийн гол үүрэг хариуцлага бол сурагчиддаа сурах сэдэл 
төрүүлэх, тэднийг сурах хүсэлтэй болгох юм 

Харамсалтай нь сурах нь сурагчдын үүрэг гэж боддог багш 
олон байдаг. Тийм багш нар материалыг системтэйгээр 
сурагчдад хүргэж байгаагаа зааж сургаж байна гэж ойлгодог. 
Гэтэл жинхэнэ багш хүний зүрх арай өөрөөр цохилж байх 
ёстой. Багшийн хийх хамгийн гол ажил бол сурагчиддаа сурах 
сэдэл төрүүлэх, тэднийг сурах хүсэл эрмэлзэлтэй болгох юм. 
Хүүхэд сайн сурахгүй байгаа бол багш сайн заагаагүй байна 
л гэсэн үг.  

Тэгэхлээр сурагчдаа яаж сурах хүсэл тэмүүлэлтэй болгох вэ?
Сурагчид таны хичээлийг сурч байгаа эсэхийг мэдэх энгийн 
аргуудыг бид хүргэж байна. 

• Бэлтгэлтэй бай. Заах хичээлээ сайн мэддэг байх нь маш 
чухал. Материалаа хэдий чинээ сайн мэднэ, төдий чинээ 
сурагчдаа харж ажиглаж, хэн нь анхаарч, хэн нь харин 
анхаарахгүй байгааг мэдэхэд амар байна. Хичээлээ заахдаа 
тэмдэглэл рүүгээ байн байн хараад байх юм бол сурагчдаа 
хичээлдээ татан оролцуулж, тэдний анхаарлыг зааж байгаа 
зүйл дээрээ төвлөрүүлэхэд маш хэцүү байх болно.  

• Өөрчлөлтөнд бэлэн бай. Таны нэг бүрчлэн төлөвлөж бэлдсэн 
хичээл төлөвлөсний дагуу явахгүй байх үе гарна. Тэр үед 
төлөвлөгөөгөө хойш тавиад, өөр аргаар үзэх хэрэгтэй болно. 
Заах арга барилаа өөрчил, завсарлагаа ав, эсвэл нөхцөл 
байдлыг өөрчлөхийн тулд хүүхдүүдтэйгээ хамт цоо шинэ юм 
хий. Төлөвлөгөөний дагуу биш байна гэхээс бүү ай, заавал 
тийм байх алба ч үгүй! Материалаа сайн мэддэг, хангалттай 
сайн бэлдсэн л бол энэ бүхнийг та төвөггүй хийж чадна.   

�   Сурагчдаа хичээлдээ татан оролцуул, тэдний анхаарлыг 



хичээл рүүгээ хандуул.  Аль нэг сурагч анхаарахгүй байвал
анхаарлыг нь татах ямар нэг зүйл хий! Өөрийнхөө тухай 
ярьж өг, шог хошин зүйл ярь, асуулт асуу. Та тэр сурагчийн
сурах арга барилд тааруулж заахгүй байгаа учраас 
анхаарахгүй байж болох юм. Тиймээс түүний анхаарлыг 
татах ямар нэг зүйл хийх хэрэгтэй.

�Шаардлагатай бол дахиад заа. Сурагчид нь материалыг 
өөрийн болгоогүй байхад багш дараагийн шинэ хичээлийг 
зааж эхлэх явдал маш түгээмэл байдаг. Сурагчдын шалгалт 
шүүлгийн дүн таны дараагийн алхмуудыг тодорхойлж байх
ёстой. Шалгалтын дараа сурагчид хичээлээ сайн ойлгоогүй 
байгаа нь харагдах юм бол дахиж заах, эсвэл илүү 
тодруулж, тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй.  

� Бодож тунгаах, эргэцүүлэх цаг гарга. Хичээлийн дараа, 
эсвэл сургалт семинарын дараа өөрөө өөртөө үнэлэлт 
дүгнэлт өгөөд сурчихвал маш хэрэгтэй. Юу нь сайн болсон, 
дараа яавал илүү сайн хийж чадах талаар бодоорой. 
Багшийн хувьд таны хийх ёстой ажил бол сурагчиддаа юм 
заах, сургах, ойлгуулах, өөрөөр хэлбэл тэд таны заасан 
зүйлийг сурсан, мэдсэн, ойлгосон байх ёстой гэдгийг 
санаарай. Хэрвээ хүүхдүүдэд сурахад хэцүү байгаа бол та
хийж байгаа зүйлээ өөрчилж байж хичээлээ амжилттай 
сайн зааж чадна гэсэн үг.

Хичээлээ сайн ойлгож сурсан сурагчийн илүү ихийг сурч 
мэдэх хүсэл тэмүүлэл улам бүр нэмэгдэнэ. Сурагчдынхаа 
төлөө хэр их зориулалт гаргана тэр хэрээрээ танай сургуульд 
ашигтай. Сурагчиддаа оюуны хөрөнгө оруулалт их хийх тусам 
ногдол ашиг нь их байна. Тиймээс энэ чухал үүрэг 
хариуцлагыг та бүү умартаарай!


