
Гол чухал гэснийг л заа 

Сурагчиддаа сурах сэдэл төрүүлж, хүүхдүүд заасан 
материалыг марталгүй санаж байх нь багшийн туйлын зорилго
юм. Энэ бол тийм ч амархан хийчих ажил биш гэдгийг багш 
гэдэг хүндтэй нэрийг зүүж байгаа хүн бүхэн сайн мэднэ. 
Тиймээс зорилгодоо хүрэхэд тань туслах практик арга 
замуудыг бид цуврал болгон хүргэж байна. Ингээд эхний 
хэсгийг хүлээн авна уу.       

Гол чухал гэснийг л заа 

20%-ийн хүчин чармайлт 80%-ийн үр дүнд хүргэдэг гэсэн 
Паретогийн зарчим буюу 80/20 дүрэм гэж байдаг. Энэ зарчмыг
Италийн эдийн засагч Парето анх гаргаж ирсэн. Тэрээр 
Италийн газар нутгийн ихэнх хэсгийг цөөхөн хэдэн хүн 
эзэмшиж байгааг хараад ийм дүгнэлтэнд хүрсэн байна. Өнөө 
үед дэлхийн нийт баялгийн 80%-ийг дэлхийн хүн амын ердөө 
20% л эзэмшиж байгаагаас энэ зарчим хүчин төгөлдөр 
үйлчилсээр байгааг харж болно. Энэ зарчим бөмбөрцгийн улс 
орнуудыг хэмжээнд төдийгүй амьдралын бусад талбар дээр ч 
бас үйлчилдэг. 

Жишээ нь бизнесийн салбарт 80/20-ийн дүрмийн дагуу бол 
тухайн компанийн үйлдвэрлэж эсвэл борлуулж байгаа бүх 
бүтээгдэхүүний 20% нь компанийн нийт ашгийн 80%-ийг 
бүрдүүлдэг. Худалдааны ажилтнуудын 20% нь нийт ашгийн 
80%-ийг олдог, мөн компанийн талаарх гомдол саналын 80%-
ийг нийт үйлчлүүлэгчдийн 20% нь л гаргадаг гэж үзэж болох
юм. Ихэнх бизнес эрхлэгчид тэр 20%-ийг зөв олж тодорхойлох
нь бизнесээ амжилттай явуулахын нууц гэдэгтэй санал 
нийлдэг.  

Чухал хэрэгтэй, цомхон чанартай мэдлэг үү, эсвэл хэрэгтэй 
хэрэггүй баахан мэдээлэл үү?  

Энэ зарчим тэгвэл сургалт явуулах, хичээл заахтай ямар 
хамаатай вэ гэсэн асуулт гарч ирнэ. Бизнес эрхлэгчдийн нэгэн 



адил багш, сурган хүмүүжүүлэгчид тэр 20% юу байхыг сайн 
мэддэг байх хэрэгтэй. Та сурагчиддаа хязгааргүй их мэдээлэл 
хүргэж, маш их агуулга зааж болох ч гэсэн тэд бүгд 
хүүхдүүдийн эзэмших мэргэжил, амьдрал ахуйд нь хэрэг 
болох мэдээ мэдээлэл байж чадахгүй. Паретогийн зарчмын 
дагуу бол заасан зүйлийн 80% нь магадгүй ямар ч хамаагүй 
мэдээ мэдээлэл байж болох юм. Багш хүний хувьд та ямар 
мэдээлэл зайлшгүй чухал хэрэгтэй, харин ямар мэдээлэл 
онцын шаардлагагүй гэдгийг ялгаж салгаж чаддаг байх 
хэрэгтэй.

Сурагчиддаа тэр 20%-ийг заа

Төгс сургалтын орчин гэж багш хамгийн чухал хэрэгцээтэй 
гэсэн 20%-ийг л заадаг орчинг хэлэх байсан байх. Хэрэгтэй 
хэрэггүй баахан мэдээлэл олох, боловсруулах, заах, сурах гэж 
хамаг цагаа барахгүй байвал багш сурагчдын аль аль нь илүү 
их эрч хүчтэй, хичээлдээ илүү дур сонирхолтой байх нь 
дамжиггүй. Ялангуяа хамгийн хэрэгтэй гэсэн мэдээ 
мэдээллийг авч, хамгийн хэрэгтэй хичээлүүд заагдаж байгааг 
мэдэж байгаа сурагчдад ямар байх бол! Харамсалтай нь бодит 
байдал дээр,  тэр тусмаа заавал орох ёстой сургалтын хөтөлбөр
байгаа цагт үүнийг үргэлж хэрэгжүүлэх боломжгүй юм. 
Гэсэн хэдий ч хичээлээ хэрхэн заах, тухайн бүлэг сэдвийг 
сурагчиддаа яаж хүргэх, аль хэсэгт илүү анхаарал хандуулах, 
алинд нь арай бага цаг зарцуулах зэргээ багш өөрөө шийдэж 
болно шүү дээ. Заах ёстой агуулгын аль хэсэг нь, юу нь илүү
чухал болохыг тодорхойлоод, түүнийгээ заахдаа илүү 
түлхүү цаг зарцуулж, заахдаа ч гэсэн илүү онцолж, чухал ач 
холбогдол өгч зааж болох юм. Энэ зарчмын нууцыг та 
сурагчиддаа хэлсэн ч болно. Агуулгын аль нь хамгийн чухал 
болох, юунд илүү анхаарах ёстойгоо тэд мэддэг байх хэрэгтэй.
Ингэснээр шалгалтандаа сайн дүн авч, өгсөн даалгавар, ажил 
үүргийг сайн хийж гүйцэтгэхэд тэдэнд илүү дөхөм байх 
болно.   

Үр ашиг

Чухал хэрэгтэй 20%-д гол анхаарлаа хандуулснаар таны 
хичээл илүү үр бүтээлтэй болоод зогсохгүй сурагчид өөртөө
хамгийн хэрэгтэй мэдлэг мэдээллийг олж авах тал талын 



ашигтай. Багш хамгийн чухал гэсэн зүйл дээр илүү анхаарч, 
илүү их цаг зарцуулснаар сурагчид илүү сайн ойлгох боломж
бүрддэг. Энэ нь бүгдэд ашигтай!


