“НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН СУРАГЧДЫН СУРАЛЦАХ
ЧАДВАРЫГ ДЭМЖИХЭД ЧИГЛЭСЭН СУРГУУЛИЙН
ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ” ТӨСӨЛ (2015 - 2018)
МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС № 8

2017 оны 5-р сар

1

2015

Төсөл хэрэгжиж эхлэв

3-р сар
Төслийн 2 дахь шатны
хэрэгжилт эхлэв

2016

No.1-7
Мэдээллийн хуудас

3-р сар
2017

1-р сар
Туршлага солилцох үйл
ажиллагаа (х.3-4)

2-р сар

Хүүхдэд ээлтэй орчин (х.5)

Төслийн 3 дахь шатны
хэрэгжилт эхлэв

3-р сар

3 дахь шатны үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө, ТУЗ (х.6)

АХ-ийн хурал, Хүүхдийн
мэдээллийг цуглуулж
ашиглах арга зүй (х.7)

4-р сар

No.8

5-р сар

Мэдээллийн хуудас

6-р сар
Сурагчдын зуны амралт

Гэр бүлийн орчинд
хүүхдийг сургуульд бэлтгэх
хөтөлбөрийн хэрэгжилт

7-р сар
8-р сар

Хичээлийн шинэ жил
эхэлнэ

9-р сар

No.9

10-р сар

Мэдээллийн хуудас

11-р сар

No.10

12-р сар

Мэдээллийн хуудас
2018

1-р сар
2-р сар
Төслийн хэрэгжилт
дуусах хугацаа

3-р сар

Төслийн дараах үе

2 ДАХЬ ШАТНААС 3 ДАХЬ ШАТ РУУ
Төслийн 2 дахь шатны хэрэгжилт сургуулиуд болон эцэг эхчүүдийн туршлага солилцох
үйл ажиллагаагаар амжилттай өндөрлөлөө. Ийнхүү төслийн 3 дахь буюу сүүлийн шатны
үйл ажиллагаа 2017 оны 3-р сард эхэллээ. Энэ шатанд төслөөс гарсан үр дүн, загварыг
түгээн дэлгэрүүлэх болон цаашдын тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн нөлөөллийн
үйл ажиллагаанд гол анхаарлаа хандуулах болно.

ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
СУРГУУЛИУДЫН ТУРШЛАГА
СОЛИЛЦОХ УУЛЗАЛТ
Төслийн 2 дахь шатны төгсгөлд зорилтот сургуулиуд хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны үр дүн,
сайн туршлага, сургамж, цаашид амжилтаа ахиулахын төлөө хийхээр төлөвлөж байгаа ажлуудын
талаарх мэдээллээ өөр хоорондоо хуваалцах боломжийг олгосон туршлага солилцох уулзалт болж
өнгөрлөө.
Энэхүү арга хэмжээнд оролцсон 184 багш, захирал, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтнууд бүгд
өмнө нь сургалтын модулийн 5 чиглэлээр сургалтад хамрагдсан хүмүүс юм. Туршлага солилцох
уулзалтын үеэр зарим сургуулиуд дараах сэдвээр илтгэл тавилаа. Үүнд:

Сургуулийн бодлогод оруулсан шинэчлэл ба хэрэгжилт

65, 76, 104-р сургуулиуд
хөдөлмөрийн гэрээ,
сургуулийн дотоод журамдаа
өөрчлөлт оруулсан талаар

Багшийн хөгжлийг
дэмжих

Эцэг эхийн оролцоо,
түүний үр дүн

79, 67, 39-р сургуулиуд
багш нарынхаа сургалтын
модулиудын агуулга арга зүйг судлан
эзэмших, хичээл сургалтын үйл
ажиллагаанд хэрэгжүүлэх ажлыг
хэрхэн зохион байгуулсан талаар

БСШУСЯ-ны мэргэжилтэн Ч.Ганчимэг СӨ, бага
боловсролын талаар төрөөс баримталж буй
бодлогыг танилцуулав

49, 67, Амгалан
цогцолбор сургуулиуд
Эцэг эхийн зөвлөлийг
байгуулж, эцэг эхтэй
хамтран ажиллаж байгаа
талаар

Сургуулийн багш, эцэг эхчүүдийн бүтээсэн
сургалтын хэрэглэгдэхүүнүүд
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ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДИЙН ТУРШЛАГА
СОЛИЛЦОХ УУЛЗАЛТ
•

Эцэг эхчүүдийн туршлага солилцох
уулзалт 3-р сарын 13-15 ны өдрүүдэд
болж, төсөлд хамрагдсан сургуулиудын
эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүд, сургуулийн
удирдлагууд
нийгмийн ажилтнууд
дараах чиглэлээр өөрсдийн сургууль
дээр хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны үр
дүн, сайн туршлагуудаасаа хуваалцсан
юм:

•

•

Сургууль - Эцэг эхийн хамтын
ажиллагаа
(Шавь
цогцолбор
сургууль, 79, 122-р сургууль)
Анги удирдсан багш - Эцэг эхийн
хамтын
ажиллагаа
(Амгалан
цогцолбор
сургууль,
47,
67-р
сургууль)
Эцэг эхийн Зөвлөлийн үйл ажиллагаа
болон үр дүн (117, 65, 87-р сургууль)

ДЭЭРХ СУРГУУЛИУДЫН ИЛТГЭЛЭЭС ЗАРИМ ҮР ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛБАЛ:
•

•

•

•
•

Багш - Эцэг, эх - Сурагчийн гурвалсан
гэрээнд хүүхдийн сургуульд дасан
зохицох, суралцах чадварыг дэмжихтэй
холбоотой заалт оруулж өгсөн.
Хүүхдийн сургуульд бэлэн байдлыг
сайн хангах зорилгоор сургуульд элсэн
орогчдыг бүртгэх журмыг шинэчлэн
боловсруулсан.
Эцэг эхчүүд өөрсдийн санаачилгаар төрөл
бүрийн хэрэглэгдэхүүн хийх, хичээлээс
гадуурх үйл ажиллагаа зохион байгуулах
зэргээр хүүхдийнхээ суралцах үйл явцыг
дэмжихэд чиглэсэн ажилд идэвхтэй
оролцож байна.
Төслийн
дэмжлэгтэйгээр
“Хүүхэд
хөгжлийн танхим” байгуулсан.
Эцэг эх, асран хамгаалагчдын хүүхдээ

•

•

•

ойлгох, туслах талаар мэдлэг, арга зүйг
сайжруулах сургалтуудыг тогтмол явуулж
байна.
Анги удирдсан багш нар эцэг эхийн хурал
зохион байгуулах арга барилаа өөрчлөн
тэдэнтэй харилцаа, хамтын ажиллагаагаа
сайжруулж байна.
Эцэг эх - Багштай харилцах дэвтрийг
хөтөлснөөр эцэг эхчүүд хүүхдэдээ тулгарч
байгаа бэрхшээл болон чадваруудын
талаар илүү ойлгож, хүүхдэдээ илүү
туслахын тулд багшаас асууж лавлах
зүйлээ чөлөөтэй илэрхийлдэг болсон.
Эцэг эхийн зөвлөлийг шинэлэг байдлаар
зохион байгуулснаар эцэг эхчүүд хүүхдийн
хөгжилтэй холбоотой зорилго чиглэл,
төлөвлөгөөтэй ажилладаг болсон.

Дээрх туршлага солилцох уулзалтуудад ЯХИС-гийн Монгол дахь Хөтөлбөрийн захирал Мицуаки
Тоёода, ЯХИС-гийн Токио дахь Хөтөлбөрийн зохицуулагч Кацуяа Ёшида, Боловсролын хөтөлбөрийн
менежер Ц.Гэрэлтуяа нар мөн оролцсон юм.
Түүнчлэн Төслийн УЗ-д БСШСУЯ, Нийслэл, дүүргийн боловсролын газар, хэлтсүүд, БМДИ, МУБИС,
Сургуулийн Нийгмийн Ажилтнуудын Нийгэмлэгийг төлөөлдөг гишүүд болон төслийн зөвлөхүүд
хүрэлцэн ирсэн юм. Уг арга хэмжээн дээр БСШСУЯ-наас СӨ, бага боловсролын талаар баримталж
байгаа бодлогыг танилцуулав. Энэхүү туршлага солилцох арга хэмжээг Eagle, Сансар, Эх орон
телевизүүд болон Монголын Үндэсний радио сурвалжлан олон нийтэд мэдээллээ.
Туршлага солилцох уулзалтуудын үеэр сургуулиуд нэгдүгээр ангид суралцагсдын сургуульд
дасан зохицох суралцах, чадварыг дэмжих сургалтын хэрэглэгдэхүүн болон үзүүлэн таниулах
материалуудын үзэсгэлэн гаргасан юм. Дэлгэн тавьсан бүтээлүүдийг хийхэд эцэг эхчүүд багш нарт
тусалсан нь хамтын ажиллагааны маш өгөөжтэй үр дүнг харууллаа.
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Чингэлтэй дүүргийн 61-р сургуулийн 1,2-р
ангийн сурагчид хүүхдийн хүлээлгийн орчинд

ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ ОРЧИН
Төслийн зүгээс зорилтот сургуулиуддаа хүүхэд гэрийн даалгавраа хийх, хичээлээ давтах, тоглох
боломжтой хүүхдэд ээлтэй орчинг бий болгох ажлыг нь дэмжин бага хэмжээний материаллаг тусламж
олгосон бөгөөд сургуулиудын тохиромжтой зайнд тусгаарласан ханатай тавилга хийлгэж өглөө.
Ийнхүү хүүхдүүд тав тухтай орчинд цагийг үр бүтээлтэй өнгөрөөж байгаа нь тэдний сургуульдаа
илүү дасан зохицох, суралцах чадварыг сайжруулахад тус дөхөм болж байна.

НОМЫН ХАНДИВ
Ихэнх сургуулийн номын санд нэгдүгээр ангийнхан
болон бусад бага ангийн сурагчдад уншихад
тохиромжтой ном ховор байдаг.
Тиймээс төслийн зүгээс хүүхдийн унших чадварт
дэмжлэг болох дараах ажлыг хэрэгжүүллээ:
•
•
•

•
•

Зорилтот 24 сургуульд тус бүр 53 ширхэг үлгэрийн
болон уран зохиолын ном хандивлав.
Сургуулиуд уг номнуудыг номын сан, “Хүүхэд
хөгжлийн танхим”-даа байрлуулан сурагчдаар
уншуулж байна.
Өмнө нь тэр бүр нэгдүгээр ангийнхантай
ажилладаггүй байсан сургуулийн номын санчид
сургалтад хамрагдсаны үр дүнд тэдэнд чиглэсэн
үйл ажиллагаанд илүү оролцож, идэвхтэй болсон.
Нэгдүгээр ангийнханд зориулж “Ном унших цаг”ийг бий болгон хуваарь гарган мөрдөж байна.
Хүүхдийг уншиж сургах, номонд дуртай болгох
сургуулийн аянд эцэг эхчүүд идэвхтэй оролцож
байна.
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3 ДАХЬ ШАТАНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ТӨСЛИЙН СҮҮЛИЙН ШАТАНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ДООР ХАРУУЛЛАА:
4-р
сар

• Сургалтын модулиудыг эцсийн байдлаар хянан
засварлах→
• Баталгаажуулан сургалтын хөтөлбөр, агуулгад
оруулах

5-р
сар

• Сургуульд бэлтгэхэд хүүхэд, эцэг эхчүүдэд дэмжлэг
үзүүлэх (ном, тоглоомын багц, зөвлөмжөөр хангах)
• Сургалтууд зохион байгуулах

6-р
сар

• Төслийн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн зохион
байгуулах үйл ажиллагаа
• Сайн туршлагуудын эмхтгэл гаргах, сургуулиудын
хооронд тэмцээн зохион байгуулах

7-р
сар

• Төслийн үнэлгээний аргачлал боловсруулах

8-р
сар

• Сургалтууд (зорилтот сургууль→зорилтот бус
сургууль/ Нийслэл, дүүргийн сургалтууд)
• Бага хэмжээний материаллаг дэмжлэг үзүүлэх
(зорилтот сургуулиуд/Багшийн сургуульд)

9-р
сар

• Хичээлийн шинэ жил
• Сургуулиудын нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх

10-р
сар

• Төслийн эцсийн үнэлгээ

11-р
сар

• Дотоод сургалт
• БС-ийн оюутнуудын дадлагын ажил

12-р
сар

• Сургуулиудын туршлага солилцох үйл ажиллагаа
• УЗ-тэй хамтарсан мониторинг үнэлгээ

1-р
сар

• Сургалтууд (зорилтот сургууль→зорилтот
сургууль/ Нийслэл, дүүргийн сургалтууд)
• Төслийн тухай нэвтрүүлэг

2-р
сар

• Бага хэмжээний материаллаг дэмжлэг үзүүлэх
(зорилтот сургуулиуд/Багшийн сургуульд)
• УЗ-ийн хаалтын арга хэмжээ- Нөлөөллийн ажил

3-р
сар

• Төсөл хэрэгжиж дуусна

Дараах
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ТӨСЛИЙН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ (ТУЗ)
Төслийн УЗ-ийн 8 дахь удаагийн
хурал 2017 оны 4-р сарын 7-ны өдөр
МУБИС-ийн Багшийн сургуулийн
уулзалтын өрөөнд болж нийт 13
гишүүн оролцлоо. Тус хурлаар:
• 2016 оны 12-р сараас хойш
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
• Төслийн
2
дахь
шатны
хэрэгжилтийн үр дүн
• Төслийн
3
дахь
шатанд
хэрэгжүүлэх гол үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө
• Нэгдүгээр
ангийн
Бэлтгэл
Хөтөлбөрийг
эцэслэн
боловсруулах ажлын явц
• Төслийн хүрээнд боловсруулсан
сургалтын модулиудыг үнэлсэн
экспертийн дүгнэлт

Төслийн дэмжлэгтэйгээр шинэчилсэн
Бэлтгэл Хөтөлбөрийг 2017-2018 оны
хичээлийн жилээс эхлэн үндэсний
хэмжээнд хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажил
БСШУСЯ-ны чиг удирдамжийн дагуу
амжилттай явагдаж байна.

бус

Сургалтын модулиудын хувьд БМДИийн
мэргэжилтнүүдийн
дүгнэж
байгаагаар боловсруулсан агуулга,
арга зүй нь багш бэлтгэх, багшийн
мэргэжил
дээшлүүлэх
сургалт,
семинаруудад
хэрэглэж
болохуйц
нэн ач холбогдолтой хэрэглэгдэхүүн
болсон байна. Хурлаар төслийн УЗ-ийн
гишүүд төслийн үр өгөөж, үр дүнг түгээн
дэлгэрүүлэх зайлшгүй шаардлагатай
бөгөөд өөрсдийн ажил үүргийн хүрээнд
санаачилгатай ажиллан байгууллага
дотроо мэдээлэл өгөх зэрэг олон арга
замаар хувь нэмрээ оруулах талаар
санал бодлоо солилцсон юм.

ТӨСЛИЙН АЖЛЫН ХЭСГИЙН УУЛЗАЛТ
Төслийн ажлын хэсгийн 3-р шатны эхний уулзалт 4-р сарын 18-нд болж дараах асуудлыг хэлэлцэв:
• Төслийн 3 дахь шатанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг танилцуулж, үр дүнг түгээн дэлгэрүүлэх
үйл ажиллагаанд төсөлд хамрагдсан сургуулиуд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ гэдгийг онцлон
тэмдэглэв.
• Гэр бүлийн орчинд Хүүхдийг сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрийг 6 сургуулийг түшиглэн туршина.
Сонгогдсон сургууль тус бүр СӨБ-д хамрагдаж байгаагүй 30 хүүхдийг энэ хөтөлбөрт
хамруулахаар төлөвлөж байгааг танилцуулав.
• Төсөлд хамрагдаагүй сургуулиудад холбогдох сургалтуудыг дүүргүүдэд бүсчлэн явуулах
үүднээс сургуулиудыг төсөлд 1, 2 дахь жилд хамрагдсан болон огт хамрагдаагүй байдлыг
харгалзан бүсүүдэд тэнцвэртэй хуваах шаардлагатай талаар ярилцан тохиров.
• Эцэг эхчүүдэд зориулсан гарын авлагыг эцэг эх, багш нараас авсан саналын дагуу хянан
сайжруулж, хэвлүүлснийг мэдээлэв.
• Энэхүү гарын авлагыг сургуулиуд “Эцэг эхийн өдөрлөг” зохион байгуулахдаа тарааж
өгөхдөө түүнийг хэрхэн ашиглах зааварчилгааг өгч, хүүхдээрээ 9 дүгээр сараас өмнө дасгал
даалгавруудыг хийлгэх хэрэгтэйг анхааруулав.

ХҮҮХДИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ
ЦУГЛУУЛЖ АШИГЛАХ АРГА ЗҮЙ
Сургууль - цэцэрлэгийн хамтарсан уулзалтыг 2017 оны 02 дугаар сарын 15-наас 3-р сарын 24-ны
хооронд төсөлд хамрагдаж буй 24 сургуульд зохион байгууллаа.
• Тус уулзалтад зорилтот сургуулиудын хамран сургах тойргийн цэцэрлэгүүд хамрагдсан бөгөөд
нийтдээ 192 хүн оролцсон. (сургалтын менежер 23, бага ангийн багш 71, цэцэрлэгийн бэлтгэл
бүлгийн багш 77, арга зүйч 14, цэцэрлэгийн эрхлэгч 7)
• Сургууль, цэцэрлэгүүд ирэх намар сургуульд элсэн орох 6 настай хүүхдийн сургуульд
бэлтгэгдсэн байдал, суралцах чадварыг дэмжиж чиглэлээр хамтын ажиллагаагаа хэрхэн
сайжруулах талаар хэлэлцэв.
• Цэцэрлэгийн багш нар хүүхдийн хөгжлийн талаар мэдээлэл цуглуулж, судлахын ач холбогдлын
талаар илүү ойлголттой болов. Тэдэнд “Хүүхдийн мэдээллийг цуглуулж ашиглах арга зүй”
сургалтын модулийн цэцэрлэгийн хүүхдээс мэдээлэл цуглуулах арга зүйг танилцууллаа.

37 -р сургуулийн
цэцэрлэгүүдтэй
хамтарсан
уулзалт

92-р сургуулийн
цэцэрлэгүүдтэй
хамтарсан
уулзалт

67-р сургуулийн
цэцэрлэгүүдтэй
хамтарсан
уулзалт

Амгалан
цогцолбор
сургуулийн
цэцэрлэгүүдтэй
хамтарсан уулзалт
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ЦААШИД
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГАА

ТӨСЛИЙН НЭР
“Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах
чадварыг дэмжихэд чиглэсэн сургуулийн
чадавхыг бэхжүүлэх нь”

(2017 оны 5-8 сар)

• Гэр бүлийн орчинд хүүхдийг сургуульд
бэлтгэх хөтөлбөрийн хэрэгжилт
• Сургалтын модулиудыг хянан
засварлаж, хэвлүүлэх
• Сургагч багшийн болон үндсэн
сургалтуудыг зохион байгуулах
ТӨСЛИЙН ЗОРИЛТУУД:
1 Бага

ангийн багш нарын мэдлэг,
ойлголт чадварыг сургалтад хамруулах
замаар дээшлүүлэх

2 Нэгдүгээр ангийн хүүхдийн суралцах

чадварыг дэмжих сургуульд дасан
зохицоход туслах бүтэц, тогтолцоо
бүрдүүлэх

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО:

3 Хүүхдийн суралцах чадварыг дэмжих

талаар эцэг эх/ асран хамгаалагчдын
оролцоог
нэмэгдүүлэх,
тэдэнд
зориулсан сургалт, сурталчилгааны
ажлууд зохион байгуулах

4 Төслийн үр дүнд амжилттай хэрэгжсэн

загвар, үйл ажиллагааг сурталчлах,
төрийн бодлогод тусгах
ТӨСӨЛД ХАМРАГДАЖ БАЙГАА СУРГУУЛИУД:

Уг төсөл нь нийслэлийн Чингэлтэй,
Баянзүрх,
Сонгинохайрхан
дүүргийн
зорилтот төрийн өмчийн сургуулиудын
нэгдүгээр ангийн сурагчдын “суралцах
чадвар”-ыг дээшлүүлэх, тэднийг сургуульд
дасан зохицоход туслах зорилготой.

Чингэлтэй дүүрэгт: 117, 49, 61, 39,17, 37,
57, 72-р сургууль

ТӨСЛИЙН ҮР ШИМИЙГ ХҮРТЭГСЭД:

Сонгинохайрхан дүүрэгт: 67, 104, 107,
122, 65 76, 105, 124-р сургууль

Direct: 28,664
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Indirect: 121,500

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Аризона төв, 4-р давхар
+976-11-329365, +976-11-329371
+976-11-329361

Баянзүрх дүүрэгт: 87, 79, 85, 92, 97-р
сургууль, Шавь, Амгалан, Баянзүрх
Цогцолбор сургууль
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