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ГАРЧИГ
Хүүхдийг Ивээх Сан 120 гаруй улсад үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
Бид хүүхдүүдийн амь амьдрал, эрхийнх нь төлөө тэмцдэг.
Бид хүүхдүүдийг боломж бололцоогоо эдлэхэд нь тусалдаг.

Танилцуулга		
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Алхам 4
		

Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний үндсэн багийг 			
чадваржуулах

Энэхүү гарын авлагыг Жерисон Лэнсдаун, Клейр Окейн нар бүтээв.
Өмнөх үг
Гарын авлагыг бүтээхэд олон хүүхэд, залуус,
агентлагууд хувь нэмрээ оруулж ажилласан
билээ. Хүн бүрийн нэрийг энд дурдах
боломжгүй тул хүлцэл өчөөд, ач тус хүргэсэн
явдалд баярлаж талархсанаа илэрхийлье.
Агентлаг хоорондын туршилтын үйл явцыг
хоёр жилийн хугацаанд хошуучлан залж
ирсэн хорооны дараах нэр бүхий гишүүдэд
талархлаа тусгайлан илэрхийлмээр байна:
Кавита Ратна (Хүүхдийн хөдөлмөр
эрхлэлтийн судлаач), Алана Капелл (Хүүхдийн
хүчирхийллийн эсрэг байнгын төлөөлөгчийн
ажлын алба), Билл Бэдхам (“Оролцоо
үр дүнгээ өгдөг”), Сара остерланд, Сара
Стивенсон, Вера Гам, Элсбет Бо (План
Интернешнл), Речэл Тарди Форгакс, Билл Бэл,
Ханна Мета (Хүүхдийг Ивээх Сан), Мериам
Крамер, Жудит Диерс (НҮБ-ын Хүүхдийн
Сан), Филлипа Лей, Пол Стефенсон
(Дэлхийн Зөн). Мөн Анна Краули, Жо Федэр,
Триша Янг, Клейр Ханбури, Рави Каркара,
Аннет Гиертэн, Моника Линдвалл.
Туршилтын үйл явц болон Гана дахь олон
улсын сургалт семинарт хамтран ажилласан
үндэсний мэдээллийн агентлагууд, түүний
дотор Нигер дахь “Хөдөлмөр эрхлэгч хүүхэд
залуусан Африкийн хөдөлгөөн” байгууллагын
Жеймс Боён, Гбедзони Аконасу, Гифт Бралае
Эжэми, Габриел Семетон Ханж нарт, Энэтхэг
дэх “Хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүдийн холбоо”
ТББ-ын Рошини Нугехали, Анида Сампад
нарт, Никарагуагийн ЦЭСЭСМА хөтөлбөрийн
Нохеми Торрес, Харри Шиэр нарт болон
Малавийн “Хүүхэд бүр” хөтөлбөрийн Люси
Моррис, Брюселс Мугого, Энэтхэгийн
NCN сэтгүүлийн Эдвин Жон, “Гватемалын
төлөвлөгөө” хөтөлбөрийн Жоз Кампан, Хелен

Марализ, “Латин Америкийн төлөвлөгөө”ний Сантиаго Девила болон Доминикан,
Эквадор, Эл Салвадор, Гондурас, Парагвай
дахь төлөвлөгөө хөтөлбөрийн ажилтнуудад,
Сенегалын олон улсын төлөвлөгөөний Алис
Берендс, Тогогийн төлөвлөгөөний Францис
Салако, Акакпо Дофо Кафуй, Хүүхдийг
Ивээх Сангийн Непал дахь салбарын Дев
Але, Гурунг Девраж, Хүүхдийг Ивээх Сангийн
Клейр Блэк, Ребека Лосон, Зои Девидсон,
Гана дахь Дэлхийн Зөн байгууллагын Грегори
Дери, Мери Аппая, Фаустина Тиета, Южин
Атами, Сесилиа Андерсен, Филип Боаду,
Дорис Аджоа Арко Тетте, Мозис Гбекле,
Филипа Канза, Замби дахь Дэлхийн Зөн
байгууллагын Маняндо Чисенга, Лифуна
Симуши, Игнатус Муфвидакуле, Дэлхийн
Зөн байгууллагын Стелла Нкурама-Абабио,
Жулиан Саймон нарт талархсанаа илэрхийлье.
“Царс Сан” (Oak Foundation) –гийн хамт
олонд, туршилтын үйл явц болон эдгээр
товхимлуудыг бүтээх үйлсэд санхүүгийн
туслалцаа үзүүлж, хүүхдийн дуу хоолойг
хүргэх мэргэн аргуудыг санаачилж, өөрийн
хувь нэмрийг өвөрмөц хэрнээ цаг үеэ олсон
байдлаар хүргэж байсанд баярлаад баршгүй
юм. “Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг зогсоох”
хөтөлбөрийн баг хамт олон, ялангуяа Жейн
Варбуртон, Фассил Мариам, Анастасия
Антопулос нарт талархалаа илэрхийлмээр
байна.
Хэвлэлийн ажилд тусалж дэмжсэн Хүүхдийг
Ивээх Сангийн Рави Викремасингэ, Сю
Макферсон, Барти Мепани нарт баярлалаа.
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ТАНИЛЦУУЛГА
Арван алхам бүхий энэхүү гарын авлага нь хүүхэд болон бусад талуудын
оролцоонд суурилсан хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ (цаашид ХШҮ гэх)-г хэрхэн
хийх тухай товхимол юм. “Хүүхдийн оролцооны цар хүрээ, чанар, үр дагаврыг
хэмжих арга” хэмээх гуравдахь товхимлын аргачлалуудыг бодит байдал дээр
хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтийг төлөвлөх тухай өгүүлнэ. Төрөл бүрийн үзүүлэлтүүдийг
ашиглан гарсан өөрчлөлтийг үнэлэх, мэдээг системтэйгээр цуглуулах, мэдээллийг
баримтжуулах, түүнд дүн шинжилгээ хийх талаарх зөвлөмжийг хүүхэд залууст хүргэх
юм.
ТОВХИМЛЫГ АШИГЛАХ НЬ
Энэхүү гарын авлагаас, оролцоонд суурилсан ХШҮ-нд заавал дагаж мөрдвөл зохих
арван чухал алхамтай нэг бүрчлэн танилцах боломжтой. Тодорхой үе шатуудад
хэрхэн ажиллах талаарх ойлголтыг өгөх үүднээс хүүхдийн төлөөх байгууллагуудын
бодит жишээнүүдтэй танилцаж, дүн шинжилгээ хийх боломжтой.
Мөн Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээнд хэрэглэгддэг зарим нэр томьёоны тайлбарыг
хавсаргав.
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хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүдийн
бригадын гишүүн. Тэдний уриа бол
“Хамтдаа, зохион байгуулалттай
байя”.

Алхам 9: Үйл явц ба үр дүнг баримтжуулах, тайлагнах
Алхам 10: Цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэн төлөвлөгөө гаргах ба оролцогч
талуудад санал хүргэх
Хяналт, шинжилгээ үнэлгээнд ашиглагдах зарим үгийн тайлбар

1

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ 10 АЛХАМТ ЗААВАР товхимол 4

ТЭМДЭГЛЭЛ
• Үзүүлэлтүүд тань хөтөлбөрийн тодорхой зорилгуудтай уялдаж байх нь чухал.

Юуг үнэлэх вэ? Ямар төсөл, хөтөлбөр1 дэх хүүхдийн оролцооны чанар, цар хүрээ, үр
ашгийг хянаж үнэлэх гэж байна вэ? Төсөл, хөтөлбөрийн гол зорилго зорилт юу байна?
Хүүхдийн оролцоо гол зорилго нь болж байна уу, эсвэл өөр зорилгыг биелүүлэх
хүрээнд аргачлал маягаар ашиглагдаж байна уу? Бүх төсөл, хөтөлбөр харилцан
адилгүй зорилго, зорилттой байдаг ба хүүхдийн оролцоотой хамааралтай тэр зорилго,
зорилтыг хөтөлбөрийн баримт бичиг дотроос ялган харах шаардлагатай болно.
Хөтөлбөр эхлэх үеийн суурь мэдээллүүдийг боломжтой эх сурвалжаас хайж олохыг
зөвлөх байна. Тухайн мэдээллүүд нь аливаа өөрчлөлтийг өмнөх байдалтай нь
харьцуулах суурь болж өгнө. Суурь мэдээллүүд гэдэг нь хөтөлбөр эхлэхээс өмнөх
болон эхлэх үеийн байдал юм. Төсөл, хөтөлбөрийн бий болгосон өөрчлөлтүүдийг
хэмжихээр жагсаасан үзүүлэлтүүд(индикаторууд)-ийн дагуу суурь мэдээллүүдийг
цуглуулбал зохино. (Дэлгэрэнгүйг товхимлын Алхам 7-оос харна уу.)
Ажиллаж байгаа байгууллагынхаа ХШҮ-ний систем, үйл явцад аль болох
дөхөм аргачлалуудыг сонгохыг зөвлөж байна. Одоо ашиглагдаж байгаа ХШҮний систем, аргачлал, төлөвлөлтийг эргэн хараарай. Хүүхдийн оролцооны чанар, цар
хүрээ, үр нөлөөний талаар ХШҮ-ний судалгаа хийхэд хэрэглэгдэхүйц үзүүлэлтүүд,
мэдээллийн эх үүсвэр, аргачлалуудыг авч ашиглаж болох юм.
Товхимол 3-т хүүхдийн оролцооны цар хүрээ, чанарыг хэмжих үзүүлэлтүүд багтсан
байгаа. Гэхдээ хүүхдийн оролцоог хангахаар төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй
байгууллагууд зорилтот үр дүнгээ өөрсдөө тодорхойлсон байдаг.
ҮР НӨЛӨӨГ ХЭМЖИХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ НЬ
Судлагдаж байгаа төсөл, хөтөлбөр дэх хүүхдийн оролцоог баримжаалан, гаргахаар
зорьсон үр дүнг сайтар ухаж ойлгосны дараа түүний үр нөлөөг хянаж шинжлэхэд
хэрэглэгдэх үзүүлэлтүүдийг боловсруулах хэрэгтэй.
Хүүхдийн оролцооны үр нөлөөг судлахад дөхөм болгох зорилгоор Товхимол 3 үр
нөлөөг ерөнхийд нь хоёр төрөлд хуваан авч үзсэн байна.(Товхимол 3-ын 27-29-р
талыг үзнэ үү).
1. Зан үйлийн ба хандлагын үр нөлөө гэж Хүүхдүүд, эцэг эх, асран хамгаалагчид,
байгууллагын ажилчид, нийгмийн бусад гишүүдэд шууд ба шууд бусаар нөлөөлсөн,
хүүхдийн оролцоотой холбогдон гарсан үр нөлөөг,

• Зарим хөтөлбөрүүдийн гол зорилго нь өөрөө хүүхдийн оролцоог
хангахад оршдог байхад заримынх нь хувьд хүүхдийн оролцоо нь хүүхдийг
хүчирхийллээс хамгаалах тогтолцоог сайжруулах гэх мэт өөр зорилгод хүрэх
арга зам мэтээр ашиглагдаж байж болно.
• Хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэхээс өмнөх нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл цуглуулах
нь өргөн хүрээний гадаад үр нөлөөг хэмжихэд чухал ач холбогдолтой.

ЗАН ҮЙЛИЙН БОЛОН ГАДААД ҮР НӨЛӨӨГ ХЭМЖИХ
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ЖИШЭЭ
Дараах нь Хүүхдийг Ивээх Сангийн Балба дахь хөтөлбөрийн салбар
болон хүүхдэд ээлтэй орчинг бүрдүүлэх, хүүхдийн хэрэгцээнд мэдрэмжтэй,
нийгмийн хамгааллын төслүүд дээр ажилладаг орон нутгийн түншүүдээс авсан
жишээнүүд юм.
Зан үйлийн ба хандлагын үр нөлөөг хэмжих үзүүлэлтүүд
• Хүүхдүүдийг чадавхжуулсан, эрхээ эдлэх боломжийг нь бүрдүүлсэн байдал
• Бэлтгэл ажлаас гүйцэтгэлийн дараах үйл явц хүртэлх үйл ажиллагаанаас
чанартай үр нөлөөг гарган авахад хөдөлгөөн үйл явц чухал гэдгийг ТББ-ууд
ухамсарлан ойлгосон байдал

АЛХАМ 1 СУДЛАГДАХ ХӨТӨЛБӨР, ЗОРИЛТТОЙ ТАНИЛЦАХ

АЛХАМ 1 СУДЛАГДАХ
ХӨТӨЛБӨР, ЗОРИЛТТОЙ
ТАНИЛЦАХ

• Янз бүрийн бүлгийн хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа ажилчдын мэдлэг, ур
чадварыг байнга нэмэгдүүлэхийг эрхэмлэсэн уур амьсгал байгууллага дотор
бий болсон байдал
Өргөн хүрээний, гадаад үр нөлөөг хэмжих үзүүлэлтүүд
• Сургуульд элсэлтийн тоо өссөн байх
• Орон нутгийн хөгжлийн комисс болон бусад байгууллагууд хүүхдийн төлөөх
хөтөлбөрт мэдээлэл өгч, дэмжлэг үзүүлж буй байдал
• Насанд хүрээгүй хүүхдүүдийн гэрлэлтийг таслан зогсоох үйлсэд оролцох
идэвх
• Санал гомдлын хайрцгийг ажиллуулж буй байдал

2. Өргөн хүрээний, гадаад үр нөлөө гэж хүүхдийн оролцоо нь тухайн нийгэмлэг
юмуу эсвэл орон нутаг, үндэсний хэмжээнд дорвитой өөрчлөлт авчирсныг гэрчлэх
үр дүнг хэлнэ.
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“Хөтөлбөр” гэдэг үгийг төсөл, хөтөлбөр, санаачилга зэрэг олон утгад хамааруулан ашигласан.

3

ИРЛАНДЫН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
ЗАН ҮЙЛИЙН СУДАЛГААНД ХҮҮХЭД ЗАЛУУСЫН ОРОЛЦООГ
ХАНГАХАД ГАРГАСАН АМЖИЛТААС СУРАЛЦЪЯ
Ирландын Засгийн газрын дэргэдэх Хүүхэд залуучуудын газар(ХЗГ) нь 18-аас
доош насны хүүхэд, залуусын амьдралд нөлөөлөх үндэсний болон орон нутгийн
бодлого, төрийн үйлчилгээг боловсруулах, олон нийтэд хүргэх, тэдгээрийн
хэрэгжилтийг хянах үйл явцад дуу хоолойгоо хүргэх боломжоор нь хүүхэд
залуусыг хангах гол чиг үүрэгтэй ажилладаг. ХЗГ нь Иргэдийн оролцоог хангах
нэгж хэмээх тусгай хэлтэстэй бөгөөд хүүхэд, залуустай зөвлөлдөж, яриа хэлцэл
хийн, үндэсний болоод олон улсын шалгарсан туршлагаас үлгэр авч, баримтад
үндэслэн боловсруулсан бодлого баримталдаг юм.
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-тай хамтран явуулж байгаа
Сурагчдийн дундах эрүүл мэндийн зан үйлийн талаарх асуулга судалгаанд
Ирланд улс оролцож байна. Тус судалгаа залуусын эрүүл мэнд, сайн сайхан, эрүүл
мэндийн зан үйл, нийгмийн байдлын талаарх бидний ойлголтыг илүү баяжуулахад
чиглэж байгаа юм.
Судалгааны үе шат бүрт хүүхэд, залуусын оролцоог иж бүрэн хангах тал дээр
зөвлөгөө авахаар тус судалгааны баг Ирландын ХЗГ-ын Иргэдийн оролцоог
хангах нэгжид хандсан юм. Судалгаа боловсруулах хамгийн эхний үе шатаас
эхлэн хүүхэд, залуусыг хамруулах явдал бол оролцоог хангах хамгийн сайн
арга гэж Иргэдийн оролцоог хангах нэгж үздэг ажээ. Цар хүрээг тогтоох,
асуумж боловсруулах үе шатнаас авахуулаад бусад бүх үе шатуудад тэднийг
оролцуулах хэрэгтэй гэж зөвлөж байв. Энэ санаачилгыг хэрэгжүүлэхэд ДЭМБ
болон Ирландын Иргэдийн оролцоог хангах нэгжээс боловсон хүчний болон
санхүүгийн эх үүсвэрээр дэмжин ажиллаж байна.

Гэрэл зураг: Терри Пенгиллей
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АЛХАМ 2 ДЭМЖЛЭГ,
ОРОЛЦООГ БИЙ БОЛГОХ
Төрийн ба төрийн бус, эсвэл орон нутгийн байгууллагын алиных нь өмнөөс судалгаа
хийж байгаагаас үл хамааран хүүхдүүд, орон нутгийн удирдлагууд, үндэсний засаг
захиргаа, иргэний нийгмийн байгууллагууд зэрэг гол оролцогч талуудын сонирхол,
зөвшөөрөл, дэмжлэгийг нь авах хэрэгтэй болно. Институцуудын оролцоо (бүх
шатны байгууллагуудын дэмжлэг) нь системтэй, оролцоонд суурилсан ХШҮ-г
удирдан явуулахад хүний болоод санхүү, материалын эх үүсвэрийг хангалттай
түвшинд бүрдүүлэн ажиллаж, хариуцлагатай гүйцэтгэл гаргахад чухал ач
холбогдолтой юм.
ДОТООД ДЭМЖЛЭГ, ОРОЛЦОО
Төрийн байгууллагууд, ТББ-ууд бүгд өөр өөрийн түүх, чиг үүрэг, зорилго, бүтэцтэй
бөгөөд ялгарах онцлог бүхий өвөрмөц оролцогч талуудтай. Институцуудын
оролцоо, дэмжлэгийг авах нь энэхүү гарын авлагын хэргийг гаргахад, түүнчлэн
системтэй, хүүхэд болон бусад талуудыг хамруулсан ХШҮ явуулахын тулд тус
байгууллагын бэлэн механизм, бүтэц аргачлалыг ашиглах, түүн дээр суурилан ХШҮ
хийхэд тус болно.
ХШҮ-г эхлэхийн өмнө бүх гарын авлагыг (Товхимол 1-6) уншиж ойлгосон байх
нь чухал. Ингэснээр хүүхдийн оролцооны чанар, цар хүрээ, үр нөлөөг үнэлэх үйл
ажиллагаандаа тодорхой аргачлалуудыг хэрхэн ашиглах талаар бүрэн ойлголттой
болох юм.
Шаардлагатай тохиолдолд, Товхимол 3 (Оролцооны цар хүрээ, чанар, үр нөлөөг
үнэлэх тухай), Товхимол 4 (Арван алхамт Гарын авлага), Товхимол 5 (Аргачлалууд)
зэргийг хүүхэд, залуучууд, албаны хүмүүсийн хүртээлд өөрийн улсын хэл рүү
орчуулж хүргэх, мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст зориулан Брейлийн бичигт
(хараагүй хүмүүсийн бичиг) хөрвүүлэх зэргээр мэдлэг мэдээллээ хуваалцаж болно.
ГАДААД ДЭМЖЛЭГ, ОРОЛЦОО
Хүүхдийн оролцооны чанар, цар хүрээ, үр нөлөөг хэмжихийн тулд судалж байгаа
хүмүүсийнхээ нийгэм, улс төр, соёлын нөхцөл байдлыг ойлгож байх нь чухал. Тэр
нөхцөл байдал нь хүмүүсийн үйл явцад оролцоо, боломж бололцоо, амжилтыг
үнэлэх бусад хүчин зүйлүүдэд нөлөөлж байдаг юм. Тэгснээр аль оролцогч талд
хөтөлбөрийн тухай мэдээллийг өгөх, аль талуудыг ХШҮ-нд оролцуулах талаар
ойлголт авна. Мөн хүүхдүүдтэй хэлэлцүүлэг хийж санал дээр нь үндэслэн тэдний
амьдралд нөлөөлөх шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүсийг оролцуулж ч болно.
Оролцоонд суурилсан ХШҮ-ний үйл явцад тулгарч болох хүндрэл бэрхшээлд
бэлтгэлтэй байгаарай. Жишээлбэл, ХШҮ-д хүүхдүүдийг оролцуулахад эцэг
эхчүүдийн зүгээс эсэргүүцэлтэй тулгарч магадгүй. Гол оролцогч талуудын дэмжлэг,
сонирхлыг хүлээхийн тулд тэдний дунд баримжаа олгох сургалт, сурталчилгаа
зохион байгуулж болно.

Хүүхдийг Ивээх Сангийн “Дэлхий дахины Хүүхдийн Индэр”-ийн гишүүн
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ХШҮ-ний үндсэн баг гэх мэтчилэн хүний болоод санхүү, материалын бүх эх үүсвэрийг
бүрдүүлсэн байх нь чухал. Дараах үйл ажиллагааг харгалзан үзэж, зардал, материалаа
тооцох хэрэгтэй. Үүнд:

ХШҮ явуулахад хамруулж болох хүүхэд залуусын нийгмийн гарал, насны ангиллыг
тооцож, судалгааг төлөвлөх үе шатаас эхлэн тэднийг хамруулах нь ХШҮ тэдний
хэрэгцээ шаардлагад зохицсон байх үндэс суурь болж өгнө. Судалгааг эхлэхийн
өмнө баримжаа олгох сургалтыг аль болох олон хүнийг хамруулан хийх нь ХШҮний үндсэн багт ямар охид, хөвгүүдийг дэвшүүлж, сонгох талаар хүмүүс шийдвэр
гаргахад дөхөм болно.

• Хүүхдийн оролцоог хянаж, үнэлэх талаар ажилчид болон оролцогч талуудад
баримжаа олгох сургалт зохион байгуулах
• ХШҮ-ний үндсэн багийн гишүүд болох томчууд, хүүхдүүдийн мэдлэг, ур чадварыг
сайжруулах
• ХШҮ-ний явцад шаардагдах материал (дэвтэр, хавтас, наадаг цаас, үзэг бал, зургууд,
баримт мэдээлэл хадгалах өрөө, компьютер гэх мэт)
• ХШҮ-ний үндсэн багийн ээлжит уулзалтуудын зохион байгуулах
• ХШҮ-ний дүн шинжилгээ, төлөвлөгөөг боловсруулах семинар уулзалтуудыг
оролцогч талуудтай хамтран зохион байгуулах
• Цуглуулсан түлхүүр мэдээллүүдийг тайлагнах, баримтжуулах (хүүхдэд ээлтэй товч
тайлан гаргахад шаардагдах өртөг)
• Түлхүүр үр дүнг олны хүртээл болгох
Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн оролцоог хангахад хүрэлцэхүйц төсөв
боловсруулбал зохино. Тухайлбал, тэдэнд зориулсан тусгай уулзалтын өрөө хөлслөх,
харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан Брейлийн орчуулга хийлгэх, хөдөлгөөний
болон хэл ярианы бэрхшээлтэй залууст туслах үйлчилгээ авах хэрэг гарна.

Гэрэл зураг: CECESMA
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ХАМРАГДАЛТЫГ ДЭМЖСЭН АРГАЧЛАЛ ХЭРЭГЛЭХ

ХАМРАГДАЛТЫГ ДЭМЖСЭН АРГАЧЛАЛЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ
Оролцоонд суурилсан ХШҮ явуулахдаа, хамгийн эмзэг бүлгийн, хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхдүүдээс авахуулаад нийгмийн бүлэг, насны ангилал бүрээс
охид хөвгүүдийг сонгож хамруулахыг хичээгээрэй.
Хүн бүрийн чадал, чадварт тохирсон аргачлалыг хэрэглээрэй. Товхимол 5-д
гарах бүх аргачлалууд нь төрөл бүрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд,
орон нутгийн онцлог, хүүхдүүдийн өвөрмөц болон нийтлэг ашиг сонирхолд
нийцэж байхаар боловсруулагдсан юм. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг
бүрэн дүүрэн хамруулахын тулд, ийм хүүхдүүдийг дэмжиж ажилладаг
байгууллагуудтай түншлэх замаар зөвлөгөө, чиглэл авч болно.

АЛХАМ 2 ДЭМЖЛЭГ, ОРОЛЦООГ БИЙ БОЛГО

ШААРДАГДАХ ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ ОЛЖ АШИГЛАХ

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд нь дангаараа ижил төрлийн бүлэг
үүсгэдэггүй. Тэдний дунд нэг юмуу хоёр эсвэл түүнээс олон төрлийн согогтой,
түүнээсээ болж нийгмийн үйл явцад оролцож чаддаггүй, энгийн хүмүүстэй
ижил түвшинд тооцогдох боломжгүй болсон, хоорондоо маш их ялгаатай
хүмүүс бий. Тиймээс дараах хүүхдүүдийг заавал хамруулахыг оролдох
хэрэгтэй: бие бялдрын бэрхшээлтэй хүүхдүүд (жишээлбэл, тэргэнцэртэй
хүүхдүүд), сэтгэл гутралд орсон зэрэг сэтгэлзүйн асуудалтай, оюуны юмуу
сурах чадваргүй, мэдрэхүйн согогтой (жишээлбэл, дүлий, сохор эсвэл дүлий
бөгөөд сохор) хүүхдүүд гэх мэт. Мөн хүүхдүүдийн ялгаралтыг бий болгож
байгаа өөр хүчин зүйлс, нөхцөл байдлыг тооцож үзэх нь чухал. Тухайлбал,
хараа хяналтгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй охин байж болно.
Хоёр юмуу түүнээс олон төрлийн согогтой болон оюуны хурц хомсдолтой
хүүхдүүдтэй ажиллаж байхдаа ч тэднийг ойлгож харьцах боломж байдаг
гэдгийг санаарай. Өвөрмөц онцлог, хэрэгцээнд нь нийцэхүйц арга ажиллагааг
боловсруулахыг бэлтгэл үе шатнаас эхлэн анхаарах нь зүйтэй (дэлгэрэнгүйг
16-19-р талаас үзнэ үү). Мэдрэлийн болоод бие бялдрын олон төрлийн
бэрхшээлтэй болон оюуны бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ажиллахдаа тэдний
эцэг эх, асран хамгаалагчид, ах дүүс, эсвэл тэдгээр хүүхдүүдтэй харьцахдаа
мэргэшсэн туршлагатай хүмүүсээс зөвлөгөө авах хэрэгтэй.

Судлаач-хүүхэд
Никарагуагийн Ла
Далиагийн нэгэн
сургуульд хүүхдийн
эрхийг хэр хүндэтгэдэг
талаар ярилцлага авч
байна.
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ХҮҮХЭД БА НАСАНД ХҮРЭГЧДЭЭС ХШҮ-НИЙ ҮНДСЭН БАГ
БҮРДҮҮЛЭХ
Хүүхдийн оролцоонд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд ХШҮ-ний Үндсэн баг
бүрдүүлэх шаардлага бий. Судлах төсөл, хөтөлбөрийн хэмжээ, хамрах нутаг дэвсгэр
хэдий чинээ том байна, үндсэн багийн бүрэлдэхүүн төдий чинээ өргөн байх юм.

ХШҮ-ний үйл явц өөрийгөө үнэлэх горим буюу дотоод оролцогч талуудын
(ажилчид, сайн дурынхан, хүүхэд, залуус гэх мэт) үнэлгээгээр үнэлэгдэх эсвэл хараат
бус болон ижил мэргэжлийн үнэлээчдээр үнэлэгдэх үү гэдгийг бодож үзэх хэрэгтэй
(Энэтхэгийн жишээг хайрцгаас үзнэ үү). Хоёр аргын аль аль нь үр дүнтэй.

Үндсэн багийг оролцогч тал бүрээс нэг төлөөлөгч, нэг менежер, тухайн байгууллагын
ажилчдаас хамгийн багадаа хоёр хүн, мөн насан хүрэгсэд ба хүүхдүүдийн төлөөллөөс
бүрдүүлнэ. Багийн гишүүдийг хүүхэд, залуус өөрөө сонгоно. (Гишүүд сонгох үйл явцыг
Энэтхэгийн нэгэн ТББ ямар аргаар явуулсан талаар доорх хайрцагт өгүүлэв)

• Өөрийгөө үнэлэх горим нь байгууллагын үнэт зүйлсийг оролцоонд суурилсан
хөтөлбөр, сургалтын үйл ажиллагаанд тусгахад тусалдаг боловч бусад оролцогч
талуудын аль нэг талыг баримтлаагүй мэдээ мэдээллийг цуглуулах ажил
хоцрогддог сул талтай.

ХШҮ-ний үйл явцын талаар хүүхдүүдтэй уулзалтууд зохион байгуулж мэдээлэл
солилцож болдог. Түүгээр ч барахгүй, үндсэн багт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг
гишүүнээр сонгож болно. хамрагдаж байгаа хүүхдүүдээс мэдээлэлд үндэслэсэн
зөвшөөрлийг нь авч, шаардлагатай тохиолдолд эцэг эх, асран хамгаалагчдаас нь
тусламж авч байх хэрэгтэй.

• Бололцоо байвал, ХШҮ-ний үндсэн багт хараат бус болон ижил мэргэжлийн
үнэлээчдийг өөр байгууллагаас авч хамруулах нь ашигтай. Ингэснээр судалгааны
үр дүнгийн нягт нямбай, хараат бус байдал сайжирна. Оролцоонд суурилсан
ХШҮ-ний үйл явцыг мөн дэмжиж өгнө.

ЭНЭТХЭГИЙН ХӨДӨӨ ОРОН НУТГИЙН 5 СУУРИНД
АЖИЛЛАСАН ХШҮ-НИЙ ҮНДСЭН БАГ
Хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдийн төлөө байгууллагаас хөдөлмөр эрхэлж буй
хүүхдүүдийг иргэний харьяаллаа хамгаалах, орон нутгийн засаглалын үйл явцад
идэвхтэй оролцох боломж нөхцлөөр нь хангах зорилготой хөтөлбөр хэрэгжжээ.
Тус хөтөлбөр нь орон нутгийн засаг захиргааны албан хаагчдыг хүүхдийн
оролцоонд илүү нээлттэй ханддаг, хийсэн ажлаа хүүхдүүдийн өмнө тайлагнадаг
болгох зорилготой.
Тус байгууллага нь судалгаа, харилцаа холбооны газрынхаа ажилчдаас баг
бүрдүүлэн, орон нутгийн зохицуулагч нартай хамтран ХШҮ-ний төлөвлөгөө
гаргахыг даалгасан байна. Тэд төлөвлөгөө гаргах явцдаа хүүхдийн оролцоог
хангах талаар одоо хийгдэж байгаа ажлуудтай төлөвлөгөөгөө уялдуулах,
мөн сонгуулийн тойрог бүрээс хүүхэд болон насан хүрэгсдийн төлөөллийг
оролцуулах зайлшгүй шаардлага байгааг олж харсан аж. Засаг захиргааны таван
нэгжээс “төлөөлөх баг”-уудыг орон нутгийн активистууд, хүүхдийн байгууллага,
насан хүрсэн хүмүүсийн төлөөллөөс бүрдүүлжээ.
Хөтөлбөрийн зорилтуудын биелэлтийг хянаж хэлэлцэх, хүүхдийн оролцооны цар
хүрээ, чанар, үр нөлөөг хэмжих үзүүлэлтүүдийг боловсруулж эхлэх эхний ээлжийн
бэлтгэл, мэдлэг ур чадвар дээшлүүлэх семинар зэрэгт тухайн төлөөлөх багуудыг
оролцуулж байв. Ийм семинарууд дээр тухайн орон нутгийн хэлээр хүснэгт болон
аргачлалуудын талаар санал солилцож байлаа.
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ХАРААТ БУС ҮНЭЛЭЭЧ ОРОЛЦУУЛАХ

ЭНЭТХЭГ ДЭХ ОРОЛЦООНД СУУРИЛСАН ҮНЭЛГЭЭНИЙ
АЖИЛД ХАРААТ БУС ҮНЭЛЭЭЧИЙН ҮЗҮҮЛСЭН ДЭМЖЛЭГ
Харьяа дүүргийн сүлжээ хэмээх Энэтхэгийн нэгэн байгууллага оролцоонд
суурилсан судалгаа, хөгжлийн үйл ажиллагаа хөтлөн явуулж байсан
туршлагатай, ХШҮ-ний үйл явцад хүүхэд болон бусад оролцогч талуудын
оролцоог дэмжих чадвартай хараат бус үнэлээч томилохоор шийдвэрлэжээ.

АЛХАМ 3 ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮНДСЭН БАГ БҮРДҮҮЛЭХ

АЛХАМ 3 ХЯНАЛТ,
ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ
ҮНДСЭН БАГ БҮРДҮҮЛЭХ

Тамил Надугийн гурван дүүрэгт, “Харьяа дүүргийн хүүхдийн парламент”
хөтөлбөрт хүүхдийн оролцоог үнэлэх ХШҮ хийгдсэн юм. Түүнчлэн
зургаан нэгжид хүүхдийн парламентын сайд нар, тойргийн гишүүд, орон
нутгийн байгууллагын идэвхтэн гишүүд, хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах
байгууллагуудын тэргүүд, эцэг эх багш нарын холбоодыг оролцуулсан хурал
зохион байгуулж, ХШҮ-ний үндсэн багийг хэрхэн байгуулах талаар мэдлэг
олгожээ.
Эхний ээлжийн хурлуудаар, хүүхдийн оролцооны тухай ойлголт, түүнийг
шинжилж, үнэлэхийн ач холбогдлын талаар ярьсан байна. Цаашлаад, ХШҮний бүх үйл явцыг тайлбарласан гарын авлагыг Тамилын хэлээр боловсруулан
гаргажээ. Тус гарын авлагад ХШҮ-ний аргачлалууд, тэдгээрийг хэрхэн
ашиглах талаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан байна. Түүнчлэн хүүхдүүдэд
зориулсан мэдлэг, ур чадвар дээшлүүлэх хоёр өдрийн семинар зохион
байгуулжээ.
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ХШҮ-ний үндсэн баг үйл ажиллагааны бүх явцын тухай төсөөллийг боловсруулах
шаардлагатай. Аливаа нэг ажлыг гүйцэтгэхэд шаардагдах хугацаа, аргачлалыг нэг
бүрчлэн тодорхойлно. Нийгэм, улс төрийн байдал, хүний ба санхүүгийн эх үүсвэрийн
бололцоо, гол оролцогч талуудын, ялангуяа хүүхдүүдийн цаг зарцуулалт зэрэг нь
хязгаарлагдмал боломж бололцоо бий болоход нөлөөлж байдаг юм.

Охид, хөвгүүдийг ХШҮ-ний үйл явцад хамруулахдаа хүүхэд ба томчуудын эрх
мэдлийн ялгаа, нийгмийн янз бүрийн бүлгийн хүүхдүүдийн эрх мэдлийн ялгааны
тухай тодорхой ойлголттой байх хэрэгтэй. Үндсэн багийн гишүүд нь насны болон
нийгмийн гарлын хувьд өөр хоорондоо ялгаатай хүүхдүүдийн хамрагдалтыг
дэмжсэн ёс зүйтэй аргаар мэдээлэл хуваалцах, шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд
оролцох ёстой. Энэ үед Товхимол 3-т заасан есөн алхмыг, тухайн байгууллагынхаа
хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах бодлого юмуу зан байдлын хэм хэмжээтэй
уялдуулан баримталбал зохино. Түүнчлэн Товхимол 1-т заасан, ёс зүйт оролцооны
үед хэрэгжүүлэх алхмуудын жагсаалтыг эргэн харж болно.

ХШҮ-нд оролцогч хүүхдүүдийн боломж, сонирхлыг харгалзан үзээд, үндсэн багийн
гишүүн бүрийн үүргийг, мөн шаардлагатай гэж үзвэл, зөвлөх багийн гишүүдийн үүргийг
ч нэг бүрчлэн тогтоож өгөх боломжтой.
ХШҮ-НИЙ ҮНДСЭН БАГИЙН ГИШҮҮДИЙН ҮҮРЭГ
ХАРИУЦЛАГА – ЖИШЭЭ
Хариуцах
гишүүн

Хариуцлага

Хугацаа

Хөтөлбөр
хариуцсан
ажилтан (төрийн
байгууллага
эсвэл ТББ)

ХШҮ-ний үйл явцын ерөнхий менежмент;
түншүүдтэй баримтлах уялдаа холбоо, хүүхдийн ХШҮ-ний
оролцоог хангах; төсвөөр хангах; хөтөлбөрийн үйл явцын
төлөвлөгөөг сайжруулахад ХШҮ-ний
бүхий л үед
мэдээллийг ашиглах гэх мэт.

ХШҮ-ний
мэргэжилтэн

Хүүхдүүд болон ажилчдыг хүснэгтэн дэх
хэмжих үзүүлэлтүүдтэй танилцуулах; ХШҮ-ний
үндсэн багийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх;
мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх,
баримтжуулах, санал боловсруулах ажлыг
идэвхтэйгээр удирдан явуулах (ХШҮ-ний үйл
ажиллагаануудын үеэр тэмдэглэл хөтлөх гэх
мэт).

Орон нутгийн
ажилчид

Хүүхдийн оролцоог бүрэн хангахад дэмжлэг
үзүүлэх, тэдний зөвшөөрлийг бичгээр авах
ажлыг зохион байгуулах, тус ажлыг зохион
байгуулахад тохирсон цагийг товлох; эцэг
эхчүүд, асран хамгаалагчид болон бусал
хүмүүсийг мэдээллээр хангаж, тэдний
дэмжлэгийг авах; оролцогч талуудын уулзалтыг
зохион байгуулахад арын албаны үүрэг
гүйцэтгэх.

Хүүхдүүдийн
төлөөлөл

Туршилтын ХШҮ-ний үйл явцыг хөтлөн
явуулахад идэвхийлэн оролцох; үндсэн багийн
сар бүрийн уулзалтад оролцож төлөвлөгөө
боловсруулах, дүн шинжилгээ, баримтжуулалт,
санал боловсруулалтанд оролцох.

Эцэг эхчүүдийн
төлөөлөл

Тухайн орон газрын эцэг эхчүүд, асран
хамгаалагчид, ахмадуудын дэмжлэгийг авахад
зөвлөх үүрэг гүйцэтгэнэ.

Уламжлалт ёсыг
баримталсан
ахмадууд,
шүтлэгтнүүдийн
төлөөлөл

ХШҮ-ний төлөвлөгөө боловсруулах,
холбогдох төрийн байгууллагуудтай уялдаа
холбоотой ажиллахад зөвлөх үүрэг гүйцэтгэнэ.

Үндсэн
багийн сар
бүрийн
уулзалтууд

Хүүхдүүд
ба бусад
оролцогч
талуудыг
оролцуулсан
семинарууд

Үндсэн
багийн
улирлын
уулзалтууд

ОРОЛЦООНД СУУРИЛСАН ХШҮ-Г ДЭМЖИХ ЗӨВЛӨХ БАГ
БҮРДҮҮЛЭХ
Нэмэлт тайлбар

Төсөв шаардагдах
үйл ажиллагаанууд:
ХШҮ-ний үндсэн
багийн мэдлэг, ур
чадварыг дээшлүүлэх;
янз бүрийн оролцог
талуудыг цуглуулсан
уулзал семинар зохион
байгуулах; эцсийн
тайланг боловсруулж,
олны хүртээл болгох,
хүүхдэд ойлгомжтой
хэлбэрээр боловсруулах

Сар бүр үндсэн багийн
уулзалтыг, тодорхой
давтамжтайгаар бусад
оролцогчдын хоорондох
уулзалтыг зохион
байгуулах

Хүүхдүүдийн цаг завд
тохируулан тэдний
болон эцэг эхийнх
зөвшөөрлийг бичгээр
авах.

ХШҮ-ний үйл явцад орон нутгийн дэмжлэгийг авахын тулд зөвлөх багийг бусад
холбогдох талуудыг оролцуулан бүрдүүлж болно. Тухайлбал, ХШҮ-ний үндсэн
багийг чиглүүлэх дэмжих үүрэг бүхий зөвлөх багийн гишүүнээр багш нар, эцэг
эхийн төлөөлөл, нийгэмлэгийн удирдлагууд, орон нутгийн албан тушаалтнууд,
шашны төлөөлөгчид болон бусад хүүхэд залуусыг сонгон аваарай. Хамрагдалтыг
дэмжсэн аргачлалыг баримтлах хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих
байгууллагуудын төлөөлөл зэрэг холбогдох бусад бүлгүүдийг зөвлөх багт урьж
оролцуулах боломжтой.

АЛХАМ 3 ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮНДСЭН БАГ БҮРДҮҮЛЭХ

ЭРХ МЭДЛИЙН ЯЛГААТАЙ БАЙДЛЫГ ЁС ЗҮЙН АРГААР
ШИЙДВЭРЛЭХ

Гэрэл зураг: Зеуди Лиев/Хүүхдийг Ивээх Сан
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ҮНДСЭН БАГИЙН ГИШҮҮДИЙН ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГЫГ
ТОДОРХОЙЛОХ

Шаардлагатай үед үйл
ажиллагааг цуцлах.

Ирак дахь дүрвэгсдийн хуаран дахь хүүхдүүд хүүхдийн эрхийн талаарх сургалт
семинарт оролцож байгаа нь
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ХҮҮХЭД БА НАСАНД ХҮРЭГСДИЙГ ОРОЛЦУУЛСАН
УДИРДАХ БҮЛЭГ, ТОГОГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ХШҮ-НИЙ ҮНДСЭН БАГИЙН ГИШҮҮДИЙН МЭДЛЭГ, УР
ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ
Хүүхдийн оролцоог үр ашигтай үнэлэхийн тулд ХШҮ-ний үндсэн багийн итгэлцлийг
сайжруулж, мэдлэг, ур чадварыг нь дээшлүүлэх хэрэгтэй. Багийн гишүүдийн өөрсдийн
ур чадварыг ашиглахаас гадна, ХШҮ-ний тухай ерөнхий ойлголт, хүүхдийн
оролцооны ач холбогдлын талаар, тусламж үзүүлэх, ярилцлага авах чадвар нь
сайжруулах сургалтуудыг зохион байгуулах нь чухал.
Асууж, хариулах, унших, үзүүлэх зэрэг энгийн байдлаар маш их мэдээллийг хуваалцаж
болдог. Үндсэн багийн гишүүд шинэ мэдлэг мэдээлэлд соргог байж, юу, хаана, яагаад,
хэзээ, хэрхэн хэмээх асуултуудыг чөлөөтэй асууж л чаддаг байх хэрэгтэй юм. Охид,
хөвгүүд, эцэг эх, асран хамгаалагчид болон бусад оролцогч талуудаас мэдээлэл авч
байх үед тэдгээр хүмүүст үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх таатай орчин нөхцөл
бүрдүүлэхэд суралцах ёстой. (ХШҮ дэх хүүхдийн оролцооны тухай жишээг дараах
хайрцгаас үзнэ үү)
Багийн гишүүд нь хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлснээр юу өөрчлөгдөж, юу хэвээрээ
үлдсэн тухай охид, хөвгүүд, эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн ялгаатай үзэл бодлыг сонсож
чаддаг байх хэрэгтэй. Хүүхэд, насанд хүрэгсдээс асуулт асуух замаар хөтөлбөрөөс ирэх
ашиг тусыг хэн их хүртэж, хэн арай бага хүртсэн, ямар учраас ийм ялгаатай байгааг олж
мэдэх чадварыг эзэмшвэл зохино.
Хүүхэд, залуус, насан хүрсэн хүмүүс ХШҮ-ний янз бүрийн аргачлалыг (Товхимол
5-ыг үзнэ үү) хэрэгжүүлж чадна. Үүнд:
• бэлэн тайланд дүн шинжилгээ хийх
• ярилцлага авах
• ажиглах
• зорилтот бүлгээр хэлэлжүүлэг хийх
• оролцоонд суурилсан аргачлал (зураглал, график, хүснэгт) ба бүтээлч илэрхийллүүд
(жүжигчилсэн тоглолт, дуу, шүлэг, өгүүллэг)-ийг ашиглах
• асуумж, асуулга тавих
Товхимол 2-т, ХШҮ-ний үндсэн багийн гишүүд мэдээлэл цуглуулах явцдаа
зорилтот үр нөлөөг ажиглахын хамт, зорилтот бус үр нөлөөг ч эрэлхийлэх хэрэгтэй
гэж өгүүлсэн. Сөрөг үр дагавар гарсан эсэх тухай лавлаж байж, ирээдүйд үр дагавар
гарахаас урьдчилан сэргийлэх боломжтой болно. Тиймээс лавлагаанд оролцогчид
айж эмээх зүйлгүйгээр шүүмжлэл хийх, саналаа хэлэх тайван орчныг бүрдүүлж өгөх
шаардлагатай.
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“Тогогийн төлөвлөгөө” хэмээх ТББ хоёр хүүхэд, ТББ-ын нэг төлөөлөгч, таван
ажилчин, нийтдээ найман хүний бүрэлдэхүүнтэй удирлах бүлэг байгуулжээ. Тус
бүлэг нь хүүхдийн оролцоог үнэлэх явцыг удирдан чиглүүлэх үүрэгтэй юм.
Тус ТББ-ын ХШҮ-ний мэргэжилтнүүд удирдах бүлгийн гишүүдэд хийгдэж
байгаа ХШҮ-ний үйл ажиллагаа, аргачлалын талаар баримжаа олгох
дөрвөн өдрийн сургалт уулзалтыг зохион байгуулжээ. Уулзалтын зорилго
нь: гишүүд нэгнээ таньж мэдэх, судлагдаж буй төслийн талаар ойлголттой
болох (хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн асуудлыг хөндсөн), аргачлалуудыг
хэрэгжүүлэх баримжаа авах, ХШҮ-ний багийн бусад гишүүдтэй хамтран
ХШҮ-ний цаашдын үйл явцыг хөгжүүлэх, баталгаажуулахад оролцоход
оршиж байв.
ХШҮ-ний талаарх баримжаа олгох сургалтанд сууж, хүүхдэд ойлгогдохуйц
болгон боловсруулсан аргачлалуудыг мэдэж авснаар тус удирдах бүлгийн
гишүүд төсөл, түүнийг үнэлэх, үнэлгээг төлөвлөх ба хэрэгжүүлэх талаар их
сайн ойлгож авсан байна.
балба, ХҮҮХДҮҮД БА ТББ-ЫН АЖИЛЧИДТАЙ МЭДЛЭГ, УР
ЧАДВАРАА САЙЖРУУЛСАН НЬ
Хүүхдийг Ивээх Сан хүүхдийн оролцоог үнэлэх, төсөлд хамааралтай
газруудад 12 хүүхэд төлөөлөгчид (долоон охин, таван хөвгүүн)-ийг хамруулан
ХШҮ-ний аргачлалуудын тухай хоёр өдрийн сургалт семинар зохион
байгуулжээ.
Тосгоны хөгжлийн хороод бүрээс хүүхэд, том хүмүүс нийлсэн бүлгүүд
ХШҮ-ний төлөвлөгөө боловруулах ажилд хамтран оролцсон юм. ТББ бүрт
тус байгууллагын ажилчид болон хүүхдүүдийн төлөөллөөс бүрдсэн (зургаан
Далит ба бусад ястныг төлөөлсөн хүүхдүүд, ТББ-уудаас тус бүр хоёр ажилтан)
зөвлөх багийг бүрдүүлсэн байна.

АЛХАМ 4 ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮНДСЭН БАГИЙГ ЧАДВАРЖУУЛАХ

АЛХАМ 4 ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ,
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮНДСЭН БАГИЙГ
ЧАДВАРЖУУЛАХ

ДЭЛХИЙН ЗӨН ГАНА, ГАМШГИЙН ЭРСДЛИЙГ БУУРУУЛАХ
КЛУБЭЭР ДАМЖУУЛАН ХҮҮХДҮҮДИЙН МЭДЛЭГ, УР
ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ
Гамшгийн эрсдлийг бууруулах хоёр клубын сонгогдсон гишүүдийг сургах
зорилгоор Дэлхийн Зөнтэй хамтран Ганын нэгэн зөвлөх ажилтан дөрвөн
өдрийн сургалтыг зохион байгуулсан юм.
Нийтдээ 19 хүүхэд (есөн охин, арван хүү), тус клубуудээс сонгогдсон хоёр
том хүн, Дэлхийн Зөнгийн дөрвөн ажилтан мэдлэг, ур чадвар дээшлүүлэх
тэрхүү сургалтанд хамрагдсан байна. Тус сургалтын ачаар Гамшгийн эрсдлийг
бууруулах клуб дахь тэдний оролцооны чанар, цар хүрээ, үр нөлөөг үнэлэх
тусгай аргачлалуудтай хүүхдүүд танил болсон байна.
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Тажикистан дахь Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн төслийн ХШҮ-г
хүүхдүүд удирдан явуулжээ. Орон нутгийн төслийн ажилтнууд хүүхдүүдэд
ярилцлага авах гэх мэтийн шаардлагатай судалгааны аргачлалыг зааж сургасан
байна.
Гэсэн хэдий ч, тэдгээр судлаач-хүүхдүүдийн бусад хүүхдүүдээс ярилцлага авч
байгаа байдал нь жаахан тааламжгүй, дээрэлхүү маягтай байв. Төслийн ажилчид
хүүхдүүдийг өөрсөдтэйгөө адилхан нөхцөл байдалд орсон залуу үеийнхэнтэйгээ
арай уян зөөлөн харьцах болов уу хэмээн таамаглаж байсан аж. Харин бодит
байдал дээр, хүүхдүүд аргачлалуудыг буруу хэрэглэж, хэлэлцээнд өөрөө голлох
яриаг хийж, үйл явцыг хүчээр түргэвчлэхээр оролдож байв.
Энэ байдлыг арилгахын тулд, төслийн ажилтнууд харилцааны асуудлаар
жүжигчилсэн тоглолт хийж үзүүлсэн ба үүний дараах судалгаанууд хамаагүй
сайн үр дүнтэй явагдсан байна. Судлаач-хүүхдүүд ярилцагчийн түвшинд хүртэл
хөгжсөн ба ярилцлага авч байхдаа өөртөө илүү итгэлтэй болсон нь ажиглагджээ.

Орон нутгийн оршин суугчдад, үерийн аюулд хэрхэн өөрсдийгөө бэлтгэх талаар
нэгэн дунд сургуулийн жүжгийн дугуйлангийн залуус жүжигчилсэн тоглолт үзүүлж
байна.
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ХШҮ-ний бүхий л үйл явцад хамрагдалтыг дэмжсэн аргачлалыг шингээж өгөх
боломжийг эрэлхийлэх хэрэгтэй. Нийгэм дэх хамгийн эмзэг бүлгийн хүүхдүүд,
хөгжлийн бэрхшээлтэй болон балчир насны хүүхдүүдийн санал бодлыг авахын тулд
дорвитой алхам хийгээрэй.

НИГЕРИ, ХШҮ-НИЙ ҮЙЛ ЯВЦАД ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН
ХҮҮХДҮҮДИЙГ ХАМРУУЛСАН НЬ
Хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүдийн Африкийн хөдөлгөөн ба Нигерийн
залуучуудын байгууллага Нигерийн гурван мужид 9-24 насны хүүхэд,
залуучуудыг хамруулан дээрх аргачлалыг туршжээ. Хамрагдсан хүмүүсийн
дийлэнх нь ядуу гэр бүлээс гаралтай байсан ба хөгжлийн бэрхшээлтэй залуус
ч багтаж байв. Хөдөлмөр эрхлэгч залуусын дунд үсчин, загасчин, мужаан,
механикч, жижиглэн худалдаачин, малчин, оёдолчин, оюутнууд гээд төрөл
бүрийн үйл ажиллагаа эрхлэгчид хамрагдсан байна.

ХШҮ-ний үндсэн багийн гишүүд харилцааны өндөр ур чадвартай байснаар дараах
үйл ажиллагааг хөтлөн явуулах боломжтой. Үүнд:
 нөхөрсөг, тааламжтай, оролцоог дэмжсэн уур амьсгал бүрдүүлэх

Гэрэл зураг: Саяака Китамура/Хүүхдийг Ивээх сан
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ТАЖИКИСТАН, ҮНЭЛЭЭЧ БЭЛТГЭХ ЗОРИЛГООР
ХҮҮХДҮҮДИЙН УР ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН НЬ

ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН, ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ БОЛОН
БАЛЧИР НАСНЫ ХҮҮХДҮҮДИЙН ОРОЛЦООГ ХАНГАХ
АЛХАМ

 ярилцлага, уулзалтын гол зорилгыг танилцуулах, үүнд оролцох эсэх нь тухайн
хүний сонирхлын асуудал гэдгийг ойлгуулах
 сул үг хэрэглэхгүйгээр, удаан, ойлгомжтой ярих

АЛХАМ 4 ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮНДСЭН БАГИЙГ ЧАДВАРЖУУЛАХ

Оролцоонд суурилсан ХШҮ-ний явцад харилцааны өндөр ур чадвар маш чухал
үүрэг гүйцэтгэнэ. Ярилцлага, бүлгийн ярилцлага зэрэг үндсэн аргачлалуудыг эзэмших,
ур чадвараа сайжруулах боломж бололцоогоор хангагдсан тохиолдолд хүүхдүүд
өөрсдөө чадварлаг үнэлээч, судлаачид болж чадна.

 энгийн хариултыг дэлгэрүүлэхийн тулд, нээлттэй асуулт тавих
 ярилцлаганд оролцож байгаа гишүүд хэлэлцэж тохирсон хариулттай санал нэг
байгаа эсэхийг лавлах
 тунгаан бодохыг зөвлөх
 сайн сонсогч байх
 ярилцагчаа хүндэн, итгэл найдвартай, шүүмжлэгч бус өнцгөөс харилцах
 оролцоог дэмжсэн, харилцан ярианы аргыг хэрэглэх
 харилцан ярилцагчиддаа үйл ажиллагаанд оролцох боломж бололцоо үргэлж
байгаа гэдгийг ойлгуулах
 ярилцлагын үеэр онцлон дурдагдсан санал зөвлөмжүүдийг бүгдийг зөв тэмдэглэж
авсан эсэхээ лавлан асуух
 ярилцлаганд оролцогсдын өгсөн санал, мэдээллийг хэрхэн ашиглах болон
дараагийн шатны үйл ажиллагааны талаар бодит мэдээлэл өгөх
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• Өөрчлөлтийг нээлттэй, уян хатнаар хүлээн ав. Оролцогч хүүхдүүдийн онцлогоос
хамаарч, зарим нэг үйл ажиллагааг өөрчлөх шаардлага гарч болно.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд таатай, тэднийг хүлээн зөвшөөрсөн, оролцоог нь
эрхэмлэсэн орчинг бүрдүүлэх зарим нэг туршлагаас хуваалцъя.

Хүүхдийн чадварт суурилах

Сайхнаар хүлээн авах
• Хүн бүрийн тэгш оролцоог хангахуйц орчин бүрдүүлж чадсан эсэхээ нягтлаарай –
тэнгэнцэртэй хүнд зориулсан налуу зам, өргөн хаалга, тохирсон гэрэлтүүлэг, тахир
дутуу хүнд зориулсан бие засах газар, янз бүрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст
чөлөөтэй хөдлөх боломжийг олгосон, хангалттай зай талбайтай газрыг сонгох
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн өвөрмөц хэрэгцээнийх нь талаар өөрөөс нь
зөвлөгөө авах, тухайлбал, өөрийг нь яаж өргөж, хөдөлгөх зэрэг дээр хүүхдийг
өөрийнхөө талаар хамгийн сайн мэдэх хүн гэж хүндэлж харьцаж байх
• Хүүхэд өөртөө хэрхэн туслуулахыг хүсч байгаа талаар асуух. Тавьсан саналаас чинь
татгалзсан бол саналаа тулгах юмуу, түүнд ундууцах шаардлагагүй. Хүүхдэд тусалж
байгаа, жишээлбэл дохионы хэлээр ярьдаг орчуулагч зэрэг хүмүүсээр нь дамжуулж
биш, харин хүүхдэд өөрт нь хандаж ярих

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй байх ямар байдаг талаар олж мэдэх, ойлгож
ухамсарлахад нь туслах үйл ажиллагааг түлхүү зохион байгуулаарай.
• Хүүхдийн чадахгүй зүйл дээр нь биш, харин онцлох чадварууд дээр нь анхаар.
Жишээлбэл, тэргэнцэртэй хүүхэд, гарын хүч чадал сайтай, харин сонсголгүй
хүүхэд зураг зурах авьяастай байж болно.
• Тэгш байдлыг эрхэмлэн, бэрхшээл, ялгарлыг даван туулахад тус дэм болохуйц
хүүхэд хүүхэддээ чиглэсэн үйл ажиллагаа, багийн ажиллагааг дэмжээрэй.
• Хосоор нь баг болгон ажиллуулах – тэргэнцэртэй хүүхэд хараагүй хүүхдэд
дэвтэр дээрх тэмдэглэлүүдийг уншиж өгөх, сонсголгүй хүүхэд тэргэнцэртэй
хүүхдэд хөдлөх явахад нь туслах, эрүүл хүүхэд оюуны хомсдолтой хүүхдэд
ойлголт, ухагдахуунуудыг тайлбарлаж өгөх гэх мэтээр хуваарилж болно.
• “Би ойлгохгүй байна” гэж хэлсэн, эсвэл нэрэлхэхгүйгээр тусламж хүссэн
хүүхдийг магтан урамшуулах замаар хамрагдалтыг дэмжих аргыг хэрэгжүүлээрэй.
Ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрөх

• Тухайн хүүхдийн судалгаанд оролцохоос татгалзах нөхцлөө тавих боломжийг нь
бүрдүүлэх

• Хүүхдэд юун тухай хэлэлцэж байгааг ойлгох, мөн хариултаа боловсруулахад нь
шаардагдах хугацааг өг.

• Судалгаанд оролцож байгаа хүүхдүүдийг бие биенээ таньж мэдэхэд зориулж цаг
гаргаж өгөх. Хэрэв судалгаанд эрүүл болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд
холилдон оролцож байгаа бол хүүхдүүдийг хамтад нь тоглуулах замаар, эрүүл
хүүхдүүдэд хөгжлийн бэрхшээл, согогийн талаар илүү ойлголт өгөх хэрэгтэй.
Хүүхдүүд судалгаанд оролцохын өмнө байсан буруу ойлголтуудаасаа салсан байх
учиртай.

• Өөр өөрийн өвөрмөц хэрэгцээг нь ойлгож, сонс.

• Учир холбогдол сайтай, мэдээжийн бүтэц, дэглэмийг тогтоож өгөх. Тэгснээр
хүүхдүүд дасан зохицоход илүү амар байх болно.
Хүүхэд бүрт тэгш боломж
• Бүлэг, үйл ажиллагаанд хүүхэд бүр хувь нэмрээ оруулах бөгөөд тэд өөр өөрсдийн
өвөрмөц байдлаар үйлчлэнэ гэдгийг санаарай. Тиймээс хүүхдүүд бие биенийхээ
ялгааг ухамсарлаж, хүндэтгэж байхыг тэднээс хүсэх хэрэгтэй.
• Өгсөн даалгавруудад эрүүл хүүхдүүдтэй ижил тэгш оролцож санал бодлоо хэлэхийг
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд даалгаарай. Жишээлбэл, хэвлэл мэдээллийн
хэрэгслээр үзлэ бодлоо илэрхийлэх, бодлого боловсруулагчидтай уулзах, сайн
дураараа үйл ажиллагаанд оролцох зэрэг
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн өөртөө итгэх итгэлийг нь батжуулахын тулд
бусад хүүхдүүдтэй адилхан эрсдэл хүлээхийг зөвлөх. Хэтэрхий их халамж тавьж,
онцгойлон анхаарч байгаа нь ямар нэг шинэ зүйлийг таньж мэдэх, сурах, өөрийгөө
хэрхэн хамгаалах талаар үйлдэл хийхээс хориглож байгаагаас ялгаагүй.

• Хүүхэд бүрт тохирсон түвшинд ярьж ойлгуулаарай.
• Янз бүрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд мэдээллийг янз бүрээр хүлээн авах
шаардлагатай болохыг санаарай. Тараах материалаа маш ойлгомжтой найруулах,
гаргагдахуйц, товчхон бичих, үсгийн фонтыг жаахан томруулах зэргээр ойлгоход
нь улам хялбар болгож өгөх хэрэгтэй.
• Санааг ойлгуулахад дөхөм болох, хүүхдийн санаа бодлыг илүү нээлттэй
хуваалцах зорилгоор зураг, дүрсийг түлхүү ашигла.

АЛХАМ 4 ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮНДСЭН БАГИЙГ ЧАДВАРЖУУЛАХ

Хамгийн гол нь хүндэтгэлтэй харилцаа, нягт нямбай бэлтгэлд анхаарал хандуулах
хэрэгтэй. Янз бүрийн насны, нийгмийн өөр өөр бүлгээс гаралтай хүүхдүүдийн
оролцоог бүрэн хангахад чиглэсэн арга хэрэгслийг ХШҮ-ний үндсэн баг өөрөө
гардан боловсруулбал зохистой.

• Хаана суухаа өөрсдөө шийдэг. Магадгүй хараа муутай хүүхэд PowerPoint дээр
бэлтгэсэн илтгэлийг харахын тулд урагшаа суух, тэргэнцэртэй хүүхдэд газар сууж
байгаа хүүхдүүдтэй баг болж ажиллахад хэцүү санагдах, сонсголын бэрхшээлтэй
хүүхэд сонсоход саад болохуйц байрлал буюу цонхны дэргэдээс хол суумаар
болох зэрэг нөхцөл байдал үүснэ.
• Хэлний чадварын түвшнээр ангилан жижиг жижиг багуудад хуваагаарай.
• Хүүхэд сонсож, харснаасаа суралцдаг учир, харилцааны зөв үлгэр дуурайл
үзүүлэх хэрэгтэй.

• Тусламж үнэхээр хэрэгтэй биш л бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд битгий тусал.
Бие дааж үйлдэл хийхэд саад болохоос гадна, тэднийг биеэ тоосон занд сургадаг
юм.
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ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ 10 АЛХАМТ ЗААВАР товхимол 4

“Биднээс асуу” (Английн хүүхдүүдийн санаачилсан) төслийнхөн бодлого
боловсруулалтад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд залуусын оролцоог хангахад
мультимедиа аргачлал хэрэглэсэн юм. Англи улс даяар, хөгжлийн бэрхшээлтэй,
4-24 насны 200 гаруй хүүхэд, залуучууд мультимедиа аргачлалын хүрээнд
авсан зөвлөгөө, хамрагдалт, үйлчилгээнийхээ талаар санал бодлоо хуваалцсан
байна. Тэдгээр оролцогчид өөрсдөө бусад залуусаас санал бодлыг нь асуух бас
боломжтой болсон байна. Оролцогчдын зарим нь хамрагдалтыг дэмжих наадмын
үйл ажиллагааг зохион байгуулах бэлтгэл ажилд хоёр өдрийн турш оролцсон
байгаа юм. Мөн энэ үйл ажиллагаанд оролцуулахаар орон нутгийн хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөх нийгэмлэгүүдээс болон тусгай сургуулийн
сурагчдыг урьсан ажээ. Тус наадмын үеэр уран зураг, дуу хөгжим, бүжиг, дуу
бичих уралдаан, байгальд зугаалах, ханан дээр граффити зурах гээд олон
төрлийн арга хэмжээ явуулжээ. Залуусын хамрагдалтын талаарх сэтгэгдлийг нь
асууж, сурвалжлахаар хоёр залуу оролцогч ажиллаж байлаа.
“Хоёр салаа гудамж” хэмээх (“Гурвалжин”, “Хүүхдийн эсрэг харгислалаас
урьдчилан сэргийдэх үндэсний нэгдэл” нарын хамтран удирдсан) төсөл нь хэл
ярианы чадваргүй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй харилцах итгэлийг бий
болгох зорилготой сургалтын бичлэг боловсруулахыг хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүүхдүүдэд даалгасан байна. Тэдний хийсэн бичлэгт 3-19 насны хүүхэд залуус
өөр хоорондоо болон томчуудтай зан байдал, дохио, тэмдэг, биеийн хэл, нүдний
хөдөлгөөн, нүүрний хувирал, хөдөлгөөн, жүжиг, урлагийн бүтээл ашиглах,
хамааралтай зүйлсийг заах, ярих, дуу чимээ гаргах, биеэр үзүүлэх зэргийн янз
бүрийн арга ашиглан харилцаж байгааг харуулжээ.
Дээрх хоёр төсөлд хамрагдсан, хөгжлийн бэрхшээлтэй залуус, томчуул тэдний
хөгжлийн бэрхшээл дээр л анхаардаг болохоос, байж болох бүх аргаар
харилцахыг хичээдэггүй ба тэднийг “сонсохыг” хүсдэггүй болохыг хүлээн
зөвшөөрч байсан юм. Бүх оролцогч хүүхэд залууст өөрийнхөө хүсэл зоригийг
төслөөр дамжуулан илэрхийлэх завшаан тохиожээ. Тэдэнтэй харилцахад өндөр
мэдрэмж, илэн далангүй байдал, олон янзын харилцааны арга хэрэгсэл, цаг
хугацаа, эрмэлзэл шаардагдах юм.

Оролцоонд суурилсан ХШҮ-нд, нийгмийн янз бүрийн бүлгээс гаралтай, насны хувьд
ялгаатай (долоогоос доош насныхныг оруулаад) хүүхдүүдийн оролцоог бүрэн дүүрэн
хангахын тулд эдгээр бүх аргачлалыг хэрхэн зохицуулан өөрчлөх вэ гэдгийг сайн
бодож үзэх хэрэгтэй юм.
Балчир насны хүүхдүүдтэй ажиллахад хэрэгтэй зөвлөмж:
 Чадвар, мэдлэгт нь анхаарч, хүндэтгэлтэй харьцаарай
 Бага насны хүүхдэд тохиромжтой, аюулгүй байдлаар ярилцлага авах орчныг
бүрдүүлэх хэрэгтэй.
 Оролцооны талаарх санал санаачлагыг хүүхдэд ойлгомжтой байдлаар товч тайлбар
бэлдээрэй.
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 Илүү сайн харилцаа үүсгэхийн тулд хүүхдийн итгэлийг олж, тэдний талаар улам
сайн мэдлэгтэй бол.
 Долоогоос доош насны охид, хөвгүүд тоглох, эсвэл шийдвэр гаргах үйл явцад
оролцохдоо өөрсдийгөө хэрхэн илэрхийлж буйг нь ажиглаарай.
 Санаа бодлоо холбож илэрхийлэхэд нь тус болохуйц янз бүрийн арга хэрэглэ.
Оролцооны цар хүрээ, чанар, үр нөлөөний тухай хүүхдүүдийн санаа бодлыг
гаргаж ирэхийн тулд зураг зуруулах, хүүхэлдэйн жүжиг тоглох, өгүүллэг ярьж
өгөх, зураг үзүүлэх, тоглоом тоглуулах зэрэг аргэ хэрэглэж болно. Бага насны
хүүхдийн санаа үзэл бодлыг ойлгохын тулд энгийн харилцан яриа хийж, нээлттэй
асуулт хөндөж болно. Жишээлбэл, хүүхдийн зурсан зураг юу болох, ямар
учиртай болох тухай асууж болох юм.
 Хөгжөөнт тоглоомуудыг түлхүү ашигла. (Товхимол 5-ын хавсралтыг үзнэ үү)
 Хүүхэд бүрийн оролцох хүсэл сонирхлыг байнга хянаарай. Хүн бүр
өөрийнхөөрөө хүссэн хэрээр оролцох, эсвэл судалгааны аль үеэс орж ирэх,
судалгаанд оролцохоос аль үе шатанд татгалзах эрхтэй байна.
 Хүүхдийн өөрийнх нь зөвшөөрлийг авсан тохиолдолд, санал бодлыг нь дүрс
болон дуу бичлэг хэлбэрт оруулж хадгалж болно.
АНГЛИ, ДӨРВӨӨС ДООШ НАСНЫ ХҮҮХДҮҮДТЭЙ
ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ ДЭЭР ЯРИЛЦЛАГА ХИЙСЭН НЬ
Бүтээлч аргачлал, хүндэтгэлтэй хандлагыг бий болгож чадаж гэмээ нь
гурав, дөрвөн настай балчир хүүхдүүд ч оролцоонд суурилсан ХШҮ-ний
төлөвлөгөөны үйл явцад бүрэн дүүрэн хамрагдаж чаддаг юм.
Англид гадаах тоглоомын талбайг өөрчлөх шийдвэрийг гаргах үйл явцад
таваас доош насны хүүхдүүдийг хамруулан зургаан сарын турш туршилт
судалгаа явуулжээ. Судалгааны эхний шатанд 3-4 насны 28 хүүхэд болон
томчуулыг оролцуулан “Мозаик арга”-ыг хэрэгжүүлсэн байна. Энэхүү
аргад уламжлалт судалгааны аргазүй буюу ажиглалт, ярилцлага, оролцооны
хэрэгслүүд болох бичлэгийн камер, газрын зураг зурах, хүүхдээр хөтлүүлсэн
аялал зохиох зэрэг аргачлалууд багтдаг.

АЛХАМ 4 ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮНДСЭН БАГИЙГ ЧАДВАРЖУУЛАХ

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭДТЭЙ ЗӨВ ХАРИЛЦАХ БА
ТЭДНИЙГ ХАМРУУЛАХ НЬ

Хоёр дахь шатанд, судалгааны гол үр дүнг хүүхэд, насанд хүрэгчид хамтран
хэлэлцэв. Судалгааны өмнөх шатанд хүүхдүүдийн хэлсэн саналыг, зурагтай нь
хамт эмхэтгэж ном болгон гаргасан байлаа. Ингэснээр хүүхдүүд зургаа хараад,
тоглоомын талбайд хэрхэн ямар өөрчлөлт хиймээр байгаа талаарх санал
бодлоо эмх цэгцтэй чөлөөтэй илэрхийлэх боломж бүрджээ. Судалгааны янз
бүрийн аргачлалаар олж авсан үгэн болон зурган материалуудыг багцлан том
төлөвлөгөө боловсруулсан байна.
Гурав дахь шатанд, тоглоомын талбайг хэрхэн өөрчлөх талаарх хүүхдүүдийн
санал дээр үндэслэсэн шийдвэрүүдийг гаргажээ. Жишээлбэл, тоглоомын
талбайн хайсыг илүү аюулгүй байдлыг хангасан байхаар өөрчилсөн ба
ингэхдээ бас хүүхдүүдэд гадуур нь зугаалах хүмүүс, нохдыг ажиглаж харах
боломжтой зай үлдээсэн байгаа юм.
Энэхүү туршилт судалгаа нь бага насны хүүхдүүдийн санал бодол нь гадаах
тоглоомын талбайг хэрхэн сайжруулах талаарх шийдвэрийн гол үндэс суурь нь
болж чадна гэдгийг, 3-4 насны хүүхдүүд өөрсдийнхөө тоглох талбайн тухай
хамгийн сайн мэдлэгтэй байдаг гэдгийг харуулж чадсан юм.
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ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ 10 АЛХАМТ ЗААВАР товхимол 4

Хэрвээ танай байгууллага судалж байгаа хөтөлбөрийг чинь үнэлэх ХШҮ-ний
төлөвлөгөө хэдийнэ гаргачихсан бол хүүхдийн оролцооны цар хүрээ, чанар, үр
нөлөөг үнэлэхэд хамрагдалтыг дэмжсэн аргачлал болон өөр бусад үр дүнтэй,
системчлэгдсэн үзүүлэлтүүдийг нэмж сайжруулах боломжийг эрэлхийлэх хэрэгтэй.

Харин боловсруулсан ХШҮ-ний төлөвлөгөө байхгүй бол шинэ төлөвлөгөө
боловсруулах сайхан завшаан олдож байгаа хэрэг.

Хөтөлбөрийн нэр

Мэдээлэл
авах давтамж

ХШҮ-НИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ БА САЙЖРУУЛАХ

Ярилцлага, зорилтот
бүлгийн хэлэлцүүлэг,
зурган хөтөлбөрийн
дүн шинжилгээ;
“Эйч”үнэлгээ; тойрон
анализ; хоёрдогч
мэдээллийн анализ

Эхлэх үеийн
болон
хагас жил
тутмын суурь
мэдээллүүд

10 өөр суурингаас
ирсэн 6-18 насны
охид, хөвгүүд
(нийгмийн ялгаатай
бүлгүүдээс); ТББын ажилчид

Хүүхдийн
оролцооны
чанарыг
хэмжих бүлэг
үзүүлэлтүүд
– “ерөнхий
шалгуурууд”

Хүүхдүүдтэй
хийсэн уулзалтын
тэмдэглэл; “Эйч”
үнэлгээ; ХШҮ-ний
тайлан

Ярилцлага; зорилтот
бүлгийг хэлэлцүүлэг;
ажиглалт; 5-7, 8-12,
13-18 насны бүлэг
хүүхдүүдтэй хийсэн
уулзалтууд, хоёрдогч
мэдээллийн анализ

Эхлэх үеийн
болон
хагас жил
тутмын суурь
мэдээллүүд

6-18 насны охид,
хөвгүүд (хөдөлмөр
эрхэлдэг ыолон
сургуульд явдаг
хүүхдүүд); эцэг
эхчүүд

Хүүхдийн оролцооны чанарыг хэмжих үзүүлэлтүүд (Товхимол 3-ын 21-24-р талыгг үзнэ үү)

Хүүхдүүдтэй
хийсэн уулзалтын
тэмдэглэл; тэндээс
гарсан санал;
хүүхдүүдийн зурсан
зураг, зохиосон
шүлэг

• Олон эх сурвалжаас авсан мэдээллээр баяжуулах, шүүмж шингээх
Хүүхдүүдтэй уулзалт зохион
байгуулах унаа, хоолны зөрдал

Хүүхдийн бүлэгчилсэн
уулзалтуудын үеэрх
цайллаганы, ХШҮ-ний Үндсэн
багийн ээлжит уулзалтын үзэрх
зардал

Хэрэглэгдэх материал

Үргэлжлэл дараагийн нүүрэнд

ХШҮ-ний Үндсэн
баг

ХШҮ-ний Үндсэн
баг

Мэдээллийг хэн
авах

• Бэлэн байгаа хоёрдогч мэдээллийн эх сурвалж, анхдагч мэдээлэл цуглуулах арга
хэрэгслүүдийг тогтоох

Хүүхдийн
оролцооны
цар хүрээг
хэмжих бүлэг
үзүүлэлтүүд

• ХШҮ-ний хугацааг төлөвлөх, хөтөлбөрийн уулзалтуудтай ХШҮ-ний үйл явцаа
нийцүүлэх
Мэдээллийг
хэнээс авах

• ХШҮ-ний шинэ төлөвлөгөө боловсруулах, эсвэл бэлэн төлөвлөгөөг сайжруулах

Хүүхдийн оролцооны цар хүрээг хэмжих үзүүлэлтүүд (Товхимол 3-ын 14-15-р талыг үзнэ үү)

Мэдээлэл цуглуулах
арга

Алхам 5-д дараах зүйлсийг хэрхэн хийх талаар өгүүлнэ. Үүнд:

Ашиглаж болох
бэлэн тайлан

ХШҮ-ний төлөвлөгөө, төсвийг шинээр боловсруулах юмуу байгаа төсөвт
нийцүүлэн гаргахыг зөвлөж байна. ХШҮ-ний төлөвлөгөөнд хөтөлбөрийн зорилгууд,
тэдгээрийг хэмжих үзүүлэлтүүд багтана. Төлөвлөгөөнд эдгээрийг тусгаснаар холбогдох
үзүүлэлтүүдэд хамаарах мэдээллийг олох аргазүй, эх сурвалжийг тогтоох юм.

Үзүүлэлтүүд

• Үргэлжлэх хугацаа

• Зорилго

•

Хөтөлбөртэй холбоотой түлхээр мэдээллийг товчхон бичнэ:

ХШҮ-НИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (ЗУРАГЧИЛСАН ЖИШЭЭ)

ХШҮ-ний Үндсэн баг нь ХШҮ-ний бүхий л үйл явцын нарийвчилсан төлөвлөгөөг
гаргах ёстой байдаг. Тухайн төсөл, хөтөлбөрийн мөн чанар, оролцогч талууд, нийгэм,
улс төрийн нөхцөл байдал, үйл ажиллагаануудад оролцох насанд хүрэгчид болон
хүүхдүүдийн бололцоо, төсөв болон бусад хүчин зүйлсээс шалтгаалж үйл явц,
төлөвлөлт өөр өөр байна.

АЛХАМ 5 ХШҮ-Г ДАХИН ТӨЛӨВЛӨХ ЭСВЭЛ БЭЛЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ҮНДЭСЛЭХ
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АЛХАМ 5 ХШҮ-Г ДАХИН
ТӨЛӨВЛӨХ ЭСВЭЛ БЭЛЭН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ҮНДЭСЛЭХ
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Унаа ба ярилцлага хийх
зардал
ХШҮ-ний Үндсэн
баг ба ТББ-ын
менежер
Төрийн албан
хаагчид; багш
нар
Хүүхдийн чуулганаас
гарсан саналууд,
ухуулах хуудсууд;
хоёрдогч мэдээллийн
анализ

Ярилцлага; хоёрдогч
мэдээллийн анализ;
хүүхдийг нийгмийн бүлгээр
ангилсан анализ

Хөтөлбөрийн эхэнд ба
эхэлснээс хойш 12 сар тутамд

ХШҮ-ний Үндсэн
баг

Суурь мэдээллийг
цуглуулах асуумж авах,
оролцогч талуудын
уулзалт, семинарыг
зохион байгуулах зардал
(хоол, унаа)
Дор хаяж арван
өөр суурингийн
эцэг эх, асран
хамгаалагч;
хүүхдүүд
Хөтөлбөр эхлэн үеийн суурь
хандлага, мэдлэг, туршлага
болон тухайн үеийн асуумж
судлагаа; гурван сар тутамд
гарсан хамгийн дорвитой
өөрчлөлтийн түүх; 12 сарын
дараах хүүхдийг нийгмийн
бүлгээр ангилсан анализ

6-18 насны
охид, хөвгүүд
(янз бүрийн
ХШҮ-ний Үндсэн
бүлгээс гаралтай
баг
болон тахир
дутуу); эцэг
эхчүүд
Хөтөлбөрийн эхэн үеийн
суурь үнэлгээ; 12 сар, 18
сарын дараах байдлаар;
өөрчлөлтийн түүхүүд гурван
сар тутамд
Өөртөө итгэх итгэлийн
“Өмнөх ба дараах”
үнэлгээ; “Өмнөх ба дараах”
зураг; хамгийн дорвитой
биеийн зураг; хамгийн
өөрчлөлтийн түүх;
дорвитой өөрчлөлтийн
ХШҮ-ны тайлангууд
түүх; ярилцлага; ажиглалт

ХШҮ-ний үр дүнг мэдээллээр баяжуулах эх сурвалж (дотоод ба гадаад)-уудыг
жагсааж бичиж болно. Жишээлбэл:
• Хөтөлбөр эхлэх үеийн суурь мэдээллийн болон нөхцөл байдлын анализын
тайлан. Хөтөлбөрийн сэдэвт хамааралтай мэдээллүүд олдож магадгүй. (Сэдэв
гэдэгт хүүхдийг хүчирхийллээс хамгаалах, хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт,
боловсрол, эрүүл мэнд, ХДХВ, төрөөс төсөвлөсөн мөнгө, хүүхдийн оролцох эрх
гэх мэт зүйлс багтаж болно.)
• Тогтмол уулзалтуудын мэдээлэл: хүүхдийн бүлгийн уулзалтууд, сүлжээний
уулзалтууд, томчууд хүүхдүүдийг хамруулсан сургалт семинарын тайлан,
сургалтын үнэлгээ
• Зөвлөлгөөний үр дүнгүүд, хүүхдүүдтэй хамтран хийсэн болон хүүхдүүдээр
авахуулсан судалгааны үр дүнгүүд
• Хүүхдүүдтэй хамтарсан зөвлөлгөөний үр дүнгийн тухай тайлбар, дүрэм журам
• Үйл ажиллагааны явцын тайлан, үзлэг эргэлтийн тайлан, ХШҮ-ний тайлан, үйл
явдлын судалгаа
• Хэвлэлийн мэдээ, сонингийн хайчилбар
• Төрийн бодлого, хууль тогтоомж
• Үндэсний болон орон нутгийн хэмжээнд улсын төсвийн хуваарилалть зарцуулалт
• Холбогдох сэдэвчилсэн (боловсрол, эрүүл мэнд, насан хүрээгүйчүүдийн гэрлэлт,
хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт, ХДХВ гэх мэт) асуудлуудаарх төрийн баримтлах
бодлогын баримт бичгүүд
• Төрийн холбогдох яамд, агентлагуудаас гаргасан мэдээлэл (жишээлбэл,
сургуульд элсэлт, сургууль хаялт, гэрлэлтийн бүртгэлийн мэдээлэл, гэрлэлтийн
дундаж нас)
• Засгийн газрын хугацаат болон нэмэлт тайлангууд, НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн
Хорооны тайлан, Хүний Эрхийн Дэлхий нийтийн Тойм, болон бусад хүний
эрхтэй холбоотой тайлангууд
АНХДАГЧ МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАХАД АШИГЛАХ ХШҮНИЙ ҮНДСЭН ХЭРЭГСЛҮҮД

Жишээ: бие
мабодын
шийтгэлийг
хуулиар
хориглосон
байдал

Жишээ:эцэг
эхчүүд хүүхдээ
зодох явдал
цөөрсөн

(Товхимол 5-ын 1-8-р талыг үзнэ үү)
Жишээ:
хүүхдүүдийн
өөртөө итгэх
итгэл бэхэжсэн
байдал

Хүүхдийн оролцооны үр нөлөөг хэмжих үзүүлэлтүүд (Товхимол 3-ын 31-32-р талыг үзнэ үү)

Ярилцлага; зорилтот
бүлгийн хэлэлцүүлэг;
“Өмнөх ба дараах”
“Өмнөх ба дараах” биеийн
зураг; хамгийн дорвитой
зураг; хамгийн дорвитой
өөрчлөлтийн түүх;
өөрчлөлтийн түүх;
ХШҮ-ны тайлангууд
хүүхдийг нийгмийн бүлгээр
ангилсан үнэлгээ

Хүүхдийн бүлэгчилсэн
уулзалтуудын үеэрх
цайллаганы мөнгө

Хэрэглэгдэх материал
Мэдээллийг хэн
авах
Мэдээллийг
хэнээс авах
Мэдээлэл авах давтамж
Мэдээлэл цуглуулах
арга
Ашиглаж болох
бэлэн тайлан
Үзүүлэлтүүд

ХШҮ-НИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ үргэлжлэл

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ 10 АЛХАМТ ЗААВАР товхимол 4

Судалж байгаа төсөл, хөтөлбөрт ХШҮ хийх, хүүхдийн оролцооны үйл явцын мөн
чанарыг үнэлэхтэй холбоотой чанарын болон тоон мэдээллийг агуулсан бэлэн
мэдээ, эх сурвалж байгаа эсэхийг нягталж үзээрэй.

АЛХАМ 5 ХШҮ-Г ДАХИН ТӨЛӨВЛӨХ ЭСВЭЛ БЭЛЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ҮНДЭСЛЭХ
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БЭЛЭН БАЙГАА ХОЁРДОГЧ МЭДЭЭЛЛИЙН ХОЛБОГДОХ ЭХ
СУРВАЛЖИЙГ ТОГТООХ БА АНХДАГЧ МЭДЭЭ ЦУГЛУУЛАХ
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН








Ярилцлагууд
Судалгаа асуумж, асуулга (мэдлэг, хандлага, туршлагын (KAP) судалгаа)
Зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэг
Ажиглалт
Мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх оролцооны хэрэгслүүд
Үйл явдлын тухай яриа, дорвитой өөрчлөлтүүдийн тухай түүх, аман мэдүүлэг
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ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ 10 АЛХАМТ ЗААВАР товхимол 4

ХШҮ-НИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НЬ
ХШҮ-ний багууд мэдээлэл цуглуулах явцдаа системтэй, нээлттэй байж, зорилтот ба
зорилтот бус үр нөлөөг олж сонсох, түүнийг тэмдэглэж авдаг байх ёстой. ХШҮний бүхий л үйл явцын туршид олсон мэдээллүүдийг нэмж улам баталгаажуулахад
дөхөм болохуйц, холбогдох бусад тайлан, мэдээллийн эх сурвалжийг байнга шалгаж
эрэлхийлж байх нь чухал. Гурвалсан баталгаажуулалт хийнэ гэдэг нь нэг мэдээг гурван
өөр эх сурвалжаас харьцуулж үзнэ гэсэн үг бөгөөд тэгсний эцэст нэг үр дүн гарч байвал
тэр мэдээллийн баталгаажилт сайн болж байна гэж үзэх хэрэгтэй.
Баталгаатай үндэслэл хайж байхдаа зарчимч (эрэмбийг сахисан, шударга) байдлыг
баримтлах хэрэгтэй. Дараах алхмуудыг хэрэгжүүлж, зарчимч байдлаа хөгжүүлээрэй.
 Хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнөх байдал болон хэрэгжилтийн дараах
өөрчлөлтийг хооронд харьцуулахад суурь мэдээллүүдийг цуглуулах, хянах баг
бүрдүүлж ажиллах
 Харилцааны болон оролцооны аргачлалуудыг ашиглан, янз бүрийн бүлэг хүмүүс,
оролцогч талуудын хооронд харилцан итгэлцсэн, илэн далангүй харилцааг бий
болгож, тэдний санаа бодлын ялгаатай талыг илрүүлэх

Сонголт А: ХШҮ-г Хэрэгжиж буй хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны
нэгэн хэсэг болгох
Жишээ нь, хүүхдүүд болон бусад оролцогчдын уулзалт, хэлэлцүүлгийн үеэр
ХШҮ-г хэрэгжүүлэх. ХШҮ-ний Үндсэн баг байгуулж, гишүүдийг сургаж
болно. хүүхдүүдийн болон ажилчдын сар бүрийн уулзалтууд, эцэг эх, нийгмийн
бусад гишүүд, орон нутгийн албан тушаалтнуудтай хийдэг хугацаат ярилцлага
зэрэг уулзалтуудын үер оролцоонд суурилсан ХШҮ-г (60-90 минутын үйл
ажиллагаа) багтааж болох юм. Хөтөлбөрийн ээлжит уулзалтуудаар ХШҮний Үндсэн багийн хийсэн судалгааны голлох үр дүнг хүүхдүүд болон бусад
оролцогч нартай хэлэлцэж, гол оролцогч талуудыг өөрсдийн санал бодлыг
хуваалцах боломжоор нь хангаж өгч бас болно.
Сонголт Б: ХШҮ-ний мэдээ цуглуулах зорилгоор гол оролцогч
талуудыг цуглуулж, тогтмол семинар, уулзалтуудыг зохион
байгуулах

 Үр нөлөө тэгш хуваарилагдсан эсэхийг шүүмжлэлтэй үнэлэх – ямар хүүхэд үр
ашгаас хүртэж, ямар хүүхэд түүний гадна үлдсэн болохыг олж мэдэх

ХШҮ-ний Үндсэн баг гол оролцогч талуудыг хамруулсан тогтмол семинар
уулзалтуудыг зохион байгуулах боломжтой. Өөр хоорондоо ялгаатай
оролцогч талууд нь ХШҮ-ний Үндсэн аргачлалыг заалгаж, түүнийгээ
ашиглан оролцооны үйл явц, үр нөлөөний талаарх санал бодлоо илэрхийлж
сурах юм. Хяналт, үнэлгээний зорилгоор иймэрхүү семинаруудыг тодорхой
давтамжтайгаар зохион байгуулж болно. (гурав юмуу зургаан сар, эсвэл жил
тутам)

 Цуглуулсан баримтын чанар, ашигт байдалд шүүмжлэлтэйгээр дүгнэлт хийх

Сонголт В: А ба Б сонголтыг бүтээлчээр нэгтгэх

 Мэдээнд системчилсан аргаар дүн шинжилгээ хийх, тайлагнах

Тодорхой сэдэв бүрт тохируулан ХШҮ-ний үйл ажиллагааг явуулах өөр
бүтээлч шинэ санаа сэдэж болно.

 Олон янзын аргазүй, мэдээллийн эх сурвалж, мэдээ цуглуулах аргачлалыг ашиглах
 Зорилтот ба зорилтот бус үр нөлөөг үнэлэхдээ шүүмжлэлтэй хандах

ХШҮ-НИЙ ХУГАЦААГ ТООЦООЛОХ, ХЭРЭГЖИЖ БУЙ
ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ НИЙЦҮҮЛЭХ
Хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг тогтмол хянаж байх хэрэгтэй. ХШҮ-ний үндсэн баг нь
сар, улирал, хагас жил, бүтэн жил тутамд ямар мэдээ мэдээллийг цуглуулж байх талаар
заавар зөвлөмж боловсруулж болно. Харин үнэлгээний хувьд, аливаа хөтөлбөрийн
зарим зорилго, тухайлбал бодлогын өөрчлөлт юмуу эсвэл институци дахь хүүхдийн
орон зайг томруулах зэрэг зорилгууд нь хоёр, гурван жилийн дотор багтаж хэрэгжих
боломжгүй байж болдог. Гэхдээ эдгээр зорилгыг хэрэгжүүлэх хүрээнд гарч байгаа
жижиг өөрчлөлтүүдийг ч алдахгүй хянаж, шинжлэх нь чухал юм.

ХШҮ-ний үйл явц, ажлын төлөвлөгөөг боловсруулахдаа эдгээр гарын авлагад
заасан бүх аргачлалыг дагаж мөрдөхийн сацуу өөрт байгаа мэдээллийн эх сурвалж,
цаг хугацааны боломжоо тооцоолж үзэхийг зөвлөе. Байгууллага дотроос ХШҮний Үндсэн багийн гишүүнээр сонгогдсон бол хувийн ажлын төлөвлөгөөндөө
ХШҮ-ний төлөвлөгөөгөө тусгаж, менежерээсээ энэхүү оролцож буй ажилдаа цаг
зарцуулах боломжоор хангаж өгөхийг хүсэх хэрэгтэй.

АЛХАМ 5 ХШҮ-Г ДАХИН ТӨЛӨВЛӨХ ЭСВЭЛ БЭЛЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ҮНДЭСЛЭХ

ОЛОН ЭХ СУРВАЛЖААС ОЛЖ АВСАН МЭДЭЭЛЭЛД ШҮҮМЖ
ХИЙХ БА ГУРВАЛЖЛАХ АРГАЧЛАЛ

ХШҮ-ний үйл явцад оролцох охид, хөвгүүд, томчуулын боломжтой цаг завыг
тооцох хэрэгтэй. Сурагчид түлхүү оролцож байгаа бол ХШҮ-ний ажлын
сургуулийн улирлын амралт, долоо хоногийн амралтын өдрүүдээр ч юмуу тэдний
аль завтай үеэр нь тааруулах, ажил хийдэг хүүхдүүд оролцох бол бас тэдний завтай
цагийг олж мэдэх хэрэгтэй.
Уулзалтыг хаана зохион байгуулах вэ гэвэл, хүүхдүүдийн тогтмол уулзалтыг
зохиодог газар нь үнэлгээний ажил явуулахад хангалттай зай томтой бол тэр газраа
хийж болно. Харин уулздаг газар чинь тийм ч тохиромжтой биш гэж бодож байвал,
хүүхдүүдээс өөрсдөд нь таалагдсан газрыг сонгохыг санал болгоорой. Хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүүхэд, залууст тохиромжтой газар байна уу үгүй юу гэдгийг тооцож
үзээрэй.
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АЛХАМ 6 ХҮҮХДИЙН
ОРОЛЦООНЫ ХШҮ-Г ТАЛУУДАД
ТАНИЛЦУУЛАХ

АЛХАМ 7 СУУРЬ МЭДЭЭЛЭЛ
ЦУГЛУУЛАХ

Оролцоонд суурилсан хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний үйл явцад гол оролцогч
талуудын хамрагдалтыг сайжруулахын тулд ХШҮ-ний зорилгыг талуудад сайтар
танилцуулах хэрэгтэй.

Энэ хэсэгт ХШҮ-г аль болох системтэйгээр гүйцэтгэх шаардлагатай талаар өгүүлнэ.
Суурь мэдээ нь хүүхдийн оролцооны цар хүрээ, үр нөлөө, чанарыг үнэлсэн
үнэлгээг нотлох зарчимч санаа, баримт нотолгоог бий болгох юм.

Энэ нь мөн дараах нөхцлүүдийг мэдрэмжтэйгээр үнэлэхэд ач холбогдолтой:

ХШҮ-ний үндсэн баг, үйл ажиллагааныхаа эхний үе шатанд суурь мэдээг
цуглуулалтыг төлөвлөх хэрэгтэй. (гурван ТББ үүнийг хэрхэн хийсэн талаар
жишээнээс үзнэ үү)Ямар суурь мэдээнүүдийг цуглуулах талаар жагсаалтыг
Товхимол 3-аас үзнэ үү.

• ХШҮ-ний үйл явцад хамгийн эмзэг бүлгийн хүүхдүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүүхдүүд хамрагдаж байгаа эсэх
• Охид хөвгүүдийн санаа бодол, туршлагыг чөлөөтэй хуваалцахад аливаа
хөндлөнгийн, сөрөг үр дагаврууд үүсэхээргүй хувийн орон зайг бий болгож чадсан
эсэх.

ГВАТЕМАЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХШҮ-НИЙ ҮЙЛ ЯВЦЫГ
ТАНИЛЦУУЛАХ
Гватемала улсыг 30 сууринд уулзалт зохион байгуулсан байна. Энэ уулзалтаар
Орон нутгийн хөгжлийн зөвлөл (COCODE)-ийн зохицуулах хэсэг, орон нутгийн
удирдлагууд, эцэг эхчүүдэд ХШҮ-ний үйл явцыг төслийг танилцуулжээ. Оролцогч
хүүхдүүдийн эцэг эх, асран хамгаалагчдаас хүүхдийг тус үйл явцад хамруулах
зөвшөөрөл авахад чухал түлхэц болж өгчээ.
Гол ололт нь хүүхдүүдийн оролцооны орон зай, орон нутгийн үйлдвэрлэл
удирдлагын механизм болон эцэг эхчүүдийг сайн оролцуулсан явдал, түүнчлэн
хүүхдүүдийг идэвхжүүлж өгсөн явдал юм.

Хүүхэд залуучуудад ХШҮ-ний үйл ажиллагааг танилцуулахдаа охид хөвгүүд биеэ
барилгүйгээр, чөлөөтэй санаа бодлоо хуваалцахад тохирсон халуун дотно уур амьсгал
бүрдүүлсэн газарт, идэвхжүүлэх үйл ажиллагааг хэрэглэх нь ашигтайгаас гадна албан
бус уур амьсгалыг бий болгодог. Энэ үед хөгжлийн бэрхшээлтэй ба хэвийн хөгжилтэй
хүүхдүүдийг хамтад нь оролцуулсан тоглоомууд тоглуулбал зохино.
(Товхимол 5-ын хавсралтаас идэвхжүүлэх үйл ажиллагаа, 12-р талаас хөндлөн
огтлолын алхаа, 11-р талаас цаг хугацааны хүснэгтийн арга хэрэгсэлийг харна уу)

Хүүхдүүдийн оролцооны үр нөлөөнийхарьцуулалтбаөөрчлөлт-ийг хэмжих боломж
бүхий мэдээг (оролцооны үйл ажиллагааны өмнөх бадараах байдал) хүүхдүүдийн
дундаас (ижил шинж чанаруудтай) болон бусад оролцогч талуудаас цуглуулахыг
эрхэмлээрэй.
Товхимол 5 (14-20-р тал)-аас суурь мэдээ цуглуулахад туслах гол арга
хэрэгсэлүүдтэй танилцана уу.

ЭНЭТХЭГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЭЛДЭГ ХҮҮХДҮҮДИЙН
ТӨЛӨӨХ БАЙГУУЛЛАГА, ХҮҮХДҮҮДЭЭС СУУРЬ МЭДЭЭ
ЦУГЛУУЛАХ СЕМИНАР
Хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүдийн төлөөх байгууллагаас 2011 оны Аравдугаар
сард, хүүхдийн төлөөх бусад байгууллагуудаас төлөөлөгч хүүхдүүдийг
оролцуулан (59 хүү, 49 охин) таван газарт семинар зохион байгуулжээ. Энэ
нь хүүхдийн оролцоог үнэлэх ХШҮ-нд зориулсан суурь мэдээг цуглуулах
зорилготой байв. Тус мэдээ нь хүүхдүүд, тэдний эцэг эх, ХШҮ-ний орон
нутгийн багуудын оролцоотойгоор зохиосон үзүүлэлтүүд дээр тулгуурлан
цугласан юм.
Орон нутгийн багийн гишүүдэд зориулан тус семинар болохын өмнөх өдөр,
мэдээ цуглуулах арга хэрэгслийн талаар сургалтын ажил зохион байгуулжээ.
Нэлээн их хэлэлцсэний дүнд гурван гол үзүүлэлтийг тодорхойлов. Тэдгээр
нь чанарын буюу ерөнхий шаардлагууд хэр биелэгдсэн байдал, цар хүрээний
буюу ХШҮ-ний тухай ерөнхий ойлголт, төлөвлөлт, хэрэгжилтийн хамарч
буй хүрээ, үр нөлөөний үзүүлэлтүүд болно. Үр нөлөөний үзүүлэлт гэдэг нь
хүүхдийн төлөөх байгууллага дахь хүүхдийн оролцоотой холбогдон гарсан
эерэг өөрчлөлт, төрд хүүхдийн оролцооны асуудлаар санал, тавьж түүнд
хариулт авсан байдал зэргийг хэмжинэ.

27

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ 10 АЛХАМТ ЗААВАР товхимол 4

АЛХАМ 8 МЭДЭЭЛЭЛ
ЦУГЛУУЛАХ АРГАЧЛАЛУУДЫГ
АШИГЛАХ, ХҮҮХДИЙН
ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭ, ЧАНАР,
ҮР НӨЛӨӨГ ҮНЭЛЭХ
НИКАРАГУА, ЦЭСЭСМА, ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЧАНАРЫН
СУУРЬ МЭДЭЭ
Никарагуагийн ЦЭСЭСМА (Эрүүл мэнд, орчны боловсролын төв) ТББ есөн
үндсэн шалгуур дээр үндэслэсэн хүүхдэд ээлтэй өөрийгөө үнэлэх хэрэгслүүдийг
боловсруулсан байна (Товхимол 3-ын 16-20-р талыг үзнэ үү). Гурван дүүрэгт
зорилтот бүлгийнхний зургаан уулзалтыг зохион байгуулсан бөгөөд үүндээ
9-12 насны хүүхдүүд, 13-17 насны өсвөр үеийнхнийг оролцуулжээ. Үүгээр
дамжуулан, хүүхдүүд хөтөлбөрийн эргэлтийн үйл явц, оролцооны гурван
хэлбэрийг хоорондын ялгааны тухай мэдэж авсан байна. Тэдгээр гурван
хэлбэрт: зөвлөлгөөний, хамтын ажиллагааны, хүүхэд удирдлагатай оролцоо
багтдаг. Жижиг багуудад хуваагдан ажилласнаараа, оролцооны чанарыг үнэлэх
хялбаршуулсан аргыг есөн үндсэн шалгуурт нийцүүлэн гаргасан юм.

ХШҮ-ний үндсэн баг арга хэрэгслүүдийн талаарх ном товхимолыг хэрэглэх
хэрэгтэй болно (Товхимол 5-ыгүзнэ үү) Товхимол 3-ийн хүснэгтэн тайлбарт
хөтөлбөртэй холбоотой тодорхой сэдвүүдийн хүрээнд хүүхдийн оролцооны
үр нөлөө болон чанар, мэдээлэл цуглуулах цар хүрээ зэргийг тусгасан байгаа.
Оролцооны гурван хэмжүүр (цар хүрээ, чанар, үр нөлөө)-ийг тогтооход охид,
хөвгүүд, тэдний эцэг эх, асран хамгаалагч, хүүхдийн төлөөх байгууллагын ажилчид,
орон нутгийн ахмадууд, төрийн албан хаагч болон бусад бүхоролцогч талуудын
байр суурь, үзэл бодлыг тусгасан байгаа эсэхийг баталгаажуулах шаардлагатай.
Холимог мэдээ цуглуулах аргачлалд ярилцлага авах, зорилтот бүлгийн дунд
хэлэлцүүлэг хийх, ажиглалт хийх, оролцооны хэрэглүүр ашиглах зэрэг багтана.
Мөн та тоглоом, дуу зэрэг хүүхдэд ээлтэй үйл ажиллагаануудаар дамжуулан
хүүхдийн сонирхлыг төрүүлж, урам зоригийг нь хөгжөөж болно (Товхимол 5-ын
хавсралтаас идэвхжүүлэх аргачлалуудыг үзнэ үү)
Товхимол 5-ын арын хүснэгттэй хэсгээс зааварчилгаа бүхий эмхэтгэсэн мэдээг
үзээрэй.

ЭНЭТХЭГ, ОРОН НУТАГ ДАХЬ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СУУРЬ
СУДАЛГАА
Тамил Надугийн томчууд хүүхдүүд хамтран, орон нутагтаа тулгараад байгаа усны
хомсдол, ариун цэврийн хангалтгүй байдал гэх мэт асуудлын талаарх судалгааны
суурь мэдээ цуглуулах зорилготой сургуулилтанд оролцжээ.

Гэрэл зураг: CECESMA

Никарагуагийн Ла Далиа дахь судлаач хүүхэд сургууль дотор хүүхдийн эрхийг
хэр зэрэг хүндэлдэг талаар ярилцлага хийж байна.
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АЛХАМ 9 ҮР ДҮН БОЛОН ЯВЦЫГ
БАРИМТЖУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ
ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭ, ЧАНАР, ҮР НӨЛӨӨГ
ХЭМЖИХЭД АШИГЛАЖ БОЛОХУЙЦ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД

Гол зорилт

Олон янзын
хэмжээст мэдээ
цуглуулахад
зориулсан ХШҮний үндсэн арга

ХШҮ-ний оролцооны
хэрэгслүүд
Хөтөлбөр, үйл ажиллагааны
цагалбар

Оролцоонд суурилсан
ХШҮ-ний үйл явцыг
танилцуулах

• Эрэгтэй, эмэгтэй, хүү, охин аль нь ч ярьж байсан бай боломжтой бүх мэдээллийг
хурааж авах бичигч хуралдаан болгон дээр биедээ байлгах. Лекцийн
тэмдэглэлээс олдохгүй үнэтэй мэдээллийг хэлэлцүүлэгийн үеэр солилцдог.

Шийдвэр гаргах зураг

Суурь үзүүлэлтийн
мэдээг цуглуулах (цар
хүрээ, чанар, үр нөлөө)

Сав ба чулуу
Өөртөө итгэх итгэлийн үнэлгээ
Ярилцлага авах
Зорилтот бүлэгтэй
хэлэлцүүлэг хийх
Асуулга/ асуумж
Ажиглалт
Социологийн судалгаа
эсвэл аман мэдүүлэг

“Spaceogram” Дүрэм

Зураг, зураглал
Хөтөлбөрийн мөчлөгийн зурган
тайлбар

Хүүхдээр хөтлүүлсэн
аялал

“H” үнэлгээ
Body-mapping
Хамруулсан ба хамруулаагүй
хэсэгт хийсэн дүн шинжилгээ
Сав ба чулуу

Холбогдох тайланд
хийсэн дүн шинжилгээ

Хүүхэлдэйн жүжиг
эсвэл жүжигчилсэн
тоглолт

Алхмын арга (Hejje)

Шидэт хивс
Бяцхан ном хийх

Ерөнхий зураглал хийх
Тоглоомууд
Улаан, шар, ногоон гэрлэн дохио

Оролцооны үр нөлөөг
хэмжих

• Дүн шинжилгээ хийх гол зааварчилгаа

Баримтжуулалт хийх зөвлөмж
Өмнөх ерөнхий зураглал гаргах

Оролцооны чанарыг
хэмжих

• Баримтжуулалт хийх зөвлөмж
• Хүснэгт болон шалгуур үзүүлэлтийн хамаарал дахь ХШҮ хөтөлбөрөөс үр дүнг
хянаж, шалгах саналыг өгнө. (Товхимол 3)

“Комал Тортилла хоёр”

Оролцооны цар хүрээг
хэмжих

Товхимолын энэ хэсэг нь:

Хүүхдээр хөтлүүлсэн аялал

Бүтээлч байдлаар хамгийн
дорвитой өөрчлөлтийн түүхийг
хуваалцах

• Хяналт, шинжилгээ эсвэл үнэлгээний үйл ажиллагааны үеэр хэзээ болсон /
он , сар, өдөр/, хаана болсон /байрлал/, хэн оролцсоныг /хөвгүүд, охидууд,
эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд/ бичиж авах нь чухал ач холбогдолтой. Үнэн зөв
цуглуулсан бүх мэдээллийг бүртгэх үүнд хувь хүний нэрийг оролцуулахгүй байх
нь нууцлалыг хангах боломжтой болно.
• Хэлэлцүүлэгийн үед тайлбарласан зүйлийг мартахгүйн тулд хуралдаан дуусмагц
ХШҮ-ийн үндсэн багын гишүүд лекцийн тэмдэглэл хийх хэрэгтэй
• Хяналт шинжилгээ эсвэл үнэлгээний үр дүнг хаана, хэрхэн аюулгүй найдвартай
хадгалах талаар хүүхдүүдийн багын гишүүдтэй хэлэлцэнэ. Чи магадгүй хоёр
хувь болгохыг хүсэх байх ингэснээр хүүхдүүдийн баг нэг хувийг нь хадгалж,
нөгөөдхийг нь ХШҮ-ний үндсэн баг авна.
• Боломжтой үедээ ерөнхий зураглал , шийдвэр гаргах жагсаалт болон зураг
зэрэг бүх дүрсийн зургийг авснаар бичлэгийн нэмэлт ойлголт болон үр дүнг
найдвартай хадгална.
• Бүх материал болон мэдээг найдвартай, аюулгүй хадгалах хэрэгтэй. Чухал баримт
бичгийг цоожтой өрөө эсвэл төмөр хайрцагт хадгалах мөн компьютер эсвэл
мэдээллийн санг нууц үгээр хамгаалсан байх хэрэгтэй.
• Мэдээг цэгцтэй хадгалах, олж авах, дүн шинжилгээ хийхийн тулд шаардлагатай
програмыг ашиглаж, хөгжүүлэх хэрэгтэй.
Баримтжуулалтыг үзүүлэх /бичгийн бус хэлбэр/ болон бичгэн гэж хувааж болно.
Үүнд:

Өөртөө итгэх итгэлийн үнэлгээ

• Ярилцлагаас авсан тэмдэглэл, баг хэлэлцүүлэг болон ажиглалтад анхаарал
хандуулна

Шийдвэр гаргалтынхүснэгт

• Үнэлгээний үндсэн багын гишүүд ажиглалт, тусагдахууныг барьж авч өдрийн
тэмдэглэл болон тэмдэглэл хөтлөх.

Улаан туузын хяналт
Сургуульд хамрагдалтыг хянах

30

Бага насны
хүүхдүүдээс
мэдээлэл цуглуулах
нэмэлт арга
хэрэгсэлүүд

ХШҮ-ний мэдээлэл цуглуулахад өөр өөр арга хэрэгсэл ашиглаж байгаа
тохиолдолд цуглуулсан мэдээлэлээ цэгцтэй хадгалж, бичиж тэмдэглэх нь чухал.
Танай ХШҮ-ний баг ямар мэдээллийг ямар зорилгоор цуглуулснаа сайн мэдэж байх
хэрэгтэй.

• Оролцогчийн үзүүлэх хэрэгсэл /цаг хугацааны хүснэгт, үзүүлэх хөтөлбөрийн
мөчлөг, ерөнхий зураглал гэх мэт/, голлох багын хэлэлцүүлэг, ярилцлагаас авсан
лекцийн тэмдэглэл болон үнэлгээ өгөгчийн тэмдэглэл.
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• Бичмэл тэмдэглэл, фото зураг эсвэл хүүхдийн киноны бичлэг
• Хоёрдогч мэдээлэл үүнд сар бүрийн мэдээлэл, үнэлгээний өмнөх тайлан, нөхцөл
байдлын судалгаа, хурлын протокол, хууль болон бодлого, төсөв.
Өдрийн тэмдэглэл хөтлөх ХШҮ-ний үндсэн багын гишүүн бүрийг бид дэмжих
хэрэгтэй. ХШҮ-ний үйл ажиллагааны дэвшлийн талаарх мэдээлэл, тусагдахууныг гаргах
болон үр дүнг гурвалжлах, давхар баталгаажуулах мэдээлэлийн өөр өөр эх сурвалжийг
олоход өдрийн тэмдэглэл тус болдог.
Мэдээг найдвартай хадгалах
Цуглуулсан бүх мэдээгээ найдвартай аюулгүй хадгалах хэрэгтэй. Хэрвээ
чамд хангалттай зай байхгүй бол лекцийн тэмдэглэлийн үр дүн болон бусад
материалыг аюулгүй хадгалах цоожтой том хайрцаг худалдаж авах талаар бодох
хэрэгтэй. Лекцийн тэмдэглэлээс гол үр дүнг гүйцээж бичих хэрэгтэй.
Мэдээллийн төрөл, он сар өдөр, хэн оролцсон, мэдээллийг хаана хадгалсан зэрэг
үнэлгээ хийх зуураа ашигласан эсвэл цуглуулсан мэдээллийн эх сурвалж бүрийг
жагсаах үндсэн нэг лавлагааны хавтастай болохыг чи хүснэ. Иймэрхүү үндсэн
файл нь бичлэгээ зохицуулах болон мэдээг давхар баталгаажлуулахад туслана.

Дүн шинжилгээ хийх гол заавар
Дүн шинжилгээ хийх зарчимууд бол хүн бүр дэлхий болон өдөр бүрийн асуудлаа
шийдэх талаар арга замыг хайдаг энгийн логик юм.

Дүн шинжилгээ хийхийг хүүхдүүдэд
танилцуулах тоглоом
Өөр өөр хэмжээтэй саваа, үр, цэцэг, навч, чулуу, хуванцар сав, хоосон чихрийн
цаас, наалт, бал харандаа зэргийг цуглуулж саванд хийнэ. ХШҮ-ний явцад
цуглуулсан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхэд оролцож буй хүүхэд залуучуудад
өөр өөр юм хийсэн саваа харуулна. Үнэлгээ хийх үедээ өөр өөр бүлэг хүмүүс
болон хувь хүнээс цуглуулсан өөр өөр мэдээлэлийг саван доторх өөр өөр
зүйлүүд харуулж байгааг тайлбарлана. Бүх мэдээллийг ойлгомжтой болгохын
тулд утгачлан ялгах хэрэгтэй бөгөөд мөн цуглуулсан мэдээллийн төрлийн
талаар сайтар ойлгох хэрэгтэй.
Иймээс, савтай зүйлүүдийг авч хоёр төрлийг тодорхойлон материалуудыг
тодорхойлсон хоёр төрөлд хуваана. Дараа нь дөрвөн төрлийн тодорхойлолт
өгч материалыг дөрвөн төрөлд хуваана. Утгачилан ялгахыг тайлбарлаж, бидний
цуглуулсан мэдээллийн талаар илүү ойлгосныг дүн шинжилгээ гэж хэлж болно.

Энэтхэг болон Нигерид ашигладаг
баталгаажуулалтын хэлбэр

АЛХАМ 9 ҮР ДҮН БОЛОН ЯВЦЫГ БАРИМТЖУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ

• Зураг, фото зураг, яруу найраг, түүх, эссэ

Нигери улсад, ажиллаж буй хүүхэд залуучуудын Африкийн хөдөлгөөн ХШҮ-г
баримтжуулахдаа кино, фото зураг, хүүхэлдэйн кино, тэмдэглэлийн дэвтэр,
хайчилбарын цомог, санал асуулгын хуудас, жижүүрийн дэвтэр зэргийг ашигладаг
байна.
Энэтхэгт, Ажиллаж буй хүүхдүүдийн төлөө санаа тавих ХШҮ-ний багууд ХШҮний явцыг баримтжуулах олон арга зам ашигладаг үүнд: хүүхдийн байгууллагын
үйл ажиллагааны байнгын тэмдэглэлийг хадгалах жижүүрийн дэвтэр,
хүүхдийн оролцооны цар хүрээ, чанар, үр дүнг мэдэх арга хэрэгсэл ашиглах
үед хүүхдүүдийн хийсэн график болон ажлын хуудас, хүснэгт болон
баримт- цуглуулсан мэдээг хүснэгтэд нэгтгэн тэгээд чанарын өгөгдөл, түүх, фото
баримтжуулалттай хамтатган дүн шинжилгээ хийдэг. Боломжтой үедээ бүх сургалт
болон бусад тогтмол үйл ажиллагааны зургийг авдаг.

Гэрэл зураг: PLAN

ХШҮ-ний багийнхан Тогогийн хүүхэд залуусын хамт
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• Асуудлыг тодорхойлох
• Жижиг элемент болгон задлах
• Ялгааг тодорхойлох, шаардлагатай бол нэмэлт мэдээлэл хайх
• Урьдчилсан үнэлгээ гаргах
• Сонирхсон хүмүүстэй хамт шалгах
• Дүгнэлт гаргах
ХШҮ-ний үндсэн багын хүүхэд болон насанд хүрэгч нар өөр өөр эх сурвалжаас
мэдээлэл цуглуулах ХШҮ-ний төлөвлөгөө болон шалгаар үзүүлэлтийг ашиглахдаа
цэгцтэй ажиллах хэрэгтэй. ХШҮ-ний баг гарах үр дүнд цэгцтэй дүн шинжилгээ хийх
хэрэгтэй. 5 дугаар алхамд тайлбарласнаар, ХШҮ-ний үндсэн баг цуглуулсан мэдээний
ашигтай болон хүчинтэй эсэхийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Өөр өөр хүмүүсээс цуглуулсан
үр дүнг харьцуулж: өөр өөр оролцогч талууд өөр эсвэл адил төлөв гаргасан эсвэл өөр
шалтгаан заасан эсэх, энэ нь юу гэсэн үг болохыг олж мэдэх хэрэгтэй.
Танай ХШҮ-ний үндсэн баг үр дүнгээс юу гарах болон тэдгээрийн хязгаарлалтын
талаар мэдлэгтэй байх шаардлагатай. Боломжтой бол үндсэн баг хүүхэд болон насанд
хүрэгчдийн илэрхийлсэн хийсвэр үзэл бодлыг дэмжих бодит мэдээгээр хангаж болох
нэмэлт мэдээлэлийг мөн цуглуулах хэрэгтэй. Жишээ нь, хүүхдийн клубт явж эхэлснээсээ
хойш хүүхдүүдийн сурлага хэрхэн сайжирсаныг тодорхойлбол, хүүхдийн клубын
гишүүдын сайжруулсан шалгалтын дүнгээр уг шаардлагыг хамгаалвал сургуулиас
цуглуулсан бүх тоон мэдээг харж болно
Нотолгооны чанарын түвшинг одоор тодорхойлох: Цуглуулсан нотолгоогоо
үнэлэхдээ зарчимч байдлыг баримтлах үүднээс «одон үнэлгээ”-г ашиглая.

Сул нотолгоо

Дунд зэргийн нотолгоо


Зөвхөн хэдхэн бодит
жишээг өгсөн.

Өөр өөр оролцогч
талуудаас хэд хэдэн бодит
жишээ өгөгдсөн.

Тухайн мэдээ нь
шалгагдсан эх сурвалжаар Гэвч түүнээс бусад эх
баталгаажаагүй
сурвалжаар баталгаажаагүй.

Сайн нотолгоо

Онц сайн нотолгоо

  

   

Нилээд хэдэн бодит
жишээг өгсөн.

“өөрчлөлтийн жин” термометр нь ямар ямар нийгмийн бүлгүүдээс хэдэн хүүхэд
төслийн үр ашгийг хүртсэн байгаа талаар ХШҮ-ний судалгаа хийхдээ ашиглаж
болох оролцоонд суурилсан аргачлал юм. Өөрчлөлт нь тэдний шууд оролцооны
эсвэл бодлогын үр дүн байж болно. Нөгөөтэйгүүр хүүхдийн оролцооны практик
өөрчлөлтөөр дамжуулж хүрсэн байж ч болох юм. Жишээлбэл, хэрвээ хүүхдүүдийг
тайлбарлахдаа тус хөтөлбөрт тэдний оролцоо хэр хүчтэй болон нөлөөлж буйг
тэд хэрхэн бууруулж буйгаар харж болох юм. Жишээлбэл, хүүхдүүд энэ хөтөлбөрт
оролцсоноороо хүүхэд зодох явдлыг хэр зэрэг бууруулж чадсан, дараа нь бусад
хүүхдүүдийн тухайд энэ байдал хэр буурсан болохыг судалж болно. Энэ нь 10-аас
цөөн тохиолдол байна уу? эсвэл 11-30, 31-75, 76-100, 101-300, аль эсвэл 3011000-ын хооронд байна уу гэдгээр нь хайрцаглан ангилж болно. Эсвэл эмэгтэй,
эрэгтэй хүүхдүүдийн аль илүү сайн өөрчлөлтийг мэдэрч байна вэ? Эмэгтэй, эрэгтэй
хүүхдүүдийн нөхцөл байдал ижил хэмжээнд сайжирсан уу? Ямар насны, нийгмийн
ямар бүлгийн хүүхдүүдийн нөхцөл байдал илүү сайжрав? гэх мэтчилэн дүгнэнэ.
Хүүхдүүд тус төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд шууд бусаар өртөж, үр ашгийг
нь хүртсэн эсэх, хэрэв тийм бол хэр олон хүүхдийн нөхцөл байдал сайжирсныг
хэмжихэд “өөрчлөлтийн жин” хэмээх энэ үзүүлэлт нь үр дүнтэй аргачлал юм.
ХШҮ-НИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНӨӨС СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГ ОЛЖ
ЦЭГЦЛЭХЭД ТУС БОЛОХ ЗӨВЛӨМЖ
Дараах зөвлөмжүүд нь хүснэгт, үзүүлэлтүүдтэй холбоотой болно. (Товхимол 3)
ХШҮ-ний үндсэн баг үнэлгээний үйл явцын тодорхой үеүдэд, төлөвлөгөөний дагуу
уулзаж, Товхимол 3-т байгаа хүснэгтийн дагуу судалгааныхаа үр дүнг нэгтгэж
цэгцлэх хэрэгтэй. Хүүхдийн оролцооны цар хүрээ, чанар, үр нөлөөний тухай хүснэгт
бүр дээр шинжилгээ хийж, үр дүнг нэгтгэх боломжтой. (төсөл, хөтөлбөртэйгөө
холбоотой өөрийн ХШҮ-ний төлөвлөгөөнд тусгагдсан үзүүлэлтүүдийг ашиглаж
болно)

Бодит болон зорилтот
жишээнүүд бүх
оролцогч талуудаас
авсан эх сурвалжуудаар
баталгаажсан.

Бусад мэдээллийн эх
сурвалж баталгаажсан.

Гэрэл зураг: CECESMA

Никарагуагийн Ла
Далиа дахь судлаач
хүүхэд сургууль дотор
хүүхдийн эрхийг
хэр зэрэг хүндэлдэг
талаар ярилцлага
хийж байна.
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АЛХАМ 9 ҮР ДҮН БОЛОН ЯВЦЫГ БАРИМТЖУУЛАХ, ТАЙЛАГНАХ

Дүн шинжилгээний зарчим
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Хүснэгт бүр дээр, цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэн шинжилгээ хийх нь чухал.
Дараах зүйлсийг ХШҮ-ний үндсэн баг хэлэлцэх шаардлагатай:
• Одоогийн байдлаар цугларсан мэдээлэл, үр дүн. Эдгээр мэдээллүүд нь хүйс болон
бусад холбогдох хүчин зүйлс дээр тулгуурлан бүрэлдэхүүн хэсгээр ангилагдсан
байх учиртай. (айлын хэд дэх хүүхэд болох, яс үндэс, нийгмийн давхраа, шашин,
хөгжлийн бэрхшээл, ДОХ-той эсэх, нийгэм эдийн засгийн байдал зэргээр)

АЛХАМ 10 ЦУГЛУУЛСАН
МЭДЭЭЛЭЛД ҮНДЭСЛЭН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГАХ БА ГОЛ
ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДАД САНАЛ
ХҮРГЭХ

• “Нотолгооны чанар”. Аливаа өөрчлөлтийг шуудхөтөлбөрийн үйл ажиллагаатай
холбоотой гэж үзэж болохгүй. ХШҮ-ний үндсэн баг нь хүүхдийн оролцооны
дүнд гарсан үр дүнг тодруулж байгаа боловч, зөвхөн хүүхдийн оролцооноос бус
бусад хүчин зүйлсийн нөлөөлөл дор гарсан өөрчлөлтүүдийг ялгаж таних нь чухал.
Өөрчлөлт нь хүүхдийн оролцооны бүтээгдэхүүн мөн эсэхийг тодруулахын тулд
ярилцлага авах ба/эсвэл хоёрдогч мэдээллийн анализын аргыг ашиглаж болно.

ХШҮ-ний Үндсэн баг хүүхдийн оролцооны цар хүрээ, чанар, үр нөлөөнд ХШҮний судалгаа хийж, хүрсэн үр дүн, авсан сургамжаа оролцогч талууд болох хүүхэд,
залуус, ажилчид болон бусад хүмүүстэй маш өргөнд хүрээнд хуваалцах нь чухал.
Тэгж гэмээ нь хөтөлбөрийн үйл явцыг улам сайжруулах нөхцөл бололцоо бүрдэнэ.

• Нотолгоонд шаардагдах зарим түлхүүр мэдээлэл дутагдаж байгаа эсэхийг хянах

Товхимлын энэ хэсэгт дараах зүйлсийг хийх тухай зааварчилгааг багтаав. Үүнд:

• Бусад холбогдох мэдээлэл, илүү хүчтэй нотолгойг эрж хайх санаачилга

• Ажлын төлөвлөгөө зохиох

• “өөрчлөлтийн жин”

• Тайлан боловсруулж, тайлагнах

- Нэмэлт мэдээлэл цуглуулах юмуу мэдээг бүлгээх ангилснаа дахин жижиг
бүлгүүдэд ангилах

• Судалгааны үр дүнгийн ач холбогдлыг гаргах, хариуцлага өндөртэй байх

- Товхимол 3-т гарах хүснэгт нэг бүр дээр мэдээг баримтжуулан анализ хийх

АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГАХ

- Судалгаанаас гарсан эхний ээлжийн үр дүн, зөвлөмжийг талуудад хариу
тайлагнах

Хамгийн гол нь судалгааны үр дүнг хүүхдийн оролцоог дээшлүүлэхэд ашиглах
явдал юм. Төрийн байгууллага, иргэний нийгмүүдийг түлхүү оролцуулж, хүүхдийн
оролцоог дээшлүүлэх хэрэгтэй гэсэн дүгнэлт гарч болно. Судалгаанаас гарсан санл,
үр дүнг олны хүртээл болгох, түгээн дэлгэрүүлэхдээ мэдээллийн хэрэгслүүдийг
ашиглаж ч болно.

- ХШҮ-ний судалгааны талаарх сургамжийг дараагийн үйл ажиллагаандаа
ашиглах, баримтжуулах
- Хөтөлбөрт хлобогдох сургамжийг баримтжуулах, авч хэрэгжүүлэх.

Судалгааны үр дүн, сургамжийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах
тал дээр оролцогч талуудаас саналыг нь авахдаа төрөл бүрийн арга хэрэглэх
боломжтой. Жишээлбэл:
• “Тархины дайралт” (санаанд орж ирсэн бүх зүйлээ бичиж авах үйл явцыг хэлнэ)
хийх, санаа, зөвлөмжийг жагсааж бичих
• Хэтэрхий олон санал, зөвлөмж цугларсан тохиолдолд, зарим оролцогчдод
шуурхай үйл ажиллагааны талаар, харин бусдад нь урт хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны талаар санал бичихийг даалгах гэх мэт.
Оролцогч талуудтай зөвшилцөж, тэргүүлэх чиглэлээ тогтоосон бол ажлын
төлөвлөгөөгөө боловсруулж эхлээрэй. (Гватемалагийн жишээг дараагийн нүүрнээс
харна уу)

Ажлын төлөвлөгөө
/ тэргүүлэх чиглэл

Юу?

Яагаад?

Хэн?

Хаана?

Хэзээ?

Яаж?

1.
2.
3.
4.
5.
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Судалгаагаар, ХШҮ-ний үйл явцын дунд КОКОДИТОС (Орон нутгийн хүүхэд,
залуусын хөгжлийн зөвлөл)-ын бүтэц, үйл ажиллагаа илүү системчлэгдсэн
хэлбэрт шилжсэн болохыг олж мэдсэн байна. ХШҮ-ний туршилтын төслийг
хэрэгжүүлснээр, тус байгууллагад хүүхдийн оролцоог хангах тухай мэдлэг
олгох сургалтанд гардаг алдаа дутагдлуудыгчанарын шалгуураар (үр ашигтай,
ёс суртахуунтай оролцоог хангах есөн шаардлага) илрүүлжээ. Бүх хүүхэд
КОКОДИТОС зөвлөлийн үйл ажиллагаанд оролцох боломжоор хангагдаж
байгаа эсэхийг тус чанарын шалгуураар хэмжиж байгаа аж. Хүүхдүүд зөвлөлийн
үйл ажиллагаанд оролцохдоо, хүйсийн тэгш байдал, ялгаварлан гадуурхлаас
ангид байх, хүчирхийллээс эсрэг үйл ажиллагаа зэргийг онцолдог байна.
ХШҮ-ний ажлын үр дүнг орон нутгийн хурал, удирдлагууд, эцэг эх, санй
дурынхан, боловсролын байгууллагынхан, оюутан, сурагч, багш нар зэрэг
оролцогч талуудын хүртээл болгосон байна. Гватемалагийн төлөвлөгөө нь
хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрийн үйл ажиллагаан дээр засаг захиргааны нэгжийн
болоод үндэсний удирдагчид, хамтран ажиллагсад, бусад хүмүүсийн зөвлөмжийг
авдаг ажээ.

Өмнөд Энэтхэг байрлах Бима Санга хэмээх хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүдийн
холбооны гишүүн хүүхдүүд, тэднийг оролцуулан явуулсан үйл ажиллагааны
чухал үйл явдлуудыг харуулсан зурагчилсан тайлан боловсруулж, түүнийгээ
улам сайжруулсан байна. Тэгээд түүнийгээ ханын зураг мэтээр байрлуулаад
том даавуун дээр хэвлэжээ. Өөрсдийн байгууллагын амьд түүхийг бий болгож,
хагас жил тутам тус зурагчилсан тайланг шинэчилдэг байна. Шинэ гишүүд
болон бусад сонирхогч талуудад өөрсдийгөө танилцуулахад шалгарсан арга
болох нь батлагдсан юм.

ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛАХ БА ТАЙЛАГНАХ

СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГ МЭДЭЭЛЭХ БА ХАРИУЦЛАГАТАЙ
БАЙХ

ХШҮ-ний Үндсэн баг бичгийн хэлбэрээр тайлан гаргахаас гадна, үр дүнг олонд
хүртээлтэй болгох өөр янз бүрийн аргуудыг эрэлхийлэх хэрэгтэй. Байгууллагын
сургалтын болон судалгааны дараах үйл ажиллагаанд ашиглахаар албан ёсны ХШҮний тайлан гаргаж, холбогдох хөрөнгө оруулагчид, албаны хүмүүсийн хүртээл
болгос болно. Эсвэл судалгааны үйл явцад оролцсон хүүхэд, залуусын дэмжлэгтэйгээр,
судалгааны үр дүнгүүдийг зураг, дүрс, хүүхэлдэйн кино, уран зураг, ханын сонин гэх
мэтээр илэрхийлсэн хүүхдэд ээлтэй бүтээлч тайлан боловсруулж болох юм. Аль
эсвэл, хүүхдүүд болон томчуулын аль аль нь театрчилсан тоглолт гэх мэт илүү бүтээлч
аргаар тайлан тавих хувилбарыг сонгож магадгүй юм.

Бүх оролцогч талууд, тэр дундаа хүүхдүүдээс цуглуулсан мэдээн дээр үндэслэн
судалгаа хийж, түүнээс гарсан үр дүнгээ хариу мэдээлж байх нь чухал. Хүүхдүүд,
томчууд гэлтгүй өөрсдийнхөө хамрагдсан үйл ажиллагааны үр дүн, шийдвэр,
дараагийн шатны арга хэмжээний талаар мэдээлэл авах эрхтэй. Хөтөлбөрт ХШҮ
хийх явцад гарсан хүндрэл бэрхшээл, илэрсэн сул талуудын талаар ч бас мэдээлэл
өгч, цаашид хөтөлбөрийг залруулж, сайжруулахаар ямар арга хэмжээ авахаа ч бас
хуваалцаарай. Хүүхдэд ээлтэй тайлан боловсруулж, тайлагнах нь хүүхэд ба тухайн
орон нутгийн өмнө хүлээх хариуцлага өндөр байгааг харуулна.

МАЛАВИ “ХҮҮХЭД БҮР”, ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДАД
ТАЙЛАГНАСАН НЬ
Малавигийн “Хүүхэд бүр” ТББ нь хүүхдийн оролцооны ХШҮ-ний судалгааны үр
дүнг төсөлд суурилсан тайлант уулзалтаар дамжуулсан оролцогчдод тайлагнасан
байна. Тус уулзалтанд орон нутгийн лидерүүд, хүүхдүүд, тухайн газар орны
байгууллагууд, багш нар, дүүргүүдийн нийгмийн халамжийн ажилтнууд, сургуулийн
нийгмийн ажилтнууд оролцжээ.
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ӨМНӨД ЭНЭТХЭГИЙН БИМА САНГА - ХӨДӨЛМӨР
ЭРХЛЭГЧ ХҮҮХДҮҮДИЙН ХОЛБОО, ЗУРГАН ХӨТӨЛБӨР
БОЛОВСРУУЛАХ, САЙЖРУУЛАХ

ХШҮ-ний үйл явцад хамгийн идэвхтэй хамрагдаж байгаа хүүхэд, залуус бусад
хүүхэд залууст мэдээлэл, үр дүнг түгээх бүтээлч аргуудыг сэддэг юм. (Мьянмарын
жишээг доорх хайрцгаас үзнэ үү)

ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛЖ, ТАЙЛАГНАХ
Мьянмарт болсон Наргиз хар салхины гамшгийн дараах тусламжийн үйл
ажиллагаандаа Хүүхдийг Ивээх Сан ХШҮ хийсэн ба тус ХШҮ-ний үйл
явцаа 2009 оны хоёрдугаар сард нийгмийн олон бүлгийн гишүүдээс бүрдсэн
хөндлөнгийн багаар хянуулсан юм. Хяналтын баг нь тус ХШҮ-ний үйл явц
хүүхдийн бүрэн дүүрэн оролцоог хангаж чадсан эсэх, судалгааны гол үр
дүнгээр хүүхдэд ээлтэй тайлан боловсруулж түгээх оролдлого хэр бүтээмжтэй
байгаа дээр анхаарлаа түлхүү хандуулжээ. ХШҮ-ний багийнхан зураг ба
хүүхэлдэйн дүрслэл ашиглан тайланг хэвлүүлж, хөтөлбөрийн зорилтот газрууд
дахь хүүхдүүд, ялангуяа ХШҮ-нд идэвхтэй хамрагдсан хүүхдүүдэд тарааж
өгсөн байна.

АЛХАМ 10 ЦУГЛУУЛСАН МЭДЭЭЛЭЛД ҮНДЭСЛЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГАРГАХ БА ГОЛ ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДАД САНАЛ ХҮРГЭХ

ГВАТЕМАЛАГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хүүхдүүдийг түүх, амжилт, сургамжуудыг баримтжуулан хадгалахыг уриалах нь
бодсоноос тань ч илүү үр дүн авчрах болно. Энэ нь хүүхдүүдэд бүтээлч байх,
соёлын онцлогоо илэрхийлэх боломж олгоно. Тухайн газар оронд хүүхдүүдийн
зурсан зураг, гэрэл зургуудыг дэлгэн үзүүлж, судалгааны үр дүнгээр ханын сонин
гаргаж болно.
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Бүрэлдэхүүн хэсгээр нь ангилах Судалгаанд хамруулахаар жишээ болгон
сонгосон хүмүүсийн доторх ялгаатай бүлгүүдийн хоорондох ялгааг харуулахын тулд
цуглуулсан мэдээндээ бүлгээр ангилан дүн шинжилгээ хийх

ХШҮ-ний судалгааны явцад ашиглагддаг зарим нэр томьёоны тайлбарыг үзнэ үү.

Түгээлт Аливаа байгууллага ХШҮ-ний судалгааны үр дүнг холбогдох олон
нийттэй хуваалцаж буй үйл явц. Байгууллага дахь хариуцлагыг өндөржүүлэх
зорилгоор төсөл хөтөлбөрийн үр шимийг хүртэгсэд (хүүхдүүд, нийгэмлэгүүд, төр
засаг)

Хариуцлага Нөөц бололцоог бүрэн дүүрэн ашиглах замаар, бүх оролцогч
талууд ялангуяа зорилтот бүлгийнхнийг төсөл/хөтөлбөрийн зорилтот болон бодит
гүйцэтгэлийн талаарх мэдээлэл, тайлбар, санал бодлоо илэрхийлэх боломж нөхцлөөр
нь хангахад зорилготой ажиллаж буй байгууллагын хүлээх үүрэг
Үйл ажиллагаа Санхүү, техникийн туслалцаа болон бусад төрлийн бүх нөөцийг
ашиглан аливаа нэг үр дүн гарган ажилласныг
Эрмэлзэл Эерэг үр дүн гаргахад чиглэсэн, ерөнхий зорилго зорилт
Дүн шинжилгээ Мэдээний утгыг бүрэн ойлгох үүднээс нягтлах логикт үйл явц
Үнэлгээ Мэдээлэл цуглуулж, түүндээ дүн шинжилгээ хийгээд шүүн тунгаах
(системчилсэн ба системчилсэн бус байдлаар) үйл явц
Таамаглал Судалгааны дүгнэлт юмуу асуулт боловсруулах үүднээс үнэн гэж тооцоод
таамгаар авсан баримжаа мэдээлэл
Эх үүсвэрийг тогтоох Ажиглагдсан тодорхой өөрчлөлт үр дүнд хамгийн нөлөөлсөн
зүйлийг хэлнэ. Өөрчлөлт гарахад хамгийн их нөлөөлсөн хувь нэмэр гээд байгаа хүчин
зүйл нь бас өөр хүчин зүйлүүдийн дэмжлэгийг (зориудаар ба санамсаргүйгээр) хэр
авсан байна вэ гэдгийг мөн тодорхойлно
Суурь утга Өөрчлөлтийг өмнөхтэй нь харьцуулах суурь болж өгнө. Аливаа
өөрчлөлтийг хөтөлбөр эхлэх үеийн болон тэрнээс өмнөх үеийн байдалтай нь
харьцуулах мэдээллүүдийн цогц юм.
Жишиг утга Аливаа зүйлийг харьцуулж, үнэлж, хэмжиж, шүүн тунгаах заасан стандарт
юмуу, тайлбар
Социологийн судалгаа Тодорхой газар орон, хөтөлбөрийн хүрээнд болсон үйл
явдал, хувь хүн, хэрэг явдал, төслийг дүрслэн өгүүлэх аргазүйн хэрэглүүр
Ойлголт Бүрэлдэн тогтсон онолын нэг хэсэг болсон санаа
Хяналтын баг Санамсаргүй сонголтын үр дүнд хөтөлбөрийн үйл явцад
хамрагдахгүй байхаар сонгогдсон бүлэг хүмүүс. Хамрагдаж байгаа хүмүүсийн доторх
бүх бүлгээс сонгогдсон хүмүүс энэ багт байх ба тус баг нь өөр өөр байр суурийг
илэрхийлж, хөтөлбөрөөс гарч байгаа үр дүнг хөтөлбөрт хамрагдаагүй байгаа
хүмүүсийн байгаа байдалтай харьцуулах ач холбогдолтой юм.
Мэдээний эх сурвалж Мэдээлэл, баримт бий болгодог бичиг баримт, мэдээллийн
багц, хүмүүс, газар орон, үйл ажиллагаа гээд бүгд багтана.
Тодорхойлолт Газар орон, үйл явдал, хүмүүс, нөхцөл байдлыг үгээр тодорхойлж буй
нь
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Үр ашиг Явуулсан үйл ажиллагааны дүнд гарсан шууд ба шууд бус, зорилтот ба
зорилтот бус өөрчлөлтүүд
Үр дүнгийн коэффициэнт Хөтөлбөрийн зорилт зорьсон үр дүнгээ өгсөн эсэх,
эсвэл харьцангуй ач холбогдлынхоо хувьд хэр зэрэг биелэгдсэн байдал
Ёс зүйн стандарт ХШҮ-ний судалгааг явуулж байгаа хүн ба бүлэг ажлаа хийхдээ
баримтлах стандарт, зарчмууд
Баримт Үндэслэлтэй, үнэн бодит санаа
Эргэн мэдээлэх Сурах үйл явцыг хөгжүүлэх үүднээс судалгаанд хамрагдсан
талуудад ХШҮ-ний үр дүнг буцааж мэдээлэх. Туршлагаас гарсан үр дүн, дүгнэлт,
санал зөвлөмж, сургамж гээд бүгд байж болно
Зорилтот бүлгийн хэлэлцүүлэг Ижил зан чанартай бүлэг хүмүүсийн дунд
зохион байгуулах тодорхой зорилго бүхий хэлэлцүүлэг. Ийм хэлэлцүүлэг тогтсон
цаг хугацаанд багтаж, тодорхой асуултын хүрээнд явагдана.
Зорилго Тухайн төсөл хөтөлбөр хүүхдийн эрхийн асуудлаар урт хугацааны ямар
хувь нэмэр оруулах талаарх товч өгүүлэмж. Зорилго нь ихэвчлэн өргөн хэмжээний
өөрчлөлт гэж ойлгогдох ба байвал зохих нөхцөл байдал юм.
Санаа Онолын түвшинд батлагдаагүй үзэл бодол
Нөлөөлөл Шууд ба шууд бус болон санаатай ба санамсаргүй явуулсан үйл
ажиллагааны үр дүнд гарсан эерэг ба сөрөг, анхдагч ба хоёрдогч удаан хугацааны
өөрчлөлт
Үзүүлэлт Хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны дүнд гарсан өөрчлөлтүүдийг хэмжих
энгийн болоод найдвартай, тоон ба чанарын хүчин зүйлс эсвэл хувьсагчид.
Эдгээрийг ашиглан тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгчийн гүйцэтгэлийг үнэлдэг юм.

ХАВСРАЛТ ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНД АШИГЛАДАГ ЗАРИМ ҮГСИЙН ТАЙЛБАР

ХАВСРАЛТ ХЯНАЛТ,
ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНД
АШИГЛАДАГ ЗАРИМ ҮГСИЙН
ТАЙЛБАР

Өгөгдөл Төслийн үйлчлэлийг хангахын тулд оруулсан санхүүгийн, хүний ба
материаллаг нөөц
Ярилцлага Хүмүүсийн бодол, санаа, ажиглалт, үйл ажиллагааны талаар илүү
дэлгэрэнгүй мэдээллийг энгийн харилцаа яриа өрнүүлэх аргаар авах
Сургамж Өргөн хүрээний асуудлын дотроос аливаа төсөл, хөтөлбөр, бодлого нь
тодорхой нэг нөхцөл байдалд хэрхэн үйлчилсэн талаарх ХШҮ-ний судалгаанаас
гарсан ерөнхий ойлголт. Сургамжийг дараа дараагийн төсөл, үйл ажиллагааны
бэлтгэл, боловсруулалт, хэрэгжүүлэлтийг хийхэд давуу ба сул талыг тодруулахад
хэрэглэнэ.
ХШҮ-ний төлөвлөгөө Тодорхой хөтөлбөрийн ХШҮ-ний судалгааны явцад
хийх ажлуудыг ерөнхийлөн бичгээр үйлдсэнийг
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Гурвалжлах Гурав ба түүнээс олон онол, эх сурвалж, гурваас дээш төрлийн
мэдээлэл, дүн шинжилгээг ашиглан үнэлгээг баталгаажуулах

Аргазүй Тодорхой нэг үйл ажиллагааг үнэлэхэд тохирсон дүн шинжилгээний
техникийн аргачлалуудын цогц

Баталгаажуулалт Үнэлгээний нэг аргаар гаргаж авсан мэдээлэл нь өөр бусад
аргаар гаргасан мэдээллээр дахин батлагдсан болохыг харуулах

Зорилт Цаг хугацаа, нөөц бололцоог тодорхой зааж, тухайн өгөгдөлд багтаан хүрэх
үр дүнг нарийвчлан тодорхойлсон байдал

Баталгаа Стратеги, арга хэрэгслүүд нь зорилтот хэмжигдэхүүнээ хэр зэрэг сайн
судалсан байдал

Ажиглалт Зан байдал, харилцаа, санал бодлыг ойлгохын тулд анхааралтай анзаарах
үйл явц
Үр нөлөө Нэг юмуу хэд хэдэн үйл ажиллагааны өгөөжөөр гарсан богино ба дунд
хугацааны өөрчлөлтүүд
Өгөөж Төсөл, хөтөлбөрийн зорилго, зорилтыг биелүүлэх хүрээнд гарсан барьцтай,
шуурхай, зорилтот үр дүн
Оролцооны хэрэгсэл Үүнд зурган мэдээ, хүснэгт, график зэрэг янз бүрийн
хэрэглэгдэхүүнүүд багтана.
Чанарын мэдээлэл Системчилсэн аргаар цуглуулсан, хүүрнэлийн чанартай мэдээлэл.
Үүнийг ярилцлага, зорилтот бүлгийн уулзалт, орлцооны хэрэглэгдэхүүн, хагас
боловсруулсан асуумжууд, ажиглалт, баримт бичгийн шинжилгээ зэрэг арга ашиглан
цуглуулна.
Тоон мэдээлэл Статистикийн дүн шинжилгээнд ашиглагдах тоон мэдээлэл. Тест
/үнэлгээ, хоёрдогч эх сурвалж/ мэдээ, асуумж судалгаагаар цуглуулсан мэдээлэл.
Асуумж/асуулга Хэсэг бүлэг хүмүүсээс тодорхой нэг мэдээллийг авах
зорилготойгоор зохиосон асуултын жагсаалт
Харилцан хамаарал Үр ашгийг хүртэх зорилтот бүлгийнхний шаардлага, улс орны
хэрэгцээ шаардлага, дэлхийн нийтийн эрхэмлэх үнэт зүйлс болон түнш, хандивлагчдын
бодлогод төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт хэр нийцэж байгаа нь
Үнэн бодит байдал Үнэлгээний мэдээллийг цуглуулж, хүргэсэн арга хэрэгсэл,
үйл ажиллагаа, түүнд хийсэн дүн шинжилгээний чанараас хамаарч, мэдээ хэр логик
гаргалгаа сайтай, найдвартай байгаа нь

ХАВСРАЛТ ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНД АШИГЛАДАГ ЗАРИМ ҮГСИЙН ТАЙЛБАР

Хяналтын хэрэглэгдэхүүн Үзүүлэлтээр хэмжигдэж байгаа зорилго биелэгдсэнийг
батлахуйц мэдээллийг хаанаас авах тухай

Үр дүн Явуулсан үйл ажиллагааны дүнд гарсан үр нөлөө ба үр өгөөж (санаатай ба
санамсаргүй, сөрөг ба эерэг)
Сонголтот бүлэг Хүн амын дотроос судалгаанд хамруулахаар сонгосон нэг жишээ
хэсэг. Энэхүү хэсэг хүмүүсийг нийт хүн амын үзүүлэлт, зан байдлыг тодорхойлох
зорилгоор сонгож авдаг.
Нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх Төсөл, хөтөлбөрийн өмнөх болон эхлэх
үеийн нөхцөл байдлыг ойлгохын тулд хийж байгаа үнэлгээ дүн шинжилгээ. Хүүхдийн
эрхтэй холбогдсон төсөл хөтөлбөрийн хувьд, хүүхдийн ямар эрхийн хэрэгжилт
сайн, ямар эрхийн хэрэгжилт орхигдож байгааг судлахад чиглэж байдаг. Хүүхдийн
эрх зөрчигдөж байгаа шалтгааныг олоход чиглэсэн болон хүүхдийн эрхийг хангах
хариуцлагыг хэн хүлээх, хэрхэн юунаас болоод тус эрхийг хангаж чадахгүй байгаа
талаарх дүн шинжилгээ ихэнх хувийг эзэлнэ.
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ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ,
Introduction
ҮНЭЛГЭЭ
ХИЙХ 10 АЛХАМТ ЗААВАР

Арга хэрэгслийн багц нь хүүхдийн оролцоог хэмжих үзэл баримтлалын үндэслэл, ХШҮ
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Шууд хүүхэдтэй ажилладаг байгууллагууд, хүүхдийн удирдлагатай, залуучуудын
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The toolkit comprises six booklets:
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