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Хүүхдийг Ивээх Сан 120 гаруй улсад үйл ажиллагаагаа явуулдаг.
Бид хүүхдүүдийн амь амьдрал, эрхийнх нь төлөө тэмцдэг.
Бид хүүхдүүдийг боломж бололцоогоо эдлэхэд нь тусалдаг.
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
ЭнСиЭн 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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Орчуулгын редактор: Э.Цолмон
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ТОВХИМЛЫГ ХЭРХЭН
АШИГЛАХ ВЭ?
Энэ товхимолд төрөл бүрийн арга хэрэгсэл багтсан бөгөөд хүүхэд, залуучуудтай
ажиллаж хүүхдийн оролцооны цар хүрээ (21–34 дахь тал), чанар (35–40 дахь тал),
үр дүнд (41–57 дахь тал) хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ (цаашид ХШҮ гэх) хийхэд
тэдгээрийг хэрэглэнэ.
Үүнд ярилцлага, фокус бүлгийн хэлэлцүүлэг, ажиглалт, тандалт судалгаа, хамгийн
дорвитой өөрчлөлтүүдийн тухай өгүүлэмж гэх зэрэг ХШҮ-ний зарим үндсэн арга
хэрэгслийг оруулсан байна. Түүнчлэн оролцооны арга хэрэгслүүд орсон бөгөөд
тэдгээрийн зарим нь Товхимол 3 дахь хүснэгтүүдийг бөглөхдөө хэрэглэхэд
тохиромжтой. Эдгээр арга хэрэгслийг туршин хэрэглэсэн байгууллагуудаас практикт
хэрхэн ашигласан, хүүхэд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэхэд ямар ач тустай
талаархи шигтгээг оруулсан.
Та бүхэн эдгээр арга хэрэгслийг өөрийн ажиллаж буй нийгэм, соёлын орчин
нөхцөлд нутагшуулан авахыг бид дэмжинэ. Арга хэрэгслүүдийг үр бүтээлтэй
ашиглахын тулд тухайн байгууллага нь ХШҮ-ний ёс зүй, оролцооны аргачлалд
үнэнч байх шаардлагатай (Товхимол 4). Тухайн байгууллагын ХШҮ-ний баг
энэхүү товхимол дахь арга хэрэгслүүдийг хэрэгжүүлэх бэлтгэлтэй, бас дэмжлэг
хүлээсэн байх хэрэгтэй. Түүнчлэн нас насны, нийгмийн өөр өөр бүлгийн, тухайлбал
бага насны хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, хөдөлмөр эрхэлдэг хүүхдүүд
болон сургуульд явдаг хөвгүүд, охидыг идэвхтэй оролцуулах талаар бүхий л
чармайлтаа дайчлах шаардлагатай.
БОДОХ ЗҮЙЛС
ХШҮ-ний аливаа үйл ажиллагаанд болон танай байгууллагын хэрэглэхээр
төлөвлөсөн арга хэрэгслийн хувьд бүлэг дэх хүмүүсийнхээ талаар бодох
нь чухал. Жишээ нь, уул үйл ажиллагаа оролцогчдын хувьд хүртээмжтэй
юу, тухайлбал хэлний хувьд, эсвэл биечлэн оролцох боломжийн хувьд. Үйл
ажиллагаа явуулах хангалттай орон зай бэлдэх шаардлагатай ба ХШҮ-ний баг
нь оролцогч бүр үзэл бодол, санал сэтгэгдлээ чөлөөтэй илэрхийлэх аюулгүй
орчин бүрдүүлэх хэрэгтэй.
Зарим арга хэрэгсэлд өгөгдсөн ‘Нэмэлт мэдээлэл’
энэ бэлгэдлээр тэмдэглэгдсэн байгаа, тэдгээрт тухайн арга хэрэгслийг
ашиглах үест ХШҮ-ний багийн идэвхжүүлэгч нарын “бодох зүйлсийн”
жишээг дурдсан байна.
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Удирдамж дахь арга хэрэгслүүд

Хуудас
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ТОВХИМОЛ ДАХЬ ХШҮ-НИЙ
АРГА ХЭРЭГСЛИЙН ТОЙМ

1 АНХДАГЧ ӨГӨГДӨЛ
ЦУГЛУУЛАХ ХШҮ-НИЙ ҮНДСЭН
АРГА ХЭРЭГСЛИЙН ТОЙМ
Анхдагч өгөгдөл цуглуулах ХШҮ-ний үндсэн арга хэрэгслүүд:
• Ярилцлага (доор буй)
• Асуумж судалгаа (мэдлэг, хандлага, дадлын судалгааны хамт) (4-р тал)
• Фокус бүлгийн хэлэлцүүлэг (5-р тал)
• Ажиглалт (6-р тал)
• Оролцоот ХШҮ-ний арга хэрэгсэл (7-р тал)
• Хамгийн дорвитой өөрчлөлтийн тухай өгүүлэмж (7-р тал)
Ярилцлага, асуумж, фокус бүлгийн хэлэлцүүлэг, ажиглалт нь бүгд хүүхдийн
оролцооны цар хүрээ, чанар, үр дүнгийн талаар суурь судалгааны болон бусад
мэдээлэл авахад ашиглаж болох ХШҮ-ний үндсэн арга хэрэгсэл юм. Эдгээр үндсэн
аргачлалыг энд дэлгэрэнгүй тайлбарласан бөгөөд эдгээр нь хүүхдийн оролцооны
суурь судалгаа, цар хүрээ, чанар, үр дүнгийн өгөгдөл цуглуулахад зохимжтой.

ЯРИЛЦЛАГА
Ярилцлага авах нь ХШҮг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нэгэн үндсэн арга хэрэгсэл юм.
Ойлголт сайн авах, хүмүүсийн бодол, санаа, үйл ажиллагаа, ажиглалтын талаар
мэдээлэл авах үүднээс ярилцлагыг энгийн харилцан ярианы хэлбэрээр хийж болно.
Ярилцлага авч байгаа судлаач нь асуулт тавих, ярилцлага өгч байгаа хүний буюу
хүмүүсийн үзэл бодол, туршлага, хариултыг идэвхтэй сонсоход анхаарна.
Ярилцлага авах нь оролцоот арга хэрэгсэл, жишээ нь цаг хугацааны үечлэл, бие
зураглал, зураг зуруулах, жүжигчилсэн тоглолт зэрэг аргыг ашиглахад хэрэг болох
чухал чадвар юм. Хүүхэд, насанд хүрэгсэдтэй оролцоот арга хэрэгслийг ашиглан
ажилласны дараа ярилцлага авбал илүү үр дүнтэй байж болно, учир нь оролцогчид
судалж байгаа сэдвээр санал бодлоо илэрхийлэхдээ илүү нүүр хагарсан, өөртөө
итгэлтэй болсон байх юм. Ярилцлага авагч нь итгэл төрүүлэх, ярилцлага өгч байгаа
хүмүүс судлаачийн хүссэн хариултыг өгөхийн оронд өөрсдийн үзэл санаа, туршлагаа
хуваалцах айдасгүй орчин бүрдүүлж өгөх нь илүү үр дүнтэй.
ЯРИЛЦЛАГЫН ДАВУУ ТАЛ
Хүүхэд, залуучууд, насанд хүрэгсдээс авах ярилцлага нь:
• Төслийн орчин, үйл ажиллагаа, хүүхдийн оролцооны чанар, хүрээ, үр дүнг
судлах, сайтар ойлгоход
• Амьдрал дахь нөхцөл байдлын нарийн ялгаа, ярвигтай байдлыг судлахад
• Нэмэлт мэдээлэл тандан авах, тухайн хүн асуудалд яагаад тухайн байдлаар
хандаж байгаа шалтгааныг тодруулахад тустай байж болно.
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ХЭН ЯРИЛЦЛАГА АВЧ БОЛОХ ВЭ?
Хүүхэд, залуучууд үе тэнгийнхнээсээ ярилцлага авах нь оновчтой байж болох бөгөөд
оролцоо, шийдвэр гаргахад оролцох цар хүрээнд нь тустай байж болно. Хүүхэд,
залуучууд насанд хүрэгсдээс ч ярилцлага авч болно. Насанд хүрэгсэд ч бас насанд
хүрэгсэд, хүүхэд, залуучуудаас үр дүнтэй ярилцлага авч болно.
ЯРИЛЦЛАГЫН ХЭЛБЭРҮҮД
• Ярилцлага бүтэцтэй (бүх оролцогчдод адилхан асуулт тавих), эсвэл заримдаг
бүтэцтэй буюу үндсэн хэдэн асуулттай, гэхдээ ярилцлага өгч буй хүнээс болон орчин
нөхцлийн онцлогоос шалтгаалан нэмэлт, тандалт асуулт тавьж болох уян хатан байж
болно.
• Ярилцлагаар нээлттэй, эсвэл хаалттай асуулт тавьж болно. Нээлттэй асуултаар илүү
нарийвчилсан мэдээлэл авна. Ярилцлага сайн авдаг судлаач нэмэлт асуулт тавьж,
дан асуумжаар авахаас илүү гүнзгий мэдээлэл авч чаддаг. Ярилцлага авах нь бичиг
үсэг сураагүй буюу сайн бичиж чаддаггүй хүүхэд, залуучууд, насанд хүрэгсэдтэй
ажиллахад тустай байдаг.
Оролцогчдоос ухамсартай зөвшөөрөл авснаар ярилцлагыг диктофоноор бичиж
болох ба дараа нь ХШҮ-ний багийн гишүүн цаасанд буулган, багаараа дүн шинжилгээ
хийхэд бэлтгэж болно. Эсвэл ХШҮ-ний үндсэн багийн гишүүд ярилцлагын явцад гол
мэдээллүүдийг тэмдэглэж авч болно.
ХШҮ-ний багийн зарим гишүүд тэмдэглэж авахыг эрхэмлэх, зарим нь ярилцлагын
тэмдэглэлийг уншихыг эрхэмлэж болно. Гэхдээ Funky Dragon хэмээх хүүхдээр
удирдуулсан байгууллагын сануулсанчлан (2012): “ярилцлагын тэмдэглэл нь дэндүү урт
болох магадлалтай тул багийн гишүүдийг хэт их бичгээр дарахгүй байхад анхаарах нь
чухал” ажээ (19-р тал).

ЯРВИГТАЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫГ СУДЛАХ ЯРИЛЦЛАГА, ФОКУС
БҮЛГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ, ЭНЭТХЭГ
Энэтхэгт 2012 оны 6, 7 сард үер болсон ба 12 хүүхэд худаг, цөөрөмд унаж
амиа алдсан билээ. Хүүхдийн байгууллагууд энэ харамсалтай явдал болон
хүүхдэд учирч буй аюул эрсдлүүдэд олон нийтийн анхаарлыг хандуулах үйл
ажиллагаа хэрэгжүүлсэн. Тэд тосгодыг аюулгүй, хүүхдэд ээлтэй болгох талаар
арга хэмжээ авахыг уриалсан билээ. ХШҮ-ний туршилт төсөл нь шинээр
бий болсон гамшгийн нөхцлийг шийдвэрлэхэд хүүхдийн оролцоонд хяналт
шинжилгээ хийхэд чиглэсэн. Хойшлуулшгүй нөхцөл байдлын нарийн онцлог,
ярвигтай байдлыг судлахад тус болох арга хэрэгсэл цөөдөж байсан тул энэхүү
арга хэрэгслийг ашиглахад хүндрэл учирчээ. Түүнчлэн насанд хүрэгсдийн үүрэг
оролцоо, хүүхэд ба насанд хүрэгсдийн хоорондох түншлэлийг дан цар хүрээ,
чанарын үнэлгээний арга хэрэгслээр тодруулах боломжгүй байв. Гэвч багийн
гишүүд хүүхэд, насанд хүрэгсэдтэй ярилцлага, фокус бүлгийн хэлэлцүүлэг хийж,
орон нутгийн идэвхтнүүдийн өгүүлэмжид тулгуурлан шаардлагатай мэдээллийг авч
чадсан.

Асуумж нь асуултуудын цогц бүхий бичмэл баримт юм. Асуумжийг маш олон
хүнээр бөглүүлэх тохиолдолд тандалт судалгаа гэдэг. Асуумжийн хэл нь тодорхой
байх шаардлагатай бөгөөд улмаар ойлгомжтой болгох, хүүхэд, залуучууд, насанд
хүрэгсдэд сонирхолтой болгох үүднээс зураг, тэмдэг ашигласан байх нь зүйтэй.
Асуумжид олон төрлийн мэдээлэл авахад чиглэсэн олон төрлийн асуултууд багтаж
болно. Үүнд:
• хаалттай асуултаар оролцогчоос хариултуудаас сонгохыг хүснэ
• үнэн/худал гэсэн сонголттой асуултаар ямар нэг мэдэгдлийг өгч, тэрхүү
мэдэгдлийн зөв, буруу алин болох, эсвэл мэдэхгүй бол мэдэхгүй гэдгээ сонгож
хариулна. Ийм асуултаар мэдлэг, хандлага, дадлыг тодорхойлж болдог.
• олон сонголтот асуултаар мэдлэг, дадлыг илрүүлнэ
• нээлттэй асуултаар оролцогчдын туршлага, үзэл бодлын талаар мэдээлэл авна.
Үр дүнтэй асуумж боловсруулах хэцүү, боловсруулсан асуумжийг туршиж үзэх
шаардлагатай байдаг. Асуумж нь тухайн үзүүлэлтүүдийг үнэн зөв хэмжих ёстой ба
хүүхэд, залуучууд, насанд хүрэгсдийг энэ нь зөв хариулт юм байлгүй гэж аялдан
хариулахад хүргэхгүйгээр зохиогдсон байх шаардлагатай.
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АСУУМЖ СУДАЛГАА

Энэтхэгийн Бихар нутгийн 15 настай охин. Түүнийг 13 настай байхад хүчээр
гэрлүүлэх гэж байхад нь нутгийн хүүхэд хамгааллын хороо аварсан.
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Мэдлэг, хандлага, дадлын тандалт судалгаа нь тодорхой хүн амаас тэдний юу мэддэг,
сэтгэгдэл нь ямар байдаг, тухайн асуудалтай уялдаатайгаар хэрхэн үйлддэг талаар
мэдээлэл авах тоон судалгаа байдаг. Мэдлэг, хандлага, дадлын судалгааны удирдамж
энд өгөгдсөн буй: http://resourcecentre.savethechildren.se/library/
мэдлэг-хандлага-мөн-дадал-судалгаанууд-хүүхэд-хамгаалал

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭГЧ ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН АФРИКИЙН
ХӨДӨЛГӨӨН АСУУМЖ АШИГЛАСАН НЬ, НИГЕРИ УЛС
Тус байгууллага орон нутаг, хөдөөгийн сургуулийн хүүхэд, залуучуудтай
ажиллаж, тэдний оролцооны боломж, үйл явц, үр дүнгийн талаар мэдээлэл авах
зорилгоор асуумж боловсруулж, ашигласан байна. Асуумж нь хүүхэд залуучуудаас
дараахи чиглэлээр тоон болон чанарын мэдээлэл авахаар хаалттай ба нээлттэй
асуултуудыг агуулсан байна. Үүнд: (1) тухайн хариулагч нь ямар нэг байгууллага,
нийгэмлэг, клубын гишүүн эсэх; (2) тухайн байгууллагадаа өөрийгөө илэрхийлэх
боломж олгогдож байсан эсэх; (3) тухайн байгууллагадаа шийдвэр гаргахад
оролцдог эсэх; (4) шийдвэр гаргах үйл ажиллагаан дахь тэдний оролцоо
тухайн байгууллагад хэрхэн нөлөөлдөг; (5) орон нутагт хүүхдийн удирдлагатай
байгууллага байдаг эсэх; (6) энэхүү судалгаанд оролцохоосоо өмнө “шийдвэр
гаргахад хүүхдийн оролцоо” гэдэг хэллэгийг сонссон эсэх; (7) орон нутаг дахь
хүүхдийн удирдлагатай байгууллага хүүхэд залуучуудыг шийдвэр гаргах үйл
ажиллагаанд хөтлөн оролцуулдаг эсэх?
Хүүхдүүд асуумжийг нэргүй хариулж болно. Энэ ажлын үрээр тус байгууллага
ярилцлага өгөхдөө дэндүү ичимхий боловч үзэл бодол, туршлагаа хуваалцахыг
хүссэн хүүхдүүдийн хувьд асуумж нь ихээхэн тустай болохыг ойлгосон. Оролцогч
талууд интернетийг өргөнөөр хэрэглэдэг орчин нөхцөлд өгөгдөл цуглуулах, дүн
шинжилгээ хийх зорилгоор онлайн судалгаа авах боломжтой.

Фокус бүлгийн хэлэлцүүлэг нь нийтлэг шинж байдал бүхий оролцогчдын бүлэгт
зорилготой, идэвхжүүлэлттэй зохион байгуулж буй хэлэлцүүлэг байна. Ихэвчлэн
зургаагаас 12 хүнийг оролцуулна – жишээлбэл, 10–12 насны охид хөвгүүдийн бүлэг
байж болно. Фокус бүлгийн хэлэлцүүлэг нь тогтсон хугацаанд явагдах бөгөөд
хязгаартай тооны асуултад чиглэнэ. Идэвхжүүлэгч нь хэлэлцүүлгийг тасралтгүй
үргэлжлүүлэх, нэг хоёр хүн давамгайлж ярих нөхцөл үүсгэхгүй байх үүрэгтэй.
Гослинг, Эдвардс нар (2003) фокус бүлгийн хэлэлцүүлэг амжилттай явагдахын тулд
дараахи нөхцөл шаардлагатай гэж өгүүлсэн байдаг. Үүнд:
• Тасалдахааргүй, тохилог байранд зохиогдох
• Албан бус уур амьсгал бүрдүүлэх
• Оролцогчдын болон идэвхжүүлэгчдийн хооронд тэгш байдал, итгэлийг бий
болгох
• Бүлгийн дотор хэлэлцүүлгийн зорилгын талаар нэгдсэн ойлголт бий болгох
• Оролцогч бүрийн үг хэлэх, үгээ сонсгох эрхийг хүндэтгэх
• Хэлэлцүүлгийг бичиж авах аргын талаар тохиролцсон, нээлттэй байх хэрэгтэй,
жишээлбэл дэлгэмэл цаасан дээр бичих гэх мэт.
Фокус бүлгийн хэлэлцүүлгийн давуу тал нь оролцогч хоорондын харилцан
ярилцлагыг ашигладагт оршино. Тэрхүү харилцан яриа нь хүмүүсийн хандлага,
эн тэргүүний эрмэлзэл, хэл, хэлж байгаа зүйлийн учир холбогдлыг нээж өгдөг,
харилцан ярилцахыг дэмждэг, бүлгийн хэм хэмжээг тодорхойлоход дөхөмтэйн дээр
эмзэг сэдвээр илүү нээлттэй ярилцах сэдэл төрүүлдэг.
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1 АНХДАГЧ ӨГӨГДӨЛ ЦУГЛУУЛАХ ХШҮ-НИЙ ҮНДСЭН АРГА ХЭРЭГСЛИЙН ТОЙМ

ФОКУС БҮЛГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Сүрхэт тойргийн хүүхдийн клубын уулзалт, Балба Улс.
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АЖИГЛАЛТ
Ажиглалт хийх чадвар сайтай байх нь талбар дээр ажиллахад болон ХШҮ-ний
бүхий л үйл явцын турш шийдвэрлэх ач холбогдолтой байдаг. Ажиглалтаар хүүхдийн
хэн нь илүү их ярьж байна, хэн нь бага ярьж байна гэдгийг мэдээд авч болно,
жишээлбэл, охидоос илүү хөвгүүд үзэл бодлоо илэрхийлж байна уу, том хүүхдүүд
нь бага хүүхдээсээ илүү их ярьж байна уу гэх мэтчилэн. Ямар хүүхдүүд нь өөрийгөө
илүү итгэлтэй илэрхийлж байна. Оролцоот үйл ажиллагаанд хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүүхдүүдийг хамруулж уу. Түүнчлэн эцэг эхчүүд, багш нар, орон нутгийн иргэд охид,
хөвгүүдийн үзэл бодлыг ямар түвшинд сонсож байгааг ажиглаж болно. Энэ бүх
ажиглалт шийдвэрлэх ач холбогдолтой, бусад аргаар цуглуулсан өгөгдөлтэй хослуулж,
ХШҮ-ний ажилд ашиглах боломжтой.
“Ажиглалтын хөтөлбөр”, эсвэл “ажиглалтын хяналтын хуудас” боловсруулах нь
ажиглалтыг мэдээлэл авах хэрэгсэл болгож, цэгцтэй хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдүүлнэ.
Ажиглалтын хөтөлбөр нь тухайн орон нутгийн нөхцөлд мэдээллийг төлөвлөх,
тэмдэглэх, цэгцлэх нэг арга хэлбэр болно (доор жишээ үзнэ үү). Ажиглалтын хяналтын
хуудас нь ажиглах зүйлсийн ерөнхий жагсаалт байна.

АЖИГЛАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЖИШЭЭ
Тосгоны хурал болох огноо:_____________________
Ирсэн эрэгтэй хүмүүс, эмэгтэй хүмүүс, охид, хөвгүүдийн тоо:__________________
•

тосгоны хурлын үеэр хичнээн охин, хөвгүүн үг хэлж байна?

•

хурлын үеэр охид, хөвгүүд хэдэн удаа асуулт тавьж байна?

•

хурлын үеэр охид, хөвгүүд хэдэн удаа санал, шийдэл гаргаж хэлж байна?

•

* насанд хүрэгсэд охид, хөвгүүдийн гаргасан саналыг хир зэрэг 		
анхааралтай хүлээн авч байна?

ХШҮ-ний багийн гишүүд өөрсдийн ажиглалт, төрсөн санаа, бодол, сэтгэгдлийг
тэмдэглэлийн дэвтэртээ бичиж тэмдэглэж байхыг дэмжих нь зүйтэй. Ингэж
тэмдэглэснээр олж мэдсэн зүйлсээ харилцан нэгтгэх, таарч байгааг нь тодорхойлох,
мэдээллийн дутууг илрүүлэх, судалж шинжлэх шинэ чиглэлийг илрүүлэх ач
холбогдолтой.

Оролцоот арга хэрэгслүүд, тухайлбал газрын зураглал, хүснэгтүүд, оноочлол,
зэрэглэл, зураг зуруулах, жүжигчилсэн тоглолт нь ХШҮ-ний үйл
ажиллагааны үеэр насанд хүрэгсэд ба хүүхдийн эрх мэдлийн харилцааг өөрчлөх,
хөтөлбөр, ярилцлагын явц, агуулгад нөлөөлөх боломжийг хүүхдэд олгох ач
холбогдолтой. Зарим оролцоот арга хэрэгсэл нь хөдөөгийн оролцоот үнэлгээний
арга хэрэгсэл, аргачлалын ангилалд багтдаг тул амьдрал ба нөхцөл байдлын тухай
мэдлэгээ танилцуулах, хуваалцах, шинжлэн дүгнэх, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянан
шинжлэх, үнэлгээ хийх боломжийг орон нутгийн хүмүүст олгодог.
Энэхүү товхимолд өгөгдөл авахад ашиглах боломжтой оролцоот арга
хэрэгслүүдийг дэлгэрэнгүй авч үзэж байгаа нь Товхимол 3-т холбогдолтой юм.
Хөдөөгийн оролцоот үнэлгээний аргыг хэрэглэснээр ажиглалт, ярилцлага, фокус
бүлгийн хэлэлцүүлэг, хоёрдогч өгөгдлийн дүн шинжилгээ гэх мэт дээр өгүүлсэн
ХШҮ-ний уламжлалт аргуудын дутууг гүйцээнэ. Хөдөөгийн оролцоот үнэлгээний
аргачлалууд нь судлаачдад үндсэн зарчим, зан үйл, хандлагыг товойлгон өгч,
идэвхитэй сонсогч байх нөхцлийг бүрдүүлдэг. Ийм аргачлал нь тухайн нөхцөл
байдлын талаархи хүн бүрийн ойлголт бусдын ойлголттой яг адил хүчинтэй гэсэн
итгэл үнэмшилд суурилдаг.Оролцоот арга хэрэгслийг амжилттай ашиглах нь ямар
арга хэрэгсэл авч хэрэглэхээс илүүтэй тухай арга хэрэгслийг хэрхэн ашиглахаас
шалтгаална.
Оролцоот арга хэрэгслээр хүүхэд, насанд хүрэгсэдтэй янз бүрийн орчинд
ажиллаж болох ба мэдээлэл авахдаа унших, бичих чадварт нь найдах төдий бус
харцаар төрөх сэтгэгдэл, санал бодлыг идэвхтэй илэрхийлэх нөхцөл бүрдүүлэхэд
тулгуурладаг.

ХАМГИЙН ДОРВИТОЙ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТУХАЙ
ӨГҮҮЛЭМЖ

1 АНХДАГЧ ӨГӨГДӨЛ ЦУГЛУУЛАХ ХШҮ-НИЙ ҮНДСЭН АРГА ХЭРЭГСЛИЙН ТОЙМ

ОРОЛЦООТ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД

Хамгийн дорвитой өөрчлөлтийг өгүүлэх аргад үр шимийг хүртэгсдийн төлөөлөгч
хүмүүсээс тодорхой хугацааны давтамжтайгаар өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл аваад,
дараа нь бүлгийн оролцоот аргаар хэлэлцүүлдэг. Хамгийн дорвитой өөрчлөлтийн
тухай өгүүлэмжийг хүүхэд, залуучууд, насанд хүрэгсэдтэй ажиллахдаа ХШҮ-ний
арга хэрэгслийн хувьд амжилттай хэрэглэж болно. Сар тутам (эсвэл тохиролцсон
хугацаанд) охид, хөвгүүд, эцэг эх, асран хамгаалагчид, холбогдох талууд фокус
бүлгээр цуглаж, тухайн үйл ажиллагаа, хүүхдийн оролцооны үр дүнтэй холбоотой
хамгийн дорвитой өөрчлөлтийн өгүүлэмжээ хэлэлцэнэ. Өөрчлөлтийн өгүүлэмж нь
эерэг, эсвэл сөрөг үр дүнгийн тухай байж болно. Мөн хүүхдийн оролцоо болон
хүүхдийн оролцоогоор дамжиж бий болсон сорил бэрхшээл, ололт амжилтын үнэ
цэнийг тодруулах, шинжлэхэд тусалж болно. Хүүхэд, залуучууд өгүүлэмжээ шүлэг,
гар зураг, уран зураг, гэрэл зураг, жүжигчилсэн тоглолт, богино кино гэх зэрэг
аливаа бүтээлч арга хэлбэрээр илэрхийлж болно.
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ХШҮ-ний үйл ажиллагааны хувьд хөтөлбөрийн янз бүрийн үр дүнг ойлгоход
өгүүллүүд хамгийн тустай арга байдаг. Түүнчлэн хөтөлбөрт оролцогчдын үнэт зүйлийг
ойлгож, үр шимийг нь хүртэхэд нэмэр болдог.

БОЛСОН ЯВДЛЫН СУДАЛГАА, АМАН ӨГҮҮЛЭМЖ
Болсон явдлын судалгаа, аман өгүүлэмж ХШҮнд мэдээлэл цуглуулахад чухал үүсвэр
болдог. Хүмүүс (охид, хөвгүүд, эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд) аман өгүүлэмжээр өөрийн
амьдрал, орчин нөхцөл, хүүхдийн оролцоо хэрхэн амьдралд нь нөлөөлсөн талаар
мэдээлж болно.
ГЭРЭЛ ЗУРАГ: КЕН ХЭРМАНН / ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САН

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ 10 АЛХАМТАЙ ЗААВАР ТОВХИМОЛ 5

Өөрчлөлтийн тухай өгүүлэмж нь ямар ч туршлагатай хүн бүрийн оролцоог хөхүүлэн
дэмждэг тул ХШҮ-ний үнэтэй хэрэгсэл байдаг. Өгүүлэмжүүдийг хүмүүс бүхлээр
нь (агуулга, нээж илрүүлсэн зүйлс) санаж болох ба хэлэлцүүлгийг хийсвэр зүйлээс
тодорхой зүйлд чиглүүлж өгдөг. Өгүүлэл хэлэх нь соёл иргэншил бүхэнд байдаг,
дэлхийн аль ч өнцөг буланд танил дотно эртний уламжлал бөгөөд хүн төрөлхтөнд
амьдарч байгаа ертөнцөө танихад нь тус болдог.

Бангладеш улс дахь хараа хяналтгүй болон хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүдийн
байгууллага болох Хүүхдийн Бригадын гишүүн
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2 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ
ХШҮ-г ХОЛБОГДОХ ТАЛУУДАД
ТАНИЛЦУУЛАХ АРГА
ХЭРЭГСЛҮҮД
Холбогдох талуудын итгэлийг хүлээх нь чухал тул хүүхдийн оролцоонд ХШҮ хийх
гэж байгаа зорилгоо танилцуулах шаардлагатай. Тухайн нийгэм соёлын орчинд
насанд хүрэгсэд ба хүүхдийн эрх мэдлийн тэнцвэргүй байдлыг харгалзан охид,
хөвгүүдэд, ялангуяа нийгмийн эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд оролцооны талаар үгээ
хэлж, үзэл бодлоо (эерэг, сөрөг аль нь ч бай) илэрхийлэх аюулгүй орчин бий
болгож өгөх нь чухал.
Холбогдох талуудад хүүхдийн оролцооны ХШҮ-ний үйл ажиллагааг
танилцуулахад зохистой арга хэлбэрийг төлөвлөх шаардлагатай (Товхимол
4-ийн 26 дахь талд буй Алхам 6-г үзнэ үү). Энэ бүлэгт уг үйл ажиллагаанд тустай
зарим арга хэрэгслийг танилцуулна. Ямар арга хэрэгслийг ашиглах нь оролцоот үйл
ажиллагаа эхлүүлээгүй орон нутагт суурь үнэлгээ хийх гэж байна уу, эсвэл эхлээд
үргэлжилж байгаа оролцоот үйл ажиллагаанд ХШҮ хийх гэж байна уу гэдгээс
хамаарна.
Орчин нөхцөл нь ямар ч байлаа гэсэн хүүхэд залуучуудтай ажиллахдаа эхлээд
нүүр хагалах, идэвхжүүлэх дасгал хийлгэх, мөн өөрсдийгөө чөлөөтэй илэрхийлж
болох аюулгүй, дэмжих орчин бий болгох нь чухал юм. Хүүхдүүд уулаасаа бие биеэ
таньдаг байвч өөрсдийгөө танилцуулах, нүүр хагалах тоглоом тэдэнд таалагдах л
байх (энэхүү товхимлын хавсралтаас нүүр хагарах, идэвхжүүлэх тоглоомуудыг үзнэ
үү).
ХШҮ-г холбогдох талуудад танилцуулах үндсэн арга хэрэгслүүд:
• Бүлгийн хэлэлцүүлэг (10-р тал)
• Хөтөлбөрийн үечлэл (11-р тал)
• Хүүхдээр хөтлүүлсэн аялал, трансект (12-р тал)
• ‘Хайруул ба бин’ (оршин байгаа хүүхдийн байгууллагуудыг зураглахад
ашиглаж болно) (13-р тал)

9

Тухайн нийгэм соёлын орчин нөхцөл, хяналт шинжилгээ хийгдэж байгаа хөтөлбөрийн
онцлогоос хамаарч орон нутгийн иргэдийг оролцуулсан томоохон хурал хийх, эсвэл
сургууль дээр хурал цуглаан зохион байгуулж, холбогдох бүлгийн насанд хүрэгсэд,
хүүхдүүдэд ХШҮ-ний ажиллагааны талаар танилцуулж болно. Эсвэл, орон нутгийн
засаг захиргааныхан, орон нутгийн ахмадууд гэх зэрэг холбогдох талуудтай цуврал
хурлууд зохион байгуулж, үйл ажиллагаа танилцуулж, тэдний зөвшөөрөл, дэмжлэгийг
авах нь зохистой байж болно.
Хэлэлцүүлгийг томоохон бүлгээр, эсвэл багахан бүлгээр зохион байгуулахын алинд
ч оролцогчдод хүүхдийн оролцоотой ХШҮ-ний үр шим, болзошгүй эрсдлийг
тодорхойлох боломж олгох хэрэгтэй. Холбогдох талуудаас нас насны, бүлэг давхарга
болгоны охид, хөвгүүдийн оролцоотой ХШҮ-ний үйл ажиллагаанд өөрийн гэсэн
санал, шийдлийг илэрхийлэхийг хөхүүлэн дэмжиж болно. Мөн төлөвлөсөн үйл
ажиллагаа, суурь үнэлгээний буюу ХШҮ-ний өгөгдөл цуглуулах аргачлалын талаар
мэдээлэл олгох хэрэгтэй.

ГЭРЭЛ ЗУРАГ: МАЙКЛ ЦЕГАЭ/ ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САН

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ 10 АЛХАМТАЙ ЗААВАР ТОВХИМОЛ 5

БҮЛГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Этиопи Улсын Амхара нутгийн хөвгүүд, охид жендерийн боловсролын чиглэлээр
бүлгийн хэлэлцүүлэгт оролцож байгаа нь.
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Хөтөлбөрийн үечлэл нь хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрийн ХШҮ-ний үйл ажиллагааны
эхэн үед маш тустай арга хэрэгсэл юм. Энэ аргачлал нь хөтөлбөрийн түүхийг
зураглаж, хүүхдийн оролцоот үйл явцын гол үйл ажиллагаанууд, үе шатуудыг үзүүлж,
цаг хугацааны явц дахь олсон амжилт, тулгарсан сорил бэрхшээл, зорилтыг хир зэрэг
хангасан түвшнийг тодорхойлж болно.
45–60 минут
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН
• Дэлгэмэл цаас
• Туузан наалт
• Өнгийн балнууд
ХИЙХ ЗҮЙЛ
• Хөтөлбөрийн үечлэлд тэмдэглэгдсэн үйл ажиллагаануудыг хөтөлбөрийн
холбогдох талуудад танилцуулна. Үечлэлийг нүдэнд тусах үзүүлэнгийн хэлбэрээр
бэлтгэснээр хөтөлбөрийн явцын түүх, амжилт, сорил бэрхшээлийг тусгаж
авах, хүүхдийн оролцооны мөн чанар ба үр дүнг ойлгоход тустай болохыг
оролцогчдод тайлбарлана.
• Хоёр, гурван дэлгэмэл цаасыг нэгтгэж наана. Нийлүүлсэн дэлгэмэл цаасны уртын
дагуу шугам татна.
• Цаг хугацааг хэмжигдэхүүн болгож оролцогчдыг хөтөлбөртэй холбоотой
гол үйл явц, үйл ажиллагаануудын талаар бодож, баримтжуулахыг дэмжинэ.
Жишээлбэл, хөтөлбөр хэзээ, яагаад эхэлсэн талаар бодож болно. Огноо нь
(он, сар) үечлэлийн шугамын эхлэлийг заана. Шугамын нөгөө талд нь хүүхдийг
хөтөлбөрт оролцуулсан үе шатууд, тэдгээртэй холбоотой гол үйл явдлуудыг
бичиж тэмдэглэнэ.
• Оролцогчид үечлэлийн шугамын дагуу гол үйл явдал, үе шатууд, амжилттай
үйл ажиллагааг тэмдэглэж болно. Үе шат тус бүр дээр огноо (он, сар) тавьж
тэмдэглэнэ.
• Оролцогчид хөтөлбөрийн үе шат, цаг үеүдэд тулгарч байсан гол сорил
бэрхшээлүүдийг тэмдэглэж болно.

2 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ХШҮГ ХОЛБОГДОХ ТАЛУУДАД ТАНИЛЦУУЛАХ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД

ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮЕЧЛЭЛ

• хөтөлбөрийн үечлэл хийж байх явцад болон хийсний хойно доорхи чиглэлээр
харилцан яриа, хэлэлцүүлгийг дэмжин идэвхжүүлж, гүнзгийрүүлэн:
- хүүхдүүд оролцож, насанд хүрэгсэдтэй хамтарн ажилласан байдал дахь
өөрчлөлтийн үе шатууд
- хөтөлбөрийн зорилтууд биелсэн буюу биелээгүй байдал, биелэлтийн түвшин
- хөтөлбөрийн тодорхой үр дүнгүүд, аль үр дүн, амжилт нь хөтөлбөрт хүүхэд
идэвхтэй оролцсоноор бий болсон талаар хэлэлцэх
- хүүхдийн оролцоот үйл ажиллагааны давуу тал, үр шим
- хүүхдийн оролцоот үйл ажиллагааны сул тал, сорил бэрхшээл
- ирээдүйн тухай тэдний санал бодол – хүүхдийн оролцооны чанар, үр дүнг
сайжруулахын тулд юу хийх тухай саналууд
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Хөтөлбөрийн үечлэл нь ашигтай тэмдэглэл, хөтөлбөрийн түүхийн нүдэнд тусах
үзүүлэн болж өгнө. Хүүхэд, залуучууд үечлэлийг боловсронгуй болгох, байнга
хөтөлж, шинэчилж байхыг хөхүүлэн дэмжих хэрэгтэй. Зарим хүүхэд ч үечлэлийг
илүү нүдэнд тусах биет хувилбараар хийхийг хүсэх буюу даавуу зэрэг илүү
эдэлгээтэй материал дээр дахин зурах хүсэлтэй байж болно.

ХҮҮХДЭЭР ХӨТЛҮҮЛСЭН АЯЛАЛ, ТРАНСЕКТ
Хүүхдээр хөтлүүлсэн аяллаар хүүхэд, залуучуудын хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа, орон
нутгийн хүн ам, сургуулиудад туссан үр дүнгийн талаар сонирхолтой мэдээлэл авдаг.
ХШҮ-ний багийн гишүүдийг орон нутгаараа дагуулан явж, хаана, хэрхэн хүүхэд
оролцсон, хүүхэд, залуучуудын оролцоогоор ямар өөрчлөлт бий болсныг үзүүлж,
тайлбарлахыг хүүхдүүдээс хүсэж болно. Жишээлбэл, Энэтхэгийн Хүүхдийн Үндэсний
Сүлжээний хүүхдүүд мэдээлэхдээ “тосгондоо эерэг ба сөрөг өөрчлөлт гарч байгааг
олж харсан. Хүүхдийн парламентын үр дүнд бий болсон байгууламжуудыг тодорхойлж,
мод тарьсан, орчноо арчилсан, ариун цэврийн үйл ажиллагаа, залуучуудын клубын
ажиллагааг сайжруулсан гэх зэрэг зүйлс хүүхдийн оролцоогоор бүтсэн” гэжээ.

ХҮҮХДЭЭР ХӨТЛҮҮЛСЭН ВИРТУАЛ АЯЛАЛ
Хүүхдийн төлөөлөгчдийг орон нутгаас нь өөр газарт нэг дор ирүүлж семинар
зохион байгуулах тохиолдолд Хүүхдээр хөтлүүлсэн виртуал аялал хийлгэж
болно. Энэ тохиолдолд хүүхдүүдийг хоёр хоёроор нь хамтруулж ажиллуулна.
Нэг хүүхэд нь нүдээ аних ба нөгөө хүүхэд нь өөрийн орон нутагт түүнийг
төсөөлөлт аялалд хөтлөн, орон нутгаа дүрслэн тайлбарлаж, хүүхдүүд хөтөлбөрт
хэрхэн хамрагдаж оролцсон, хүүхдийн оролцооноос ямар үр дүн хүлээгдэж
байгааг ярьж өгнө.

“Хайруул ба бин10”гэдэг нь орон нутаг дахь хүүхэд, залуучуудын байгууллагуудыг
байршуулан зураглахад тустай арга хэрэгсэл бөгөөд хүүхдийн оролцооны цар хүрээ,
чанар, үр дүнгийн талаар анхдагч дүн шинжилгээ хийхэд хэрэг болох юм.
30 минут
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН
• Хайруул жинхэнээрээ байвал сайн, гэвч байхгүй бол дугуй хайчилсан цаасаар
орлуулж болно
• Бинг орлуулахаар арай бага хэмжээтэй дугуйлж хайчилсан цааснууд
ХИЙХ ЗҮЙЛ
• Хайруул нь нийт орон нутгийн хүн ам, бин нь орон нутгийн хүүхдүүдийг төлөөлж
байгааг идэвхжүүлэгч нь тайлбарлана; нэг бүлэг зохион байгуулагдахад нэг
бинтэй болно.
• Бүлэг тодорхой болмогц тухайн бүлгийн нэрийг бин дээр бичиж хайруулын
тавагт хийнэ.
• Бүлэг тодорхойлох шатны төгсгөлд орон нутагт байгаа хүүхэд, залуучуудын
байгууллагуудад дүн шинжилгээ хийж, тэдгээртэй уялдаатай ажиллах арга замыг
авч үзнэ.

Энэхүү арга хэрэгсэл нь Гватемал орон, ялангуяа үндсэн хүнс нь хайруулын
тавагт шарсан бин байдаг хөдөө нутагт нь ихээхэн зохимжтой. Харин бусад улс
оронд тохируулан өөрчилж хэрэглэж болно.

2 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ХШҮГ ХОЛБОГДОХ ТАЛУУДАД ТАНИЛЦУУЛАХ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД

‘ХАЙРУУЛ БА БИН’
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3 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЦАР
ХҮРЭЭ, ЧАНАР, ҮР ДҮНГИЙН
МЭДЭЭ АВАХ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД
Хүүхдийн оролцооны цар хүрээ, чанар, үр дүнгийн өгөгдөл авах дараахи арга
хэрэгслүүд байдаг:
• Ярилцлага (1-р тал)
• Фокус бүлгийн хэлэлцүүлэг (5-р тал)
• Бие зураглал (“өмнө”) (15-р тал)
• Шийдвэр гаргах бүдүүвч (18-р тал)
• Өөртөө итгэлтэй байдлын түвшин (20-р тал)
• Хүүхдийн оролцооны чанарын өөрийн үнэлгээний асуумж (эсвэл “Ваар ба
чулуу”) (20-р тал)
• Ажиглалт (6-р тал)
Ярилцлагын асуултын иж бүрдэл, фокус бүлгийн хэлэлцүүлэг, тандалт судалгаа,
оролцоот арга хэрэгслүүд нь тухайн хөтөлбөрийн онцлог зорилтуудаас хамааралтай.
Жишээлбэл, хөтөлбөр нь эрт гэрлэлтийг багасгахад чиглэж байгаа бол суурь
судалгааны ярилцлага нь тухайн орон нутагт оршсоор байгаа эрт гэрлэлтийн зан үйл,
хандлагын талаар асууна.
Цаашлаад ямар бүлгүүдээс мэдээлэл авахыг ч хөтөлбөрийн зорилтоос шалтгаалж
шийднэ. Мөн суурь үнэлгээний өгөгдөл авахын тулд хэдэн хүн цуглуулах (түүврийн
хэмжээ), ямар арга зүйгээр ажиллах нь ч бас төсөв, хүний нөөцөөс хамаарна.
Товхимол 3-ын хүснэгтүүд нь ярилцлага, фокус бүлэг, асуумж судалгааны зөв асуулт
боловсруулах хөтөч болох агаад хүүхдийн оролцооны цар хүрээ, чанар, үр дүнгийн
суурь өгөгдөл авахад тустай.

Хөтөлбөрийн эхэнд охид, хөвгүүдийн бүлгүүдэд (ойролцоо нас, аж байдлаар нь
бүлэглэсэн) бие зураглалын дасгал хийлгэж тухайн үед оршиж буй хандлага, дадлыг
судалж болно, бас хүүхдүүд юунд дуртай, юунд таагүйг энэ дасгалаар тодорхойлно.
60–90 минут
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН
• Хүний биеийн дүрс бүхий A3 цаас
• Дэлгэмэл цаас
• Өнгийн балнууд
• Будгийн харандаа
• Наадаг тууз
ХИЙХ ЗҮЙЛ
• Төлөвлөж буй шинэ хөтөлбөрийнхөө талаар хүүхдүүдэд танилцуулна. “Өмнөх
үеийн” бие зураглалын дасгалыг танилцуулж, хүүхдэд хандаж буй хандлага, дадал
ба хүүхдүүдийн дуртай зүйл ба үл таашаадаг зүйл орон нутагт юу байдаг талаар
ганцаарчлан болон хамт олноороо тодорхойлоход охид, хөвгүүдийг чиглүүлнэ.
Харин 6–12 сарын тогтмол хугацаанд, эсвэл хоёр жилийн дараа хүүхдүүд “дараах
үеийн» бие зураглалыг хийнэ.
• Том дэлгэмэл цааснуудыг шалан дээр байрлуулаад, бүх хүүхдийг ирж цаасыг
тойрч суухыг урина. Хүүхдүүдийн нэгийг сайн дураараа цаасан дээр хэвтэж
биеийн дүрсээ зуруулахыг урина. Биеийг нь тойруулан шохой, эсвэл балаар зурна.
• Биеийн дүрсийн дагуу босоо шугам татна. Энэ бол тухайн орон нутагт амьдардаг
нэгэн охин буюу хөвгүүн юм аа гэж хэлнэ. Шугамаар хоёр хуваасны зүүн тал нь
хүүхдийн одоогийн байдал, орон нутагт хөтөлбөр хэрэгжихээс ӨМНӨХ үе
болно, баруун тал нь хөтөлбөр хэрэгжсэний ДАРААХ үе болно.
• Биеийн хэсгүүдийг охид, хөвгүүдэд чиглэсэн хандлага, дадлыг судлах,
охид хөвгүүдийн дуртай болон дургүй зүйлсийг тодорхойлоход ашиглана.
Хүүхдүүдийн санаануудыг цаасан дээрх биеийн зүүн гар талд (ӨМНӨХ үе)
бичиж тэмдэглэнэ. Жишээлбэл:

3 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭ, ЧАНАР, ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ АВАХ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД

БИЕ ЗУРАГЛАЛ (“ӨМНӨ”)

- Толгой: Охид, хөвгүүд яг одоо хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгаалал, эрүүл мэндийн
талаар ямар мэдлэгтэй байна вэ? (хөтөлбөрийн зорилгоос шалтгаалан асуултаа
зохионо)
- Нүд: Насанд хүрэгсэд хүүхдийг яаж үздэг вэ? Насанд хүрэгсэд хүүхдээс юу
хүлээдэг вэ? Орон нутгийн ахмадууд, тэргүүлэх багш нар охид, хөвгүүдийг
өөрсөдтэй холбоотой шийдвэр гаргахад оролцох учиртай хүмүүс гэж үздэг үү?
Охид, хөвгүүд юуг өөрийн дуртай болон дургүй зүйлс гэж үздэг вэ?
- Чих: Насанд хүрэгсэд (орон нутгийн албан тушаалтнууд, орон нутгийн
ахмадууд, багш нар, эцэг эхчүүд, асран хамгаалагчид) охид, хөвгүүдийг хэрхэн
сонсдог вэ? Хүүхдүүдийн үзэл бодлыг ямар хэмжээнд хүлээж авдаг вэ? Охид,
хөвгүүд сонсох дуртай, сонсох дургүй зүйлийнхээ алийг сонсдог вэ?
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- Мөр: Охид, хөвгүүд ямар үүрэг хариуцлага үүрдэг вэ (нас насны болон өөр өөр
ахуйтай)? Охид, хөвгүүд ямар үүрэг хариуцлагадаа дуртай, ямарт нь дургүй байдаг
вэ? Яагаад?

–- The
mouth: How
do girls хөвгүүд
and boys communicate
their peers, юу
theirиддэг
parents, вэ (өөр өөр ахуйтай
Ходоод:
Охид,
хоногтооwithихэвчлэн
their teachers or others? How do adults (local officials/community elders/
хүүхдүүд)?
teachers/parents/caregivers) communicate with girls and boys? To what extent
are
girls and
boys scolded
by parents/caregivers/teachers?
- Гар:
Охид,
хөвгүүд
(өөр өөр ахуйтай)тогтмол юу хийдэг вэ (юунд суралцдаг,
– The shoulders: What responsibilities are taken on by girls or boys (of different
ямар
төрлийн
ажил
хэдэн
цаг
гэх мэт)? Юу хийхдээ дуртай, юу
ages and backgrounds)? Which хийдэг,
responsibilities
do girls
andтоглодог,
boys like and dislike?
хийхдээ дургүй байдаг вэ? Яагаад?
Why?
– The heart: How do girls and boys feel about themselves? What are adults’
- attitudes
Их бие:
Охид,
хөвгүүд
хир зэрэг хамгаалагдсан гэж үздэг вэ? Охид,
towards
children?
How do өөрсдийгөө
parents/caregivers/teachers/community
elders/local
they value/do notбагш
value children’s
хөвгүүдgovernment
эцэг эх,officials
асранshow
хамгаалагчид,
нартааneeds
хир их зодуулдаг вэ?
and ideas?
Хөл:
Охид,
ахуйтай)
тогтмол
хаашаа
явдаг вэ, ямар үйл
–- The
stomach:
Whatхөвгүүд
do girls and(өөр
boys (ofөөр
different
backgrounds)
currently
eat in
anажиллагаанд
average day?
явдаг вэ? Охид, хөвгүүд ямар үйл ажиллагаанд дуртай, ямарт дургүй
– The hands and arms: What are girls and boys (of different backgrounds) doing on
вэ?
a regular basis (study/what types of work/how much time playing, etc.)? What
do they өдөр
like and тутмын
dislike doing?
Why?
- activities
Хүүхдүүд
амьдралдаа
хамаатай гэж үзэж байгаа дуртай, дургүй өөр
– The body: To what extent do girls and boys feel protected? To what extent are
ямар
чухал
зүйлүүд
байгааг
бодож,
нэмж зурна…
girls and boys beaten by parents/caregivers/teachers?
– The feet and legs: Where do girls and boys (of different backgrounds) go on a
regular basis and for which activities? What activities do girls and boys like and
dislike doing?
– Think about and draw any other significant likes or dislikes they have considering
their daily lives…
ГЭРЭЛ ЗУРАГ: PLAN

Booklet 5

- Зүрх: охид, хөвгүүд өөрсдийгөө хэрхэн үздэг вэ? Насанд хүрэгсэд хүүхдэд яаж
ханддаг вэ? Эцэг эхчүүд, асран хамгаалагчид, багш нар, орон нутгийн ахмадууд,
засаг захиргааны албан тушаалтнууд хүүхдийн хэрэгцээ, санаа бодлыг үнэлдэг
буюу эс үнэлдэгээ хэрхэн илэрхийлдэг, харуулдаг вэ?

A ToolkIT FoR MonIToRInG AnD eVAluATInG cHIlDRen’s PARTIcIPATIon
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- Ам: Охид, хөвгүүд үе тэнгийнхэн, эцэг эхчүүд, багш нар, бусад хүмүүстэй хэрхэн
харилцдаг вэ? Насанд хүрэгсэд (орон нутгийн албан тушаалтнууд, орон нутгийн
ахмадууд, багш нар, эцэг эхчүүд, асран хамгаалагчид) охид, хөвгүүдтэй хэрхэн
харьцдаг вэ? Охид, хөвгүүд эцэг эх, асран хамгаалагчид, багш нартаа хир зэрэг
загнуулдаг вэ?

Того улсад
залуучуудтай
бие
зураглалын
дасгал
ажиллаж
байна.
togo.
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- Хүйс, нас, хөгжлийн бэрхшээл, яс үндэс, шашин шүтлэг, өрхийн орлого, бусад
хүчин зүйлээр шалтаглан бусад хүүхдийн болон насанд хүрэгсдийн зүгээс
ялгаварлан гадуурхалд өртөж байсан охид, хөвгүүд байгаа эсэх.
- Хүүхдүүдийг сонсох, шийдвэр гаргахад оролцуулах байдалд хүүхдийн хүйс,
нас, ах эгч дүүгийн дараалал, хөгжлийн бэрхшээл, яс үндэс, шашин шүтлэг,
өрхийн орлого, бусад хүчин зүйлд суурилан ялгавар гардаг эсэх.
- Хөтөлбөрийн үр дүнд ямар өөрчлөлт гараасай гэж хүсэж байгааг нь хүүхэд,
залуучуудаас асууна.

“Өмнөх үеийн” биеийн зураглалыг зургаан сарын дараа, эсвэл жилийн дараа
дахин гаргаж ирж хэрэглэх бололцоотой байхын тулд найдвартай хадгалах нь
чухал. Шаардлагатай бол явцыг тэмдэглэх бүрийд баруун гар талд нь нэмэлт
цаас нэмж болно.
Мэдрэхүйн эрхтний бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа тохиолдолд
бие зураглалыг онцлог нөхцөл байдалд нь тохируулж ажиллана. Жишээлбэл,
харааны бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллаж байгаа бол зураглал дээрээ тэмтэрч
болохоор даавуун утас нааж болно; хэл ярианы бэрхшээлтэй (тархины
саажилт, сонсголгүй гэх мэт) хүүүхдүүдтэй ажиллаж байвал дохионы хэлний
орчуулагчийн тусламж авах хэрэгтэй байж болно.
Бие зураглалын дасгалын үеэр хүүхэд хамгааллын асуудал урган гарвал тэр
асуудлыг тухайн хүүхэд буюу хүүхдүүдтэй тусгайлан уулзаж ярилцах хэрэгтэй,
тэгээд байгууллагынхаа хүүхэд хамгааллын бодлого, журмын дагуу асуудлын
мөрөөр ажиллах хэрэгтэй.

“

“

Хүүхдүүд энэ арга хэрэгсэл маш хэрэгтэй юм байна гэсэн. Биеийн
хэсгүүдээр мэдлэг, чадвар, хандлага, сэтгэл зүйтэй нь холбоотой асуудал, үйл
явцыг төлөөлүүлсэн нь сонирхлыг их татсан.
(Энэтхэгийн Хүүхдийн Үндэсний Сүлжээний ажилтан)
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• Дараа нь нэгдсэн хэлэлцүүлгээр ярилцах нь:
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ШИЙДВЭР ГАРГАХ БҮДҮҮВЧ
Шийдвэр гаргах бүдүүвч нь хүүхдүүд ямар төрлийн шийдвэрт нөлөөлөх хүсэлтэй
байгааг мэдэх, шийдвэр гаргахад хэн оролцож, нөлөөлж байгааг тодорхойлоход тус
болох ашигтай арга хэрэгсэл юм.Шийдвэр гаргах бүдүүвчийг цаашид тогтмол хянан
үзсэнээр шийдвэр гаргахад хүүхдийн нөлөө нэмэгдэж байгаа чиглэлүүдэд ХШҮ хийхэд
тустай байх болно.
45–60 минут
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН
• Дэлгэмэл цаас, үзэг
• Наадаг тууз
• Өнгийн наалтууд – боломжтой бол улаан, шар, ногоон
ХИЙХ ЗҮЙЛ
• Оролцогч хүүхэд, залуучуудад ямар шийдвэр гаргахад оролцож нөлөөлөх хамгийн
их сонирхолтой байгаагаа зурагласан бүдүүвч боловсруулах гэж байгааг болон яг
одоо шийдвэр гаргахад хэний санал хамгийн хүчтэй нөлөөлж байгааг тодорхойлно
гэдгийг тайлбарлана.
• Санал уралдуулах аргаар оролцож нөлөөлөх сонирхолтой байгаа шийдвэрүүдийн
жагсаалт гаргана.
• Шийдвэр гаргах чиглэл, сэдэв бүрийг тусад нь карт дээр бичих, эсвэл дүрс
дохиогоор тэмдэглэнэ.
• Одоо санал уралдуулах аргаар дээр жагсаасан чиглэл, сэдвүүдээр шийдвэр гаргахад
нөлөөлж байгаа хүмүүсийн жагсаалтыг гаргана.
• Тэдгээр хүмүүсийг тус бүрийг нь тусад нь карт дээр бичнэ (жишээлбэл, ээж, аав,
• багш, орон нутгийн албан тушаалтан, үндэсний засгийн газрын албан тушаалтан).
Мөн хүүхэд, залуу хүмүүст карт бичнэ.
• Шалан дээр томоохон дэлгэмэл цаас дэвсэнэ. Хүүхдүүд нөлөөлөхийг хүсэж байгаа
бөгөөд үнэлгээ хийж буй хөтөлбөрт хамгийн холбогдолтой зургаагаас дээшгүй
тооны шийдвэрийг сонгоно. Картуудыг хэвтээ шугам дагуу байрлуулж, бүдүүвчийн
дээд хэсгийн дагуу наана
• Одоо эдгээр шийдвэрт хамгийн их нөлөөлдөг найман холбогдох талыг сонгоод
босоо шугамын дагуу, бүдүүвчийн зүүн талаар байрлуулж, бүдүүвчийн шийдвэр нь
дээрээ, хүмүүс нь доор нь байхаар нь болгоно. Жагсаалтад хүүхдүүдийг оруулахыг
санах хэрэгтэй.
• Одоо оролцогч хүүхэд, залуучууд шийдвэр тус бүрийгшинжлэх боломжтой
болсноор, шийдвэр гаргахад ихээхэн нөлөө бүхий холбогдох талуудыг ногоон
наалтаар, тодорхой хэмжээний нөлөөтэйг нь шар наалтаар, нөлөөгүйг нь улаан
наалтаар тэмдэглэнэ.
• Нэг удаад шийдвэр гаргах нэг чиглэл, сэдвийг шинжилнэ. Тухайн асуудлаар
шийдвэр гаргахад хир их нөлөөтэйгөөс нь хамаарч аль өнгийг аль холбогдох талд
оноохыг охид, хөвгүүд хэлэлцэн шийднэ. Тухайн өнгийг сонгосон шалтгаанаа тэд
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• Шийдвэр гаргаж байгаа шинж байдлын талаарх хүүхдүүдийн үзэл бодлыг
нэгдсэн хэлэлцүүлгээр шинжлэн судална. Үүнд:
- Ямар төрлийн шийдвэр гаргахад охид, хөвгүүд их, бага хэмжээгээр дуу
хоолойгоо хүргэдэг вэ?
- Ямар төрлийн шийдвэр гаргахад охид, хөвгүүд дуу хоолойгоо илүү хүргэхийг
хүсэж байна вэ, яагаад?
- Охид ба хөвгүүд шийдвэр гаргахад оролцох байдалд ялгаа байдаг уу?
- Шийдвэр гаргахад хүүхэд оролцоход нас яаж нөлөөлдөг вэ?
- хүүхэд, залуучууд үр дүнтэй шийдвэр гаргахад юу тусалдаг вэ?
ШИЙДВЭР ГАРГАХ БҮДҮҮВЧИЙН ЖИШЭЭ
Шийдвэр
гаргахад
оролцдог
хүмүүс

Шийдвэрүүд
Бид хэзээ
тоглох вэ?

Бид сургуульд
үлдэх эсэх вэ?

Бид ямар ажил
хийх вэ?

Бид хэзээ
гэрлэх вэ?

Хүүхэд
Аав
Ээж
Өвөө, эмээ
Шашины удирдагч
Багш
Ах

Оролцогч хүүхдүүд замын гэрлэн дохиог мэддэг бол наалтын өнгө гэрлэн
дохиотой төсөөтэй байдлыг тайлбарлаж өгнө. Үүнд: улаан = зогс = нөлөөгүй;
шар = анхаар = бага нөлөөтэй; ногоон = яв = их нөлөөтэй.

3 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭ, ЧАНАР, ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ АВАХ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД

тайлбарлаж, үнэлгээчин шалтгааныг тэмдэглэж авна (эсвэл дуу бичигчээр бичиж
авна).

Энэ дасгал нь өөрсдөд нь хамаатай асуудлаар шийдвэр гаргахад хүүхэд (бас
амьдралд нь гол нөлөө бүхий хүмүүс) ямар хэмжээнд нөлөөлж чаддаг талаар
суурь өгөгдөл авахад тустай байдаг. Бүдүүвчийг тогтмол хянан үзэж байвал
шийдвэр гаргах аль чиглэлд хүүхдийн дуу хоолой өмнөх үетэй харьцуулахад
илүү хүрдэг болж байгааг судлах боломжтой, мөн энэ нь ямар өөрчлөлт
авчирч байгааг судлах боломжтой.Шийдвэр гаргахад хүүхдийн дуу хоолой
нэмэгдсэнээр ямарваа өөрчлөлт бий болсон уу? Тийм бол, ямар өөрчлөлт
гарсан бэ?

“

Шийдвэр гаргах бүдүүвч ашиглахдаа бид үгээ хэлдэг баймаар 10 чухал
чиглэл, бас дуу хоолойгоо хүргэж чадаж байгаа 10 чиглэлийг тодорхойлсон.
Үүнээс, хаана хүүхдийн парламент ажиллаж байна, тэнд хүүхдүүд шийдвэр
гаргахад дуу хоолойгоо хүргэж чадаж байна гэдгийг мэдсэн.

“

(Орон нутгийн хүүхдийн парламентын гишүүн хүүхдүүд, Энэтхэг)
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ӨӨРТӨӨ ИТГЭЛТЭЙ БАЙДЛЫН ТҮВШИН (өмнөх
ба дараахи үе)
Хүүхдүүд оролцооны өмнөх ба дараах үеийн өөртөө итгэх байдлын өөрчлөлтийг
1–5 оноогоор үнэлж болно. Энэ нь субъектив үнэлгээ болно. Гэхдээ тухайн үйл
ажиллагаанд оролцсон олон хүүхдийн өөрийн үнэлгээний оноог нэтгэснээр ерөнхий
чиг хандлагыг судалж болох өгөгдөл бий болно.
Хүүхдүүдийн оноог нас, хүйс, бусад хүчин зүйлээр ангилж үзвэл ямар бүлгийн
хүүхдүүдийн өөртөө итгэх байдал хамгийн их бэхэжсэн, ямар бүлгийн хүүхдэд үр шим
нь хамгийн бага туссаныг тодорхойлж болно.
Оноогоор үнэлэх дасгалууд нь бас хүүхдийн өөртөө итгэх байдлын шалгуурыг
тодорхойлох талаар хүүхдүүдтэй гүнзгийрүүлэх ярилцах тулах цэг болж болно.
Хөвгүүд ба охидоос өөртөө итгэх байдлаа дээшилснийг хэрхэн тодорхойлж байгааг
асууна. Ингэснээр тодорхой, хэмжигдэхүйц үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох боломжтой
болно.

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЧАНАРЫН
АСУУМЖИЙН ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ
Хөтөлбөрийн гарааны үеэр асуумжийн өөрийн үнэлгээний журмаар үр дүнтэй, ёс зүйтэй
оролцооны 9 суурь шаардлагыг өгүүлсэн Товхимол 3-ыг (21-р тал) ашиглаж болно
(шаардлагатай бол тухайн онцлог орчин нөхцөлд тохируулан ашиглана). Асуумжийн
өөрийн үнэлгээг ярилцлага, эсвэл фокус бүлгийн хэлэлцүүлгээр зохион байгуулж,
хөтөлбөрийн эхэн үеийн хүүхдийн оролцооны талаарх мэдээллийг гол холбогдох
талуудаас цуглуулж авч болно. Холбогдох талуудын мэдээллийг ашиглан хүснэгтүүдийг
бөглөнө (Товхимол 3-ыг үзнэ үү).
Хүүхдийн оролцооны өөрийн үнэлгээг бас “Ваар ба чулуу” дасгалаар хэрэгжүүлж
болно (энэхүү товхимлын 36-р тал).

4 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ
ЦАР ХҮРЭЭГ ХЭМЖИХ АРГА
ХЭРЭГСЛҮҮД
Энэ бүлэгт хүүхдийн оролцооны цар хүрээний үнэлгээ хийхэд шаардлагатай
мэдээлэл авах арга хэрэгслүүдийг танилцуулна (Товхимол 3-ын 3–13-р талд
хүүхдийн оролцооны цар хүрээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, хэмжих
үзүүлэлтүүд бий). Бүтээлчээр хослуулан хэрэглэж болох арга хэрэгслүүд:
• Орон зайн зураглал – би хэрхэн оролцож байна вэ? Товхимол 2-ыг үзнэ
үү (19–21-р тал).
• Алхам мөр гэдэг арга нь төслийн төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлтэд хийгдсэн гол
алхмуудыг тодорхойлох дасгал юм (энэ товхимлын 22-р тал)
• Хөтөлбөрийн мөчлөгийг оролцоот аргаар зураглах буюу
Хөтөлбөрийн мөчлөгийн дагуу явах (24, 27-р тал)
• ‘H’ үнэлэлт (29-р тал)
• Ярилцлага, фокус бүлгийн хэлэлцүүлэг (42-р тал)
• Асуумж, тандан судалгаа (3-р тал)
• Цагариг хүрээний дүн шинжилгээ аргачлалаар хамралт ба
орхигдолтын байдлыг судална (31-р тал)
Бага насны хүүхдээс болон тэдэнтэй хамтарч мэдээлэл цуглуулахад онц
тохиромжтой нэмэлт аргууд:
• Хүүхэлдэйн жүжиг (33-р тал)
• Зураг зуруулах (34-р тал)
• Тоглоомууд (34-р тал)
ГЭРЭЛ ЗУРАГ: ПАТРИШИА КАПОЛЁО /ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САН

Кхулна дахь Хөдөлмөр эрхлэгч хүүхдүүдийн төв дээр хүүхдийн зурсан зураг,
Бангладеш улс.
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АЛХАМ МӨР (HEJJE)
Алхам мөр (Hejje)12 нь зорилгодоо хүрэхээр авч хэрэгжүүлсэн алхмуудыг тодорхойлох
арга юм. Энэ арга хэрэгслийг төлөвлөлтөд ч (урагш харах), хяналт шинжилгээнд
ч (арагш харах) хэрэглэнэ. Доорхи тайлбарт хүүхдүүд хөтөлбөрийн үе шатуудад
оролцсон цар хүрээгээ шинжлэхэд хэрэгжүүлсэн үндсэн алхмуудыг тодорхойлоход энэ
аргыг хэрхэн ашигласныг харуулж байна.
45–60 минут
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН
– Дэлгэмэл цаас
– Хайч
– Тэмдэглэлийн наадаг цаас
– Үзэг, цаас
ХИЙХ ЗҮЙЛ
• Үйл ажиллагааг хүүхдүүдэд танилцуулахын өмнө хөлийн мөрийн хэлбэрээр цаас
хайчилна. 10-15 хөлийн мөрийн хэлбэртэй цаас хэрэгтэй болно.
• Үйл ажиллагааг хүүхдүүдэд танилцуулна. Яагаад тухайн хөтөлбөрт оролцсон
болохыг нь асууна. Гол зорилго нь юу вэ?
• Хүүхдүүд гол зорилгоо сонгосны дараа нэг хүүхдээр зорилгоо цаасан дээр
бичүүлнэ. Цаасыг хүүхдүүдээс хол шалан дээр байрлуулна.
• Хүүхдүүд зорилгодоо хүрэх үе шат тус бүрт харгалзах нэг хөлийн мөрийг шалан
дээр тавина. Хүүхдүүдээс зорилгодоо чиглэсэн ямар алхам хийсэн, ямар үйл
ажиллагаанд оролцсоныг нь асууна.
• Эхний мөрийг шалан дээр тавина. Дээр нь нэг хүүхэд хөлөө тавина. Энэ нь
зорилгодоо чиглэсэн анхны алхмыг төлөөлнө. Энэ үед хүүхдүүд бүгдээрээ энэхүү
анхны алхам юу байсан бэ гэдгийг ярилцана. Тэд хөтөлбөрт анх хэрхэн хамрагдсан
бэ?Тэд хамгийн эхлээд юу хийсэн бэ? Үүнийг дараа нь цаасан дээр бичээд эхний мөр
дээр тавина.
• Энэхүү дасгалыг хүүхдүүдийн зорилгодоо хүртэлх бүх үйл ажиллагаа болон
хүүхдийн оролцооны бүх үе шатыг гүйцээтэл үргэлжлүүлнэ.
• Хүүхэд, залуучуудыг дараах зүйлийг бодож, ярилцахыг дэмжинэ. Үүнд:
– Хамгийн эхний үеэс эхлээд хүүхэд, залуучуудын оролцсон цар хэмжээ
– (жишээлбэл, охид ба хөвгүүд асуудлыг тодорхойлох, үнэлгээ хийхэд оролцсон уу?
Асуудлыг хэрхэн шийдэх талаар хэлэлцэх, шийдвэр гаргахад хүүхдүүд оролцсон
уу?)
– Ямар хүүхдүүд (охид, хөвгүүд, нас, нийгмийн байдал) оролцсон бэ?
– Аль шатан дахь үйл ажиллагаа гүйцэтгэхэд хамгийн хүнд, аль шатных хамгийн
хөнгөн байсан бэ? Яагаад?
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“

“

Энэ арга хэрэгсэл урт удаан үйл явцыг сэргээн санах, ямар хэмжээний
ажил хийгдсэнийг үнэлэхэд тустай юм. Бас хүүхдүүдэд хүрсэн амжилтаа
мэдрэхэд нь тустай юм.
(Хөдөлмөр Эрхлэгч Хүүхдийн төлөө байгууллагын ажилтан, Энэтхэг Улс)

ГЭРЭЛ ЗУРАГ: ДЭН АЛДЕР/ ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САН

4 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭГ ХЭМЖИХ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД

Хүүхдийн оролцооны цар хүрээг үнэлэхэд Алхам мөр (Hejje) арга
хэрэгслийг ашигласнаар хүүхдүүд ажлынхаа үе шатыг өөрсдөө тодорхойлох,
оролцооныхоо цар хүрээг өөрсдөө үнэлэх боломжтой болдог. Энэ дасгалыг
хөгжлийн бэрхшээлтэй, бичиг үсэгт тайлагдаагүй гэх зэрэг бүх эмзэг бүлгийн
хүүхдүүдийг оролцуулахаар зохицуулж өөрчлөх хэрэгтэй. Түүнчлэн орон
нутгийн хэрэгцээнд зохицуулж, хөлийн мөрийн оронд чулуу, эсвэл тоо
хэрэглэж болно.

Колумб Улсын өнцөг булан бүрээс цугласан хүүхдүүд сургуулиуд дахь асуудлыг
хэлэлцэж байна
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ХӨТӨЛБӨРИЙН МӨЧЛӨГИЙГ ОРОЛЦООТ
АРГААР ЗУРАГЛАХ
Энэхүү арга хэрэгсэл нь хүүхдийн оролцооны цар хүрээг шинжлэхэд тустай.
Хөтөлбөрийн мөчлөгийн үе шат бүхэнд хүүхэд, залуучууд (бас насанд хүрэгсэд)
хүүхэд хөтөлбөрт оролцсон цар хэмжээг (огт хамрагдаагүйгээс, зөвлөлдсөн, хамтран
ажилласан, хүүхэд, залуучууд санаачилж, удирдсан хүртэл) ярилцаж, тодорхойлж
болно. Цаг болон сонирхол байвал хүүхэд, залуучууд бас төлөвлөлтийн үе шат бүхэнд
хэрхэн оролцмоор байгаагаа ярилцаж болно.
90–120 минут
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН
• Дэлгэмэл цаас, үзэг
• Тэмдэглэлийн наадаг хуудас, хоёр өөр өнгийн
• Дөрвөн өөр хандлагыг харуулсан том зургууд – “хүүхдүүдийг оролцуулаагүй”,
“зөвлөлдсөн”, “хамтран ажилласан”, “хүүхдээр хөтлүүлсэн, хүүхдийн санаачилгатай,
хүүхдээр удирдуулсан” (25-р тал)
• Хөтөлбөрийн мөчлөгийн таван үе шатыг төлөөлсөн том хуудаснууд, доорхи
бүдүүвчийг боловсруулахад хэрэглэнэ.
ХИЙХ ЗҮЙЛ
• Энэ үйл ажиллагааг Алхам мөр арга хэрэгсэлтэй холбож хүүхэд, залуучуудын
тодорхойлсан алхмууд хөтөлбөрийн үндсэн үе шатуудтай хэрхэн тохирч байгааг
ажиглах, эсвэл хөтөлбөрийн мөчлөгийг танилцуулж болно.Хүүхэд залуучуудаас
(эсвэл бусад холбогдох талуудаас) хөтөлбөр, төслийнхөө гол үе шатуудыг нэрлэж
чадах эсэхийг асууна. Яригдсан үзэл, санал, бодлуудыг тэмдэглэж авна.
Гол асуудлуудыг
тодорхойлох (нөхцөл
байдлын шинжилгээ)

Судалгаанаас гарсан үр
дүнг ажил хэрэгтээ тусгах
(бусдад түгээх, санал хүсэлт
авах, эргэх холбоо үүсгэх)

Юу болсныг хэмжих
(Хяналт, шинжилгээ
үнэлгээ)
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Шийдвэрлэхийн тулд
хийх алхам

Арга хэмжээ авах

• Үзүүлэн дүрсийг (бүдүүвчээс) холбогдох бүх үгтэй нь шалан дээр эгнүүлж
тавина: “хүүхдүүдийг оролцуулаагүй”, “зөвлөлдсөн”, “хамтран ажилласан”,
“хүүхдээр хөтлүүлсэн, хүүхдийн санаачилгатай, хүүхдээр удирдуулсан”. Хүүхэд,
залуучуудтай хамтарч (бас бусад оролцогчидтой) эдгээр нь ямар утгатай болохыг
шинжинэ. Цаг хугацаа хангалттай бол хүүхдүүдээр жүжигчилсэн тоглолтоор
эдгээрийг хэрхэн ойлгож байгааг нь дүрслүүлнэ.
– Хүүхдүүдийг оролцуулаагүй гэдэг нь нэг ч хүүхэдтэй ярилцаагүй, үзэл
бодлыг нь асуугаагүй гэсэн үг.
– Зөвлөлдсөн гэдэг нь хүүхдүүдтэй ярилцаж, үзэл бодлыг нь асуусан, гэхдээ
төсөл боловсруулах зөвлөлдөөнд оролцуулаагүй гэсэн үг.
– Хамтран ажилласан гэдэг нь хүүхдүүд нөхцөл байдлын дүн шинжилгээний
аргачлалыг боловсруулахад хувь нэмрээ оруулсан, хүүхдийн үзэл бодлыг
сонссон, дүн шинжилгээ хийхэд оролцуулсан гэсэн үг.
– Хүүхдээр хөтлүүлсэн, хүүхдийн санаачилгатай, хүүхдээр
удирдуулсан гэдэг нь хүүхдүүд өөрсдөө үйл ажиллагааг санаачилж, удирдаж,
хөтөлсөн гэсэн үг (насанд хүрэгсдийн дэмжлэг авсан байж болно).
• хананд өлгөсөн дэлгэмэл цаасан дээр хөтөлбөрийн мөчлөгийн үе шат бүрийн
гарчгийг томоор бичиж, босоо шугамуудад “хүүхдүүдийг оролцуулаагүй”,
“зөвлөлдсөн”, “хамтран ажилласан”, “хүүхдээр хөтлүүлсэн, хүүхдийн
санаачилгатай, хүүхдээр удирдуулсан” гэсэн дүрслэлүүдийг байрлуулан
бүдүүвчийг бүтээнэ.

“хүүхдүүдийг
“зөвлөлдсөн”
оролцуулаагүй”

“хамтран
ажилласан”

4 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭГ ХЭМЖИХ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД

• Энэ үйл ажиллагаа хүүхэд, залуучуудад (бас бусад холбогдогч талуудад)
хүүхдийн оролцоог авч үзэж, хөтөлбөрийн үе шатууд дахь хүүхдийн оролцооны
цар хүрээг шинжлэн дүгнэх боломжийг олгоно. Хүүхэд, залуучууд үе шат бүхэнд
хэрхэн оролцож байгааг судлах боломжтой болно.

“хүүхдээр
хөтлүүлсэн, хүүхдийн
санаачилгатай,
хүүхдээр
удирдуулсан”
Биднээр
удирдуулсан...

Ямар асуудал оршиж
байгааг тодорхойлох
(нөхцөл байдлын
шинжилгээ)
Асуудлыг хэрхэхийг
шийдэх
(төлөвлөлт)
Арга хэмжээ авах
(хэрэгжүүлэлт)
Юу болсныг хэмжих
(ХШҮ)
Хэмжсэний мөрөөр
арга хэмжээ авах
(түгээн дэлгэрүүлэх,
эргэх холбоо)
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• Эдгээр гарчиг нь ач холбогдлоор буюу чанараар эрэмбэлэгдээгүйг тайлбарлана.
Заримдаа хүүхэд залуучуудтай зөвлөлдөх нь илүү ач холбогдолтой, заримдаа тэд
насанд хүрэгсэдтэй хамтран ажиллах хүсэлтэй байх, мөн заримдаа хүүхэд, залуучууд
үйл ажиллагааг өөрсдөө санаачилж, зохион байгуулах хүсэлтэй байж болно. Энэ нь
тухайн орчин нөхцлийн онцлог, хүүхэд залуучуудын сонирхлоос хамаарна. Хүүхэд,
залуучууд хэрхэн оролцсоноо өөрсдөдөө дүрсэлж, тэрхүү оролцоо нь хэдий хир
утга төгөлдөр байсныг ярилцах шаардлагатай.
• Хүүхэд, залуучуудад (мөн бусад холбогдох талуудад) хөтөлбөрийн үе шат тус
бүрийг авч үзэж, хэлэлцэж, тодорхойлно гэдгийг тайлбарлана. Үүнд: (a) хүүхэд
залуучууд үе шат тус бүрт хир зэрэг ач холбогдолтой оролцсон бэ; (б) тэд ямар
байдлаар оролцохыг хүсэж байна вэ.
• Хөтөлбөрийн үе шат тус бүрт хүүхэд, залуучууд төсөлд оролцсон байдлаа ярилцаж,
дараахийг тэмдэглэнэ. Үүнд: (a) шар өнгийн тэмдэглэлийн наадаг хуудас дээр
хөтөлбөрийн тухайн үе шатанд хэрхэн оролцож байгаа талаараа бичнэ. Энэхүү
хуудсыг хүүхэд залуучуудын оролцооны цар хүрээг хамгийн оновчтой тусгаж буй
хэсэгт наана (“хүүхдүүдийг оролцуулаагүй”, “зөвлөлдсөн”, “хамтран ажилласан”,
“хүүхдээр хөтлүүлсэн, хүүхдийн санаачилгатай, хүүхдээр удирдуулсан”).
• цаг байвал хүүхэд залуучууд дараахи зүйлийг ярилцаж, тэмдэглэж болно. Үүнд: (б)
ногоон наадаг хуудас дээр хэрхэн оролцох хүсэлтэй байгаагаа бичээд тэр хүсэлтийг
хамгийн оновчтой тусгаж буй хэсэгт наана.
• Энэ ажлыг хөтөлбөрийн мөчлөгийн үе шат бүрт давтана.
• Төгсгөлд нь, гол олж мэдсэн зүйлийн талаар ярилцлага өрнүүлнэ. Үүнд:
– Хөтөлбөрийн мөчлөгийн аль хэсэг(үүд)т хүүхдүүд, залуучууд хамгийн утга учиртай
оролцож байна вэ? Аль хэсэгт нь хамгийн утга учир багатай оролцож байна вэ?
Үүний шалтгаан юу байна?
– Хүүхдүүд хэрхэн оролцож байгаа талаар хэлэлцэж, тэмдэглэнэ. Охид, хөвгүүдийн
аль нь? Аль насны бүлэг? Ямар гаралтай? Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд
хамрагддаг уу?
– Хөтөлбөрийн мөчлөгийн үе шат тус бүрт хүүхдийн идэвхитэй оролцооны ач
холбогдлын талаархи тэд ямар үзэл бодолтой байна? Үе шат тус бүрт ямар
хэлбэрийн оролцоо хамгийн утга учиртай байх вэ? Яагаад?
– Хөтөлбөрийн мөчлөгийн үе шатуудад хүүхдийн оролцоог гүнзгийрүүлэх талаар
хүүхдүүд ямар саналтай байна?

Шаардлагатай бол хөтөлбөрийн үе шатуудыг дүрслэлээр тэмдэглэх ба эсвэл
орон нутгийн хэл аялгуугаар нэрлэж болно. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүүхдүүдийг энэ дасгалд хамруулахын тулд дасгалыг зохицуулан өөрчлөлт оруулж
болно. Төгсгөлийн нэгдсэн хэлэлцүүлэгт ‘H’ үнэлгээ хэмээх дасгалыг (доор
үзнэ үү) ашиглаж хөтөлбөрийн үе шат бүр дэх хүүхдийн оролцооны хүчтэй
ба сул талуудыг тодорхойлсноо нэгтгэн бичиж, бас хэрхэн сайжруулах талаар
хүүхдүүдийн (эсвэл бусад оролцогч талуудын) хэлсэн саналуудыг бичнэ.
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Энэ дасгал нь хөтөлбөрийн оролцоот зураглал дасгалыг орлуулж болох хувилбар
юм.
ХИЙХ ЗҮЙЛ
• Хүүхдийн оролцоотой холбоотой үгсийг шалан дээр эгнүүлж цувуулж тавина:
бас нэг оролцогчоор тэрхүү гарчиг бүрт зураг зуруулж болно.
Хүүхдүүд
оролцоогүй

Зөвлөсөн

Хамтарсан

Хүүхэд
удирдсан

• Дүрс буюу үг тус бүрийг танилцуулж, оролцооны энэ хэлбэр юу гэсэн үг болохыг
тайлбарлаж, нэгдсэн ойлголттой болж авна.
• Оролцогч хүүхдүүдэд (мөн бусад холбогдох талын оролцогчдод) хөтөлбөрийн
мөчлөгийн дагуу аялж, хөтөлбөрийн үе шат тус бүрт хүүхдүүд хэдий чинээ утга
учиртай оролцсон талаар хэлэлцэж, тодорхойлох болно гэдгийг тайлбарлана.
Үүнд:асуудлыг олж илрүүлэх; тэдгээрийг хэрхэхийг шийдэх; арга хэмжээ авах; юу
болсныг хэмжих; хэмжиж мэдсэний мөрөөр арга хэмжээ авах.
• Хүүхэд, залуучуудад хөтөлбөрийн мөчлөгийн дагуу аялж, хөтөлбөрийн үе шат
бүр дэх хүүхдийн оролцооны шинж байдлыг авч үзнэ гэдгийг тайлбарлана.
Хариулт, үзэл бодолд зөв, буруу гэж байхгүй гэдгийг сайтар ойлгуулна, учир
нь үйл ажиллагааны зарим хэсэгт заавал хүүхдийг оролцуулах буюу хүүхдээр
удирдуулах нь учир холбогдолтой байх албагүй ч байж болно. Тиймээс
оролцогч бүр нээлттэй байж, хүүхдийн оролцооны талаар эргэцүүлэн санаж,
ямар хэлбэрийн оролцоо утга учиртай байх вэ, яагаад гэдгийг бодож, ярилцах нь
чухал гэдгийг тайлбарлана.

4 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭГ ХЭМЖИХ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД

ХӨТӨЛБӨРИЙН МӨЧЛӨГИЙН ДАГУУ АЯЛАХ

• Оршиж буй асуудлуудыг олж илрүүлэх үе шатаас эхэлнэ, ингэхдээ хүүхэд
бүрийг энэ үе шатан дахь хүүхдийн оролцооны цар хэмжээг хамгийн оновчтой
тусгаж байгаа дүрсний дэргэд зогсохыг урина. Жишээлбэл, өөрсдөө буюу бусад
хүүхдүүд оролцсон эсэх; оролцсон бол зөвлөлдөх, хамтран ажиллах, хүүхдээр
хөтлүүлэн удирдуулахын аль хэлбэр нь байсныг асууна. Дүрс тус бүрийн дэргэд
хэдэн хүүхэд зогссоныг (бас бүлгийн хэдэн хувь болохыг) тэмдэглэж авна.
• Хүүхдүүд хүүхдийн оролцооны цар хэмжээг хамгийн оновчтой тусгасан гэж
үзэж сонгосон дүрсүүдийн дэргэд байраа нэгэнт эзэлмэгц яагаад тэр дүрсийг
сонгосныг нь тайлбарлуулж, баримтаар батлуулна. Хүүхдүүд бие биеийнхээ
байр суурийг сонссоны дараа сонгосон байраа солихыг хүсэж байгаа хүүхэд
(оролцогч) байгаа эсэхийг асууна. Хүүхдүүд хөтөлбөрийн тухайн үе шатан дахь
хүүхдийн оролцооны талаар нэгдмэл саналд хүрч чадах эсэхийг ажиглана.
• Хүүхдүүдийн эцсийн шийд (эсвэл өөр өөр байр суурьтай хүүхдүүдийн эзлэх
хувь), тухайн шатан дахь оролцоо хир зэрэг утга учиртай байсан талаарх үзэл
бодлыг нь тэмдэглэж авна. Тухайн оролцооны хэлбэр хамгийн үр ашигтай байсан
гэж хүүхдүүд үзэж байна уу? Эсвэл илүү, эсвэл бага оролцох нь зөв байсан гэж
үзэж байна уу? Яагаад?
• Хүүхдүүдийн санал, баримтын жишээг ханан дахь том хүснэгтэд оруулж
тэмдэглэнэ (судлаач бас дэвтэртээ тэмдэглэж авна).
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• Олж мэдсэн зүйлсийн талаар төгсгөлд нь хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ. Үүнд:
– Хөтөлбөрийн мөчлөгийн аль хэсэгт хүүхдийн оролцоо хамгийн их байна вэ? Аль
хэсэгт хамгийн багабайна вэ? Яагаад?
– Ямар хүүхэд оролцсоныг хэлэлцэж, тэмдэглэж авна.Охид уу, хөвгүүд үү? Ямар
насны бүлэг вэ? Ямар нийгмийн бүлгийн хүүхдүүд вэ? Хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүүхдүүд оролцож байна уу?
– Хөтөлбөрийн мөчлөгийн үе шат бүрээр хүүхдийн идэвхитэй оролцооны ач
холбогдлын талаар хүүхдүүдийн байр суурь ямар байна вэ? Тухайн үе шат тус бүрт
ямар хэлбэрийн оролцоо хамгийн утга учиртай байх вэ? Яагаад?
– Хөтөлбөрийн мөчлөгийн үе шатуудад хүүхдийн оролцоог гүнзгийрүүлэх талаар
хүүхдүүд ямар саналтай байна вэ?

ГЭРЭЛ ЗУРАГ: CESESMA

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ 10 АЛХАМТАЙ ЗААВАР ТОВХИМОЛ 5

• Дээрхи үйлдлийг хөтөлбөрийн мөчлөгийн үе шат бүрт дахин давтана.

Ла Далиа дахь “Чанартай аюулгүй сургууль” төслийн хүрээнд хийгдсэн дасгалын
үеэр хүүхдүүдийн зурсан зураг, Никарагуа Улс.
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Энэ бол хүүхэд, бага насны хүүхэд, бусад холбогдох талуудтай ажиллаж, хүүхдийн
оролцооны давуу ба сул талыг судлах, сайжруулах санал гаргахад тохиромжтой
энгийн арга хэрэгсэл юм. Хүүхдийн оролцооны цар хүрээг судлах хүснэгтэд оруулах
мэдээллийг авах зорилгын үүднээс хөтөлбөрийн мөчлөгийн өөр өөр үе шатан дахь
хүүхдийн оролцоог чиглэн судалж, өмнөх үйл ажиллагааны нэгдсэн хэлэлцүүлгийг
өрнүүлэх юм.
45–60 минут
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН
• Дэлгэмэл цаас, үзэг
ХИЙХ ЗҮЙЛ
• Том дэлгэмэл цаасны дунд хэсэгт H дүрс зураад, дараах гарчгуудыг бичнэ. Үүнд:
– Хөтөлбөр, төслийн нэр
–

Давуу тал, амжилтууд

–

Сул тал, сорил бэрхшээл, эрсдэл

–

Хэрхэн сайжруулах тухай саналууд

Давуу тал,
амжилтууд

Хөтөлбөр, төслийн нэр

Сул тал, сорил
бэрхшээл, эрсдэл

4 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭГ ХЭМЖИХ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД

‘H’ ҮНЭЛГЭЭ

Хэрхэн сайжруулах
тухай саналууд

• Үнэлгээ хийгдэж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн нэрийг хүүхдүүдээр бөглүүлнэ.
Түүнчлэн огноо, “H” үнэлгээнд оролцож буй талуудын тоо, тэдний нийгмийн
байдлыг нэмж бичнэ (таван хүү, зургаан охин, 8–12 настай гэх мэтээр).
• Инээмсэглэсэн тэмдэг доор хүүхдүүд хөтөлбөрийн үе шатуудад охид,
хөвгүүдийн (нас насны, өөр өөр чадвартай) оролцооны давуу талыг бодож,
жагсааж бичнэ. Мөн амжилтын жишээнүүдийг хэлэлцэж, тухайн жишээ яагаад
давуу тал, амжилтыг илтгэж байгааг яриулна.
• Гунигтай тэмдэг доор хүүхдүүд хөтөлбөрийн үе шатууд дахь охид, хөвгүүдийн
(нас насны, өөр өөр чадвартай) оролцооны сул тал, сорил бэрхшээл, эрсдлийг
бодож, жагсааж бичээд яагаад сул тал гэж үзэж байгаагаа ярилцана.
• Чийдэнгийн дүрсний доор хүүхдүүд хөтөлбөрийн үе шатуудад хүүхдийн утга
учиртай, тэгш хамарсан оролцоог хэрхэн сайжруулах саналаа жагсааж бичнэ.
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ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ 10 АЛХАМТАЙ ЗААВАР ТОВХИМОЛ 5

Энэтхэгийн Хүүхдийн Үндэсний Сүлжээ байгууллага ‘H’ үнэлгээний бүдүүвчид
багахан өөрчлөлт оруулжээ. Дээшээ чиглэсэн сумаар давуу талыг, доош чиглэсэн
сумаар сул талыг илэрхийлжээ.
Давуу тал,
амжилтууд

Хөтөлбөр, төслийн нэр

Сул тал, сорил
бэрхшээл, эрсдэл

Хэрхэн сайжруулах
тухай саналууд

ГЭРЭЛ ЗУРАГ: CESESMA

Никарагуа Улсын Ла Далиа дахь судлаач хүүхэд сургуульд хүүхдийн эрхийг хэдий
хэр хүндэтгэдэг талаар ярилцлага авч байна.
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Энэ арга хэрэгсэл нь хүүхдийг хамруулах, үл хамруулах хэлбэрүүдийг судлах
зорилготой. Түүнчлэн ямар бүлгийн хүүхдүүдийн (охид, хөвгүүд, насны бүлэг,
нийгмийн гарал) оролцоо хамгийн идэвхитэй байгаа, ямар хүүхдүүд оролцож
чадахгүй орхигдож байгааг тодорхойлоход хэрэглэнэ.
45–60 минут
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН
• Дэлгэмэл цаас
• Олон өнгийн үзэг
• Олон өнгийн наалт
ХИЙХ ЗҮЙЛ
• Дасгалыг танилцуулж, хүүхдийн оролцоот үйл явцад хүүхэд хамрагдах хийгээд үл
хамрагдах хэлбэрүүдийг судлах болно гэдгийг оролцогчдод тайлбарлана.
• Цагариг тус бүрийн утгыг тайлбарлана.

4 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭГ ХЭМЖИХ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД

ЦАГАРИГ ХҮРЭЭНИЙ ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

a идэвхитэй оролцдог
b заримдаа оролцдог, идэвхитэй
(дандаа биш)
c мэдээлэл авдаг боловч
оролцдоггүй
d үл хамрагддаг/оролцоот үйл
ажиллагаа хүрдэггүй
• Өөр өөр насны бүлгийн (8 хүртэлх, 8–12, 13–18 гэх мэт) охид, хөвгүүд, өөр
өөр нийгмийн байдалтай (сургуульд явдаг, сургууль завсардсан, үндэстэн ястны,
хөгжлийн бэрхшээлтэй гэх мэт) охид, хөвгүүд хэрэглэж болох тэмдэг, өнгүүдийг
хүүхдүүдтэй хамтран тодорхойлно.
• Охин, хөвгүүн тус бүрт тухайн бүлгийг төлөөлсөн өнгийн үзэг, наалт өгнө.
• Хүүхэд тус бүр өөрийг нь төлөөлж байна гэж үзсэн цагаригтаа наалтаа наах буюу
тэмдгээ зурна.
• Хүүхэд бүхэн наалтаа байрлуулах буюу тэмдэгээ зурсныхаа дараа тархалтын
байдлыг ажиглан бодно. Үүнд:
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– Дунд цагаригт ямар хүүхдүүд байна вэ? Тэр нь ямар утгатай вэ? Тэд яагаад зөвхөн
заримдаа л идэвхитэй байдаг вэ? Тэд маш идэвхитэй байхад нь юу саад болдог вэ?
– Гадаад цагаригт ямар хүүхдүүд байна вэ? Яагаад? Тэднийг идэвхитэй байхад нь юу
саад болж байна?
– Оролцохгүй байя гэж шийддэг хүүхэд байдаг уу? Байдаг бол яагаад тэр хүүхдүүд
оролцохгүй байя гэж шийддэг вэ?
– Үл хамрагдаж орхигддог буюу оролцоот ажил хүрдэггүй өөр хүүхдүүд байна уу?
Өнөөдөр энэ үйл ажиллагаанд оролцохгүй байгаа хүүхдүүдийн талаар бодоод үз
дээ. Тэр ямар хүүхдүүд вэ? Ямар хүйсийн, насны, нийгмийн байдалтай хүүхдүүд вэ?
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд хамрагддаг уу? Байн байн үл хамрагдаж орхигддог,
эсвэл оролцоот ажил хүрдэггүй өөр хүүхдүүд байна уу? Тэр ямар хүүхдүүд вэ?
Яагаад тэр хүүхдүүд орхигддог, эсвэл тэдэнд хүрдэггүй вэ? Тэднийг оролцуулахын
тулд юу хийж болох вэ?
– Ямар хүүхдүүд хамгийн идэвхитэй оролцож байгаатай харьцангуйгаар хүйс, нас,
эсвэл нийгмийн байдлын ялгааг та нар ажиглаж байна уу? Эсвэл хамгийн их
орхигддог, хамрагддаггүй хүүхдүүдтэй харьцангуйгаар?
– Оролцоот ажил, түншлэлийн үйл ажиллагаанд хүүхдүүд ялгаатай оролцож байгаад
ямар хүчин зүйл нөлөөлж байна вэ?
– Оролцоот үйл ажиллагааны тэгш хамарсан байдлыг хангахын тулд юу хийж болох
вэ?

Нийгмийн хамгийн эмзэг давхаргын хүүхдүүд өөрсдийгөө илэрхийлэх, хүмүүстэй
хамтарсан, хүмүүсийн төлөө аливаа ялгаварлан гадуурхлыг шийдэх, тэгш хамран
оролцуулах үйл ажиллагааг дэмжих эмзэг үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх
нөхцөл бүрдүүлэх үүднээс аюулгүй орчин бий болгох шаардлагатай.

“

Хүүхдүүд төв цагариг ба цагариг тус бүрийн хоорондын зай оролцоо
буюу эс оролцооны түвшнийг илтгэж байгааг ойлгомогцоо энэ арга хэрэгслийг
түргэн хүлээн авсан. Анхандаа бүх дасгалд идэвхитэй оролцсон гэж хариулж
байсан хүүхдүүд идэвхитэй оролцоо ба нэр төдий оролцооны хэмжигдэхүүнийг
мэдэрснийхээ дараа байр сууриа өөрчилж эхэлсэн. Хүүхдүүд үүнийг хэн ч
хэрэглэж болох үр дүнтэй арга хэрэгсэл байна гэж үнэлсэн.

“

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ 10 АЛХАМТАЙ ЗААВАР ТОВХИМОЛ 5

– Дотоод цагаригт ямар хүүхдүүд байна вэ? Идэвхитэй байх гэдэг нь ямар утгатай вэ?
Тэд яаж идэвхитэй байна вэ?

(Энэтхэгийн Хүүхдийн Үндэсний Сүлжээ байгууллагын ажилтан)
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Хүүхэлдэйн жүжиг нь бага насны хүүхэд төсөлд хэрхэн оролцож байгаа талаарх
өөрсдийн нь үзэл бодол, туршлагыг судалж, оролцооны цар хүрээ, чанар,
үр дүнгийн талаар мэдээлэл авч болох зугаатай арга хэрэгсэл юм. Хүүхдүүд
хүүхэлдэйгээр дамжуулан ярихдаа өөрсдөө шууд хэлж зүрхлэхгүй байсан зүйлээ
илүү итгэлтэй хэлж чаддаг.
15–30 минут
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН
• Хүүхэлдэй – хүүхдүүдэд жүжигчилсэн тоглолтод нь хэрэглүүлэх хэд хэдэн
хүүхэлдэйтэй байгууштай. Шаардлагатай бол орон нутагт олдоцтой материалаар
(оймсонд нүд, ам гаргаж, үс зурах гэх мэт) хүүхэлдэй хийж болно.
ХИЙХ ЗҮЙЛ
• Хүүхэлдэйнүүдтэйгээ бага насны хүүхдүүдтэй тойрч сууна.
• Хүүхэлдэй өөрийгөө танилцуулна: “Хүүхдүүд ээ, сайн байна уу, намайг .... гэдэг
(хүүхэлдэйд орон нутагт түгээмэл байдаг нэр өгвөл зохимжтой). Өнөөдөр би та
бүхэнтэй уулзаж байгаадаа баяртай байна, та нараас XXX төслийн талаар их юм
мэдэж авна гэж бодож байгаа шүү. За, чиний нэр хэн билээ?…”
• Хүүхдүүдийн нэрээ хэлэхийг нь урамшуулан дэмжинэ.
• Хүүхэлдэй нь хүүхдүүдээс төслийн талаар асууж болно: “Өнөөдөр би төслийн
талаар та нараас асууж мэдэх гэж ирлээ.” (төслийн талаар орон нутгийн орчин
нөхцөлд хамааралтай мэдээлэл хуваалцаж, тодорхой жишээ ашиглах гэх мэт)

4 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЦАР ХҮРЭЭГ ХЭМЖИХ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД

ХҮҮХЭЛДЭЙН ЖҮЖИГ

• Хүүхдүүдийг төслийн талаар юу мэдэж байгаагаа ярихыг нь дэмжинэ.
– Та нарт төслийн ямар үйл ажиллагаа нь хамгийн их таалагддаг бэ? Яагаад?
– Та нарт таалагдаагүй үйл ажиллагаа байна уу? Яагаад?
• Хүүхэлдэй бас хүүхдүүд өөрсдийгөө хэрхэн илэрхийлж байгаа, насанд хүрэгсэд
тэднийг хир анхаарч сонсдог буюу эсвэл анхаарч сонсдоггүй байдлыг судална:
– Төсөлд хүүхдүүд ямар үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхийг хэн шийддэг вэ?
– Насанд хүрэгсэд та нараас юу хийхийг хүсэж байгааг чинь асуудаг уу? Яаж
асуудаг вэ?
– Насанд хүрэгсэд та нараас тухайн үйл ажиллагаануудын юу нь та нарт
таалагдаж, юу нь таалагдахгүй байгааг асуудаг уу?
– Насанд хүрэгсэд үгийг чинь анхаарч сонсож байвал ямар санагддаг вэ?
– Насанд хүрэгсэд үгийг чинь анхаарч сонсохгүй байвал ямар санагддаг вэ?
– Насанд хүрэгсэд үгийг чинь илүү анхаарч сонсдог байх талаар та нарт ямар
санал байна вэ?
• Хүүхдүүд хүсвэл тэдэнд хүүхэлдэйнүүдээ өгөөд, хүүхдүүд төсөлд юу хийх
дуртайгаа хүүхэлдэйн тоглолтоор үзүүлнэ.
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Бага насны хүүхдүүдээр насанд хүрэгсэдтэй
ярьж, насанд хүрэгсдэд дуу хоолой,
санал бодлоо сонсгодог газрын нь тухай
зуруулна. Мөн зургийг нь, зургийн утгыг нь
тайлбарлуулна.

12 настай охин үерийн улмаас Пакистан
дахь гэрээ орхин явахад хүрснээ зурж
үзүүлсэн байна.

ТОГЛООМ
Бага насны хүүхдэд үзэл бодол, туршлагаа хуваалцах боломж олгохоор тоглоомыг
зохион байгуулж болно. Жишээлбэл, Могой ба шат (буюу Ludo) тоглоомыг хүүхдэд
зориулан зохицуулж, хүүхдүүд хэзээ үзэл бодлоо илэрхийлэх, шийдвэр гаргахад
оролцох боломж олддог, хэзээ олддоггүйг судалж болно. Бас хүүхдийн оролцоонд юу
тусалдаг, юу тотгор болдгийг судалж болно.
Жишээлбэл “Могой ба шат” тоглоомд хүүхдүүдийг шатан дээр буухад нь хэзээ, хэрхэн
үзэл бодлоо илэрхийлэх, оролцох боломж олдсон, эсвэл өөрийгөө илэрхийлэхэд нь
юу тус болж болох талаар саналыг нь асууна. Хүүхдүүдийг могойн дээр буухад нь хэзээ
үзэл бодлоо илэрхийлэх боломж олдоогүй, хэзээ тэд өөрт нь чухал зүйлийн талаар
шийдвэр гаргахад үгээ хэлж чадаагүй, эсвэл өөрийгөө илэрхийлэхэд хүндрэл учруулдаг
зүйлийн талаар асууна.
ГЭРЭЛ ЗУРАГ: ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САН

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ 10 АЛХАМТАЙ ЗААВАР ТОВХИМОЛ 5

ЗУРАГ ЗУРУУЛАХ

Пешавар дахь дүрвэгч хүүхдүүдэд зориулсан байр, Пакистан
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5 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ
ЧАНАРЫГ ХЭМЖИХ АРГА
ХЭРЭГСЛҮҮД
Энэ бүлэгт хүүхдүүдийн оролцооны чанарын талаар мэдээлэл цуглуулахад
зориулсан арга хэрэгслүүдийг танилцуулна (Товхимол 3-ын 16–20-р талд хүүхдийн
оролцооны чанарын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, үзүүлэлтүүдийн талаар уншина
уу). Гол арга хэрэгслүүд:
• Ваар ба чулуу дасгалаар үндсэн шаардлага, чанарын стандарт тус
бүрийг хэлэлцэж оноолно (36-р тал)
• Оролцооны чанарын талаархи ярилцлага, фокус бүлгийн хэлэлцүүлэг
(1, 15-р тал)
• Фокус бүлгийн хэлэлцүүлгээр өөрийн үнэлгээ хийх (15-р тал)
• Хүүхдийн оролцооны чанарын талаархи асуумж судалгаа (20-р тал)
• Ажиглалт (6-р тал)
Бага насны хүүхэдтэй ажиллаж, хүүхдийн оролцооны чанарын талаар мэдээлэл авах
нэмэлт болон орлуулах арга хэрэгслүүд:
• Шидэт хивс (39-р тал)
• Зураг зуруулах (40-р тал)
• Хүүхдээр хөтлүүлсэн аялал (40-р тал)
• Тоглоом (40-р тал)
ГЭРЭЛ ЗУРАГ: ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САН

Пешавар дахь дүрвэгсдийн хүүхдүүдийн түр сургалтын төв дэх хөвгүүн,
Пакистан
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ВААР БА ЧУЛУУ
Ваар ба чулуу14 нь хүүхдийн оролцооны үйл явцын чанарыг хэлэлцэж, оноолох
тоглоом юм. Энэ дасгал хүүхэд, залуучуудад (буюу бусад оролцогчдод) үр дүнтэй, утга
учиртай оролцооны есөн шаардлагын тус бүр нь хэрхэн биелснийг оноогоор үнэлэх
боломж олгоно. Түүнчлэн чанарын стандартыг хангахын тулд юу хийж болох талаар
санал солилцох боломжийг бий болгодог.
60–90 минут
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН
• Есөн ваар буюу орон нутагт түгээмэл хэрэглэдэг сав
• Орон нутгийн хэлээр бичсэн есөн шаардлага
• Ихээхэн хэмжээний чулуу, хясаа, үр, эсвэл шош хэрэгтэй
ХИЙХ ЗҮЙЛ
• Ваар ба чулуу тоглоомыг танилцуулж, хүүхдийн оролцооны үйл явцын чанарыг
судлах болно гэдгийг тайлбарлана.
• Үр дүнтэй, утга төгөлдөр оролцооны есөн шаардлагыг дэлхийн түвшинд Ерөнхий
Тайлбарын 12-р зүйлд (НҮБ-ын Хүүхдийн Эрхийн тухай Конвенц) хэрхэн
тодорхойлсон байдгийг тайлбарлана. Тэдгээр шаардлагыг хүүхдийн оролцооны
чанарыг хянах, үнэлэх, сайжруулахад хэрэглэж болно (Товхимол 3, 16–20-р талаас
есөн шаардлагыг лавлан харж болно).
• Хүүхэд, залуучуудад (эсвэл насанд хүрэгсдэд) нэг удаад нэг шаардлагыг (нэг ваар)
судлах боломж олгогдоно. Энэ аргачлалын өөр нэг хувилбарт гурван цомхон бүлэг
үүсгээд, бүлэг тус бүр нь гурван шаардлагыг судлаад, нэгдсэн хэлэлцүүлгийн үеэр
бусад нь үнэлгээтэй нь санал нийлэх эсэхийг ярилцдаг, тэр хувилбарыг доор үзэж
болно.
• Есөн үндсэн шаардлага тус бүрийг товчхон танилцуулна – тус бүрийг нь нэг ваараар
төлөөлүүлнэ. Боломжтой бол хүүхэд, залуучуудтай хамтарч, өөрсдөөр нь дүрээр
тоглох богино дасгал хийлгэж, шаардлага тус бүрийн талаар нэгдсэн ойлголттой
болцгооно.
1. Ил тод, мэдээлэлтэй
2. Сайн дурын
3. Хүндэтгэлтэй
4. Холбогдолтой
5. Хүүхдэд ээлтэй
6. Тэгш хамарсан
7. Сургалтаар дэмжигдсэн
8. Аюулгүй, эрсдэлд мэдрэмжтэй
9. Хариуцлагатай
Хариуцлагын зарчмыг танилцуулах үүднээс “Дэлхийн хүүхдийн зөвлөл
ХАРИУЦЛАГАТАЙ БАЙДЛЫН талаар” хэмээх энэхүү богино дүрс бичлэгийг
хуваалцаж болно: http://www.youtube.com/watch?v=hZpU5mc9fGo&feature=share&nor
edirect=1

0 чулуу = огт хэрэгждэггүй
1 чулуу = уг шаардлагыг мэддэг боловч үйл
ажиллагаанд тусгадаггүй
2 чулуу = уг шаардлагыг биелүүлэх чармайлт
тавьдаг ч тууштай хэрэгжүүлэх журам байдаггүй
3 чулуу = уг шаардлагыг бүрэн ойлгодог,
хэрэгжүүлдэг, хянадаг

• Шаардлага тус бүрд Товхимол 3-ын (21–24-р тал) хүснэгт дэх тайлбар,
үзүүлэлтүүдийг ашиглан тухайн шаардлагад юу багтаж байгааг тодорхойлно.
Шаардлага тус бүрт чулуугаар оноо өгүүлэхийн өмнө хүүхдүүдээр орон
нутгийн нөхцөл тухайн шаардлага, түүний агуулга нь ямар утгатай байж болохыг
хэлэлцүүлнэ.
• Оролцогч бүр өөрийн туршлагыг нухацтай шүүн тунгаах, хүүхэд (эсвэл насанд
хүрэгч) бүрт үзэл бодол, туршлагаа чөлөөтэй илэрхийлэх боломж олгох нь маш
чухал.

5 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЧАНАРЫГ ХЭМЖИХ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД

• Оролцогчдод ваар тус бүрт дээд тал нь хүн бүрт дээд тал нь гурван чулуу өгнө
гэдгийг тайлбарлана. Ваар тус бүрт баруун гартаа 0, 1, 2, эсвэл 3 тооны чулуу
атгаж, түүгээрэй уг төсөлд хүүхдийн оролцооны тухайн шаардлага ямар хэмжээнд
хэрэгжиж байгааг илэрхийлнэ. Дараа нь уг үнэлгээгээ бусдадаа танилцуулж,
шаардлага тус бүрийн нэгдсэн дүнг тохиролцож гаргана:

• Оролцогчид (нэг том бүлгээр, эсвэл жижиг бүлгүүдээр) нэг удаад нэг
шаардлагыг (нэг ваар) авч үзнэ.

ГЭРЭЛ ЗУРАГ: ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САН

Хүүхдүүд
Ваар ба чулуу
дасгалыг
ажиллаж байна,
Балба Улс
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• Оролцогч бүрээр тухайн вааранд хэдэн чулуу хийх ёстой гэж бодож байгааг нь
хэлүүлнэ. Төсөл буюу хөтөлбөрт тухайн шаардлага хир зэрэг сайн хэрэгжиж байна
вэ? Хүүхдүүдийн (эсвэл насанд хүрэгсдийн) дунд сул талыг илрүүлэх, давуу талуудыг
тодруулах нээлттэй хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ. Тэмдэглэл хөтлөгч хэлэлцүүлгийн гол
агуулгыг бичиж тэмдэглэж авна.
• Хэдэн минут хэлэлцүүлгийн дараа оролцогчдоор хамтаар нь ваар тус бүрт хэдэн
чулуу хийхийг нь шийдүүлнэ. Тэд эцсийн шийдвэр гаргахдаа зөв үндэслэлтэй гаргах
шаардлагатай. Оноонуудыг, бас тэдгээрийн үндэслэлийг бичиж тэмдэглэж авна.
• Вааранд гурваас цөөн чулуу орсон байвал шаардлагыг биелүүлэхийн тулд юу хийж
болох талаар оролцогчдоор яриулж, саналыг нь хэлүүлнэ. Гаргасан бүх саналыг
бичиж авна.
• Дараагийн ваар руу шилжиж, өмнөхтэй адил үйл ажиллагааг давтана. Тийнхүү бүх
шаардлагыг авч үзнэ.
• Төгсгөлд нь нэгдсэн хэлэлцүүлэг өрнүүлж ямар шаардлагууд нь их бага ямар нэг
хэмжээгээр биелж байгааг болон шалтгааныг хэлэлцүүлнэ. Хүүхэд, залуучуудаар
хүүхдийн үр дүнтэй, утга төгөлдөр оролцоог нэмэгдүүлэх санал бодлыг нь яриулна.
Оролцогчдын тооноос хамаарч эхлээд энэ дасгалыг хүйс, нас эсвэл нийгмийн
байдлаараа ойролцоо хүүхдүүдээс бүрдсэн жижиг бүлгээр хийлгэх нь оновчтой
байж болно. Дараа нь бүлэг тус бүр нь үр дүнгээ танилцуулаад, хамтарсан
үнэлгээгээ хэлэлцэн тодорхойлж болно.
Сануулах зорилгоор үнэлгээний хуваарийг харуулсан зураг хийгээд хананд өлгөж
болно.
Тодорхой орчин нөхцөлд зарим шаардлага, жишээлбэл “оролцоог насанд
хүрэгсдийн сургалтаар дэмжих” гэсэн шаардлага хүүхдүүд үнэлгээ хийхэд
холбогдол багатай байж болно. Тиймээс хүүхдүүд үнэлэхэд холбогдол
бүхий шаардлагуудыг тодорхойлох, тэгэхдээ холбогдох талуудаар үндсэн бүх
шаардлагыг үнэлүүлсэн байх хэрэгтэй.
Гүнзгий дүн шинжилгээний зэрэгцээ бүлгийн ажил: Ваар ба чулуу
ажиллагааг зохион байгуулах өөр нэг арга нь оролцогчдыг гурван бүлэгт хуваадаг
тул есөн үндсэн шаардлагад харгалзах үзүүлэлт тус бүрийг үнэлж, оноолох цаг
ахиу гаргаж өгдөг. Бүлэг тус бүр гурван үндсэн шаардлагыг хэлэлцэж, үнэлдэг.
Жишээлбэл A бүлэг 1, 4, 7 дахь шаардлагыг, Б бүлэг 2, 5, 8 дахь шаардлагыг,
В бүлэг 3, 6, 9 дахь шаардлагыг авч үзэж болно. Бүлгүүд өөртөө оноогдсон
шаардлагуудад холбогдох үзүүлэлт тус бүрийг хэлэлцэж, оноо тавина. Нэгдсэн
хэлэлцүүлэгт бүлэг тус бүр нь үнэлгээнийхээ үр дүнг танилцуулж, нөгөө бүлгүүд
нь зөвшөөрч батлах, эсвэл үнэлгээнд нь өөрчлөлт хийхийг санал болгоно.

“

Ваар ба чулуу ажиллагаа ойлгоход хялбар, зугаатай, оролцоог хангадаг арга
хэрэгсэл юм. Шошны тоог хэрхэн тодорхойлж байгаа нь бидэнд таалагдсан. Энэ
арга хэрэгслийг бид дахин хэрэглэж, цаг хугацаа өнгөрөхөд манай оролцооны
чанар хэрхэн сайжирч байгааг үнэлсэн.

“

(Того улсын “План Того” төсөлд хамрагдсан залуучууд)
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Шидэт хивс нь бага насны хүүхэд өөрсдийн үгийг хэрхэн сонсгох, шийдвэр гаргахад
хэрхэн оролцохыг хүсэж байгааг судлах, мөн тэднийг ямар хэмжээнд сонсож байгаа
буюу үл сонсож байгааг судлах нэмэлт арга хэрэгсэл юм.
30–45 минут
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН
• Шидэт хивс болгон хэрэглэж болох ширдэг буюу өөр зүйл
ХИЙХ ЗҮЙЛ
• Бага насны хүүхдүүдийг хивсэн дээрээ суулгана. Энэ бол шидэт хивс, жаахан
хүүхдүүд юу бодож байгаагаа маш их ярьдаг, том хүмүүс тэднийг байнга анхаарч
сонсдог ертөнц рүү аялах гэж байгаа юм аа гэж тайлбарлана.
• Нисэх мэт чимээ гаргаад, хивсээ хөвсөлзүүлж, хүүхдүүдэд шидэт хивсэн дээр
нисэж байгаа мэт сэтгэгдэл төрүүлнэ.
• Нисдэг хивс өөр газарт очиж буулаа гэж хэлнэ. Энэ нь өмнө бидний байсан
газартай адилхан харагдаж байгаа боловч энд том хүмүүс дандаа жаахан
хүүхдүүдийн үгийг анхааран сонсдог гэж тайлбарлана.
• Одоо томчууд хүүхдийн үгийг дандаа сонсдог газарт байгаа тул охид, хөвгүүд
та нарын үгийг сонсъё гэж байна. Жишээлбэл, энэ нутагт хатагтай Жой (орон
нутагт түгээмэл нэр хэрэглээрэй) гэдэг хүн байдаг. Хатагтай Жой хүүхдүүдээр
үзэл бодлыг нь хэлүүлэх дуртай, хүүхдийн үгийг сонсох дуртай. Хатагтай Жой
дараахи зүйлийг та нараас сонсохыг хүсэж байна:

5 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ЧАНАРЫГ ХЭМЖИХ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД

ШИДЭТ ХИВС

– Том хүмүүс та нарыг анхаарч сонсож байвал та нарт ямар санагддаг вэ (ямар
хүмүүс хатагтай Жой шиг хүүхдийг сонсдог вэ)?
– Та нарын насны жаахан хүүхдүүд ямар шийдвэр гаргаж чадна гэж та нар бодож
байна? (жишээлбэл, та нар найз нартайгаа ямар тоглоом тоглохоо шийдэх
боломжтой юу)? Та нар ямар хувцас өмсөхөө шийдэх боломжтой юу? Та нар
өөр ямар зүйлийг шийдэх боломжтой вэ?
– Гэр бүл, цэцэрлэгт, орон нутагт, төсөлд насанд хүрэгсэд охид, хөвгүүдийг
хэрхэн сонсох хэрэгтэй вэ. Жишээлбэл, багш та нарын саналыг сонсож байна
гэдгээ яаж илэрхийлэх хэрэгтэй вэ?
– Насанд хүрэгсэд, бас ах эгч нар чинь та нарыг яаж сонсох хэрэгтэй вэ гэдэг
талаар та нарт санал байна уу?
• Одоо шидэт хивсээрээ буцаад ниснэ. Нисэх мэт чимээ гаргаж, хивсээ
хөвсөлзүүлнэ.
• Одоо бид нар өөрийн ертөнцдөө буцаад ирлээ.
– Энэ ертөнцөд жаахан хүүхдийг сонсдог уу? Тийм бол яаж? Үгүй бол яагаад?
– Хүүхдүүдээр үзэл бодол, туршлагыг нь яриулна.
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Зураг зуруулах: бага насны хүүхдээр насанд хүрэгсэд хэрхэн үгийг нь сонсдог, тэр нь
юуг өөрчилдөг талаар зуруулна.
Хүүхдээр хөтлүүлсэн аялал: (товхимлын 12-р тал) бага насны хүүхдүүдийг (2–7
насны) оролцуулах ба гэхдээ том хүүхэд, эсвэл насанд хүрэгсэд хамт харгалзан явж
байх ёстой. Хүүхдээр хөтлүүлсэн аяллын үеэр хүүхдүүдээс оролцоот үйл ажиллагааны
үндсэн шаардлагуудын талаар энгийн байдлаар асууна. Жишээлбэл, бага насны
хүүхдүүдээс орон нутагт хэрэгжиж байгаа төсөлд хэрхэн хамрагдаж, оролцож байгааг
нь асууна.
Асуулт нь насанд хүрэгсэд тэдэнд ямар байдлаар мэдээлэл өгдөг, санал бодлыг
асуудаг, санал бодлыг нь хэрхэн сонсдог тухай байна. Асуулт нь бас ямар хүүхдүүдийг
оролцуулдаг, ямар хамрагдахгүй хүүхэд орхигддог, хүүхдүүд аюулгүй байдаг уу, эсвэл
эрсдэлтэй учирдаг уу, насанд хүрэгсэд хүүхдүүдтэй эргэж харилцаг эсэх талаар байна.
Тоглоом: Тоглоомыг (Могой ба шат гэх мэт) бага насны хүүхэд оролцооны чанарын
тухай санал бодол, туршлагаа хуваалцахад зохицуулан өөрчилж болно (товхимлын
34-р тал).

ГЭРЭЛ ЗУРАГ: CESESMA

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ 10 АЛХАМТАЙ ЗААВАР ТОВХИМОЛ 5

ЗУРАГ ЗУРУУЛАХ, ХҮҮХДЭЭР ХӨТЛҮҮЛСЭН
АЯЛАЛ, ТОГЛООМ

Ла Далиа дахь судлаач хүүхэд сургуульд хүүхдийн эрхийг хэрхэн хүндэлдэг
талаар үзэл бодлоо зургаар илэрхийлж байна, Никарагуа Улс
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6 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ
ҮР ДҮНГ ХЭМЖИХ АРГА
ХЭРЭГСЛҮҮД
Энэ бүлэгт хүүхдийн оролцооны үр дүнгийн талаар мэдээлэл авахдаа ашиглах
арга хэрэгслүүдийг танилцуулна (Товхимол 3-ын 26–30-р тал дахь хүснэгтүүдээс
хүүхдийн оролцооны үр дүнг хэмжих үзүүлэлтүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл,
жишээнүүдийг үзнэ үү). Хөтөлбөр бүр зорилтдоо холбоотой өөрийн гэсэн онцлог
үзүүлэлтүүдийг боловсруулдаг. Хүүхдийн оролцооны үр дүнг тэдгээр зорилтын
үүднээс үнэлэх хэрэгтэй байдаг.
Хүүхдийн оролцооны үр дүнгийн талаар мэдээлэл авахдаа дараахи арга
хэрэгслүүдийг ашиглаж болно. Үүнд:
• Ярилцлага, фокус бүлгийн хэлэлцүүлэг (42-р тал)
• Бие зураглал (өмнөх ба дараахи) (42-р тал)
• Замын улаан, шар, ногоон гэрэл (45-р тал)
• Хүүхэд өөрчлөлтийн шинжилгээний хүрээнд (47-р тал)
• Хамгийн дорвитой өөрчлөлтийн тухай өгүүлэмж (бүтээлч илэрхийлэлтэй)
(50-р тал)
• Өөрийн үнэлгээний зэрэглэл (өмнөх ба дараахи) (20-р тал)
• Шийдвэр гаргах бүдүүвч (18-р тал)
• Улаан туузын хяналт шинжилгээ (53-р тал)
• Ажиглалт (6-р тал)
• Хичээлийн ирцийг ажиглах (54-р тал)
• Хоёрдогч өгөгдлийн шинжилгээ (56-р тал)
Бага насны хүүхэдтэй ажиллаж хүүхдийн оролцооны үр дүнгийн талаах мэдээлэл
авах нэмэлт ба орлуулах арга хэрэгслүүд:
• Хүүхэлдэйн жүжиг (56-р тал)
• Зураг зуруулах (57-р тал)
• Хайчилбарын цомог хийх (57-р тал)
Үр дүнгийн ХШҮ хийхдээ өгөгдлийг олон үүсвэр ба аргаар авч, гурван
өнцгөөс харьцуулан шинжлэх хэрэгтэй. Түүнчлэн, боломжтой бол үр дүнгийн
өгөгдлийн суурь судалгааны өгөгдөлтэй харьцуулах нь чухал.
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ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ 10 АЛХАМТАЙ ЗААВАР ТОВХИМОЛ 5

ОРОЛЦООНЫ ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААР ЯРИЛЦЛАГА,
ФОКУС БҮЛГИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Байгууллагынхаа ХШҮ-ний төлөвлөгөөн дэх хүүхдийн оролцооны үр дүнгийн
үзүүлэлтүүд болон асуултуудыг ярилцлага, фокус бүлгийн хэлэлцүүлэгт хэрэглэхээр
зохицуулан өөрчилж болно. Асуултуудыг хянан шинжилж буй болон үнэлгээ хийж
буй тухайн төслийн нөхцөлд зохицуулах нь зүйтэй. Нээлттэй асуулт бүхий заримдаг
бүтэцтэй ярилцлагаар хүүхдийн оролцооны ярвигтай өнгө аяс, нарийн төвөгтэй
талуудыг илэрхийлсэн мэдээлэл авч цуглуулж болно.

БИЕ ЗУРАГЛАЛ (ӨМНӨ БА ДАРАА)
Бие зураглал арга хэрэгслийг ашиглаж хөтөлбөрт оролцохын өмнөх ба дараахи үеийн
хүүхдүүдийн үзэл бодол, туршлага хэрхэн өөрчлөгдсөнийг судалж болно. Энэ арга
хэрэгсэл ялангуяа үр дүнг хэмжихэд, тухайлбал хөтөлбөрийн эхэнд суурь өгөгдөл авсан
тохиолдолд хэрэглэхэд тохиромжтой (тохимлын 15-р тал). Суурь судалгааны мэдээлэл
аваагүй тохиолдолд хүүхдүүдээр хөтөлбөр хэрэгжихэд оролцсоны өмнө ба дараа
үеийн өөрчлөлтийн тухай бодуулахад энэ аргыг хэрэглэж болно.
60–90 минут
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН
• Биеийн дүрс зурсан A3 цааснууд – хүүхэд тус бүрт нэг
• Биеийн дүрс зурсан дэлгэмэл цаас
• Өнгө өнгийн үзэг, харандаанууд
• Тууз
• Наадаг тэмдэглэлийн хуудас
ХИЙХ ЗҮЙЛ
• Бие зураглалын дасгалыг танилцуулж, энэ арга хэрэгсэл охид, хөвгүүдэд ганцаарчлан
болон хамт олноороо оролцооны үр дүнд хүүхдийн амьдралд гарсан өөрчлөлтүүд
буюу эсвэл хүүхдийн мэдлэг, зан үйл, хандлагад гарсан өөрчлөлтийг судлахад
тусална гэдгийг тайлбарлана. Өөрчлөлт нь эерэг, эсвэл сөрөг, хүлээгдэж байсан,
эсвэл санамсаргүй байж болно.
• Нэг оролцогчийг сайн дураараа хуудсан дээр хэвтэж, биеийнхээ дүрсийг зуруулахыг
урина. Шохойгоор, эсвэл арилгаж болдог үзэг, харандаагаар зуруулна.
• Биеийн дундуур босоо тэнхлэг зурна. Энэ хүүхэд бол тухайн орон нутгийн
нэгэн охин буюу хүү юм аа гэж тайлбарлана. Зүүн гар тал нь хүүхэд хөтөлбөрт
оролцохоос ӨМНӨ ямар байсныг илэрхийлнэ, баруун гар тал нь хүүхэд хөтөлбөрт
оролцсоны ДАРАА (одоо) ямар болсныг илэрхийлнэ.
• Охид, хөвгүүд эхэндээ оролцооны үр дүнд бий болсон өөрчлөлтийнхөө тухай
бодож, тус тусын биеийн зураг дээр дүрсэлнэ. Дараа нь өөр өөрсдийн санасныг том
зураглалд шилжүүлэн, олж мэдсэн зүйл болон туршлагаа бусадтайгаа хуваалцана.
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• Хүүхэд бүрээр оролцооны үр дүнд бий болсон өөрчлөлтийн нь талаар
бодуулна. Эерэг, сөрөг аль аль өөрчлөлтийн талаар санаж, тэмдэглэж болно
гэдгийг дахин сануулна.
• Хүүхдүүдээр биеийн хэсгүүдийн талаар санаж, өмнөх ба дараа өөрчлөлтүүдийг
нь наадаг тэмдэглэлийн хуудсанд бичүүлнэ. Жишээлбэл:
– Толгой: Мэдлэгт ямарваа өөрчлөлт гарсан уу? Эсвэл боддог, зовнидог, эсвэл
баярлаж явдаг зүйлд нь өөрчлөлт гарсан уу? Хүүхдүүдийн талаарх насанд
хүрэгсдийн бодол өөрчлөгдсөн үү?
– Нүд: Хүүхдүүд өөрсдийгөө, гэр бүлээ, орон нутгаа, сургуулиа хэрхэн хардаг
байдалд өөрчлөлт гарсан уу? Хүүхдүүдийг насанд хүрэгсэд хэрхэн үздэг үзэл
өөрчлөгдсөн үү?
– Чих: Хүүхдүүдийг хэрхэн анхаарч сонсдог байдалд өөрчлөлт гарсан уу?
Хүүхдүүд бусдыг хэрхэн сонсдог байдалд өөрчлөлт гарсан уу? Эсвэл хүүхдүүд
юу сонсдогт өөрчлөлт гарсан уу?
– Ам: Хүүхдүүд хэрхэн ярьдаг байдалд өөрчлөлт гарсан уу? Хүүхдүүд үе
тэнгийнхэнтэйгээ, эцэг эхтэйгээ, багш нартайгаа, бусад хүмүүстэй харилцдаг
байдалд өөрчлөлт гарсан уу? Насанд хүрэгсэд хүүхэдтэй ярьдаг байдалд
өөрчлөлт гарсан уу?
– Мөр: Охид, хөвгүүдийн хариуцсан зүйл бий юу?
– Зүрх: Өөрсдөдөө хандах байдалд өөрчлөлт гарсан уу? Бусдад хандах
хандлагад нь өөрчлөлт гарсан уу? Насанд хүрэгсэд болон бусад хүүхдүүд
тэдэнд хэрхэн ханддаг байдалд өөрчлөлт гарсан уу? Бусад хүмүүс тэдэнд
хандах хандлагад өөрчлөлт гарсан уу?

6 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ҮР ДҮНГ ХЭМЖИХ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД

• Хүүхэд бүрт хүүхдийн биеийн дүрс зурсан A3 цаас өгнө. Биеийн дүрсийн
дундуур бас л босоо тэнхлэг татсан байна.

– Ходоод: Ходоодонд нь өөрчлөлт гарсан уу? Юу иддэгт нь өөрчлөлт гарсан
уу?
– Гар: Хийдэг үйл ажиллагаанд нь өөрчлөлт гарсан уу? Гараа хэрхэн ашиглаж
байна вэ? Насанд хүрэгсэд тэдэнтэй харьцах байдалд өөрчлөлт гарсан уу?
– Хөл: Хаашаа явдагт нь өөрчлөлт гарсан уу? Хөлөөрөө яадаг вэ?
– Оролцогчид бодоод, ямар өөрчлөлт гарсныг дүрсэлнэ.
• Хүүхдүүдэд өөрчлөлтүүдээ наадаг тэмдэглэлийн хуудас дээр зурах буюу бичээд
бие зураглал дээр байрлуулах цаг хугацаа өгнө.
• 20–25 минутын дараа хүүхдүүдийг цуглуулаад, хийсэн зүйлийг нь яриулаад, том
бие зураглал дээр наалгана.
• Хүүхдүүд санасан өөрчлөлтүүдээ бусдадаа ярих боломжтой байвал биеийн хэсэг
тус бүрт хүүхдүүдээр өөрчлөлтүүдийг нь харилцан яриулна.
• Хүүхдүүдээр хүлээж байсан ба санамсаргүй, эерэг ба сөрөг өөрчлөлтүүдийг
яриулна. Үнэлгээний багийн нэг гишүүн хүүхдүүдийн бүх үзэл бодлыг
нэргүйгээр нарийвчлан бичиж авна.
• Өгүүлэгдэж байгаа өөрчлөлт нэг л хүүхдэд хамаарах өөрчлөлт үү, эсвэл олон
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• Хүүхэд, залуучуудаар өөрчлөлтүүдийг бие зураглал дээр үгээр буюу дүрсээр
тэмдэглүүлнэ. Боломжтой бол хэдэн хүүхэд өөрчлөлтийг мэдэрснийг өнгөт наалтаар
тэмдэглэнэ (ногоон = олон хүүхэд, шар = зарим хүүхэд, улаан = цөөн хүүхэд).
• Нэгдсэн хэлэлцүүлгээр хүүхдүүдээр дараахи асуултуудыг хэлэлцүүлнэ:
– Оролцооны үрээр ямар дорвитой өөрчлөлтийг мэдэрч, туулсан бэ, яагаад?
– Охид ба хөвгүүдийн мэдэрсэн өөрчлөлтийн ялгаа байна уу? Том хүүхдүүд ба
жаахан хүүхдүүдийн хувьд туулсан өөрчлөлтийн ялгаа байна уу? Бусад бүлгийн
хүүхдүүдийн хувьд гарсан өөрчлөлтийн ялгаа байна уу?
– Өөрчлөлтүүдийн аль нь түр зуурын, аль нь урт хугацааных вэ? Яагаад?
• Хүүхдүүд өөр өөрсдийн бие зураглалыг үнэлгээний ажилтнуудтай хуваалцах
хүсэлтэй байвал баримт болгон хурааж авна, зураг бүрт хүүхдийн нас, хүйс,
нийгмийн байдал тэмдэглэгдэх хэрэгтэй (гэхдээ нэр нь нууц байвал зохино).

Өмнөх үеийн бие зураглал авсан газартаа дахин дараахи үеийн зураглал авч, үр
дүнг харьцуулж болно.
Мэдрэхүйн эрхтний бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа тохиолдолд бие
зураглалын дасгалыг тухайн хүүхдүүдэд тохируулж зохион байгуулна. Жишээлбэл
харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа бол биеийн дүрсийг тойруулж
утас нааж, хүүхдэд тэмтрэгдэхээр болгоно. Хэл ярианы бэрхшээлтэй хүүхдүүд,
тархины саажилттай, эсвэл сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй орчуулагчтай
ажиллаж болно.
Энэ дасгалын дараа цаг гарвал доор үзүүлсэн нэмэлт арга хэрэгслийг ашиглаж
болно, жишээлбэл хамгийн дорвитой өөрчлөлтийг дүрсэлсэн жүжигчилсэн
тоглолтыг ажиллаж болно.
Жич: зураглалын үеэр хүүхэд хамгааллын асуудлыг хүүхэд гаргаж тавибал
тэр асуудлыг тухайн хүүхэдтэй биечлэн, нууц хадгалах байдлаар авч үзээд,
байгууллагынхаа хүүхэд хамгааллын бодлого, журмын дагуу арга хэмжээ авах
хэрэгтэй.

“

Хүүхдүүд бид нарт бие зураглалын дасгал их таалагдсан. Биеийг босоо
тэнхлэгээр дээрээс доош хуваагаад, хүүхдийн парламентад оролцохын өмнөх
ба дараахи байдлыг тэмдэглэснээр бид нар өөрсдийн сэтгэхүй, үзэл, сонсохуй,
харилцаа, эрүүл мэнд, үйл ажиллагаанд гарсан өөрчлөлтүүдийг олж харсан.

“

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ 10 АЛХАМТАЙ ЗААВАР ТОВХИМОЛ 5

оролцогчид хамаарах дорвитой, тогтвортой өөрчлөлт үү гэдгийг нийт бүлгээр
хэлэлцүүлж шийдүүлнэ.

(Хүүхдүүд, Хүүхдийн Парламент, Энэтхэг Улс)
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Энэ арга хэрэгсэл нь төсөл, үйл ажиллагааны үр нөлөөтэй байдлыг хянан шинжлэх,
үнэлэхэд хэрэглэгдэнэ. Энэхүү арга хэрэгслийг тодорхой цаг хугацааны явцад
ашигласнаар өөрчлөлтийг хянан ажиглаж, үнэлж болно. Уг дасгал нь тодорхой
төсөлд оролцсон хүүхдүүдтэй ажиллаж үйл ажиллагааны үр дүнг судлах, эсвэл
тухайн орон нутгийн санамсаргүй түүврээр цуглуулсан хүүхдүүдтэй ажиллаж гадаад
үр дүнг судлахад тохиромжтой.
45–60 минут
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН
• дэлгэмэл цаас
• улаан, шар, ногоон харандаа, эсвэл бал; эсвэл өнгийн цаас
• наадаг тэмдэглэлийн хуудас
• үзэг
• наадаг тууз
ХИЙХ ЗҮЙЛ
• Зурагт үзүүлсэнчлэн дэлгэмэл цаасан дээр улаан, шар, ногоон гурван өнгийн
дугуй дүрс зурж, будна.
• Хүүхдүүдэд тухайн төсөл дэх оролцооныхоо явц,
хүүхдэд тусах үр дүн, өөрчлөлт хэрхэн гарч байгаа, эсвэл
өөрчлөлт гарахгүй байна уу гэдгийг хянан ажиглаж,
үнэлгээ хийнэ гэдгийг тайлбарлана.

6 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ҮР ДҮНГ ХЭМЖИХ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД

ЗАМЫН УЛААН, ШАР, НОГООН ГЭРЭЛ

• “Замын дохионы гэрэл”, гурван өнгийн (улаан, шар,
ногоон) дугуй дүрсийг хэрхэн хэрэглэхийг тайлбарлаад,
аль өнгө нь төслийн явц, үр дүнг илэрхийлж байгаа,
яагаад гэдгийг хүүхдүүдээс асууна.
– Улаан нь төслийн явц сайнгүй байгааг илэрхийлнэ
(жишээлбэл, хүүхдийн оролцоо бага, эсвэл хүүхдийн
оролцооны үр дүнд сайжирсан зүйл бага байна).
– Шар нь төслийн явц боломжийн сайн байгаа боловч
сайжруулах зүйл их байгааг илэрхийлнэ.
– Ногоон нь төслийн явц үнэхээр сайн байгаа, хүүхдийн оролцооноос эерэг үр
дүн гарсан гэдгийг илэрхийлнэ.
• Хүүхдүүдэд наадаг тэмдэглэлийн хуудаснууд өгч, шалтгаан үндэслэлийг нь
бичүүлж, төслийн явц, хүүхдийн оролцооны үр дүнгийн талаарх үнэлэлтэд нь
нийцэж байгаа өнгийн дугуйд наалгана.
• Хүүхдүүдийг тэмдэглэлийн хуудсаа нааж байхад нь шалтгааныг нь бүлэгт нь
хэлүүлнэ.
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Хүүхдүүд бичиж сураагүй байвал үзэл бодлоо амаар илэрхийлэхийг зөвшөөрнө.
Хүүхдүүд аль өнгө нь үнэлгээнд нь нийцэж байгааг шийдсэний дараа тухайн
сонголт хийсэн үндэслэл, шалтгааныг яриулна.
Идэвхжүүлэгч нь хүүхдийг анхааралтай сонсох, тандах чадвар сайтай байх
хэрэгтэй.

“

“

Энэ арга хэрэгсэл хүүхдүүдийг тухайн төслийн хэрэгжиж байгаа байдлын
талаар үгээ хэлэх боломж олгодог
(Хүүхэд Бүрийн Төлөө байгууллага, Малави Улс)

ГЭРЭЛ ЗУРАГ: JOHN SANDERS/ ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САН

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ 10 АЛХАМТАЙ ЗААВАР ТОВХИМОЛ 5

Идэвхижүүлэгч энэхүү үйл ажиллагааг жижиг бүлгээр (таваас найман хүүхэдтэй)
явуулж, бүлгийн гишүүн бүр үзэл бодлоо идэвхитэй илэрхийлэх боломж олгож
болно. Түүнчлэн энэхүү дасгалын өмнө нүүр хагалах тоглоом, эсвэл хүүхдүүд
өөрийгөө илэрхийлэх нээлттэй уур амьсгал бий болгох өөр үйл ажиллагаа явуулж
болно.

Хүүхдийг Ивээх Сангийн Дэлхийн хүүхдийн зөвлөлийн гишүүдийн семинар
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Энэхүү арга хэрэгсэлд хүүхдийг гэр бүл, асран хамгаалагчид, орон нутгийн,
үндэсний, олон улсын орчин нөхцлийн хүрээнд нь тавьсан дүрслэлт бүдүүвчийг
ашиглаж, хүүхдийн оролцоотой холбоотой үр дүнг тодорхойлдог.
Энэ арга хэрэгсэл зан үйл, хандлага, гадаад өргөн хүрээний үр дүнгийн мэдээлэл
авахад тохиромжтой.
60–120 минут
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН
• дэлгэмэл цаас
• үзэг
• тууз
• уйлж байгаа, уйтгартай, жаргалтай, маш аз жаргалтай нүүрний дүрс бүхий том
дэлгэмэл цааснууд
ХИЙХ ЗҮЙЛ
• Доорхи бүдүүвч дэх шиг хүүхдүүдийн дүрслэл зургийн нэгийг танилцуулна.
Хүүхдүүд илүү өргөн хүрээний орчин нөхцөлд амьдардаг гэдгийг тайлбарлана.
Хүүхэд гэр бүл, асран хамгаалагчид, орон нутгийн хүн ам, сургууль, орон
нутгийн байгууллагуудын нөлөөлөлд оршдог төдийгүй өөрсдөө ч тэдгээрт
нөлөөлж байдаг. Хүүхдүүд бас орон нутаг, бүс ба үндэсний түвшний удирдлага,
засаглалын үйл явцын нөлөөлөлд амьдардагийн сацуу өөрсдөө ч тэдгээрээр
дамжуулан улс төрийн хүсэл зориг, төр, олон нийтийн шийдвэр, эрх зүй,
бодлогын шинэчлэлд нөлөөлж байдаг.

6 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ҮР ДҮНГ ХЭМЖИХ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД

ХҮҮХЭД ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ШИНЖИЛГЭЭНД

Орон нутгийн, бага ястны болон
үндэсний хэмжээний засаглал Улс
төрийн өөрчлөлт: төрийн шийдвэр,
эрхзүйн болон бодлогын шинэчлэл
Оршин суугчдын/
сургууль/орон нутгийн
байгууллагууд Оршин суугчдын болон
байгууллагын түвшин дэх өөрчлөлт, хүүхдийн
эрхийн талаарх мэдэгдэхүүн, хүүхдийн эрхийг
хүндэтгэх хандлага
Гэр бүл/асран
хамгаалагчид Эцэг эхчүүд/
ажилтнуудын зан байдалд гарсан
өөрчлөлт, хүүхдийн эрхийг хүндэтгэх
болон эрхийн талаарх мэдэгдэхүүн
Хүүхдүүд
Хүүхдүүдэд гарсан
өөрчлөлт (өөртөө
итгэх итгэл, мэдлэг,
чадварын хувьд)
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• Энэ дасгалаар дараахи түвшнүүдэд хүүхдийн оролцоо ямар өөрчлөлт, үр дүнд
хүрдгийг тодорхойлох болно гэдгийг тайлбарлана:
– тухайн хүүхэд
– хүүхдийн гэр бүл
– хүүхдийн орон нутаг, орон нутгийн байгууллага, жишээлбэл сургууль, хүүхдийн
клуб
– орон нутгийн, бүсийн, үндэсний удирдлага, засаглалын үйл явц – жишээлбэл
хүүхдийн эрх, төсөв хуваарилалт, үйл ажиллагааны хэв, бодлогын шинэчлэл дэх
өөрчлөлтөд нөлөөлөх.
• Эхлээд хөтөлбөр дэх хүүхдийн оролцооны зорилтуудыг авч үзэх нь чухал.
Хөтөлбөр хүүхдийн оролцоогоор юунд хүрэхийг, юунд нөлөөлөхийг зорьж байсан
бэ? Тэдгээр зорилтыг наадаг тэмдэглэлийн хуудсанд бичээд дүрст бүдүүвчийн зохих
хэсэгт байрлуулна. Жишээлбэл, хөтөлбөрийн нэг зорилт нь хүүхдээ зодох явдлаас
урьдчилан сэргийлэх үүднээс хүүхдийн эрхийн талаар эцэг эхчүүдэд ойлгуулах явдал
байсан бол үүнийг наадаг тэмдэглэлийн хуудас дээр бичээд “гэр бүл” гэсэн цагаригт
байрлуулна. Хөтөлбөрийн зорилт нь орон нутгийн хөгжилд хүүхдийн хувь нэмрийг
оролцуулах явдал байсан бол хуудсыг “орон нутаг” гэсэн цагаригт байрлуулна.
• Байгууллагынхаа ХШҮ-ний төлөвлөгөө, зорилт, үзүүлэлтүүдийг санах, жишээлбэл
тосгоны хөгжлийн хороонд хүүхдийн төлөөллийг оруулсан байх, хүүхдээ зодох
явдал цөөрсөн байх гэсэн үзүүлэлт байж болно.
• Эдгээр зорилтыг биелүүлэхтэй холбоотой ямар үр дүнд хүрснийг одоо судална.
Боломжит дөрвөн үр дүнд харгалзах баганууд бүхий бүдүүвчийг хананд томоор
байрлуулна: уйлж байгаа дүрс(“сөрөг өөрчлөлт, хүүхдийн оролцоо нь хор уршигт
хүргэсэн”), гунигтай дүрс (“өөрчлөлт гараагүй”), жаргалтай дүрс (“зөвхөн зарим
бүлэгт өөрчлөлт гарсан”), маш аз жаргалтай дүрс (“хүүхэд, насанд хүрэгсдийн
хүлээн зөвшөөрсөн дорвитой, тогтвортой өөрчлөлт гарсан”). Товхимол 3-ын
30–32-р тал
Сөрөг өөрчлөлт,
хүүхдийн оролцоо
нь хор уршигт
хүргэсэн

Өөрчлөлт
гараагүй

Зарим өөрчлөлт
гарсан зөвхөн зарим
бүлэгт өөрчлөлт
гарсан

Хүүхэд, насанд хүрэгсдийн
хүлээн зөвшөөрсөн
дорвитой, тогтвортой
өөрчлөлт гарсан

• Хүүхдүүд, бусад оролцогчид хүүхдийн оролцооноос бий болсон хүлээгдээгүй,
санамсаргүй үр дүнг эерэг ба сөрөг аль алийг нь, мөн хүлээгдэж байсан үр дүнгийн
талаар ярилцах хэрэгтэй гэдгийг тайлбарлана. Жишээлбэл, дээрхи түвшнүүдийн
хувьд хүлээгдсэн болон санамсаргүй үр дүнгүүд гарсан уу:
– xүүхдүүд
– эцэг эх, ажилтнууд
– орон нутгийн түвшинд хүүхдийн эрхийн талаархи ойлголт
– байгууллагуудын түвшинд хүүхдийн эрхийг хүндэгтэх байдал, жишээлбэл
сургууль, төрийн бус байгууллага, хүүхдийн байгууллагууд, тосгоны хөгжлийн
хороо, хүүхдийн клуб гэх мэт.
– улс төрийн хүсэл зориг нь хүүхдийн эрхийг хүндэтгэх чиглэлд өөрчлөлт гарсан
эсэх.
• Зорилт тус бүрийн хувьд хүүхдүүд ба бусад оролцогчдын дунд төлөвлөгдсөн
өөрчлөлт, үр дүнд хүрсэн эсэхийг хэлэлцүүлнэ.
• Багануудын аль зорилтуудын хэрэгжилтийг хамгийн оновчтой илэрхийлж байгааг
сонгоно.

Эцэг эхтэйгээ амьдардаггүй хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа тохиолдолд
дүрслэлт зураг ашиглаж, тэдэнд хамгийн ойр хэн нь дотоод цагаригт байгааг
тодорхойлно (жишээлбэл, хараа хяналтгүй хүүхдүүд өөрсдийн үе тэнгийн
бүлгийг сонгож болно; халамжийн төвийн хүүхдүүд тухайн төвийнхөө асран
хамгаалагчдыг сонгож болно, гэх мэт).
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• Зорилт тус бүрээр яагаад бүлэг тухайн баганыг сонгосон болохыг ярилцуулж,
баримтаар нотлуулан тайлбарлуулна. Нотолгоог наадаг хуудас дээр нэгтгэн
тэмдэглээд бүртгэл дээр байрлуулна. Харин илүү дэлгэрэнгүй нотолгоог
үнэлээчдийн нэг нь дэвтэртээ тэмдэглэн авч болно.
• Өөрчлөлт тус бүрт тодорхой бүлэгт л мэдрэгдсэн өөрчлөлт үү, эсвэл олон
хүүхдийг хамарсан, дорвитой, тогтвортой өөрчлөлт үү гэдгийг тодорхойлно.
Тухайн өөрчлөлт эерэг үү, сөрөг үү гэдгээс хамаарч гунигтай, эсвэл аз жаргалтай
дүрсийг сонгоно.
• Нэгдсэн хэлэлцүүлгээр:
– “Өөрчлөлтийн хэмжүүр” ашиглаж хүүхдийн оролцооны үйл явцаас хэдэн
хүүхэд шууд ба шууд бус үр шимийг хүртсэн талаар ойлголт авна (Товхимол 4,
35-р тал). Тэдгээр нь зөвхөн идэвхитэй оролцсон хүүхдүүд үү? Бусад хүүхдүүд
үр шимийг хүртсэн үү? Яаж? Өөрчлөлт гарсныг өөр юугаар нотолж болох
талаар бодолцоно.
– Ямар хүүхдүүд хөтөлбөрөөс хамгийн их үр шимийг хүртсэн, ямар хүүхдүүд
хамгийн бага үр шимийг хүртсэнийг ярилцана уу. Эмзэг бүлгийн хүүхдүүд
үр шимийг хүртсэн эсэхийг тодорхойлно. Тэд үр шимийг хүртээгүй бол яаж
тэдэнд үр шимийг нь хүргэх вэ?
– Аль зорилтууд нь биелүүлэхэд хамгийн хүнд байсныг тодорхойлж, тэдгээрийг
ахиулахын тулд юу хийж болохыг ярилцана.

ГЭРЭЛ ЗУРАГ: MATS LIGNELL/ ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САН

Энэ дасгалын дараа цаг байвал доорхи нэмэлт арга хэрэгслүүдийг хэрэглэж
болно, Жишээлбэл, жүжигчилсэн тоглолт, яруу найраг, өгүүлэл, зураг зуруулах
гэх мэт арга хэрэгслийг ашиглаж хамгийн дорвитой өөрчлөлтийг тодорхойлно.

Жалалабад дахь сургуулийн хүүхэд хамгааллын хорооны гишүүн (зургийн зүүн
талд), Афганистан Улс
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ХАМГИЙН ДОРВИТОЙ ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД
Дорвитой өөрчлөлтийг хүүхдүүд, бусад оролцогчид өгүүлэл, яруу найраг, зураг,
жүжигчилсэн тоглолт, гэрэл зургаар, эсвэл дүрс бичлэг хийж болмоор жүжигчилсэн
тоглолт, дуу, хүүхэлдэйн жүжгээр илэрхийлэх боломжтой. Өгүүлэмж, зураглал,
жүжигчилсэн тоглолт нь зан үйл, хандлагын болон өргөн хүрээний эерэг, сөрөг
өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл авах үр дүнтэй хэрэгсэл байдаг.
Хугацааны зохицол нь тухайн дасгал ажиллагаанаас хамаарна. Хүүхдүүдийг дорвитой
өөрчлөлтийн талаар тогтмол түүх цуглуулах, тэдгээрийгээ зураг, яруу найраг, гэрэл
зураг, жүжиг гэх зэрэг бүтээлч аргаар танилцуулахад нь дэмжиж болно. Боломжтой бол
хамгийн дорвитой өөрчлөлтийнхөө өгүүллээ цуглуулж, бүтээлч аргаар боловсруулах
хэдэн долоо хоногийн хугацаа өгвөл зүгээр.
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН
Ямар материал хэрэглэх нь ямар бүтээлч арга сонгосноос хамаарна. Дараах
материалуудыг бэлэн байлгаж байх нь ашигтай: цаас, будаг, бал, шавар, камер,
тэмдэглэлийн дэвтэр, баллуур, харандаа гэх мэт.

ГЭРЭЛ ЗУРАГ: EDGAR NARANJO, MARUSKA BONILLA/ ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САН

Сан Лоренцо дахь хүүхдүүд хүүхдийн эрхийн тухай семинар дээр, Эквадор Улс
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• Төгс нөхцөлд энэ арга хэрэгслийг гурваас зургаан сар тутамд хүүхэд, залуучууд,
бусад оролцогчидтой ганцаарчлан буюу хамт олноор нь ажиллаж, хамгийн
дорвитой өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл авах ХШҮ-ний тогтмол арга болгон
ашиглаж болох юм.
• Бие зураглалын дасгал, эсвэл Хүүхдүүд дүн шинжилгээнд гэх зэрэг аргачлалыг
хэрэглэж хүүхэд, оролцогчид хүүхдийн оролцооноос бий болсон хамгийн
дорвитой өөрчлөлт юу вэ, яагаад гэдгийг хэлэлцэж, тодорхойлно. Яагаад тухайн
өөрчлөлтийн хамгийн дорвитой гэж үзсэн талаарх үндэслэлийг анхааралтай
сонсох хэрэгтэй.
• Хүүхдүүдэд өөрчлөлтийн түүхийг илэрхийлэх бүтээлч аргаа сонгох боломж
олгоно. Жишээлбэл, хүүхдүүд жүжиг, дуу, шүлэг, зураг, баримал, гэрэл зураг,
зохион бичлэг, захидал гэх зэрэг хэлбэрийг сонгож болно.
• Хүүхдүүдийн өгүүлэмжийг нарийвчлан бичиж, тэмдэглэж авахыг байнга
санаж байх хэрэгтэй, тэр нь сайн баримт нотолгоо болж, шаардлагатай бол
баталгаажуулж болдог. Тэмдэглэж авах мэдээлэл: юу болсон, хаана, хэн
оролцсон, өөрчлөлт яаж хийгдсэн, өөрчлөлт явагдсаныг батлах ямар баримт
нотолгоо байна вэ.
ХАМГИЙН ДОРВИТОЙ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЖИШЭЭ, ЭКВАДОР
УЛСЫН ЮПУНА САН
Энэ түүхийг Агрио нуурын 16 настай охин ярилаа:
“Нэг өдөр найз минь намайг энэ бүлгийн үйл ажиллагаанд оролцохыг урьсан
юм.
Төсөл хоёр жил хагасын өмнө эхэлсэн. Эхэндээ би “Юуны төлөө юм бэ?”
гэж өөрөөсөө асууж байсан. Харин одоо энэ асуултын хариу маш тодорхой
болсон, Би огт харамсахгүй байгаа. Харин ч би оролцоогүй бол харамсах
байсан биз.
Энд би Хосе, Юпана (зохион байгуулагчид) нарын нээлттэй, эелдэг сайхан
харьцаатай учирсан. Тэд биднийг сайн ойлгож, маш анхааралтай сонсдог.
Энд би маш их зүйлийг сурсан. Өөрөө өөрийгөө байгаагаар нь үнэлдэг байх,
бүлэгт хэрхэн биеэ авч явах гэх мэт. Өмнө нь би маш ичимхий байсан, харин
одоо олон хүний дунд ярихаас айхгүй, шаардлагаа тавихаас айхгүй болсон.…
Гэр орондоо би байнга бэрхшээлтэй учирдаг байсан, одоо ч хэвээрээ л дээ.
Аав ээж хоёр минь хоорондоо таардаггүй, байнга хэрүүл зодоонтой байсан.
Ээж минь таван сарын өмнө өөд болсон. Одоо би ой дөрвөн сартай дүүгээ
асарч байна. Амьдрал хүнд байсан дээрээ бүр ч хүндэрсэн. Энэ бүлгийн
маань дэмжлэг байгаагүй бол би аль эрт шургаж унах байсан биз. Тэгээд
бас би өөрийгөө хүн гэдгийг ойлгосон, дуу хоолойгоо хүргэж чадна гэдгээ
ойлгосон. Би саналаа хэлэх эрхтэй, сайн сайхан сэтгэгдэлтэй байх эрхтэй
гэдгээ ойлгосон …
“Энэ бүлгийн ажилд би оролцооны үнэлгээ хийлцсэн. Бид нар энэ талаар
сурч, ойлгож авах олон аргачлалаар ажилласан. Хүмүүст сайхан хандах,
хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, бид, эмэгтэйчүүд хэрхэн өөрсдөдөө
хүндлэлийг олох, өсвөр насныхны хайр сэтгэл хичнээн ариун атлаа хичнээн
эмгэнэлтэй, хэрхэн бид өөрсдийн гэсэн төсөл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөх,
эрх баригчидтай харилцах, бидний саналыг хэрэгжүүлэхийг шаардах,
түүндээ хэрхэн үр дүнтэй оролцох талаар бид сурч мэдсэн. Урлаг, тоглоом,
харилцаагаар бид нар өөрсдийгөө илэрхийлэх, бидний дуу хоолойг сонсохыг
шаардах чадвартай болж байна.
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Өгүүлэмж танилцуулах явцдаа хүүхдүүд хүүхэд хамгааллын аливаа асуудал
гаргаж тавибал тухайн асуудлыг тухайн хүүхдүүдтэй нууц хадгалах журмаар
ярилцаж, өөрийн байгууллагын хүүхэд хамгааллын бодлого, журмын дагуу арга
хэмжээ авах хэрэгтэй.

“

Бид дорвитой өөрчлөлтийн өгүүлэмжүүдийг ашиглах дуртай, аль түүхийг
танилцуулахаа бид сонгох боломжтой байдаг. Өгүүлэмжүүд нь өөрчлөгдсөн
зүйлсийн талаар эргэцүүлэх, зураг, дуу, шүлгээр тэдгээрийгээ илэрхийлэх
боломж олгодог. Өөрчлөлтийн тухай түүх нь бусдыг урам зоригоор тэтгэж
болно. Энэ арга хэрэгсэл бидэнд эерэг, сөрөг өөрчлөлтийн аль алийг олж
харахад тус болдог. Хүүхэд бүрт өөрийнхөө түүхийг хуваалцах боломж
олгодог нь сайхан. Яг л тоглоом шиг.

“

ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ 10 АЛХАМТАЙ ЗААВАР ТОВХИМОЛ 5

Энэ арга хэрэгслийг хамгийн дорвитой өөрчлөлтийн түүхийг тогтмол судлах,
хүүхдүүд, бүлгүүдийг хамгийн дорвитой өөрчлөлтөө тодорхойлж, зохих үйл
ажиллагаа явуулах боломж олгохоор зохицуулж болно. Хамгийн дорвитой
өөрчлөлтийн тухай хүүхдүүдийн өгүүлэмжийг цуглуулснаар хүүхдийн
оролцооны үр дүн, үр нөлөөг баримтжуулах, хэвлэл мэдээллээр нийтлэн
нэвтрүүлэх үйл явцыг хүүхдээр удирдуулсан байдлаар хэрэгжүүлэх нь илүү
дээр.

(План Того төсөлд оролцсон хүүхдүүд)

ГЭРЭЛ ЗУРАГ: CESESMA

Сан Рамон дахь ХШҮ-ний төслийн фокус бүлгийн хэлэлцүүлэгт оролцогч
хүүхдүүд, Никарагуа Улс
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Энэ арга хэрэгслийг Энэтхэгийн тосгоны хүүхдүүд, залуучууд боловсруулж,
хүүхдүүдийн тавьсан асуудалд орон нутгийн эрх баригчид хэрхэн арга хэмжээ авч
байгааг (эсэхийг) тасралтгүй хянахад хэрэглэж иржээ. Энэ арга хэрэгсэл хүүхдийн
оролцооны үр дүнг хянах, хүүхдүүдийн төлөөх насанд хүрэгсдийн хариуцлага
хүлээх байдлыг дүрслэхэд тустай.
Долоо хоног буюу сар тутам 10–15 минут
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН
• Цагаан ба улаан туузнууд
ХИЙХ ЗҮЙЛ
• Хүүхэд, залуучууд аливаа асуудлыг тодорхойлж, арга хэмжээ авхуулахаар орон
нутгийн эрх баригчдад хандсаныхаа дараа тосгоныхоо онцлог нэгэн модонд
улаан тууз ороож, тухайн асуудлыг холбогдох албан тушаалтнуудад тавьсан
болохыг илтгэнэ. Хүүхдүүдийн тавьсан асуудал тус бүрт харгалзах нэг улаан
туузыг модонд орооно. Яг ямар асуудал (жишээлбэл эрт гэрлэлт) дэвшүүлснээ
туузанд бичсэн байж болно.
• Хүүхэд залуучууд тогтмол уулзаж, холбогдох албан тушаалтнууд асуудлыг
шийдэх арга хэмжээ авсан эсэхийг хэлэлцэнэ.
• Хэрэв орон нутгийн эрх баригчид хүүхдүүдийн тавьсан асуудлаар арга хэмжээ
авсан бол хүүхдүүд улаан туузыг аваад оронд нь цагаан тууз уяна. Цагаан тууз
нь тухайн асуудлаар эх баригчид арга хэмжээ авсан болохыг илтгэнэ. Хүүхдүүд
өмнөх шигээ арга хэмжээ авагдсан асуудлыг цагаан туузан дээр бичнэ.

6 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ҮР ДҮНГ ХЭМЖИХ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД

УЛААН ТУУЗЫН ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ

Тасралтгүй хяналт шинжилгээний энэ арга хэрэгслийг сургуульд хэрэглэж
болно. Хүүхдийн эрхийн чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллагууд
болон бусад байгууллагууд хэрэглэж болно. Хүүхдүүд, залуучууд энэ аргыг
хэрэгжүүлснээрээ загнуулах, түрэмгийлэлд өртөх явдлаас сэргийлэх үүднээс
эхлээд насанд хүрэгсэд болон орон нутгийн холбогдох албан тушаалтнуудад
ойлгуулах ажил хийх хэрэгтэй байж болно.
Энэ аргыг хэрэглэж байхдаа бас зорилтот үр дүнд хүрэхэд эрх баригчдын авч
буй арга хэмжээний цар хүрээг ажиглаж, баримтжуулж байх нь тустай. Учир нь
арга хэмжээ авагдсан атал үр дүн харагдахгүй тохиолдол гарч болно. Тиймээс
юу хийгдсэн (гарц) болон холбогдох бүлгүүдэд (үр шимийг хүртэгчид) туссан
үр дүнг баримтжуулж болно.
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ХИЧЭЭЛИЙН ИРЦИЙГ АЖИГЛАХ
Хүүхдийн оролцооны үр дүнд хичээлийн ирцийг сайжруулах нь төслийн нэгэн зорилго
болсон тохиолдолд хүүхэд, залуучууд, бас төсөлд хамрагдсан насанд хүрэгсэд энэ арга
хэрэгслийг хэрэгжүүлж болно. Төсөлд оролцож байгаа хүүхдүүд сургуульдаа тогтмол
явж байгаа эсэх, хэрэв очоогүй бол шалтгаан нь юунд байгааг ажиглах зорилгоор энэ
арга хэрэгслийг орон нутгийн түвшинд хэрэглэдэг. Хүүхдүүд (жишээлбэл хүүхдийн
клубын гишүүд) болон дэмжигч төрийн бус байгууллага буюу төрийн байгууллагын
ажилтнууд хүүхэд хичээлдээ очдоггүйн гол шалтгаануудыг олж, асуудлын мөрөөр
хүүхдүүдтэй өөрсөдтэй нь, эцэг эхтэй нь болон холбогдох албан тушаалтнуудтай
ажиллаж, хичээлийн ирцийг дэмжинэ.
Орон нутагт суурилсан хүүхдийн бүлгийн хурлууд дээр тогтмол (долоо хоног буюу
хагас сар тутам) 20 минут. Өгөгдлийг өрхөөс өрхөд орж цуглуулах бол ажиглалт илүү
удаан явагдана.
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН
• ирц тэмдэглэх хуудаснууд (A3 хэмжээтэй, доорхи жишээг үзнэ үү)
• өнгийн үзэг балнууд
ХИЙХ ЗҮЙЛ
• Хичээлийн ирц бүртгэлийн хуудсыг хангалттай тоогоор хувилж, хэвлэн орон нутагт
суурилсан хүүхдийн бүлгийн гишүүдэд олгоно. Доорхи жишээг үзнэ үү (эсвэл ирц
бүртгэлийн хүснэгтийг том дэлгэмэл цаасан дээр үйлдэж болно).

Орон нутагт суурилсан хүүхдийн бүлгээс хийж буй хичээлийн өдөр тутмын ирцийн бүртгэл
Огноо: ____________________

Гишүүн хичээлд ирээгүй бол дараахи жагсаалтаас шалтгааныг сонгоно:
____________________________ (а) өвчтэй; (б) гэрийн ажилтай; (в) баяр ёслол; (г) гэрийн даалгавраа
Хаяг: _______________________ хийж чадаагүй; (д) хоол нь цагтаа бэлэн болоогүй; (е) дүүгээ асарсан; (ж)
____________________________ хөлсний ажил хийхэд хүрсэн; (з) тоглоод завгүй байсан; (и) сургуулийн
хувцас нь угаагдаагүй, хатаагүй; (к) сурах бичиггүй, харандаагүй; (л) ээж
____________________________ аавтайгаа тосгоноос гадагш явсан; (м) сургуульдаа дургүй, сургуульдаа
шийтгүүлэхээс айсан; (н) бусад шалтгаан
SN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Өдөр тутмын ирцийн хяналтын хуудас

Хүүхдийн бүлгийн нэр:

№ Бүлгийн
гишүүний
нэр

Анги/
өдөр

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

Тэмдэг
Ирсэн: < тэмдэг
Ирээгүй: шалтгаанд
харгалзах үсэг
Хичээл орсон нийт
өдөр:

19

20 Хичээлд
ирсэн нийт
өдөр

• Ирцийн бүртгэлийн хуудсандаа баяр, амралтын өдрүүдийг (багануудад)
тэмдэглэнэ.
• Хүүхдийн бүлгийн хурлаар, эсвэл гэрээс гэрт очих явцад хүүхэд бүрээс
хичээлтэй өдрүүдэд хичээлдээ явсан эсэхийг нь асууна. Хичээлдээ ирсэн бол
зөвийн тэмдэг тавина, ирээгүй өдрүүдэд нь дараах шалтгаануудад харгалзсан
үсгийг тавина:
(а) өвчтэй; (б) гэрийн ажилтай; (в) баяр ёслол; (г) гэрийн даалгавраа хийж
чадаагүй; (д) хоол нь цагтаа бэлэн болоогүй; (е) дүүгээ асарсан; (ж) хөлсний
ажил хийхэд хүрсэн; (з) тоглоод завгүй байсан; (и) сургуулийн хувцас нь
угаагдаагүй, хатаагүй; (к) сурах бичиггүй, харандаагүй; (л) ээж аавтайгаа
тосгоноос гадагш явсан; (м) сургуульдаа дургүй, сургуульдаа шийтгүүлэхээс
айсан; (н) бусад шалтгаан.
• Аль нэг өдөр хичээлдээ ирээгүй бол шалтгааныг нь асуугаад, харгалзах үсгийг
тавина.
• Хүүхдүүд болон насанд хүрэгсэд энэ судалгааны мөрөөр ажиллаж, хүүхдүүдийг
хичээлдээ явахад нь дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Долоо хоног тутам, эсвэл хагас сараар өгөгдөл авч байх хэрэгтэй, тэгэхгүй
бол олон хоног өнгөрсөн хойно хүүхэд хичээлдээ ирсэн эсэхээ эргэж санахад
хэцүү байж болно. Гэхдээ энэ нь хүүхдийн бүлгийн гишүүд хэзээ хурлаа
хийдгээс бас хамаарна.

6 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ҮР ДҮНГ ХЭМЖИХ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД

• Орон нутаг дахь сургуулийн насны хүүхдүүдийн бүртгэл гаргана. Мөн
байшингийн дугаар, хаягийг нь бичих хэрэгтэй.

Энэ хуудсыг ихэвчлэн 9-өөс дээш насны хүүхэд бөглөдөг. Насанд хүрэгсдийн
тусламж ялангуяа эхэн үед хэрэгтэй байж болно.
Арга хэрэгслийг Балба Улсад хэрэглэсэн тухай:
Зарим хүүхэд хичээлдээ тогтмол явж чадаагүйдээ ичингүйрч болно. Үе
тэнгийнхний эерэг шаардлага тэднийг хичээлдээ тогтмол явахад нь тусалж
болно. Бас хүүхдүүд сургууль руугаа гараад явсан атлаа сургуульдаа очихгүй
байна уу гэдгийг ажиглаж, шалтгааныг нь олоход хүүхдүүд тусалж болно.
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Товхимол 4-т (23–24-р тал) болон энэхүү товхимолд өмнө өгүүлсэнчлэн хүүхэд,
бусад оролцогчдын хэлсэн, ярьсныг мэдээлэх, гурван талаас харьцуулах, баталгаажуулах
үүднээс хоёрдогч өгөгдөл олж, цуглуулах нь зөв шийдвэр гаргахад тус болно.

ХҮҮХЭЛДЭЙН ЖҮЖИГ, ЖҮЖИГЧИЛСЭН
ТОГЛОЛТ
Хүүхэлдэйн болон жүжигчилсэн тоглолтыг бага насны хүүхэдтэй ажиллахдаа ашиглаж
болох ба оролцоот үйл явцын үр дүнд амьдралд нь гарсан өөрчлөлтүүдийг (жишээ нь
гэр бүл, цэцэрлэг, сургууль, орон нутагт нь) хүүхдүүдээр яриулсан нь илүү дээр.

Капоэта Умард
хошуунд хүүхдийн
бүлгийнхэн
Хүүхдийн Эрүүл
мэндийн өдөрт
зориулсан арга
хэмжээнд оролцож
байгаа нь, Өмнөд
Судан
ГЭРЭЛ ЗУРАГ: MICHAEL TEWOLDE/ ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САН
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ХОЁРДОГЧ ӨГӨГДЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

ГЭРЭЛ ЗУРАГ: JENN WARREN/ ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САН

Этиоп Улсын
сомали үндэсний
нутагт хүүхдийн
талбайд бүжиж
байгаа охид

Бага насны хүүхдүүдээр амьдралын нь тухай болон хөтөлбөрт хамрагдсанаар
ямар үр шимийг хүртсэнийг нь дүрслүүлж зуруулж болно. Бас юу зурсныг, утгыг нь
тайлбарлуулж, төсөл, хөтөлбөрт хүүхдийн оролцооны үрээр яг юу өөрчлөгдсөн
буюу эс өөрчлөгдсөнийг тодорхойлох тандалт асуулт тавьж болно.

ХАЙЧИЛБАРЫН ЦОМОГ ХИЙХ
Хүүхдүүдээр гар зураг, гэрэл зураг, сэтгүүлийн хайчилбар ашиглуулан хөтөлбөрийн
талаархи үзэл бодол, тэдгээрийн үрээр бий болсон өөрчлөлтийг илэрхийлүүлэх
цомог хийлгэж болно. Хүүхдүүдээс хөтөлбөрт хэрхэн оролцож, саналаа хэрхэн
илэрхийлж байсан, оролцооны үр дүнд өөрчлөлт гарсан эсэх, өөрчлөлт нь эерэг үү,
сөрөг үү гэдгийг тодорхойлох үүднээс тандах асуулт тавина.

ГЭРЭЛ ЗУРАГ: PIERS BENATAR/ ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САН

6 ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООНЫ ҮР ДҮНГ ХЭМЖИХ АРГА ХЭРЭГСЛҮҮД

ЗУРАГ ЗУРУУЛАХ

Линди дүүрэг дэх
тосгоны хүүхдийн
зөвлөлийн гишүүн,
Танзани Улс
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ХАВСРАЛТ: НҮҮР ХАГАЛАХ,
ИДЭВХИЖҮҮЛЭХ ДАСГАЛУУД
Жич: нүүр хагалах, идэвхижүүлэх дасгал боловсруулж, хэрэгжүүлэхдээ бүлэг бүх
хүүхдийг тэгш хамрахуйц, чадвар, боломжид нь тохирсон байхаар зохион байгуулах
хэрэгтэй. Жишээлбэл, бүлэгт хараа муутай хүүхэд байвал дүрслэл ашигласан, түргэн
хөдөлгөөн орсон дасгал ашиглах нь оновчгүй.
“БИ ХҮҮХЭД (НАСАНД ХҮРЭГЧ) БАЙГААДАА БАЯРТАЙ БАЙДАГ,
УЧИР НЬ БИ ................, ГЭХДЭЭ ХЭРЭВ БИ НАСАНД ХҮРЭГЧ
(ХҮҮХЭД) БАЙСАН БОЛ ...........Ж ЧАДАХ БАЙСАН”
Жижиг бүлгээр хүүхэд, насанд хүрэгсэд энэ өгүүлбэрийг гүйцээнэ. Түүнийгээ нэгдсэн
бүлэгтээ танилцуулна. Нүүр хагалах энэхүү дасгал нь насанд хүрэгсэд ба хүүхдийн
ялгааг тодорхойлох, аль алины нь давуу ба сул талыг ойлгоход тусална.
АМЬТНЫ ДУУТАЙ БҮЛГҮҮД
Хүн бүхэнд ямар нэг амьтны дүрстэй, эсвэл амьтны нэр бичсэн хуудас өгнө. Нүдээ
аниад, танхим дотор тухайн амьтны дууг гарган явж, адилхан амьтны дуу гаргаж байгаа
хүмүүстэй нэгдэж, бүлэг болно.
СУРВАЛЖЛАГЧИД
Хүүхдүүд хоёр хоёроороо ажиллаж, бие биеийнхээ тухай мэдээлэл аваад, дараа
нь бүлэгтээ танилцуулна. Жишээлбэл, тухайн оролцогчийн нэр, семинарт оролцсон
зорилго, хаанаас ирсэн, юу хийх дуртай, тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд
хамрагдсан хугацаа, эсвэл тухайн хүний тухай хэний ч мэдэхгүй нэг зүйл.
ЦААС, ХАЙЧ, ЧУЛУУ
Оролцогчдыг хоёр багт хуваана. Баг тус бүр нь өөрийгөө цаас уу, хайч уу, чулуу юу
гэдгийг шийднэ. Багууд өөд өөдөөсөө хараад, тэмдэгээ харуулна. Цаас нь чулууг
дийлнэ, чулуу нь хайчийг дийлнэ, хайч нь цаасыг дийлнэ
ХҮРЭМ, БОШИНЗ, ЦАМЦ
Энэ бүтээлч дасгалаар хүүхдүүд гол ойлголтуудыг өөриймсгөж, нэгтгэх боломжтой.
Хүүхдүүдэд том хуудас, наадаг тууз, үзэг өгөөд, хүрэм, бошинз, цамц хийлгэнэ.
Хүүхдүүд хүрэм, бошинз, цамцыг гол ойлголтуудтай (хүүхдийн оролцооны цар хүрээ,
чанар, үр дүн) холбож хийнэ. Хүүхдүүд загвараа хийгээд, гол ойлголтуудыг хэрхэн
ойлгож байгаагаа танилцуулна.
АВИА ҮГ
Ороцогчдод цаас, харандаа, өнгийн бал өгөөд, мэддэг буюу дуртай амьтдыг нь
зуруулна. Дараа нь тухайн амьтны онцлог дуу, авиаг хэлүүлж, хөдөлгөөнийг нь
дууриалгана. Мөн амьтны төрлөөр нь, жишээлбэл муур, нохой, шувуу, хэрэм гэх мэтээр
ангилан бүлгүүд үүсгэж болно. Зурсан амьтдын талаар идэвхжүүлэгч товч өгүүлэмж
ярих явцад амьтны нэр хэлэгдэхэд тэр амьтныг зурсан хүүхдүүд тэр амьтныхаа дууг
гаргаж, хөдөлгөөнийг нь дууриана.
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Хабиганж дүүргийн хүүхдүүд, Бангладеш Улс

ОНГОЦ ЖИВЖ БАЙНА
Хүүхдүүд “онгоц живж байна, яана аа, онгоц живж байна” гэж дуулалдан тойрон
алхална.
Тоо хэлэхэд (3, 5, 6 гэх мэт) оролцогчид тухайн хэлсэн тоогоор бүлэг (аврах завь)
болно.
ЭРЭГ ДЭЭР, ЦӨӨРӨМ ДОТОР
Бүх хүүхэд дугуйран өвдөг дээрээ сууж байна. Дугуйрсан тойргийн дундах шал
нь цөөрөм болно. Идэвхижүүлэгч “Цөөрөм дотор!” гэж хэлэхэд хүүхдүүд гараа
шалан дээр тавина. Идэвхижүүлэгч “Эрэг дээр!” гэж хэлэхэд хүүхдүүд гараа өвдөг
дээрээ тавина. Хүүхдүүд идэвхижүүлэгчийн хэлж байгааг хийхээс, түүний үйлдлийг
дагахгүй.
МАНЛАЙЛАГЧ ХЭН БЭ?
Бүх хүүхэд тойрог болно. Нэг хүүхдийг өрөөнөөс гаргана. Бусад хүүхдүүд хэнийгээ
манлайлагч болгохоо шийднэ. Хүүхдүүд тойргоор ээлжилж, манлайлагчийн үйл
хөдлөлийг дууриана. Гадаа байсан хүүхэд эргэж орж ирж, манлайлагчийг олох
гурван оролдлого хийнэ.
НУГАС, НУГАС, ГАЛУУ
Хүүхдүүд тойрог болж сууна. Нэг хүүхэд тойргийн дагуу явж, хүүхдүүдийн толгойд
хүрээд “нугас”, эсвэл “галуу” гэж хэлнэ. Хүүхдийн толгойд хүрээд “нугас” гэж
хэлсэн тохиолдолд, тэр хүүхэд суусан хэвээрээ байна. Харин хүүхдийн толгойд
хүрээд “галуу” гэж хэлбэл тэр хүүхэд босоод, хоёулаа хамаг хурдаараа тойргийг
нэг удаа тойрон гүйж эхний байрандаа ирнэ. Түрүүлж ирсэн нь сууж, хоцорсон нь
тойрон явж, тоглоом дахин эхэлнэ.
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Хүүхдүүд тойрон зогсоно. Дуудагч ангилал хэлнэ (жишээлбэл,оймс өмссөн хүүхдүүд).
Хэрэв энэ ангилал өөрт чинь таарч байвал тойргийн өөр хэсэгт очиж байр эзэлнэ.
Хамгийн сүүлд байраа сэлгэсэн нь дуудагч болно.
ГУДАМЖ, ХҮҮХЭД, ГЭР
Хүүхдүүд гурав гурваараа бүлэг болно. Бүлэг бүрээс хоёр хүүхэд нь гар гараа
барилцаад “гэр” болно. Гурав дахь хүүхэд нь гэрийн дотор зогсох ба “хүүхэд” болно.
Дуудагч ганцаараа зогсоод “гудамж!”, эсвэл “хүүхэд!”, эсвэл “гэр!” гэж хэлнэ. “Гэр!” гэж
хэлбэл гэр болж байсан хүүхдүүд тараад шинээр гэрүүд үүсгэнэ. “Хүүхэд!” гэж хэлбэл
“хүүхдүүд” шинэ гэр олохоор явна. “Гудамж!” гэж хэлбэл бүгд байраа солилцоно.
Дуудагч аль нэг бүлэгт орохыг бодно. Бүлэггүй үлдсэн нь дуудагч болно.
САЛХИ ҮЛЭЭХЭД
Оролцогчид тойрог болно. Нэг хүн “Салхи үлээхэд оймстой хүүхдүүд нь байраа
солиорой” гэж хэлнэ. Дараа нь “Хар үстэй хүүхдүүд” гэх мэтээр үргэлжилнэ. Энэ
тоглоом нь өөр өөр хүүхдүүдэд нийтлэг зүйл байгааг илрүүлнэ. Оролцогчид байр
сэлгэн хөдөлсөөр сэргэнэ.
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Хүүхдүүд Вазала
дахь ХШҮ-ний
суурь судалгааны
хүрээнд өөрийн
үнэлгээний
чанарын асуумж
дээр ажиллаж
байна, Никарагуа
Улс

Бүгдээрээ тойрог болж зогсоно. Нэг хүн цээжин дээрээ гараа тавиад “Нэг!” гэж
дуудна.Баруун, зүүн аль чиглэлд хуруугаараа зааснаас нь шалтгаалж тэр тал дахь
хүн нь цээжин дээрээ гараа тавьж “Хоёр!” гэж хэлээд хуруугаараа баруун, эсвэл
зүүн тал руу заана.Ингээд “Зургаа!” хүртэл үргэлжилнэ. Дараа нь “Долоо!”хүрэхэд
тэр заагдсан хүн гараа толгой дээрээ тавиад, юу ч хэлэхгүй. Алдаа гаргасан нь
тоглоомноос гарч, үлдсэн оролцогчид үргэлжлүүлэн тоглоно.
МАТАР БА АРСЛАН
Шалан дээр том талбай гаргаад тэрийгээ матрын амьдардаг цөөрөм гэж үзнэ.
Цөөрмийн гадна арслангуудын амьдардаг газар байна. Матар, арслан хоёр хэзээ
ч нэг зэрэг дайрахгүй учраас, тоглогчид “Арслан” гэж сонсвол арслангийн зоог
болохоос зугтаж цөөрөмд орно. “Матар” гэж сонсвол матарт зооглуулахаас зугтаж,
цөөрмөөс гарцгаана. “Арслан”, “матар” гэдэг үгээ маш хурдан ээлжилж хэлэх үед
хэцүү байх болно. Бас нэг махчныхаа нэрийг давтан хэлэхэд хүндрэл үүсэж болно.
МЭДЛЭГИЙН СУГАЛАА
Энэ дасгалыг шинэ ойлголтуудыг ойлгож, сурч авсан байдалд үнэлгээ хийхэд
хэрэглэдэг. Эргэдэг бяцхан хүрд (эсвэл ямарваа сав, малгай) хэрэглэж, түүндээ
асуултууд бүхий хуйлсан цааснуудыг хийнэ. Оролцогчид хүрдийг эргүүлээд,
дотроос нь асуулт сугалаад, сугалсан асуултдаа хариулна.
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ХҮҮХДИЙН ОРОЛЦООГ ХЯНАЖ ҮНЭЛЭХ
IntroductionАРГА ХЭРЭГСЛҮҮД
ТОГЛООМЫН

Арга хэрэгслийн багц нь хүүхдийн оролцоог хэмжих үзэл баримтлалын үндэслэл, ХШҮ
хийх удирдамж, шаардлагатай мэдээллээ авахад хэрэглэх арга хэрэгслүүдийг багтаасан.
Шууд хүүхэдтэй ажилладаг байгууллагууд, хүүхдийн удирдлагатай, залуучуудын
удирдлагатай байгууллагууд, хүүхдийн оролцох эрхийг хангах үүргээ хэрэгжүүлэхээр
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The toolkit comprises six booklets:
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Booklet 5: tools for monitoring and evaluating children’s participation
Товхимол 5–д хүүхдийн оролцооны чанар, цар хүрээ, үр дүнд ХШҮ хийх зорилгоор
provides a range of tools that you can use with children and young people, as well
хүүхэд, залуучуудтай болон бусад оролцогч талуудтай ажиллахад тохиромжтой арга
as other stakeholders.
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