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”Ýõ äýëõèéãýý õàéðëàí õàìãààëæ, ò¿¿í äýýð îðøèí 
òîãòíîæ áóé àìüäðàëûí õýëáýð¿¿äèéã èðýýä¿é 
õîé÷ ¿åèéíõýíäýý ¿ëäýýõèéí òóëä ºãëºº á¿ð íàðàí 
ìàíäàõûã øèíý áîëîìæ õýìýýí õàðæ, ºäºð á¿ðèéã 
øèíý ñîðèëò õýìýýí õàíäâàë çîõèëòîé.”

Женс Волстэд 
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн 
Ерөнхийлөгч асан, “Наран мандсаар байгаа цагт” номоос.
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ªÌÍªÕ ¯Ã
Өнөөдөр бидний өмнө уур амьсгалтай холбоотой 
олон өөрчлөлтүүд гарч байгааг бид нүдээр үзэхийн 
зэрэгцээ хэвлэл мэдээллийн сувгаар олонтаа 
үзэж, сонсож байгаа билээ. Мөнх цаст уулс хайлж, 
үерийн давтамж, хөрсний гулсалт, далайн хүчтэй 
салхи улам нэмэгдэн, цөлжилт газар авч, агаарын 
хэм нэмэгдсээр ...  
Харамсалтай нь энэ жагсаалт дуусахгүй 
үргэлжилсээр байна. 
Энэ бүгд уур амьсгалын хэвийн өөрчлөлт үү, эсвэл 
хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэн гарч 
байгаа өөрчлөлтүүд үү? Ямар хүчин зүйлээс болж 
уур амьсгал ингэж өөрчлөгдөж байна вэ?

Өнөөдөр бид техник, эдийн засгийн хурдацтай 
эрин зуунд амьдарч байна. Гэвч бид эдийн 
засгийн хөгжлийг авч үзэхдээ байгаль орчны 
асуудлыг орхигдуулснаас нөөцийн хомсдолд 
орон, байгалийн тэнцвэр алдагдаж цаашид эдийн 
засгийн өсөлтийг хангах боломжгүй болоод 
байна. Энэ нь дэлхий нийтийн өмнө тулгарсан 
том асуудал болжээ. Энэ асуудлыг шийдэхээр 
хүн төрөлхтөн оюун ухаанаа сорьж, хамтаар 
хэлэлцсэний эцэст тогтвортой хөгжлийн замыг 
сонгоод байгаа билээ.

Тогтвортой нийгмийг цогцлоон бүтээхэд 
боловсролын үүргийн талаарх Дэлхийн байгаль 
хамгаалах сан (WWF)-гийн байр суурь энэхүү 
товхимолд тусгагдсан болно.

“Ýõ äýëõèéãýý ººð 
ºíöãººñ õàðàõ àðãà 
çàìûã ýðýëõèéëýõ 
íü òîãòâîðòîé 
õºãæëèéí 
áîëîâñðîëûí 
àãóóëãàä íýâò 
øèíãýñýí áàéäàã.”

Ингэр Вьёорнелоо
Багш нарын мэргэжил 
дээшлүүлэх хүрээлэн, 

Гётеборгийн их 
сургууль, Швед улс
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Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF) нь устаж үгүй 
болох аюулын ирмэг дээр буй ан, амьтдыг хамгаалахад 
зориулан мөнгө босгох зорилгоор 1961 онд Швейцарь 
улсад байгуулагдсан байна. Тэгвэл өнөөдөр энэхүү  
байгууллага нь 100 гаруй улсад байгаль хамгаалах 
өргөн хүрээний үйл ажиллагаа явуулдаг дэлхийн 
хэмжээний байгууллага болоод байна. Эх дэлхийн 
байгаль, хүрээлэн буй орчны бохирдол, гэмтэл 
сүйрлийг зогсоож, хүмүүс байгаль орчинтойгоо зүй 
зохистой харьцаж, харилцан шүтэлцээнд оршин 
тогтнож байдаг тийм ирээдүйг буй болгохын төлөө 
ажиллаж байна. Дэлхийн байгаль хамгаалах сан 
(WWF)-гаас байгаль хамгаалах үйл хэргийг өргөжүүлэх, 
судалгаа, шинжилгээ хийх, шийдвэр гаргагчдад 
чиглэсэн нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулах, 
мэдээлэл түгээх, эклогийн боловсрол олгох зэрэг олон 
үйл ажиллагааг явуулдаг ба эдгээрийг экосистем болон 
төрөл зүйлийг хамгаалах, тэдгээрийн оршин тогтнох 
үйл явцыг хангахад ашиглаж буй арга, хэрэгсэл хэмээн 
үздэг. Хүрээлэн буй орчны өмнө тулгарч буй асуудлыг 
шийдвэрлэхэд цаад үндсэн суурь, учир шалтгааныг 
тодорхойлж, бэрхшээлийг арилгах, асуудлыг 
шийдвэрлэхийг зорьж ажилласаар ирсэн юм.

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн мөрдлөг 
болгодог үндсэн гурван зарчимд:
• Дэлхий дээрх биологийн олон янз байдлыг 

хамгаалах,
•     Дахин сэргээгдэх байгалийн 

нөөц, эх үүсвэрийг ашиглахыг 
дэмжин дэлгэрүүлэх,

•     Байгаль орчны бохирдол, 
хог, хаягдал бүхий хэрэглээг 
багасгах үйл хэрэгт дэмжлэг 
үзүүлэх зэрэг бөгөөд эдгээр 
зарчмуудыг удирдлага болгон 
үйл ажиллагаагаа тусган 
хэрэгжүүлж байна.

ÄÝËÕÈÉÍ ÁÀÉÃÀËÜ 
ÕÀÌÃÀÀËÀÕ ÑÀÍ
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Бидний сууж яваа завь угалзран урсах голын тохой уруудан 
хөвөх бөгөөд сэлүүр нэгэн жигд хэмнэлээр урсгал усны 
гадаргыг зүснэ. Мушгиралдан урсах голын тохойг өнгөрөх 
зуур бид улам хүчтэй сэлүүрдэн түргэн урсгалтай зохицон 
урагшлахын хамт биеэ сул тавин завины хөдөлгөөний аясыг 
дагахыг хичээцгээж байв. 
Намуухан урсгалтай, зузаан тунадас бүхий ёроолтой урсгал 
тохойгоор сэлүүрдэхэд хүндрэлтэй тул бид хурдан урсгалтай, 
гүехэн салаагаар урагшлах нь зүйтэй хэмээн тохирцгоосон 
байв.
Байгалийн сайхныг бишрэн, бахдаж явтал гэнэт бидний ар 
талд хөнгөн исгэрэх нүүгэлтэх чимээ агаар зүсэн байх нь 
сонсогдов. Эргээд харахад жаргаж буй нарны гэрэлд хэдэн 
сая жижиг ялаа, нисдэг шавж болон сонын дүрс яралзан 
харагдаж байв. Харин тэрхүү нүүгэлтэн исгэрэх чимээ нь хоол 
эрэн агаарт хэрэлдэн нисэж буй үй түмэн сонын далавчны 
хөдөлгөөнөөс гарч буйг анзааран гайхаж аяллаа үргэлжлүүлэв. 
Удалгүй бид голын ээлжит тохойд дөхөж ирмэгцээ хүчтэй 
урсгалтай  нэгэн салаагаар урагшлахаар болов. Голын ёроол 
шаварлаг тунадасгүй тул бид зөвхөн урсгалын хүч болон 
усны гүнийг илүүтэй мэдрэн хурдан, шаламгай сэлүүрдэцгээж 
итгэлтэйгээр урагшилсаар байв. Ийнхүү явах зуураа ер бусын, 
гайхам сонирхолтой хийгээд төсөөлшгүй үзэсгэлэнт байгалийг 
харж, ажиглаж явах нь огт шинэ, өөр бодрол, санаа, ухаарлыг 
өгч байв. 
Энэ бүх гайхамшигт дүр зургийг сэтгэлдээ хоногшуулахыг 
хичээн нүдээ аних тоолонд өнөө сонын нүүгэлтэн исгэрэх 
чимээ бодлыг минь сарниулна.

ÑÎÍÎ ÀÌÜÄÀÐÄÀÃ ÃÀÇÀÐ ÍÓÒÀÃ
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Агаарын шидтэн сонын хувьд маш эртний шавж бөгөөд 
тэрээр сүүлийн 300 сая жилийн хугацаанд бараг 
өөрчлөлтөд өртөөгүй юм. Энэхүү нисдэг шавж нь өөрийн 
нимгэн, тунгалаг далавчны тусламжтайгаар нисэхээс 
гадна агаарт огт хөдөлгөөн хийхгүй хирнээ тогтож чаддаг 
байна. Тэднийг ажиглан харахад маш хэврэг, туяхан мэт 
санагдана. Гэвч соно маш багыг шаарддаг минималист 
зарчим буюу нөөцөө үр ашигтайгаар зарцуулж хүчээ зөв 
хуваарилах замаар амьдралаа залгуулдаг шавж ажээ. 
Түүний зургаан талт нарийн судал бүхий нимгэн далавч 
нь хүчтэй, тогтвортой хирнээ найдвартай нөхцөлийг 
бүрдүүлдэг байна. 

Соно оршин амьдардаг газар, нутагтаа хэрхэн дасан 
зохицож байдаг тэрхүү нөхцөл байдлыг оюун бодролдоо 
тунгаах зуураа тогтвортой байдлын талаарх бидний 
мэдлэг, туршлага ямар түвшинд байгааг зэрэгцүүлэн 
бодож, оюун ухааныхаа мэлмийг нээн аялцгаая гэж 
уриалж байна. 
Ингээд адал явдал дүүрэн аялалд хамтдаа мордлоо. 
Голын голдрилын дараагийн угалзлан эргэх тохойг 
өнгөрөхөд бид бүхнийг юу хүлээж, ямар зүйлийг шинээр 
нээж, ойлгож мэдэж авахыг урьдаас таамаглахад бэрх. 
Тэрхүү гайхалтай аялалд та бүхнийг урьж байна.

Учир нь голын тохойрон угалзрах нь суралцахуйн үйл 
явцтай адил мэт. Бид эхлээд шинэ мэдээллийг хүлээн 
аваад, дараа нь тайвнаар эргэцүүлэн тунгааж оюун 
ухаандаа шингээснээр тухайн ойлголт, мэдлэг бидний 
ой санамжид буй туршлага, мэдлэгийн өгөгдлийн санд 
хадгалагдан, бидний мэдлэг, чадавхын нэгэн салшгүй 
бүрэлдэхүүн болж үлдэнэ. Гэвч гадны муруй шугаман 
хэлбэрийн (алгуур өгсөөд дээд цэгтээ хүрээд уруудан 
сулрах) нөлөөний энерги бидний хувьд маш чухал 
хийгээд хүчтэй сэдлийг өдөөх нь ихээхэн чухал ач 
холбогдолтой. Хүмүүс хуучин, тогтсон, хэвшмэл ойлголт, 
мэдлэгээ сорьж, шалгаж байх шаардлагатай. 
Бодит ертөнцийн нөхцөл байдал дунд тэдгээр дотоод 
чанад хийгээд гаднаас нөлөөлж байх энерги, эрчмийн 
муруй хэлбэр бүхий үйлчлэл, нөлөөллийн дунд амьдарна 
гэдэг нь хүмүүний хувьд өөрийнх нь хувийн, зөвхөн 
хувь эзэмшлийн туршлага нь хэрэгцээ, шаардлагатай 
тохиолдолд бусдынхтай нийлэн нийгмийн оюун ухааны 
орчлыг бүрдүүлж байна гэсэн үг. Энэ нь бид бүхний 
суралцхуйн суурь дэвсгэр болдог билээ.

Ирээдүй бидэнд юу авчрахыг урьдаас төсөөлж, 
таамаглахад бэрхшээлтэй байдаг билээ. Тогтвортой 
байдлыг хангана гэдэг нь юу болохыг онцлон чухалчилж 
байгаа тийм 10 жилийн үечлэл рүү бид алхан орж байна.

”Àìüäðàë 
ãýäýã çàðèìäàà 
áàðòààòàé, 
çàðèìäàà  
äàðäàí, íýã áîë 
ãýðýë ãýãýýòýé, 
ýñâýë ò¿íýð 
õàðàíõóé, ÿíç 
á¿ðèéí çàì 
õàðãóéãààð 
¿ðãýëæëýõ, òààæ 
ìýäýøã¿é îëîí 
ó÷ðàëààð ä¿¿ðýí 
àÿëàë þì”.

Аарне Наэсс
Норвегийн гүн 

ухаантан
”Амьдралын гүн 
ухаан” номоос ...
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ÁÈÄÍÈÉ ªÌÍª ÒÓËÃÀÐ× ÁÓÉ ÀÑÀÐ ÒÎÌ ÑÎÐÈËÒÓÓÄ

“Ýõ äýëõèéä 
õ¿íèé øóíàëò 
õ¿ñëèéã áóñ õàðèí 
õýðýãöýýã õàíãàõàä 
øààðäëàãàòàé íººö, 
ýõ ¿¿ñâýð õàíãàëòòàé 
áàéãàà.”

Махатма Ганди

Хүмүүн бид өөрсдийн эрүүл мэндийн талаар санаа 
тавьдаг шүү дээ. Тэгвэл эх дэлхийн эрүүл мэндэд 
санаа тавьж үзсэн үү? Эх дэлхийн маань эрүүл 
мэнд яг ямар байдалтай байна вэ? Дэлхийн байгаль 
хамгаалах сан (WWF)-гаас дэлхийн эрүүл мэндийг 
тодорхойлох зорилгоор 2 шалгуур үзүүлэлтийг 
ашигласан байна. Түүний нэг нь шувуу, хөхтөн, 
хэвлээр явагчид, загасны тоо, толгойтой холбоотой 
ба дэлхий дээр оршиж байгаа 1313 төрөл зүйлийн 
сээр нуруутан зэрлэг амьтдын популяцийн тоо, 
хэмжээнд ямар өөрчлөлт гарч буйд хэмжилт хийсэн 
байна. Үүнийг амьд ертөнцийн индекс гэж нэрлэдэг. 
Тэгвэл энэхүү индексийн шугам уналтын байдалтай 
гарсан байна. Тухайлбал, 1970-оноос 2007 он хүртэлх 
хугацаанд амьд ертөнцийн индекс 30%-аар буурчээ.
Мөн хүн төрөлхтнөөс эх дэлхийд үзүүлж буй нөлөөг 
ч бас хэмжжээ. Өөрөөр хэлбэл, байгалийн нөөц, эх 
үүсвэрийн хэрэглээ ба үүнээс эх дэлхийд үзүүлж буй 
нөлөөг үнэлж байна гэсэн үг. Тухайлбал, 2007 оны 
байдлаар хүн төрөлхтний экологийн ул мөр 1961 оны 
үзүүлэлтээс гурав дахин өссөн байна.
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Õ¿í òºðºëõòíèé ýêîëîãèéí óë ìºð óëàì íýìýãäñýýð áàéíà. 1980-ààä 
îíû ýöýñò áèä ýõ äýëõèéí áèî-÷àäàâõèéã äàâæ ãàðñàí õýðýãëýýòýé 
áîëñîí áàéíà. ªíººäºð áèä ýõ äýëõèé ìààíü øèíãýýæ õ¿÷ðýõã¿é èõ õîã 
õàÿãäàë ÿëãàðóóëæ áàéíà. ªºðººð õýëáýë, áàéãàëü íººöºº íºõºí ñýðãýýõ 
÷àäàâõèéã õýò äàâñàí õýðýãëýýã áóé áîëãîîä áàéíà.

Õ¿í òºðºëõòíèé 
ýêîëîãèéí óë ìºð 
õýò èõ áàéíà

Áèä äýëõèéí 
áàéãàëèéí 
áàÿëãèéã íºõºí 
ñýðãýõ ÷àäàâõààñ 
íü 25%-ààð èë¿¿ 
õóðäòàéãààð 
õýðýãëýæ áàéíà. 
Õàðèí áèäíèé 
õºãæèæ áóé óëñ, 
îðîí õýìýýí 
òîäîðõîéëæ áóé 
óëñóóäûí õóâüä ë 
òýäíèé áàéãàëüä 
¿ç¿¿ëæ áóé 
ýêîëîãèéí óë ìºð 
çîõèñòîé ò¿âøèíä 
õàäãàëàãäàæ áàéíà.

Àìüä åðòºíöèéí èíäåêñèéí òóñëàìæòàé áèîëîãèéí òºðºë ç¿éëòýé 
õîëáîîòîé ãàð÷ áóé ººð÷ëºëò, õàíäëàãûã õýìæèæ áàéäàã. 1313 òºðºë 
ç¿éëèéí ñýýð íóðóóòàí àìüòäûí ïîïóëÿöèéí òîî, õýìæýýã ñóäàëæ 
¿çæýý. ¯¿íèé ¿ð ä¿íä, òóõàéëáàë, 1970-ààñ 2007 îíóóäûí õîîðîíä 
áèîëîãèéí îëîí ÿíç áàéäëûí òîî, õýìæýý 30%-ààð áóóðñàí ¿ç¿¿ëýëò 
ãàðñàí áàéíà.

Диаграм №1. Амьд ертөнцийн индекс
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Диаграм №2. Экологийн ул мөр, 1961-2007

Эх дэлхийн био-чадамж

Экологийн ул мөр гэж юуг хэлэх вэ?

Эх дэлхий маань ойролцоогоор 13,6 тэрбум га 
газар нутаг, далай тэнгисээс бүрдэх бөгөөд энэхүү 
нөөц нь бидний хоол, хувцас, орон байраар 
хангахын хажуугаар бидний ялгаруулж буй нүүрс 
хүчлийн хий болон хог хаягдлыг өөртөө шингээдэг. 
Экологийн ул мөр гэдэг нь дэлхийн нөөц баялгаас 
хэр  хэмжээг бид ашиглаж байна, энэхүү хэрэглээ 
маань тогтвортой хэрэглээ мөн үү, үгүй юу гэдгийг 
тооцоолон гаргадаг шинжлэх ухаан юм. 
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Би хувь хүний хувьд 
экологийн ул мөрөө 
хэрхэн яаж багасгах 
боломжтой вэ?

Үүний тулд маш олон 
зүйлийг хийж, хэрэгжүүлэх 
боломжтой, тухайлбал:
• Бүтээгдэхүүний 

хэрэглээгээ багасгах
• Хүнсэндээ жимс, ногоо 

түлхүү хэрэглэх
• Авто, тээврийн 

хэрэгслээр аялах 
хугацаагаа багасгах

• Гэр орныхоо халаалтын 
температурыг багасгах

• Сэргээгдэх эрчим 
хүч бүхий системийг 
ашигладаг болох 

• Эко шошготой, органик 
хүнс худалдан авч 
хэрэглэх

• Хувцсаа гамтай эдлэх
• Хүрээлэн буй орчныг 

хамгаалах чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулж 
байдаг байгууллагуудыг 
дэмжих гэх мэт.

Экологийн ул мөрөө багасгах нь
Өдөр бүр бид амьдарч байгаа хүрээлэн буй 
орчиндоо янз бүрийн арга, хэлбэрээр, тухайлбал, 
бид хоол хүнс худалдаж авах, машин барих, 
эсхүл өөрийн байр, сууцаа халааж байхдаа 
нөлөө үзүүлж байдаг билээ. Бид өөрсдийн 
эргэн тойрондоо нөлөө, үйлчлэл үзүүлж, 
мэргэжилтнүүдийн тодорхойлсноор “экологийн 
ул мөр”-өө үлдээж байдаг байна. Тэрхүү ул 
мөрийг хэмжиж болохуйц бөгөөд хэрэв бид эх 
дэлхийн био-даацыг/чадавхыг (экологийн нөөц, 
эх үүсвэр болон үйлчилгээг үзүүлэх биологийн 
үйлдвэрлэл явагдаж байдаг газар нутаг) манай 
гараг дээр амьдарч буй иргэн тус бүрт хуваах юм 
бол ойролцоогоор 1,8 га газар ноогдож байна. 
Хойд Америкийн дундаж амьдралтай иргэний 
экологийн ул мөр 9,4 га, Европийн холбооны 
иргэний хувьд дунджаар 4,8 га  байгаа бол 
Ази/Номхон далайн бүс нутгийн нэг иргэний 
экологийн ул мөр дунджаар 1,3 га, Африк тивд 
дунджаар 1,1 га байна. Маш тогтворгүй нөхцөл 
байдалд оршиж байгааг дээрх баримтаас харах 
боломжтой байна. Тиймээс зарим улс, орнуудын 
хувьд экологийн ул мөрөө дорвитой багасгаснаар 
бусдадаа ул мөрөө ихэсгэх боломж олгох 
шаардлага тулгарч байна. Экологийн ул мөрийн 
асуудал бол нилээн төвөгтөй, ээдрээтэй сорилт 
юм. Жишээлбэл, Хятад улсын экологийн ул 
мөрийн дундаж хэмжээ 1,6 га байгаа бол Шанхай 
хотын оршин суугч нэг иргэний дундаж ул мөр 
Лондон хотын оршин суугчийнхаас их байна. 
Манай гариг ертөнц маань ихээхэн нарийн, 
ээдрээтэй уялдаа, холбоонд оршин тогтнож 
байна. Экологийн ул мөртэй холбоотой сорилт, 
бэрхшээлийг даван туулах нь маш том, нүсэр 
асуудал тул боловсролын тал дээр асар их хүчин 
чармайлт гаргахаас гадна улс төрийн, нийгмийн 
хийгээд бизнес хүрээнийхэнтэй нягт хамтран 
ажиллаж байж хэрэгжүүлэх зорилт болж байна.

Та өөрийн экологийн ул 
мөрөө www.myfootprint.org 
хаягаар орж хэмжинэ үү? 
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Байгалийн нөөцийн сэлгэж байх чадавхаас 25%-аар 
илүү хурдтайгаар бид дэлхийн баялгийг хэрэглэж 
байна. Жишээлбэл, дэлхийн нэг иргэнд оногдох 
талбайн дундаж хэмжээ 1,8 га байх ёстой байтал 
Европ тивд амьдардаг иргэний экологийн дундаж 
ул мөр 4,8 га-д хүрээд байна. Хэрэв дэлхий дээрх 
хүн бүр европ хүний адил хэрэглээтэй боллоо гэж 
үзвэл хүн төрөлхтөнд дахиад гурван ширхэг дэлхий 
хэрэгтэй болно гэсэн үг. Тэгэхлээр сонголт хийх 
тэрхүү цаг мөч бидний өмнө тулгараад байна. Бид 
дадал зуршлаа өнөөгийн адил үргэлжлүүлсээр 
байгаад сүйрлийн ирмэгт хүрэх, эсвэл байгаль 
орчинтойгоо шүтэлцэн тогтвортойгоор амьдрах 
гэсэн 2 сонголт тулгараад байна. Товчхон хэлбэл, 
бид асар том сорилт, бэрхшээлийн өмнө зогсож 
байна. Өнөөдөр бидний эргэн тойрон дахь зэрлэг 
ан амьтан, ургамлын тоо цөөрсөөр, зарим нь бүр 
устах аюул нүүрлэсээр, химийн аргаар гарган 
авч буй байгалийн бус хиймэл бодисийн тоо 
хэмжээ улам нэмэгдсээр, дэлхийн уур амьсгал 
өөрчлөгдсөөр байна. Нэг минут тутамд дэлхий дээр 
37 хөл бөмбөгийн талбайн хэмжээтэй дүйцэхүйц 
ширэнгэн ой устан үгүй болж, 45.000 гаруй далан, 
хаалт байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлж, нэг 
тэрбум гаруй хүн цэвэр усаар гачигдахын зовлонг 
эдэлж байна. Далай, тэнгист амьдарч буй загас, 
халимний тоо маш хурдацтайгаар буурсаар байна. 
Харамсалтай нь энэхүү жагсаалт төгсгөлгүй 
үргэлжилсээр. Үүгээр ч зогсохгүй хэрэв бидний 
хэрэглээ болон үйлдвэрлэлийн энэхүү хэмнэл 
үргэлжилсээр байх юм бол 2050 он гэхэд бидэнд 
хоёр эх дэлхий шаардлагатай болно. Тэгэхлээр 
үүнийг тогтвортой хөгжил гэх үү, эсвэл юу гэх вэ?

Тэгвэл энэ бүх зохисгүй асуудлыг зүгээр харж 
суухын оронд улс орнууд өөр өөрсдийн арга хэмжээг 
авсаар байна. Тэдний ой мод, тэнгис, далайгаа 
амжилттай хамгаалж буй тод жишээнүүдийг бид 
хэвлэл мэдээллээс үзэж, уншиж байгаа билээ. 

Хэрэв улс, орнууд өнөөгийн 
зохисгүй хэрэглээгээ 
бууруулахгүй бол 2050 он 
гэхэд бид бүхэнд хоёр дэлхий 
шаардлагатай болох нь. 
Тэгвэл бидэнд хоёр дахь 
дэлхий олдох болов уу?
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Õ¯ÐÝÝËÝÍ ÁÓÉ ÎÐ×ÍÛ ÀÑÓÓÄÀË ÁÀ 
¯¯ÍÒÝÉ ÕÎËÁÎÃÄÎÍ ÃÀÐ× ÁÓÉ ÍÈÉÃÌÈÉÍ 
ÌÝÒÃÝËÖÝÝÍ - ÁÎÄÎË, ÝÐÃÝÖ¯¯ËÝÌÆ

“Òîãòâîðòîé 
õºãæèë ãýäýã 
íü äàí ãàíö 
ýêîëîãèéí áóñ, 
íèéãýì, ýäèéí 
çàñãèéí àñóóäàë, 
òýäãýýðèéí 
òîãòâîðòîé 
áàéäëûã äàâõàð 
áàãòààñàí 
îéëãîëò þì.”

1960-аад оны эхэнд хүрээлэн буй орчны асуудлаарх 
нийгмийн мэтгэлцээн ид өрнөх нөхцөл бүрдсэн цаг 
үе тохиов. 1962 онд хэвлэгдсэн Рачел Карсоны 
ном тэрхүү дохионы эхлэл болж өгсөн юм. Зохиолч 
эмэгтэй номондоо алтан хөмрөг шувууны мөхөл, 
мөнгөн усаар хордуулсан үр хоёрын хоорондын 
холбоо, учир шалтгаанаар дамжуулан хүрээлэн буй 
орчныг хамгаалах талаар асуудал дэвшүүлж өргөн 
шүүмжлэл өрнүүлсэн байна.
Тухайн үеэс эхлэн нийгмийн өмнө тулгамдаж буй 
хүрээлэн буй орчны асуудлаар ямар нэгэн зүйл 
хийх нь зүйтэй гэсэн ойлголт газар авч эхлэв. Шинэ 
технологийн тусламжтайгаар үйлдвэрийн болон 
ахуйн яндан, бохир усны хоолойг цэвэрлэж эхэлсэн 
байна. Хүмүүст хог хаягдлаа хэрхэн зүй зохистой 
хаях,  байгаль орчноо бохирдуулахгүй байх зэрэг 
ойлголт, зан үйлийг түгээж эхлэв. Хүүхдүүд экологи 
болон хүрээлэн буй орчны асуудлыг хичээлээр судлах 
болов. Үүний цаад гол зорилго нь хүмүүс тухайн 
тулгамдаж буй асуудлын талаар хэр их мэдлэгтэй 
болно төдийчинээ хүмүүсийн зан үйлийн дадал, 
хэвшил аяндаа өөрчлөгдөнө хэмээн итгэж байв.
Барууны ертөнцийн өмнө тулгарч буй хүрээлэн 
буй орчны тулгамдсан асуудлыг авч хэлэлцэх 
зорилготойгоор Хүрээлэн буй орчны асуудлаарх 
анхны олон улсын бага хурлыг НҮБ-ын ивээл дор 
Стокхольм хотноо 1972 онд зохион байгуулсан байна. 
Тулгамдаж буй асуудлыг эрдэмтэн, мэргэжилтэн 
нар шинэ техник технологийн туслалцаатайгаар 
шийдвэрлэнэ хэмээн үзэж энгийн иргэдийн хувьд 
санаа зовох зүйлгүй хэмээж байв. Гэвч нийгмийг 
тайвшруулах гэсэн энэ оролдлого нь бүтэлгүйтсэн 
юм. 1970-аад оны үеэс олон нийтийн дургүйцэл 
хийгээд идэвхтэй оролцоо газар авав. Хүрээлэн буй 
орчны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага 
олноор үүсч, хүмүүс энэ асуудалд идэвхтэй оролцдог 
болж улмаар улс төрчдөд үзүүлэх дарамт, шахалт 
илүү хүчтэй болсон байна.
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Байгаль орчны 
боловсролын замнал

1. Баримтад түшиглэсэн 
байгаль орчны боловсрол
Хүрээлэн буй орчны 
өмнө тулгарч буй сөрөг 
асуудал нь ядуу, дутуу 
дулимаг мэдлэгийн үр дүн 
юм. Хүрээлэн буй орчны 
тулгамдсан асуудлыг 
шийдвэрлэхэд байгалийн 
шинжлэх ухаан ихээхэн 
үүрэг гүйцэтгэдэг. Бодит 
баримтын талаар хүмүүст 
ойлгуулж, тэдэнд энэ тухай 
зааж сургаснаар хүмүүсийн 
дадал, зуршил өөрчлөгдөх 
ба улмаар хүрээлэн буй 
орчныг сайжруулахад тус 
дөхөм үзүүлнэ. (1960-1980 
он)
 
2. Байгаль орчны 
норматив боловсрол
Дан ганц мэдлэг хангалтгүй. 
Хүрээлэн буй орчны 
асуудал нь хүмүүсийн 
үнэт зүйлстэй салшгүй 
холбоотой. Шинжлэх ухааны 
мэргэжилтнүүд хүрээлэн 
буй орчинтойгоо зүй 
зохистой харьцах асуудлаар 
хүмүүсийг чиглүүлэх ёстой 
ба үүнд шинжлэх ухааны 
мэдлэгийг норматив 
хэлбэрээр ашиглах нь 
зүйтэй. (1980-1990 он)

3. Тогтвортой хөгжлийн 
боловсрол
Байгаль орчны 
боловсролын хүрээнд 
нийгэм, эдийн засаг ба 
экологийн асуудлуудыг 
цогцоор нь онцлон авч 
үзэх болсон байна. Хүмүүс 
янз бүрийн үзэл бодолтой 
байдаг. Тиймээс шүүмжлэлт 
сэтгэхүй ба эргүүлэн 
тунгаах сэтгэхүйн үйлийг 
илүүтэй чухалчлан авч үзэж 
байна. (1990-ээд оноос 
хойш)

К. Санделл, Ж. Охман ба
Л. Остман (2005), Тогтвортой 
хөгжлийн боловсрол: Байгаль 
орчин, Сургууль ба Ардчилал.

Даян дэлхийн байгаль хамгаалах стратегийг 1980-
аад оноос баримталж эхэлснээс хойш Дэлхийн 
байгаль хамгаалах сан (WWF), IUCN (Олон 
улсын байгаль хамгаалах холбоо), UNEP (НҮБ-ын 
Хүрээлэн буй орчны хөтөлбөр) зэрэг байгууллагууд 
өөрсдийн хүч, нөөцөө нэгтгэн “Эх дэлхийгээ 
хайрлан хамгаалахуй - Тогтвортой амьдралын 
стратеги” хэмээх стратегийн баримт бичгийг 1990-
ээд онд хэвлүүлсэн байна. Стокхольм хотод зохион 
байгуулагдсан анхдугаар хурлаас хойш 20 жилийн 
дараа дэлхий нийтийн хэмжээнд хүрээлэн буй 
орчны асуудлыг дахин хөндөж НҮБ-аас XXI зуунд 
хандсан агуулгыг тусгасан дэлхийн дээд хэмжээний 
бага хурлыг Рио-де-Жанейро хотноо нилээд 
шинэлэг байдлаар 1992 онд зохион байгуулсан 
байна.

Хүрээлэн буй орчин ба Хөгжлийн даян дэлхийн 
комисс буюу Брундтландын комисс хэмээн 
нэрлэгдэх болсон хорооноос 1987 онд хэвлүүлсэн 
“Бидний нийтлэг ирээдүй” хэмээх тайланд 
тогтвортой хөгжлийг дараах байдлаар буюу 
“ирээдүй хойч үеийнхээ хэрэгцээг золиослолгүйгээр 
өнөөдрийнхөө хэрэгцээг хангаж байхыг хөгжил 
гэж үзнэ” хэмээн тодорхойлсон байна. Тогтвортой 
хөгжил гэдэг нь дан ганц экологийн тогтвортой 
байдлыг бус мөн түүнчлэн нийгэм хийгээд эдийн 
засгийн хэмжүүрийн хувьд тэдгээрийн тогтвортой 
байдлыг давхар багтаасан ойлголт юм.
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“Òîãòâîðòîé 
õºãæèë ãýæ 
èðýýä¿é õîé÷ 
¿åèéíõýý õýðýãöýýã 
çîëèîñëîëã¿éãýýð 
ºíººäðèéíõºº 
õýðýãöýýã õàíãàæ 
áàéõûã õýëíý.”

Хүрээлэн буй орчин ба 
Хөгжлийн даян дэлхийн 
комисс, “Бидний нийтлэг 
ирээдүй”, 1987

XXI зуунд хүрээлэн буй орчныг сүйтгэхгүйгээр 
хэрхэн хөгжлийг буй болгон цогцлоох тухай 
дэлхийн улс орнуудын засгийн газар, орон 
нутгийн удирдлага, эрх бүхий байгууллагууд 
болон нийгмийн бусад чухал бүлгүүдэд зориулсан 
заавар, зөвлөмж агуулсан XXI зууны мөрийн 
хөтөлбөрийг өөр бусад баримт бичгүүдийн хамт 
Риогийн бага хурлын үр дүнд баталсан байна. 
Монгол улс дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн нэг 
бүрэлдэхүүн хэсэг болохынхоо хувьд өөрийн 
бүтээлч хувь нэмрээ оруулан Монгол улсын 
тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалаа баталж 
“Монгол улсын XXI зууны тогтвортой хөгжлийн 
хөтөлбөр”-ийг Үндэсний болон бүс нутгийн 
хэмжээнд боловсруулан хэрэгжүүлж байна.
Риогийн Бага хурлаас (Риогийн Дээд хэмжээний 
уулзалт гэж нэрлэдэг) түгээсэн илгээлт бол 
хөгжингүй хийгээд буурай улс орон ялгаагүй 
хүрээлэн буй орчны өөр өөрсдийн асуудалтай 
тулгараад байгааг онцлон тэмдэглэсэн байна.
XXI зууны мөрийн хөтөлбөрийн 36-р бүлэг 
бүхэлдээ боловсролтой холбоотой. Өнөөгийн олон 
санал, санаачлагын үндэс суурийг дээрх хөтөлбөр 
тавьж өгсөн юм. Өнөөдөр олон их дээд болон 
ерөнхий боловсролын сургуулиуд тогтвортой 
хөгжлийн боловсролыг өөрсдийн сургалтын 
хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлэх үүрэг, хариуцлагыг 
хүлээж байна.
Риогийн бага хурлаас хойш 10 жилийн дараа 
дэлхийн улс орнууд тогтвортой хөгжлийн 
асуудлаар НҮБ-ын дээд хэмжээний уулзалтаар 
Йоханнесбург хотноо дахин хуралдсан юм. 
Уг уулзалтаар тогвортой нийгмийн тэргүүлэх 
ач холбогдол бүхий асуудлуудад хэрэглээ ба 
үйлдвэрлэлийн тогтвортой хэв маягаас гадна 
байгалийн нөөц, баялгийг ариг, гамтай ашиглах, 
хамгаалах асуудал чухал гэдгийг онцгойлон 
чухалчилсан байна.
НҮБ-аас 2005-2014 он хүртэлх хугацааг тогтвортой 
хөгжлийн боловсролын 10 жил хэмээн тунхагласан 
бөгөөд үүгээрээ тогтвортой нийгмийн хөгжлийг 
хангахад боловсролын гүйцэтгэх үүрэг роль, ач 
холбогдлыг онцгойлон авч үзсэн юм.
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Хүн бүр дотоод бодол, сэтгэлийнхээ гүнд сайхан 
хангалуун амьдрахыг хүсч байдаг билээ. Төгс 
нийгэмд хүн өөрийнхөө амьдрах зүг чиг хийгээд 
агуулгыг бие даан сонгох шийдвэрийг гаргах нь зүй 
байх. Гэхдээ ямар ч сонголт хийсэн тухайн сонголт 
нь байгаль орчин ба хүмүүстэй холбоотой, тэдэнд 
нөлөөлөх нь гарцаагүй юм. Өөр бусад хүмүүсийн 
амьдралын зам харгуй таныхтай солбилцож улмаар 
ашиг, сонирхлын зөрчилдөөн үүсч болох талтай.
Та хэзээ сэтгэл хангалуун, аз жаргалтай байдаг вэ? 
Та амьдрал, амьжиргаагаа сайжруулахыг хүсч байна 
уу? Та юуг хамгийн ихээр хүсч, хүлээж байна вэ? Ер 
нь хангалуун, сайхан амьдрал гэж юуг илэрхийлээд 
байна вэ? Энэ нь зөвхөн амьдралаа авч явах 
хангалттай хоол, хүнс, тэжээлээр хангахыг хэлэх үү? 
Ямар төрлийн хэрэгцээг суурь хэрэгцээ хэмээн үзэж 
хангаж байх нь зүйтэй вэ?
Бидний хамгийн наад захын хэрэгцээ болох хоол, 
хүнс, ундны ус, байр, сууц, хувцас хунар хийгээд 
эрүүл мэнд зэргийг суурь хэрэгцээ хэмээн ойлгож 
болох ба бид энэ хэрэгцээгээ шууд хангаж байх 
ёстой. Мөн үүнээс гадна бид амьдралынхаа аюулгүй, 
баталгаатай байдлыг хангах, үе тэнгийхэн болон 
өөр бусад хүмүүстэй нийгмийн сайн харилцаанд 
оршиж, бусдыг хайрлаж, хүндлэх ба бусдаар 
хайрлуулах, хүндлүүлэх, мөн өөрсдийн хүсэл, 
мөрөөдлөө биелүүлж, нөөц, боломжоо ашиглах 
зэрэг хэрэгцээгээ хангаж байх шаардлагатай.

Сайхан, сэтгэл хангалуун 
бөгөөд үнэ цэнэтэй 
амьдралын дүр төрх ямар 
байх бол?

1987 онд НҮБ-ын захиалгаар 
Брутландын хорооноос 
“Тогтвортой хөгжил” нэртэй 
стратегийн баримт бичгийг 
боловсруулсан юм. 

“Áóñäûí ç¿éëñýä 
õîð õîõèðîë 
ó÷ðóóëàõã¿é 
àìüäàðâàë 
ñàéí ñàí.”

Вольфганг Вруннер 
Готланд дахь дунд 

сургуулийн багш, 
Швед улс

ÕÀÍÃÀËÓÓÍ ÑÀÉÕÀÍ ÀÌÜÄÐÀÕÓÉ
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Мянганы хөгжлийн зорилтууд
Өнөөдөр манай дэлхий дээр нэг тэрбум гаруй хүн 
нэн ядуу, өлсгөлөнгийн байдалд аж төрж байна. 
Өвчин болон бусад шалтгаанаар дэлхий дээр өдөрт 
гучин сая хүүхэд амь насаа алдаж байна. 40 сая хүн 
ДОХ-ын халдвар аваад байна. Мөн нэг тэрбум хүн 
өдөрт 1000 гаруйхан төгрөгний орлоготой байна. 
НҮБ-ын гишүүн орнууд дэлхий нийтийн хөгжлийн 
олон улсын нийтлэг хөтөлбөрийг 2000 онд санал 
нэгтэй баталсан билээ. Бодит ач холбогдол талаас 
нь авч үзвэл, үр дүнг нь хэмжиж болохуйц, тодорхой 
хугацаанд хэрэгжүүлэх найман зорилтыг онцлон авч 
үзжээ. Тэдгээрийг 2015 он гэхэд ханган биелүүлэх 
бөгөөд тогтвортой нийгмийг бүтээн байгуулахад 
хувь нэмэр оруулах зорилт дэвшүүлсэн юм. Тэдгээр 
найман зорилтод хэт ядуурал ба өлсгөлөнг устгах, 
бүх нийтээр бага боловсролыг эзэмших, хүйсийн 
тэгш байдлыг сайжруулж, эмэгтэйчүүдийн эрх 
мэдэл, үүргийг нэмэгдүүлэх, ДОХ болон өөр бусад 
өвчнүүдтэй тэмцэх, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах, 
жирэмсэн эхийн эрүүл мэндийг сайжруулах, 
хүрээлэн буй орчны тогтвортой байдлыг хадгалах 
ба хөгжлийн төлөө дэлхийн нийтийн түншлэлийг 
хөгжүүлэх зэрэг зорилтуудыг багтаасан байна.
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Тогтвортой хөгжлийг ер нь экологийн зааг, чадавхийн 
хүрээнд хийх байнгын үргэлжилж байх аялал хэмээн 
ойлгож болно. Бусад хүмүүст, байгаль орчин болон 
нийгэмд цаг хугацаа ба орон зайн хувьд ямар нэгэн 
хохирол учруулалгүйгээр хангалуун сайхан амьдрах нь 
урт хугацааны зорилт болон тавигдаж байна. Өөрөөр 
хэлбэл, хайрлан халамжилна гэсэн үг! Харин хайрлан 
халамжлахдаа гурван хэмжүүрээр буюу экологи, 
нийгэм ба эдийн засгийн хэмжигдэхүүнээр илэрхийлэх 
боломжтой.
Хэдийгээр байгаль, хүрээлэн буй орчны доройтлын 
эсрэг ажилд эрчимтэй хөрөнгө оруулалт хийгдэж буй 
ч эх дэлхийн “эрүүл мэнд” улам доройтсоор байна. 
Байгалийн нөөцийн хомсдол, ургамал, ан амьтан болон 
экосистемүүдэд үзүүлж буй сөрөг нөлөө улам нэмэгдэж 
байгаагаас гадна хүрээлэн буй орчны "өр, төлөөс" 
нэмэгдэж олон хүн улам ихээр шаналж, зовсоор байна. 

Тогтвортой хөгжил гэсэн нэр томъёо НҮБ-ын хамгийн 
том хурлын үеэр бүх дэлхийд танигдах болсон. Энэ 
хурал 1992 онд Рио де Жанейрод болсон бөгөөд 
бүх орны төрийн төлөөлөгчид тэнд хуран цугларч 
Тогтвортой хөгжлийн төлөө ажиллахыг зөвшөөрсөн.
Гэвч тогтвортой хөгжил гэж юуг хэлж байна вэ? Тархай 
хэсгүүдэд бутрах ёсгүй бөгөөд харин тогтвортой оршин 
тогтнож байх тэр зүйл маань тэгээд юу юм бэ? Мөн 
түүнчлэн ямар, бас юунд хүрэх хөгжлийн төлөө бид 
ийнхүү зорьж, тэмүүлж байгаа билээ?

“Ìèíèé áîäëîîð 
òîãòâîðòîé 
õºãæèë ãýäýã íü 
¿¿ðä, á¿ãäýä íü 
õ¿ðýëöýõ¿éöýýð 
áàéõûã õýëíý.”
íýðýý áè÷ýýã¿é 
ñóðàã÷èéí áè÷âýð

ÒÎÃÒÂÎÐÒÎÉ ÕªÃÆÈË ÃÝÆ ÞÓ ÂÝ?
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Тогтвортой хөгжил

НҮБ-аас тогтвортой хөгжлийг доорх байдлаар тодорхойлсон байдаг: 
“Тогтворой хөгжил гэдэг нь ирээдүй хойч үеийнхнийхээ хэрэгцээгээ 
хангах боломжийг сүйтгэхгүйгээр өнөөдрийнхөө хэрэгцээг хангах 
хөгжил юм”. Товчхондоо хэлэхэд бидний эрэлт хэрэгцээг хангахуйц 
хөгжлийг хэлнэ гэсэн байдаг. Харин тодруулах асуулт бол хэний 
хэрэгцээг билээ? Минийх үү, эсхүл чиний хэрэгцээг үү? Бидний 
үндсэн хэрэгцээ болох хоол хүнс, хувцас хунарын талаар бид 
ойлгоод байна уу? Эсвэл бидний аялж үзэх, өөрсдийн гэр орноо 
гоё, чамин тавилга, хэрэгслээр чимэх, эсвэл хавтгай дэлгэцтэй юмуу 
плазма зурагт авах тэр хүсэл, сонирхлын талаар яриад байна уу?
Ямар гээч тогтвортой хөгжлийг дэмжээд байна гэдгээ тодорхойлох 
оролдлогын хүрээнд Риогийн дээд хэмжээний уулзалтаас ирээдүйн 
талаар нэгдмэл, цогц үзэл баримтлалыг дэвшүүлэн тавьсан юм. 
Тогтвортой хөгжил гэдэг нь гурван тодорхой хүрээг буюу экологийн, 
нийгмийн ба эдийн засгийн хүрээг нэгдмэл байдлаар, харилцан 
уялдаатай авч үзэхэд оршино гэжээ. 
Тодорхойлолтыг тайлбарлаж ойлгох тал дээр хэд хэдэн өөр ялгаатай 
үзэл, хандлага байдаг. Тухайлбал, зарим хүмүүс байгаль, хүрээлэн 
буй орчныг чухалчилж авч үзэж байхад зарим нь эдийн засгийн 
тогтвортой хөгжил бүхий ардчилсан, эрх тэгш нийгмийн асуудалд 
илүүтэй анхаарал, ач холбогдол өгөх хандлага байна. Харин эдгээр 
гурван хэмжигдэхүүн таны хувьд ямар утга, агуулгыг илэрхийлж буй 
хийгээд та тэдгээрийг хэрхэн яаж тайлбарлахсан бол?
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Тогтвортой нийгмийн гурван 
хэмжигдэхүүн

Тогтвортой нийгмийн гурван хэмжигдэхүүнийг 
гурван тойргоор илэрхийлэн тайлбарлая. 
Хамгийн гадна орших экологийн тойрог нь 
биологийн олон янз байдал, экосистемийг 
хайрлан хамгаалах, гамтай ашиглахтай холбоотой 
бөгөөд бүхэлдээ, бүх юмны үндэс суурь болж 
байдаг экологийн бааз суурийг илэрхийлнэ. Хүн 
төрөлхтний амьдралын баталгаа болж байдаг 
байгаль орчин, түүний экологийн үйл явцыг урт 
удаан хугацааны турш хадгалан үргэлжлүүлэх нь 
амин чухал ач холбогдолтой үйл хэрэг билээ. 

Байгаль дэлхий бид бүхэнд өргөн хүрээний 
үнэгүй үйлчилгээ, тухайлбал, байгаль дахь ус 
цэвэршүүлэх үйл явц, хэт ягаан туяаг шүүх 
замаар түүний сөрөг нөлөөнөөс хамгаалах, 
ургамал тоосруулагч шавжийн үүрэг зэрэг олон 
төрлийн, өргөн хүрээний амин чухал үйлчилгээг 
үзүүлж байдаг билээ. Байгальд үүрэггүй, учир 
шалтгаангүй зүйл байдаггүй билээ. Экологийн 
хүрээ нь хүний бүхий л үйл ажиллагааг гаднаас 
нь хүрээлж байдаг амин чухал тойрог, орчлыг 
бүрдүүлнэ. 
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Нийгмийн хүрээг илэрхийлж буй тойрог нь 
хүний хүчин зүйлтэй холбоотой хэмжигдэхүүнийг 
илэрхийлэх ба бид бүгд харилцан бие биенээсээ 
хамааралтай харилцаанд оршиж, газар дэлхий 
дээр байгаа нөөц, баялгийг тэгш ба тэнцвэртэйгээр, 
ардчилсан зарчмын дагуу хуваан хүртэх замаар 
амьдрах ёстойг илэрхийлж байгаа юм. Товчоор 
хэлбэл, бидний наад захын хэрэгцээг хангаж, 
хүний эрхийг хүндэтгэж байдаг нийгмийг 
бүрэлдүүлж буйн илэрхийлэл юм. Нийгмийн 
хүрээнд хүний сайн, сайхан амьдралыг 
цогцлоох, дэмжин тэтгэхийн тулд бүхий л үйл 
ажиллагаа хэрэгжиж байдаг. 
Гэтэл бид хүний яг ямар хэрэгцээг онцлон авч 
үзэх гээд байна вэ?

Хэн бүхний оролцоог хангасан, аюулгүй, 
нэгдмэл байдал болон соёл урлагийг 
дээдэлсэн, аз жаргалтай, сэтгэл хангалуун 
иргэд бүхий нийгмийг бид хэрхэн цогцлоох вэ?
Эдийн засгийн тойрог хүрээ нь аж ахуйтай 
холбоотой чухал цогц асуудлыг илэрхийлж 
байдаг, тодруулбал, бидэнд байгаа нөөц, эх 
үүсвэр буюу материаллаг болон хүний нөөцөө 
хэрхэн ариг гамтай ашиглахтай холбоотой 
хүрээ юм. Эдийн засаг бүхэлдээ хөрөнгө, 
санхүү гэхээсээ ашиг, сонирхолд илүүтэй 
хөтлөгдөж байдаг. Нийгэмдээ бүхэлд нь эдийн 
засгийн үр өгөөжийг өгч байдаг, бүтээсэн 
хийгээд байгалийн нөөц хөрөнгө, капиталд 
эрсдэл, аюул учруулж байдаггүй тийм л эдийн 
засгийн хөгжлийг илэрхийлэх оролдлого юм.
Нийгмийн хувьд шударга бус, мөн экологийн 
хүрээтэй уялдаж, нийцдэггүй тийм эдийн засаг 
тохирохгүй нь илэрхий юм. Өөрөөр хэлбэл, 
тогтвортой шалгуураар үйл ажиллагаагаа 
хэрэгжүүлэх нь эдийн засгийн хувьд үр 
ашигтай төдийгүй түүний утга, агуулгад бүрнээ 
нийцэж байна. 

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF) нь 
өөрийн үйл ажиллагааг экологийн асуудалд 
хандуулахдаа нийгэм ба эдийн засгийн 
хэмжүүрүүдийг байгаль, орчныг хамгаалах 
ажилтай уялдуулан нийцүүлэх чиглэлийг 
баримтлан ажиллаж байна. 

Тогтвортой хөгжлийг 
тайлбарласан олон 
тодорхойлолт байдаг. Гэвч 
уг үндсэн суурь утга нь 
хайрлаж, хамгаалахтай 
холбогдож байна:
• Өөрсдийгөө хайрлаж, 

хамгаалах
• Бусдыг хайрлаж, 

хамгаалах
• Эх дэлхийгээ хайрлаж 

хамгаалах 
• Ирээдүй хойч үеэ 

хайрлан хамгаалах 

Их Британы Боловсрол, 
ур чадварын яам
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Тогтвортой хөгжлийг цогцлоохын тулд 
боловсролын тогтолцооны гүйцэтгэх үүрэг, 
хүсэл эрмэлзлийг тодорхойлох нь нилээд 
ээдрээтэй хийгээд олон талтай асуудал юм. 
Уг судлагдахууныг дөрвөн бүрэлдэхүүн буюу 
“юуг”, “яагаад”, “хэрхэн”, “хаана” гэсэн асуултаар 
тодорхойлбол дараах асуултад хариулт өгөх 
зайлшгүй шаардлагатай тулгарч байна. 

• Гол зорилго нь юу вэ? 
• Яагаад тогтвортой хөгжлийн боловсрол чухал 

гэж? 
• Бүтцийн хувьд тогтвортой хөгжлийн 

боловсролыг хэрхэн яаж тогтоох нь зүй 
зохистой вэ? 

• Тогтвортой хөгжлийн боловсрол хаана 
хэрэгтэй вэ?

“Äýëõèéí ò¿âøèíä 
àâ÷ ¿çâýë õóâü õ¿í 

äýíä¿¿ º÷¿¿õýí 
ìýò ñýòãýãäýë 

òºð¿¿ëæ áîëîõ þì. 
Ãýâ÷ îëîí òîîíû 

õ¿ì¿¿ñ íýãäýýä 
ìàø ãàéõàìøèãòàé 

ººð÷ëºëòèéã 
õýðýãæ¿¿ëæ ÷àäíà” 

ÒÎÃÒÂÎÐÒÎÉ ÕªÃÆËÈÉÍ 
ÁÎËÎÂÑÐÎË
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“Øèíý çóóíä 
áèäíèé ºìíº 
òóëãàð÷ áóé 
õàìãèéí òîì ñîðèëò 
áîë "òîãòâîðòîé 
õºãæèë" õýìýýõ 
õèéñâýð ñîíñîãäîæ 
áàéæ ìàãàäã¿é 
ýíýõ¿¿ îéëãîëòûã 
äýëõèéí á¿õ 
õ¿ì¿¿ñèéí õóâüä 
áîäèò áàéäàë 
áîëãîí õóâèðãàõ 
ÿâäàë þì.” 

                  Кофи Аннан
                   НҮБ, 2001 он.

ÃÎË ÇÎÐÈËÃÎ ìààíü þó âý? 

Гол зорилго бол тогтвортой ирээдүйг бүтээн 
байгуулахад шаардлагатай боловсрол, мэдлэг, 
чадавхтай, мөн түүний төлөө урам зоригтой, 
бүтээлчээр ажиллаж чаддаг иргэд, хүмүүсийг 
бэлтгэх явдал юм. Шударга, тэгш эрх, эдийн 
засгийн аюулгүй байдлыг хангасан, экологийн 
нөөц, чадавхтай, ардчилсан нийгмийг байгуулахад 
орон нутгийн ард иргэд, хувь хүн, хүүхэд та бүхэн 
өөрсдийн хувь нэмрээ оруулах хэрэгтэй. Ингэж 
чадсан нөхцөлд бид орон нутаг, аймаг, эх орон, 
бүр цаашлаад эх дэлхийнхээ сайн сайхны төлөө 
хүчээ нэгтгэж, хамтран сайхан ирээдүйг бүтээж 
чадна гэсэн үг.
Дэлхийн олон орон тогтвортой хөгжлийн 
боловсролыг дэмжин, өөрчлөгдөн буй дэлхий 
дээрх байнгын үргэлжлэх үйл явц байх ёстой 
хэмээн үздэг. 
Байгаль орчин болон нийгэмд цаг хугацаа, орон 
зайн хувьд ямар нэгэн хохирол учруулалгүйгээр 
сайхан, хангалуун амьдралаар амьдрах нь урт 
хугацааны зорилт болж байна. Хувь хүний хувьд 
тогтвортой нийгэмд үр бүтээлтэй ажиллаж, 
амьдрахад шаардлагатай мэдлэг, чадварыг 
хөгжүүлэх буюу өөрөөр хэлбэл, мэдлэг, боломж 
болон сэдэлжүүлэлтийг буй болгох шаардлага 
тулгарч байна. Илүү глобал, дэлхийн түвшний 
байр сууринаас авч үзвэл хүн бүр өчүүхэн 
мэт сэтгэгдэл төрүүлж болох юм. Гэвч 
олон хүмүүс нэгдээд маш гайхамшигтай 
өөрчлөлтийг хэрэгжүүлж чаддаг билээ.
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ЯАГААД Тогтвортой хөгжлийн 
боловсрол гэж?
Дэлхийн өнөөгийн хөгжил тогтвортой бус байна. 
Бид гараг дэлхийн өмнө тулгарч буй бэрхшээлийг 
амжилттай шийдвэрлэж, боломжуудыг үр өгөөжтэй 
ашиглаж, илүү тогтвортой ирээдүйг цогцлоон 
бүтээхийн тулд өөрсдийгөө зохих ёсоор мэдлэгжүүлж, 
чадваржуулах шаардлага тулгарч байна. Өөрөөр 
хэлбэл, бидний амьдарч буй орчин дахь байгаль 
экологийн сүйрэлтэй холбоотой асуудал, нийгэм дэх 
зөрчил, маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх, эдийн 
засгаа хямралаас гарган улс орноо тогтвортой 
хөгжүүлэхэд боловсрол чухал үүрэгтэй. Дэлхийн болон 
үндэсний түвшний олон бичиг баримтанд цэцэрлэг, 
ерөнхий боловсролын сургууль, коллеж, их дээд 
сургуулийг тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгох 
байгууллага хэмээн дурдсан байдаг. Энэ ч үүднээс 
Монгол улс боловсролын шинэчлэлтэй уялдуулан 
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хийгдэж буй нэг шинэчлэл нь тогтвортой хөгжлийн 
боловсролын үзэл санааг сургалтын хөтөлбөрт 
тусгах шийдвэр гарган хэрэгжүүлж байна. 2006 онд 
Монгол улсын засгийн газраас батлан хэрэгжүүлж 
буй “Монгол улсын боловсролыг 2006-2015 
онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө” нь бүхэлдээ 
тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санаанд 
суурилсан байдаг. 

Хичээл, судлагдахуунуудын агуулгыг яагаад 
дахиад өөрчлөх гээд байгаа юм бэ? Яагаад гэвэл 
тогтвортой хөгжлийн боловсрол нь байнгын 
үргэлжилж байх үйл явц юм. Нийгэмд болж байгаа 
өөрчлөлтүүдийн нөлөө нь сургуульд ч бас тусч 
байдаг билээ. Сургуулиуд нийгмийн хөгжлийг 
дагах эсвэл шинэ сэтгэлгээ, хандлагаар асуудалд 
хандах уу? Ирээдүйд бид бүгдийг юу хүлээж 
буйг хэн ч итгэл төгс урьдчилан хэлэх боломжгүй 
билээ. Гэтэл өөрчлөлтийн явц маш хурдацтай 
өрнөсөөр байна. Тиймээс ирээдүй хойч үе маань 
өөрчлөлтөд дасан зохицох, бэрхшээлийг даван 
туулах чадавхтай байх ёстой. 
Манай улсын ерөнхий боловсролын сургуулийн 
зорилгыг “Одоогийн болон ирээдүйн нийгмийн 
амьдралд оролцох цогц чадамж бүхий бүтээлч, 
шүүмжлэлт сэтгэлгээтэй, насан туршдаа 
суралцах чадвартай иргэн төлөвшүүлэх” хэмээн 
тодорхойлсон байдаг. 

“Èðýýä¿é õîé÷ ¿å 
ìààíü ººð÷ëºëòºä 
äàñàí çîõèöîõ, 
äàâàí òóóëàõ 
÷àäàâõòàé áàéõ 
¸ñòîé.”
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БҮТЦИЙН ХУВЬД тогтвортой хөгжлийн 
боловсролыг хэрхэн яаж төлөвшүүлэх 
нь зохистой вэ?
Мэдлэгийн тухай эргэцүүлэхэд, өөрчлөгдөн хувьсаж буй дэлхий 
ертөнцийн тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх сорилт түүний 
өмнө тулгарч байгааг зүйрлэвэл завиар аялангаа голын урсгал 
даган олон тооны угалзалсан тохойгоор эргэн, газар нутгийн 
олон янзын дүр төрхийг туулж буй хүний сэтгэгдэл ямар байдаг 
билээ тийм амьдралын төөрөг, замналтай харьцуулж болох 
юм. Хэдийгээр бид мэдлэгт тулгуурласан нийгэм, мэдээллийн 
эрин зуун хэмээн нэрийдсэн үед амьдарч, боловсрол эзэмшиж 
байгаа ч байгаль орчинд үзүүлж буй дарамт улам нэмэгдсээр 
байна. Тиймээс боловсролын шинэлэг аргачлал, шинэ 
хандлага зайлшгүй шаардлагатай болж байна. Гэвч тогтвортой 
хөгжлийн боловсролын бүтцийг хэрхэн яаж тодорхойлбол зүйд 
нийцэх бол? Тогтвортой хөгжлийг цогцлоохын тулд өнөөгийн 
залуус мэдлэг, боловсрол, арга, хэрэгслийг хангалттай 
хэмжээнд эзэмшсэн гэж үзэж болох уу? Дэлхийн байгаль 
хамгаалах сан (WWF)-гийн хувьд бид үндэс, сууриасаа эхэлж 
өөрчлөлт хийж, улмаар үйл ажиллагаанд шаардагдах мэдлэг, 
чадварыг олж авах, хөгжүүлэхийн тулд үндсэн үзэл баримтлал, 
зарчмуудаа тодорхойлох нь зүйтэй гэж үзэж байна.

Тулгын зургаан чулуу
Тогтвортой хөгжлийн боловсролын бүтээлч үндэс суурь хэмээн 
чухалчлан тулгын зургаан чулууг тодорхойлоод байна.  Тухайн 
тулгын чулуу тус бүрийн хувьд шинэ мэдлэгтэй уян хатан 
хийгээд боловсронгуй хэлбэрийн бүтцээр холбогдсон гэж 
дүгнэж байна.

Тогтвортой 
хөгжлийн 

боловсрол

Сурагч 
төвтэй 
сургалт

Насан 
туршийн 

боловсрол

Нэгдмэл цогц 
аргачлалЭргэцүүлэхүй

Ялгаатай 
байр суурь, 
үзэл бодол

Үйл 
ажиллагааны 

ардчилсан 
арга зүй
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Насан туршийн боловсрол

Тогтвортой нийгмийг бүтээн цогцлоох нь байнгын 
үргэлжлэх үйл явц байх бөгөөд түүний явцад 
бид байнга эргэцүүлж, дахин боловсруулалт 
хийж сайжруулах, шинэчлэх үйл ажиллагааг 
тогтмол хийх шаардлагатай. Сурагч эсвэл багш, 
хэрэглэгч эсвэл үйлдвэрлэгч, иргэн эсвэл улс төрч 
хэн ч байсан амьдралд гүйцэтгэх үүрэг, хүлээх 
хариуцлага шат тус бүртээ суралцах, насан турш 
боловсрохыг шаардаж байдаг. Нийгмийн зүгээс 
бүх нийтийн суурь болон ерөнхий боловсрол, 
насанд хүрэгсдийн боловсролын хөтөлбөр г.м. 
явуулж буй ч өдөр бүр хүмүүс албан ба албан бус 
хэлбэрээр тогтмол суралцаж, боловсорч байдаг. 
Тиймээс суралцах нь насан туршийн, байнгын 
үргэлжилдэг үйл явц юм. Хүүхэд хөгжлийнхөө 
явцад эхний алхмаа хийж явж сурахаас эхлээд 
үг, хэллэг сурч хэлд орж, дугуй унаж, улмаар 
сургуульд орж суралцдаг. Хүүхэд байхаасаа 
эхлээд бид телевизийн нэвтрүүлэг үзэх, ном 
зохиол унших, хүмүүстэй харилцаанд орох, аялах, 
янз бүрийн нөхцөл байдалтай тулгарах гэх мэт 
амьдралын өдөр тутмын үйл ажиллагаанаас 
байнга суралцсаар байдаг. Сониуч зан, магадгүй 
насан туршийн боловсрол олох үйл явцын хамгийн 
гол шинж чанар байдаг болов уу. Юмс үзэгдлийн 
учир холбогдлыг олох гэж мэрийх, эрэл хайгуул, 
нээлт хийх, гайхан баясах болон аливаа зүйлийг 
ажиглах зэрэг нь сониуч занг байнга дагалдаж 
байдаг үйл хөдлөл билээ. Мэдлэгт хүрэх зам 
шулуун, энгийн хялбар байх нь ховор бөгөөд 
ихэвчлэн нөр их хөдөлмөр, алдаж онох урт замыг 
туулахад хүргэдэг.  Тиймээс сониуч зан бид 
бүхнийг бодит байдалтай, таныг надтай холбогч 
гүүрийн үүрэг гүйцэтгэж байдаг. 
Бид бүгдийн олж авсан мэдлэг нь 
эргээд хүрээлэн буй орчин, дэлхийг 
ойлгох тэрхүү мэдлэг, ойлголтод нөлөө 
үзүүлж байдаг. Тийм учраас боловсрол, сургалтын 
янз бүрийн нөхцөл байдалд, хувь хүний мэдлэг, 
туршлагыг харгалзан үзэх, холбон бататгах үйл 
явц ихээхэн чухал ач холбогдолтой болж байна.

Зөгий, хэдгэнэ нь 
өөрсдийн үр, төл, хойч 
үедээ хамгийн найдвартай 
нөхцөлийг бүрдүүлэх 
боломжийг хангах үүднээс 
үүрээ барихдаа нүд 
бүрийг нь зургаан талт 
гексагон хэлбэртэйгээр 
өрж тэлдэг байна. Энэ 
мэдлэг нь тэдгээрийн 
генийн түвшинд 
програмчлагдан сууж 
өгсөн байдаг.

Тогтвортой 
хөгжлийн 
боловсрол
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Сурагч төвтэй сургалт

Мэдлэг олж авах нь уйгагүй хүч хөдөлмөр 
шаардсан, дандаа сонирхолтой, хялбар бус байдаг 
үйл явц билээ. Гэсэн хэдий ч нэгэнт мэдлэг олж 
авсан байхад ачаа болохгүйгээр цаг ямагт өөрт 
чинь үр өгөөжөө өгч байдаг. Миний хувьд мэдлэг 
олж авч, түүнийг насан туршийн боловсролын 
үйл явцын дунд нөгөөтэйгүүр намайг хүрээлж буй 
нийгмийн орчинд бүтээж байдаг. Би мэдлэгийг 
ихэвчлэн ганцаар байхдаа мөн зарим тохиолдолд 
бусадтай санал бодлоо хуваалцах, солилцох 
явцад олж авдаг. Суралцахуйн үйл явц бүхий л 
цаг хугацаанд явагдаж байдаг төдийгүй нийгэм 
болон соёлын нэгдмэл орчилд өрнөж байдаг. 
Мэдлэгийн талаар ийнхүү байр суурийг баримтлах 
нь хувь хүний өөрт нь хадгалагдаж буй тэрхүү 
өмнөх мэдлэг, туршлагаас эхлэн түүнд тулгуурлан 
сургалт, аливаа бусад үйл ажиллагааг явуулах нь 
ач холбогдолтой болохыг ойлгуулж байна.

Education for 
Sustainable 

Development
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Нэгдмэл цогц аргачлал

Хүмүүсийн хүсэл, сонирхолд нийцсэн, утга 
төгөлдөр бөгөөд бодит нөхцөл байдалд 
тулгуурласан тийм тогвортой хөгжлийн 
боловсролыг нэгдмэл, цогц аргачлалын 
тусламжтайгаар л идэвхжүүлэх, амьдруулах 
боломжтой. Ногоон тойрог буюу нийгмийн үндэс 
суурийг бүрдүүлж байдаг экологийн тухай суурь 
мэдлэгийг олгох зайлшгүй чухал юм. Энэ талаарх 
мэдлэгт экологийн хүрээний тухай, системтэйгээр 
сэтгэн бодох чадвар, энергийн урсгалууд, төрөл 
бүрийн мөчлөгүүдийн тухай, байгаль орчин 
дахь харилцан үйлчлэл болон биологийн олон 
янз байдал, ялгааны талаарх суурь мэдлэг, 
ойлголтыг багтаан авч үзэх нь зүйтэй болов уу. 
Түүнчлэн, тогтвортой хөгжлийн боловсролын 
тухай мэдлэгт хүний хэрэгцээний тухай, хэл, соёл, 
бүтээлч сэтгэхүй, ёс зүйтэй болон амьдралын 
утга учиртай холбоотой асуудлуудаас гадна 
ирээдүйд тулгамдсан асуудал болох эрчим хүчний 
эх үүсвэртэй холбоотой сорилт бэрхшээл болон 
нөөц, баялаг хэмнэсэн барилга, байгууламжийн 
асуудлыг хэрхэн технологийн тусламжтай 
шийдвэрлэх боломжийн тухай мэдлэг ойлголтыг 
өгөх шаардлагатай. 

Бүх юм харилцан холбоотой, уялдаатай оршиж 
байдаг билээ. Түүний хэсэг, үе шат тус бүрийг 
тусад нь салгаж үзэж, ойлгох боломжгүйтэй 
адил хичээл тус бүрийг бие биенээс нь салангид 
үзэж судлах нь учир дутагдалтай юм. Бидний 
буруу зуршил экологийн тэнцвэрт байдлыг 
алдагдуулснаас болж бид бүгдийн амьдралд 
нөлөөлж өөрөөр амьдрахад хүргэж болох билээ.

”Õî¸ð ¿íýí áèå 
áèåíòýéãýý 

óóëçàõààð ìîðäæýý. 
Íýã íü õ¿ðýýíèé 

òºâººñ èðñýí áîë 
íºãºº íü ººð 

ãàçðààñ èðñýí 
áºãººä òýä õààíà 
óóëçàëäàõûã áèä 

á¿õèé ë áîëîìæèéã 
àøèãëàí ¿çýæ, õàðàõ 

ë ¿ëäýæ áàéíà”.
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Үйл ажиллагааны ардчилсан зарчим,
арга зүй

Тогтвортой хөгжил нь хүн бүрээс идэвхтэй 
оролцоо, хариуцлага хүлээх чадварыг шаардаж 
байна. Бид өөр өөрсдийн гүйцэтгэж байдаг 
янз бүрийн үүргийнхээ, хүрээнд, тухайлбал, 
үйлчлүүлэгч болон үйлдвэрлэгч, мөн улс төрч 
болон сонгогчдын хувьд нийгмийн хөгжилд 
нөлөө үзүүлж байдаг. 

Хүмүүс бид ердийн нөхцөлд төдийлөн 
ардчилсан байж чаддаггүй. Ардчилал бол бид 
бүгд төлөвшлийн үе шатандаа суралцах ёстой 
тийм зүйл юм. Ардчиллыг бид аажмаар, үе 
шаттайгаар бүрэлдүүлж, буй болгодог зүйл 
юм. Хэрэв бид нийгмийн тогтолцоо болон 
бүтээн байгуулалтын салшгүй хэсэг, биечлэн 
оролцогч байхыг хүсэж байвал бид идэвхтэй, 
хариуцлагатай бөгөөд хүсэл тэмүүлэл, 
эрмэлзэлтэй байх ёстой. Манай залуучуудын 
хувьд энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл дараах 
нийгмийн үүрэгт дадлагажин туршлагажхыг 
хэлэх болов уу. Тухайлбал, бусдад хүлээцтэй 
ханддаг байх, өөрийн бодол, санаагаа 
илэрхийлж, ойлгуулах, бусдыг сонсож сурах, бие 
биенээ хүний хувьд ойлгож, хүндлэх ба бусдын 
үзэл бодлыг хүндэтгэх, хамтран ажиллах, 
хариуцлага хүлээх, тунгаан эргэцүүлэх ба 
идэвхтэй оролцох гэх мэт.  

Ардчилал нь мэдлэгтэй нягт уялдаа холбоотой 
байдаг. Бид өөрсдийгөө хөгжүүлж, мэдлэгээ 
улам гүнзгийрүүлж сайжруулах уу, эсвэл 
бэрхшээлтэй асуудлын шийдлийг бусдад үлдээх 
үү? Хэрэв бид ардчиллын үйл явцад оролцохыг 
эрмэлзэж байгаа бол зохих мэдлэг, чадвартай 
байх ёстой бус уу? Ер нь мэдлэг нь ардчиллын 
нэг үндсэн урьтал нөхцөл, мөн эрх мэдэл мөн 
бус уу?

Тогтвортой 
хөгжлийн 
боловсрол

Ярилцлагын дадлага
Ардчиллын нэг нөхцөл 
бол ярилцлага, санал 
солилцох үйл явц тул түүнд 
дадлагажих шаардлагатай. 
Дараах сайн жишээ болох 
“Исландын загвар”-ын 
тусламжтайгаар түүнд 
хэрхэн дадлагажиж болохыг 
харъя:

Шийдвэрлэх гэж буй 
асуудал...
1. Шийдвэрлэх гэж буй 
асуудлаа тодорхойлъё. Яг 
ямар асуудал байна? Задлан 
шинжилгээ хийж, эргэцүүлэн 
бодож тунгаана уу.
2. Оролцогчдын санал, 
сэтгэгдэл ямар байна вэ? 
Бусдын зовлон ойлгох, хамт 
санаа зовох чанар хэнд нь 
байна? Санаа сэтгэл нь юунд 
зовж, шаналж, ямар сэтгэл 
хөдлөл илэрч байна вэ?
3. Асуудлыг шийдвэрлэхийн 
тулд би юуг хийж чадах 
вэ? Энд зөв, эсвэл буруу 
хариулт гэж байхгүй болно.
4. Үр дагаврыг нь 
тодорхойлно уу. Одоо юу 
болоод байна вэ? Тохиолдож 
болох хамгийн сайн, мөн 
хамгийн муу зүйл юу, юу 
байж болох вэ?
5. Хамгийн шилдэг шийдэл 
дээр харилцан нэгдмэл 
шийдвэрт хүрнэ үү.
6. Асуудлыг шийдэх үйл 
явцад маш тодорхой байр 
суурийг баримтална уу.
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Эргэцүүлэхүй

Бид үргэлж ямарваа нэгэн сэтгэгдэл, сэтгэлийн 
хөдлөлийн давалгаа дунд амьдарч байдаг. 
Тэдгээрээс бид зөвхөн өчүүхэн хэсгийг оюун 
ухаандаа шингээж, туршлага болгон хувиргаж 
байдаг. Гэхдээ бид аливаа зүйлийн талаар зөвхөн 
эргэцүүлж, тунгаан авч үзэх тохиолдолд л тухайн 
туршлагыг мэдлэг болгон хувиргаж байдаг. 
Тиймээс зарим үед түр амсхийгээд, өөрсдийн 
туршлага, мэдлэгээ нэг үнэлж, цэгнэж байх нь 
үр дүнтэй байдаг. Эргэцүүлэх, тунгаан бодох 
үйл нь маш олон хэлбэрээр хэрэгжиж байдаг. 
Эргэцүүлэхүй нь нам гүм, тогтмол үргэлжилж 
байдаг дотоод сэтгэхүйн харилцан яриа хэлбэрээр 
өрнөж байх боломжтой. Эсвэл тодорхой, бүтэц, 
зорилго, чиглэлтэй харилцан яриа хэлбэрээр 
өрнөж байдаг. Хэлбэрийн хувьд үнэхээр янз бүрээр 
хэрэгжиж байдаг тунгаан эргэцүүлэх үйл явцад 
бусдыг сонсох, бусадтай ярилцах, бичих, уран 
бүтээл хийх г.м. үйл ажиллагаанууд нь маш чухал 
хэрэгсэл, хэрэглэгдэхүүн болж байдаг. 

Өөрийн хийж буй зүйлээ баримтжуулах дадал, 
мөн шүүмжлэлт, аливаа зүйлд нээлттэй бөгөөд 
уян хатан сэтгэхүйгээр хандах, эгзэгтэй асуултыг 
гаргаж ирэн, хөнддөг байх зэрэг чадварууд нь 
бүгд тунгаан эргэцүүлэхүйн үр дүнтэй хэрэгсэл 
болж байдаг. Өөрчлөгдөн хувьсаж буй нийгэмд 
тогтвортой хөгжлийн талаарх эцсийн бэлэн 
хариулт бид бүгдэд байхгүй байна. Харин бид 
байнга шинээр сэтгэж, өнөөгийн хандлага болон 
үйл явцад чиглэсэн боловсролын явц дахь 
сэтгэлгээний арга замуудад шүүмжлэлтэй хандаж 
байх хэрэгцээ тулгарч байна. Энэ үйл явц багш 
нарт мөн адил хамаатай билээ. Өөрчлөлт хийх 
хүсэл эрмэлзэлтэй мөн шинэлэг сэтгэлгээ, арга 
замд суралцаж байх зориг, тэвчээртэй байгтун!

“Ýðãýö¿¿ëæ òóíãààõ 
ÿâöàä áèä îëæ 
àâñàí òóðøëàãàà 
ìýäëýã áîëãîí 
õóâèðãàæ áàéäàã”
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    Олон талын байр суурь, үзэл бодол

Амьдралыг олон талаас, өөр өөр өнцгөөс харж 
тайлах боломжтой билээ. Жишээлбэл, ёс зүйн, 
түүхэн, олон улсын норм, хэм хэмжээний байр 
сууринаас нь үзвэл эдгээр нь харилцан адилгүй, 
зөрчилтэй, эсвэл бие биенээ нөхсөн, дэмжсэн 
байх нь олонтаа. Өдөр тутмын, орон нутгийн 
асуудлыг тусгасан, бодит амьдралд тулгуурласан, 
нөгөөтэйгүүр янз бүрийн асуудал, бэрхшээлд 
нээлттэй, либерал аргачлалын дагуу хандаж 
байдаг боловсрол, соёл нь хувь хүний, сайн 
үндэслэл бүхий байр суурь буй болох хамгийн 
үржил шимтэй хөрс суурь болж байдаг. Бид 
нэг нь нөгөөгөө буруутган дүгнэх бус харин бие 
биендээ хүндэтгэлтэй хандсан уур амьсгалд өрнөх 
ярилцлага,  хэлэлцүүлгээр асуудлыг шийдвэрлэх 
боломжтой билээ. Ийнхүү асуудалд арай өөр 
өнцгөөс хандсан тохиолдолд, аливаад хэрхэн зүй 
зохистой зохицож амьдарч болох вэ гэсэн асуултад 
хариулах, шийдлийг нь олоход тус дөхөм болох нь 
дамжиггүй. 
Хаана, ямар цаг үед амьдарч байгаагаасаа 
хамаараад хүмүүс бид янз бүрийн үзэл бодол, 
байр суурьтай болж төлөвшдөг. Урьд хүмүүс хөдөө, 
орон нутгийн нөхцөлд илүүтэй ажиллаж, амьдардаг 
байхад өөрсдийн мал аж ахуй, тариан талбай, 
өөрийн нутаг дахь байгалийн ашиг шимийг хүртэн 
амьдарч, хол газар бараг аялж, зорчдоггүй байв. 
Ихэнх жирийн иргэдийн хувьд олон бээрийн тэртээ 
өөр улс орон, өөр үндэстэн ястан амьдарч байдаг 
талаар огт мэддэггүй байв. Харин өнөөдөр бидний 
олонхийн хувьд ажилдаа олон км зам туулан 
хүрдгээс гадна амралт, чөлөөт цагаа дэлхийн 
өөр өнцөгт байдаг улс оронд өнгөрөөж байна. 
Мөн дуртай үедээ дэлхийн дээр, гадаадын улс 
орнуудад ямар үйл явдал болж буй талаар мэдээ, 
мэдээлэл авах боломжтой болсон байна. Үүрэн 
утас, интернетийн тусламжтайгаар бид гэрлийн 
хурдаар мэдээлэл солилцож байна. Заримдаа бид 
бараг хил, хязгааргүй дэлхий ертөнц дээр нэг хотод 
амьдарч байгаа мэт сэтгэгдэл төрдөг. Боловсролын 
талаас авч үзвэл энэ шинэ нөхцөл байдал маань 
бид бүхэнд янз бүрийн өөр үзэл бодол, байр суурьт 
илүү нээлттэй хандах, тэдгээрийг урамшуулан 
дэмжихийг шаардаж байна.

Олон талт байр 
суурь, үзэл 
байдлын жишээ:
• Анхан шатны
• Ёс зүйн
• Түүхэн
• Олон улсын
• Хүрээлэн буй 

орчны
• Орон нутгийн-
 даяаршлын
• Өнгөрсөн, одоо, 

ирээдүй

Тогтвортой 
хөгжлийн 
боловсрол
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ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН 
БОЛОВСРОЛ хаана дэлгэрэх 
ёстой вэ?
Энэ асуултын хариулт маш энгийн. Хаана 
мэдлэгийн үрийг арвин тариалж байна тэнд 
тогтвортой хөгжлийн боловсрол дэлгэрэх ёстой. 
Сурах үйл ажиллагаа нь ихэвчлэн анги, танхим 
дотор хэрэгжиж байдаг. Тэгвэл сурах үйл 
ажиллагааг хаана хэрэгжүүлэх нь зүйтэй вэ? 

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гаас 
хүмүүсийг байгаль орчинтойгоо ойр байж, зэрлэг 
ан амьтан, цэцэг навчис ургахыг ажиглан харж 
нүд, сэтгэлээ баясгаж байхыг дэмжиж байдаг. 
Энэ нь танд аливааг бодит орчин, нөхцөлд нь 
буюу дуу, чимээ, үнэр, байгалийн үзэсгэлэн 
дунд байж оюун санаа, бие сэтгэлээрээ бүхнийг 
мэдрэх боломж олгодог. Аливаа зүйлийг бие, 
сэтгэлээрээ мэдрэх, өөрийн мэдрэхүйн ид 
шидийг хүртэх боломж зөвхөн байгалийн дунд, 
хүрээлэн буй орчинд л илүүтэй тохиолдож 
байдаг. 

Тэгвэл тогтвортой хөгжиж буй нийгмийн бүтээн 
байгуулагчдын нэг байхын тулд байгаль, 
дэлхийдээ ойр байж, түүнтэй тогтоосон 
харилцаагаа хадгалж, сайжруулах нь чухал 
билээ. Иймээс орон нутгийнхаа байгаль, орчныг 
суралцахуйн орчин болгож ашиглах нь эхний 
ээлжинд хийх ёстой алхам юм. Бид амьдарч буй 
орон нутаг, цаашлаад эх орныхоо талаар мэдэж 
авах нь юунаас ч илүү чухал. Бусад улсын 
газар нутаг, байгаль орчинтой танилцаж, хэлхээ 
холбоо тогтоох нь дараагийн алхам байвал 
зүйтэй. Өөр бусад соёл, уламжлалтай танилцаж, 
тэдгээрийн тухай мэдлэг, ойлголтоо нэмэгдүүлэх 
хэрэгтэй бөгөөд бид бүгд уялдаа холбоотой 
оршин тогтнож байдаг гэдгийг ойлгож, ойлгуулах 
нь ихээхэн чухал хэмжигдэхүүн, шинж чанар 
болж байна.

“Õ¿í áîëîâñðîëûã 
çºâõºí àíãè 

òàíõèìä ýçýìøäýã 
ãýäýãò áè èòãýäýãã¿é. 

Õ¿í íàñàí òóðøäàà 
ñóðàëöäàã ãýäýãò 

áè èòãýäýã. Áè íàð, 
ñàð, óñ, ñàëõè, 

áàéãàëèéí ñàéõíûã 
îð÷èíä íü èë¿¿ 
ìýäýðäýã àâäàã 
ãýäýãò èòãýäýã. 

Áè ººðèéãºº 
áàéíà ãýäãèéã 

ìýäð¿¿ëýõ ñýâøýý 
ñàëõèíä èòãýäýã. 

Áè áîäëûíõîî 
òóõàé ýðãýö¿¿ëýëä, 

áàñ ñ¿¿äýðëýõ 
ä¿ðñýä èòãýäýã. 
Áè áàéãàëèàñ, 

àìüäðàëààñ íàñàí 
òóðøäàà áîëîâñðîë 

îëæ àâäàã ãýäýãò 
èòãýäýã.”

Гермунд Селлгрэн
Байгалийн ухааны 

боловсрол, 2003.
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Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гаас 
бидний хүрээлэн буй орчин, байгальтайгаа 
болон орон нутгийн хүн ам, ард иргэдтэй 
нягт ойр дөт байх явдлын үнэ цэнийг ойлгон 
дээдэлж, онцгой ач холбогдол өгч байдаг. 
Хүүхдүүд та бүхэн ч бас тэрхүү үнэ цэнийг 
мэдэрч бага ч атугай үйл хийх хэрэгтэй. Жишээ 
нь, хүүхдийн тогтлоомын талбай, сургууль, 
дотуур байрны орчин, сумынхаа цэцэрлэгт 
хүрээлэнгийн экологийн нөхцөл байдлыг 
сайжруулж ургамал, мод тарьж, усан цөөрөм 
байгуулах, тухайн орчинд хүүхэд хөгшид нарлах 
сандал, хогийн сав зэргийг хийж байрлуулах 
боломжтой. Ингэхдээ орон нутгийн иргэд, 
тухайлбал, эх эцэг, төрийн албан хаагчидтай 
холбоотой нягт, ойр дөт холбоотой байх нь 
ихээхэн чухал юм. Мөн түүнчлэн орон нутгийн 
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцож 
байх нь зүйтэй. 
Жишээ дурьдвал: 
• Орон нутгийнхаа хогны асуудлыг шийдэхэд 

өөрсдийн зүгээс хувь нэмэр оруулах 
хэрэгтэй. Айл өрх, албан байгууллага, 
цэцэрлэг болон бага ангийн дүү нартаа 
хогийг зориулалтын саванд хаях дадал 
зуршлыг эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн ухуулга 
яриа, үйл ажиллагааг санаачлан хийх.

• Багш нарын дэмжлэгтэйгээр сурагчдаас 
төлөөлөл сонгон бүлэг болгож сургуулийнхаа 
экологийн ул мөрийг багасгахад чиглэсэн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө гарган ажиллах.  

• Орон нутгийнхаа байгаль хамгаалагчтай 
хамтран тусгай хамгаалалттай газрын 
ургамлын төрөл зүйлийг хамгаалах, 
бүртгэлжүүлэх ажилд туслалцаа үзүүлэн 
ажиллах.

• Сурагчдынхаа төлөөллийг өөр сургууль 
    руу илгээж, өөрийн үе тэнгийн хүүхдүүдтэйгээ 

орон нутгийнхаа гол усны бохирдлын 
асуудлаар ярилцаж, санал солилцуулах 
нөхцөлийг бий болгох.

• Хэлэлцүүлэг  хийх. Хэлэлцүүлгийн явцад 
залуу хүмүүс эрдэмтэн мэргэд, улс төрчид, 
төрөл бүрийн байгууллагын төлөөлөл болон 
бусад хүмүүстэй уулзан ярилцах, санал 
солилцох, мэтгэлцэх боломжтой байдаг.

“Õ¿¿õäýä îéð äîòíî, 
áàñ ñîíèðõëûã íü 
òàòàõ òèéì îð÷èíã 
á¿ðä¿¿ëæ ºãºõ 
íü ÷óõàë. Òóõàéí 
ãàçàð îðíîîñîî 
õàìààðàëòàé áàéíà 
ãýäýã íü õàéðëàæ, 
õàìãààëàõ, ãàìíàõ 
ñýäëèéã òºð¿¿ëæ 
ºãäºã. ¯¿íèéã 
îéëãîñîí õ¿¿õýä 
áàéãàëü îð÷íîî, ñî¸ë 
çàíøëàà õ¿íäýòãýí 
õàéðëàõ íü ëàâòàé.”

Ларс Олоф Дахлгрен
“Сургуулийн өмнөх 
боловсрол” сэтгүүлд 
гарсан ярилцлагаас, 2006
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ÒÎÃÒÂÎÐÒÎÉ ÕªÃÆËÈÉÍ 
ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ 
ßÂÓÓËÀÕ ×ÀÄÂÀÐ

Бидний амьдралын хэв маяг хүрээлэн буй орчин, 
байгаль дэлхийд ихээхэн хүнд ачаа үүрүүлж 
байдаг. Иймээс бид байгаль орчинд учруулж буй 
экологийн ул мөрийг багасгах ёстой. Гэхдээ хэрхэн, 
яаж үүнийг хийж, хэрэгжүүлэх вэ? 

Тогтвортой хөгжлийг буй болгоход чиглэсэн 
бүхий л хүсэл, зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд 
би, чи, бид бүгд өдөр бүр өөрсдийн зан үйл, 
дадал зуршлаа бага ч гэсэн өөрчилж, хэвшүүлэх 
шаардлагатай. Тиймээс бид бүгд тогтвортой 
хөгжлийн хувийн төлөвлөгөөг хүн бүр дор бүрнээ 
боловсруулах нь зүйтэй. Эх дэлхийнхээ өмнө 
хүлээж буй хариуцлагаа ухамсарлах, ирээдүй 
хойч үеэ хайрлан хүндлэхийн тулд хүсч тэмүүлэх, 
амьдралынхаа хэвшил, хэв маягийг өөрчлөхөд 
нөлөөлөхөөс гадна нийгмийн хөгжилд идэвхтэй 
оролцогч байхын тулд бид шаардлагад нийцсэн, 
хэрэгцээтэй мэдлэг, чадавхыг эзэмшсэн байх 
ёстой.
Тиймээс бид хэрхэн “араагаа” хүчтэй үр дүнтэй 
байхаар сольж, хүрээлэн буй орчны талаарх шинэ 
зан үйлийг хэвшүүлж төлөвшүүлэх вэ? Бид хэрхэн 
яаж амьдралынхаа хэвшил, хэв маягийг өөрчлөх 
вэ? Бид бүгдэд үйл ажиллагааг эхлэх, аливаа 
зүйлийг ажил хэрэг болгоход гурван хүчин зүйл 
нөлөөлж байдаг. Эдгээр нь өсөн нэмэгдэх мэдлэг, 
сонголт хийх боломж болон аливаа гадаад дотоод 
нөлөөлөлд хариу үзүүлэх хүсэл зориг зэрэг юм. 
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 Энэ диаграммын 
тусламжтайгаар мэдлэг, 

боломж хийгээд хүсэл 
зоригийн туслалцаатайгаар 

үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 
цогц чадавхыг хэрхэн буй 

болгохыг харуулав.  

“Ìàíàé ýõ äýëõèé 
äýýð ýõëýýä 
ÿìàð ÷ çàì 

áàéãààã¿é. Õàðèí 
îëîí õ¿í íýãýí 

õ¿ñýë, çîðèëãûã 
õóâààëöàæ, ò¿¿í 

äîð íýãäýæ 
ñóðñíààñ õîéø 

çàì õàðãóé ¿¿ñ÷ 
áóé áîëñîí þì.”

Лу Хсун
зохиолч

Үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх 
цогц чадавхи

БоломжМэдлэг

Хүсэл зориг 
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Гурван бүрэлдэхүүн бүхий үйл 
ажиллагааны цогц чадамж
Дан ганц баримт, нотолгоо, практик ур чадвар, 
илүү гүнзгий ойлголт, ямар нэгэн зүйлийн талаар 
сайтар мэдээлэл авсан байх, саруул ухаан зэрэг 
нь яах аргагүй мэдлэг мөн буюу товчхондоо мэдлэг 
бол бидний мэдэж буй тэр зүйлүүдийг хэлэх болов 
уу. Жишээлбэл, фермийн эзэн өөрийн үнээнүүдээ 
Бразилийн ширэнгэн ойгоос чөлөөлсөн талбай дээрээ 
ургуулсан буурцгаас гаргаж авсан бэлдмэлээр тэжээж 
байгааг мэдэж байгаа. Нөгөөтэйгүүр хэрэв тэдгээр 
үнээнүүдийг орон нутгийнх нь бэлчээр, тэжээлээр 
тэжээсэн бол бид экологийн хувьд илүү шимтэй, 
цэвэр сүү уух болно. Өөрөөр хэлбэл, амьдардаг орон 
нутгийнхаа тухай зарим зүйлийг мэдэхийн хамт орон 
нутгийн хөдөө аж ахуй хэрхэн дэлхийн нөгөө талд буй 
өөр оронтой холбоотой, хамааралтай байдаг тухай 
мэдэж байна. 
Өөр боломж, сонголт оршин тогтнож байгаа газар 
буюу бид хийж чадна гэсэн ойлголтыг боломж төрүүлж 
байдаг. 
Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл хүрээлэн буй орчинд ээлтэй 
оршин тогтнож байдаг нийгмийг бүтээн байгуулахад 
хувь нэмрээ оруулах нь эргээд өөрт тань үр өгөөжтэй 
байна. Хэрэв хүнсний дэлгүүрүүдэд дан органик сүүг 
боломжийн үнээр зараад эхэлбэл хүмүүс түүнийг 
худалдан авах сонирхол мөн адил нэмэгдэх билээ. 
Хүсэл зориг бол хүний дотоод чиглүүлэх хүч 
бөгөөд улмаар хувь хүн түүнд тулгуурлан үйл хийж 
өөрчлөгдөж байдаг. Надад нэг сайхан санаа төрлөө 
гэхэд би түүнийгээ хэрэгжүүлэхийн тулд ямар нэгэн 
зүйл хийх ёстой - харин үүний тулд би боломжуудыг 
олж харах ёстой. Дан органик сүү худалдаалж 
эхэлсний үр дүнд хүмүүсийн эрүүл мэндэд ач тусаа 
өгөх давуу талтай. Бид өөрсдийн амьдарч буй 
орчиндоо тулгуурласан сургалт явуулах нь сурагчдын 
сэдлийг өдөөгөөд зогсохгүй шийдвэрлэх асуудлыг 
тодорхойлох, шийдэл олох зэрэг үйл ажиллагаанд 
татан оролцуулах боломжтой болно. Тиймээс бид 
сурагчдад үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхэд нь 
хангалттай дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж орон зайг нь 
бүрдүүлж өгөх нь зүйтэй. Магадгүй бидний хувьд 
өөрсдийн зан үйлээ өөрчлөхөд хүргэх хамгийн чухал 
хүчин зүйл бол бидний ирээдүйд итгэх итгэл байж 
болох юм. 

“Òîâ÷õîíäîî áèä 
ñàéõàí èðýýä¿éã 
áóé áîëãîæ ÷àäíà 
ãýäýãò á¿ðýí 
èòãýëòýé áàéíà.”

Боломж

Мэдлэг

Хүсэл зориг
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Би эрүүл энх, аюулгүй, тайван нийгэмд, үзэсгэлэнтэй, сайхан орчинд амьдарч 
байна. Би нийгмийнхээ идэвхтэй гишүүн ба бусад хүмүүс намайг ойлгож 
хүндэлдэг, бас сайхан ажилтай. Миний амьдардаг газар, нутгийн агаар маш 
цэвэр. Тиймээс ч би өөрийгөө хөгжиж, улам их мэдлэг, чадвартай болж байгааг 
мэдэрдэг. Би аз жаргалтай байна. Надад хөгжилтэй, сайхан байна...
Товчхондоо би ирээдүйдээ итгэл төгс байна!
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Áè õè÷ýýë, ÿðèëöëàãàà 
èõýâ÷ëýí äàðààõ 
àñóóëòààð ýõýëäýã: ×èíèé 
õóâüä áîäèòîé õýðýãæ¿¿ëæ 
÷àäàõ ç¿éë ÷èíü ÿã þó 
âý?”. Äýëõèé åðòºíöèéã 
÷è õýðõýí ÿàæ ººð÷ëºõèéã 
õ¿ñ÷ áàéíà âý? Èðýýä¿é 
ð¿¿ ÷è þó àâ÷ ÿâàõûã õ¿ñ÷ 
áàéíà âý? 
Òýãýýä ñóðàã÷èä ìààíü 
õàðèóëòàà ºãºõºä áè 
õàðèóä íü: “Çà òýãâýë 
õýëñýí ç¿éëýý õèé, 
õýðýãæ¿¿ë” ãýæ õýëäýã.

Андерс Эриксон
Шведийн Ваармдоо хотын дунд 
сургуулийн багшийн ярьснаас иш 
татав.
 
Багшлахуйн үйл явцдаа Андерс 
багш бодитойгоор хэрэгжүүлэх 
зарчимд илүүтэй анхаарал 
хандуулдаг бөгөөд сургалтынхаа 
явцад бодит асуудал, 
жүжигчилсэн тоглолт болон 
бодит нөхцөл байдал зэргийг 
аргачлал болгон ашиглахыг 
илүүтэй зорьдог байна.

Мэдлэг гэж юу вэ?
Товхимлын энэ хэсэгт хүрээд сэдвээсээ 
яльгүй халиад өөрсдөөсөө нэг чухал асуулт 
болох “Мэдлэг гэж юу вэ?” гэдэгт хариулт 
өгөхийг оролдъё. Асуултын хариулт ямар 
ч байж болох юм. Жишээ нь, “сургуульд 
зааж сургадаг бүх зүйл”, “уншиж, бичиж, тоо 
бодох чадвар”, “улс орныхоо талаар сайн 
мэддэг байх”, “амьдралын арга ухаан бол 
мэдлэг” гэж хариулж болох юм.
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн 
хувьд өргөн хүрээний, олон талт үнэт зүйлс, 
үнэлэмжид нийцсэн мэдлэгийг дэмжиж 
ирсэн билээ. Ер нь хүн байгалиасаа 
мэдлэгтэй, чадвартай хийгээд практик 
хандлагатай төрдөг. 

Хөгжилд чиглэсэн 
боловсрол
Хөгжилд чиглэсэн боловсрол нь мэдлэгийн 
үзэл баримтлалыг улам өргөжүүлж байдаг. 
Ингэснээр боловсрол улам нийцтэй 
төдийгүй чанар, онол
хийгээд практикийн уялдаа холбоог хангах 
боломжтой болдог. Дараах хуудсанд 
өгөгдсөн хүснэгтийг үзнэ үү. Ийм боловсрол 
нь багшлахуй болон суралцахуйн үйл явцад 
эерэгээр нөлөөлөхийн сацуу сурагчдын 
ойлголт, сэтгэн бодох хийгээд илүү гүн 
сэтгэх зэрэг чадваруудад нь илүүтэй ач 
холбогдол өгч онцгойлон авч үздэг юм. 
Улмаар мэдлэг нь үйл ажиллагаанд хөтөлж 
байх нь зүйтэй.
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Багшлахуй, суралцахуйн нөхцөл байдал болон багшийн 
үүрэг, оролцооны хувьд уламжлалт хийгээд хөгжилд чиглэсэн 
боловсролын үзэл баримтлал, мэдлэгийн тухай ойлголтод хэрхэн 
яаж нөлөөлж буйг харьцуулъя. Уг хүснэгтээс уламжлалт ба 
хөгжилд чиглэсэн боловсролын арга барилуудыг харьцуулахад 
ихээхэн сонирхолтой дүр зураг тодорч байна.

Хөгжилд чиглэсэн боловсрол нь багшийн үүргийг мөн 
адил өөрчлөгдөхөд хүргэж байна. Тухайлбал, асуудлыг 
шийдвэрлэхийн тулд сурагчдын үйл ажиллагааны 
төрөл бүрийн арга зам, шийдлийг эрэлхийлэх үйл 
явцад нь зүй зохистой дэмжлэг үзүүлэн сурагчдыг 
чиглүүлэх, мөн сурагчид өөрсдийн суралцахуйн 
үйлтэй холбогдуулан хувийн хариуцлагаа илүүтэй 
ухамсарлахад нь дэмжлэг үзүүлэн урамшуулах зэрэг 
үүрэг, оролцоог хэрэгжүүлэх шаардлага тулгарч байна.  

Мэдлэгийн талаах өргөн 
ойлголт нь Аристотелийн 
үеэс эхтэй юм.
Мэдлэгийн гурван тал:

а) онолын/шинжлэх 
ухааны тал буюу бодит 
туршилт, ажиглалтад 
тулгуурлан буй болох 
мэдлэг - миний мэддэг 
зүйл,
б) мэдлэгийн практик 
тал буюу мэдлэг ба ур 
чадвар - бид юуг хийж 
чадах вэ?,
в) саруул ухаан, 
практикт тулгуурласан 
амьдралын эрүүл, 
саруул ухаан. Бид 
нийгмийн орчин, 
нөхцөлд амьдарч, 
ажиллаж байх явцдаа 
нээлттэй, мэдрэмжтэй 
хувь хүмүүс байх нь 
давамгайлж байдаг тул 
бид амьдралаас үүдсэн 
эрүүл, саруул ухаан, 
мэдлэгийг олж авч 
байдаг.

УЛАМЖЛАЛТ 
БОЛОВСРОЛ

ХӨГЖИЛД ЧИГЛЭСЭН 
БОЛОВСРОЛ

Мэдлэгийн 
талаарх үзэл 
баримтлал

Мэдлэг бол 
бүтээгдэхүүн 
юм. Мэдлэгийн 
зорилтот хийгээд 
тоон холбогдолтой 
талуудыг ихээхэн 
чухалчлан авч 
үзнэ.

Мэдлэг бол түүний чанар 
ба үнэ, цэнийг нь илүүтэй 
онцолж байдаг үйл явц 
юм. Онол ба амьдрал хоёр 
салшгүй нягт холбоотой.

Суралцахуй/
багшлахуйн 
үйл явц

Боловсролыг илүү 
өнгөц хэлбэрээр 
олгоно. Текст, 
баримт, нотолгоог 
цээжлүүлэх 
хандлага 
давамгайлна. 
Сурагчдад урам 
зориг өгөхдөө 
тэдний өөрсдийнх 
нь туршлага, 
чадавхад 
тулгуурлах бус 
өөр эх сурвалжийн 
туслалцаатай 
сэдэлжүүлэх 
хандлага 
давамгайлна.

Сурагчдын ойлголт, тунгаан 
эргэцүүлэх үйлд илүүтэй 
анхаарсан илүү гүн, 
гүнзгий мэдлэг, боловсрол 
олгоход чиглэсэн сургалт 
хэрэгжинэ. Сэдэлжүүлэхдээ 
хүүхдүүдийн дотоод 
хүсэл зоригт илүүтэй 
тулгуурлана. Сурагчдын 
өмнөх мэдлэг, туршлагын 
үнэ цэнийг ойлгож, 
сургалтын явцад тэдгээрт 
тулгуурлах ба сурагчид 
идэвхтэй хамтран ажиллах 
зарчмын дагуу ажиллана. 
Мэдлэгийг олгохдоо үйл 
ажиллагаагаар, үйл явцын 
туслалцаатайгаар олгоно. 

Багшийн 
үүрэг, 
оролцоо

Багшлахуйн 
агуулга ба арга 
хэлбэрийг сонгох 
хариуцлага 
багшид байдаг.

Багш илүүтэй чиглүүлэгч, 
халамжлагчийн үүрэг 
гүйцэтгэн ажиллах, 
даалгаврыг гүйцэтгэх 
янз бүрийн арга, замын 
талаар зөвлөгч нь байна. 
Сурагч хүүхдүүд өөрсдийн 
суралцахуйн өмнө 
хариуцлага хүлээх ухамсар, 
ойлголтыг нь багшийн 
зүгээс дэмжинэ. 
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Та өөрийгөө 50 гаруй жилийн тэртээ 
буюу дайны дараах 1950-аад онуудад 
амьдарч байна гээд төсөөлөөд үз дээ. 
Швед улсын хувьд дийлэнхдээ шороон 
зам дээр хааяа нэг Вольво машин 
үзэгдэхээс гадна, утсан холбооны 
хувьд цөөн хэдэн айл өрхийн хувьд 
л гэртээ утастай байв. Зурагт, видео 
тоглуулагч, аяга, тавга угаагч гэх 
мэт. өөр олон янзын технологийн 

дэвшлийн илэрхийлэл болсон тоног, төхөөрөмж огт 
буй болоогүй байв. Тэгвэл бид ирээдүйгээ харахыг 
оролдвол бидний эх дэлхий 2055 он гэхэд ямар 
болсон байх бол? Дайн байлдаан гарсаар байх 
болов уу? Эсвэл энх тайван тогтсон байх болов уу? 
Өлсгөлөнгийн асуудал тулгарсаар л байх болов уу? 
Хүрээлэн буй орчны гамшигт үзэгдэл тохиолдсоор 
байх болов уу? Харин шинжлэх ухааны шинэ 
нээлтийн хувьд ямар байх бол? Амьдралын түвшин 
улам дээшлэх болов уу эсвэл ... ? 

Тогтвортой хөгжлийн боловсролын нэг салшгүй 
чухал бүрэлдэхүүн хэсэг бол алсын хараатай 
ажиллаж, амьдрах явдал юм. Угалзлан урсах голын 
дараагийн муруй тохойгоор тойроход ирээдүй ямар 
байхыг урьдчилан таамаглах нь ихээхэн хүндрэлтэй 
зүйл байдаг билээ. Гэсэн хэдий ч бид мөрөөдөж, 
ирээдүйгээ төсөөлж, улмаар илүү тогтвортой байдал 
уруу хөтөлсөн тийм чиглүүлэгч луужин ашиглан 
өөрсдийнхөө зүг, чиглэлийг тогтоож байх нь зүйтэй. 
Тиймээс өнөөдөр бид бүхэнд байгаа мэдлэг, чадвар, 
боловсролтойгоор бидний мэдэхгүй байгаа ирээдүйд 
өөрсдийгөө бэлтгэхийн тулд бидэнд ямар боловсрол, 
мэдлэг, чадвар чухал шаардлагатай вэ? Тэдгээрийг 
олж авахын тулд өөрсдийгөө хэрхэн яаж бэлтгэх вэ, 
гэсэн асуулт чухлаар тавигдаж, тэдгээрт хариулт өгөх 
шаардлага бидэнд тулгарч байна.

“Òîãòâîðòîé 
õºãæëèéí 
áîëîâñðîëûí íýã 
ñàëøã¿é ÷óõàë 
á¿ðýëäýõ¿¿í 
õýñýã áîë àëñûí 
õàðààòàé àæèëëàõ 
ÿâäàë þì.”

ÀËÑÛÍ ÕÀÐÀÀÒÀÉ 
ÀÆÈËËÀÆ, 
ÀÌÜÄÐÀÕ ÍÜ 
ÈÕÝÝÕÝÍ ×ÓÕÀË À× 
ÕÎËÁÎÃÄÎËÒÎÉ
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“Амьдрал өнөөдрийнх шиг ийм сонирхолтой, 
сэтгэл хөдөлгөм байсан нь ховор байх гэдэгтэй 
олон хүмүүс санал нийлнэ байх. Өнөөдөр 
бид бүхэл дэлхийтэй холбогдох боломжийг 
бүрдүүлсэн ба үүнд шаардлагатай техникийн 
шийдлийг ашиглаж байна. Бид эрчим хүчээр 
өөрийгөө хангаж, барилга, сууц барьж, 
экологийн хувьд тогтвортой арга замаар хоол, 
хүнсээ үйлдвэрлэж чадаж байна. Алсын зайнд 
аялах чадвартай сэргээгдэх эрчим хүчээр 
ажилладаг тээврийн хэрэгслийг үйлдвэрлэж, 
ашиглах боломжийг бүрдүүлээд байна. 
Өнөөдөр бид амьтдын эрхийг бодитойгоор 
харгалзан үзэх, экосистемийг хайрлан хүндлэх 
ухамсар илүү гүнзгийрч, хүмүүс хоорондын 
шударга, эрх тэгш байдлыг хангах болсон тийм 
эрин үед амьдарцгааж байна. 

Хүнд хэцүү ажилд их цаг зарцуулах 
шаардлагагүй болсон энэ нөхцөлийг бид 
боломж гэж харах ёстой. Бидний өмнө тулгарч 
буй сорилт, бэрхшээл нүсэр ба нийгмийн 
тогтвортой хөгжлийг цогцлоон буй болгоход 
шаардлагатай олон алхам, хэрэгжүүлэх үе шат 
тус бүрт саад тотгор учрах болно. 
Гэсэн хэдий ч аж үйлдвэржилтийн эрин үеийг, 
түүний бүхий л дутагдал, доголдлын хамт халж 
дараагийн эрин уруу алхан орох бэлтгэлээ 
хангаж буй нийгмийг бүтээж чадна гэж найдаж 
байна.” 

Дэннис Памлин 
Даяршлын Бодлогын Зөвлөх, 
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан, 
“Хангалттай гэж хэлэх хүртэл чамд 
дахин хир их шаардлагатай вэ?” 
номноос...
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1. Боловсрол эзэмшсэнээр дэлхий ертөнцийг 
өөрчилж чадах уу? 

2. Сайхан амьдарна гэдгийг хэрхэн ойлгож байна 
вэ? 

3. Тогтвортой хөгжил гэж таны хувьд юуг 
илэрхийлэх вэ? 

4. Тогтвортой хөгжлийн гурван хэмжигдэхүүн болох 
экологи, эдийн засаг, нийгмийн хэмжүүрийн 
талаар юу гэж бодож байна вэ?

 
5. Мэдлэгийн талаарх ямар үзэл баримтлалд 

та өөрийгөө илүүтэй хамаатуулж, тогтвортой 
нийгмийг бүтээн цогцлоохын тулд яг ямар 
мэдлэг, чадвар илүүтэй чухал гэж үзэж байна 
вэ? 

6. Сониуч, гярхай зан чанар, тогтвортой хөгжил 
гэсэн ойлголтын талаар та эргэцүүлэн тунгаана 
уу? 

7. Тогтвортой хөгжлийн боловсрол нь багшид 
өөр шаардлага тавьж байна. Багш өөрийн үйл 
ажиллагаанд ямар үүрэг, ролийг хэрэгжүүлэх нь 
зүйтэй гэж та бодож байна? Тэдгээр багшлахуйн 
шинэ үүрэг, ролийг хэрэгжүүлэхэд ямар боломж 
байгаа хийгээд саад бэрхшээл тулгарна гэж та 
бодож байна? 

8. Бид бүгд үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийн тулд 
дараах хүчин зүйлсийн нэгдэл шаардлагатай 
байдаг билээ. Мэдлэг, боломж ба сэдэл. Та 
үүнтэй санал нийлж байна уу? (34-р хуудсанд 
буй диаграммыг үзнэ үү.)

“Ñîíèó÷, ãÿðõàé 
çàí ÷àíàð áîëîí 
òîãòâîðòîé 
õºãæèë ãýñýí 
¿ãñ, îéëãîëòûí 
òàëààð òóíãààí 
ýðãýö¿¿ëíý ¿¿.”

ÒÎÃÒÂÎÐÒÎÉ ÕªÃÆËÈÉÍ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ 
¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀÍÄ ÎÐÎËÖÎÃ×ÄÎÄ ÒÀÂÈÕ 
ÍÀÉÌÀÍ ÀÑÓÓËÒ
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1. ТХБ-ын үзэл баримтлалыг сургууль дээрээ 
хэрэгжүүлэхийн тулд бүх сургууль даяараа 
оролцох буюу бүх багш, сурагчид, сургуулийн 
удирдах ажилтнууд болон эх эцгийг оролцуулах 
байдлыг хэрхэн хангах боломжтой вэ?

2. Бид арга зүй болон нөөц, эх үүсвэрээ хэрхэн яаж 
хөгжүүлэх боломжтой вэ?

3. Сурагчид өөрсдийн олж авч буй боловсрол болон 
сургуулийнхаа үйл ажиллагаанд нөлөө үзүүлэх 
шийдвэр гаргах үйл явцад хэрхэн илүү идэвхтэй 
оролцох вэ?

4. Орон нутгийн ард, иргэдтэй хамтран ажиллах 
чиглэлээр сургуулийн үйл ажиллагааг хэрхэн 
хөгжүүлж, улмаар төрөл бүрийн асуудлыг 
тодорхойлж, үр дүнтэй шийдвэрлэх арга замыг 
хэрхэн боловсронгуй болгох вэ? 

5. Сургуулийн удирдлага болон сургуулийн хөрөнгө, 
нөөц, эх үүсвэрийн ашиглалтад нөлөөлөхүйц 
тогтвортой хөгжлийн стратегийг боловсруулж, 
илүү идэвхтэй үйл ажиллагааг явуулдаг 
сургуулиудыг хэрхэн яаж буй болгох вэ?

ÒÎÃÒÂÎÐÒÎÉ ÕªÃÆËÈÉÍ ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ ¯ÉË 
ÀÆÈËËÀÃÀÀÃ ÕÝÐÝÃÆ¯¯ËÆ ÁÓÉ ÑÓÐÃÓÓËÜÄ 
ÒÀÂÈÕ ÒÀÂÀÍ ÀÑÓÓËÒ
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“Àìüäðàë ãýäýã áîë ºðãºí óóäàì ãàçàð íóòãààð, 
òóóëàõàä àìàð öýëãýð  óóæèì òàëààð, ãàòëàõàä 
õ¿íäðýëòýé óóëàðõàã íóòãààð, ãýðýë ãýãýýòýé õèéãýýä 
õàðàíõóé, á¿¿äãýð ãàçðààð á¿õèé ë íºõöºë áàé-
äëûí äóíäóóð íóóöëàã õèéãýýä ãàéõàìøèãòàé ó÷ðàë 
ä¿¿ðýí àÿëàõûã õýëýõ áàéõ. Èéíõ¿¿ àÿëàõäàà áèä 
óðò õèéãýýä áîãèíî õóãàöààíä áóñàäòàé õàìòðàí 
àæèëëàæ, èäýâõòýé õàðèëöààíä îðæ áàéäàã áèëýý. 
Áèäíèé äýýð íàð áàéíãà ìàíäàæ áàéäàãã¿éòýé àäèë 
õ¿ññýí ãàçàð óðóóãàà ãàíöààð àÿëàõ îãò áîëîìæã¿é 
þì. Áèäíèé àÿëëûí íýã ÷óõàë õýñýã áîë çîãñîîä, 
ò¿ð àìñõèéãýýä àìüäðàëûí ñàéí ñàéõíûã, ò¿¿íèé 
á¿õèé ë èëýðõèéëëèéã àæèãëàí áàõäàæ, ñýòãýëèéí 
òààøààë àâàõ íü ÷óõàë. ¯¿ðèéí öîëìîí ãàðàõ 
õèéãýýä, àç æàðãàëòàé èíýýìñýãëýëèéã õàðàõ, ñýòãýë 
õºäºëãºì ñàéõàí àÿëãóó ñîíñîõ, ¿¿ëã¿é òýíãýðèéí 
çàõ õÿçãààðã¿éã àæèãëàõ ÿìàð ñàéõàí áèëýý...”

Аарне Наэсс 
“Амьдралын философи” номноос...
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