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ОРШИЛ 

Хэрэгцээ, шаардлага: 

Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (ДБХС)-гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар (МХГ)-ын 

хэрэгжүүлэлтийн зөвлөхөөр ажиллаж буй “Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгалийн нөөцийн 

менежментээр ядуурлыг бууруулах” төслийн боловсролын дэд төсөл нь Онон голын сав дагуу байршсан 

Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр, Батширээт, Биндэр, Баян-Адарга, Норовлин, Дадал сум болон Дорнод 

аймгийн Баян-Уул сумдын байгалийн тэнцвэрт байдлыг хадгалан хамгаалах, байгалийн нөөцийг нь зөв 

зохистой ашиглуулах замаар нутгийн иргэдийн амьжиргааг сайжруулахад чиглэсэн тогтвортой 

хөгжлийн боловсрол (ТХБ)-ыг ерөнхий боловсролын сургууль (ЕБС)-ийн хичээл сургалтын үйл 

ажиллагаагаар дамжуулан суралцагчдад эзэмшүүлэх чиглэлээр багш нарт арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх 

мэргэжил дээшлүүлэх 2 удаагийн сургалтыг 2010-2011 оны хичээлийн жилд зохион байгуулах гэж 

байна.  

Төслийн үйл ажиллагааны энэхүү хэсэг нь ЕБС-ийн сургалтын үйл ажиллагаатай холбогдож байгаа 

учраас төслийн үйл ажиллагааг бага, дунд боловсролын салбарт баримтлаж буй бодлого, өөрчлөлт 

шинэчлэлийн асуудалтай уялдуулах хэрэгтэй. Энэхүү шаардлагыг ч БСШУЯ төсөл, хөтөлбөрүүдээс 

шаардаж байгаа билээ.  

Ийм учраас 2010-2011 оны хичээлийн жилд зохион байгуулах сургууль төвт багш нарын мэргэжил 

дээшлүүлэх сургалтын үйл ажиллагааг оновчтой, үр дүнтэй зохион байгуулахын тулд сургалтын 

хөтөлбөрийн агуулга, арга зүйг боловсруулахад  шаардлагатай суурь судалгааг хийх хэрэгцээ шаардлага  

бий болсон юм.  

Энэхүү хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн судалгааны зорилгоо дараах байдлаар дэвшүүлэн тавилаа.  

Зорилго: 

Тогтвортой хөгжлийн боловсролыг суралцагчдад эзэмшүүлэх сургалтын үйл ажиллагааг зохион 

байгуулахад төсөлд хамрагдаж буй сургуулийн удирдлага, багш нарт тулгарч буй асуудлыг илрүүлэн, 

төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд үзүүлэх дэмжлэгээ бодитойгоор төлөвлөх 

 

Дээрх зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд тодорхой зорилтуудыг дэвшүүлэн тавьж үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө боловсруулан ажиллалаа. Судалгааг гүйцэтгэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Хавсралт 1-ээс 

үзнэ үү. 



“Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгалийн нөөцийн менежментээр ядуурлыг бууруулах” төсөл 
 

[Судалгааны тайлан]   4 
 

НЭГ. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 

1.1 Судалгааг боловсруулах үйл явц: 

1.1.1 Судалгааны хамарсан асуудал 

Судалгаагаар сонирхож буй 4 асуудлын хүрээнд тоон болон чанарын мэдээллийг цуглуулсан бөгөөд 

эдгээр асуудлуудад тогтвортой хөгжлийн боловсрол, цогц чадамжинд суурилсан боловсролын шинэ 

стандартын хэрэгжилт, багшийн арга зүйн хөгжил, сургуулийн хөгжил гэсэн асуудлууд багтаж байна. 

Эдгээр асуудлуудад хамаарах нарийвчилсан мэдээллийг Хүснэгт.1-т үзүүлэв. 

Хүснэгт.1 
 

№ Сонирхож буй асуудал Агуулгын хүрээ 

1  
Тогтвортой хөгжлийн 

боловсрол 

• Тогтвортой хөгжил ба тогтвортой хөгжлийн боловсролын 

талаарх ойлголт 

• Тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиглэлээр бага, дунд 

боловсролын салбарт хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа 

2  

Цогц чадамжинд суурилсан 

боловсролын шинэ 

стандартын хэрэгжилт 

• Бүлэг, нэгж, ээлжит хичээлийн  киррикюлимийн агуулга, арга 

зүй, хэрэглэгдэхүүний сонголт, боловсруулалт 

• Хичээлийн явц буюу киррикюлимийн хэрэгжилт  

3  Багшийн арга зүйн хөгжил 

• Хичээлийн бэлтгэл үйл ажиллагаанд харгалзах багшийн арга 

зүйн хөгжил 

• Хичээлийн явцын үйл ажиллагаанд харгалзах багшийн арга 

зүйн хөгжил  

• Хичээлийг үнэлж, дүгнэх хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд 

харгалзах багшийн хөгжил  

4  Сургуулийн хөгжил 

• Сургуулийн хөгжлийн төлөвлөгөө 

• Сургуулийн киррикюлим 

• Сургалтын үйл ажиллагаа 

• Багш нарын хамтын ажиллагаа 

 

1.1.2 Судалгааны хамарсан хүрээ: 

Судалгаанд “Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгалийн нөөцийн менежментээр ядуурлыг бууруулах” 

төсөл хэрэгжиж буй буюу Онон Балжийн сав газрын дагуу байрласан Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр, 

Батширээт, Биндэр, Баян-Адарга, Норовлин, Дадал болон Дорнод аймгийн Баян-Уул сумдын ерөнхий 

боловсролын сургуулийг хамруулан судалгааны түүвэрт дараах 2 бүлгийг сонгож авсан. Үүнд: 
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• Сургуулийн удирдах ажилтан (захирал, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан)  

• Багш (бүх багш) 

Нийт 7 сумын сургуулиас асуулга судалгаанд сургуулийн удирдах ажилтан 11, багш 138, фокус бүлгийн 

ярилцлаганд 27 багш нийт  176 хүн хамрагдсан. Судалгаанд оролцогчдыг сургууль тус бүрээр нь 

Хүснэгт.2-т үзүүлэв.  

Хүснэгт .2   

Судалгаанд 

хамрагдсан сургууль 

Судалгааны төрөл 

Асуулга судалгаа Ярилцлага 

Багш Удирдах ажилтан Багш 

Өмнөдэлгэр  41 4 6 

Батширээт 13 2 4 

Биндэр 18 - 1 

Баян-Адрага 13 - 4 

Норовлин 4 2 3 

Баян-Уул 32 1 2 

Дадал 17 2 7 

НИЙТ 138 11 27 

 

Сургууль бүр дээр багш нарын хэдэн хувь нь судалгаанд хамрагдсан талаарх мэдээллийг Хүснэгт. 3-т 

үзүүлэв.             

Хүснэгт.3 

Сургууль Нийт багшийн тоо 
Судалгаанд 

оролцсон багшийн 
тоо 

Судалгаанд 
хамрагдсан хувь 

Өмнөдэлгэр  51 51 100% 

Батширээт 24 19 79% 

Биндэр 45 19 42% 

Баян-Адрага 23 17 77% 

Норовлин 22 9 41% 

Баян-Уул 45 35 77% 

Дадал 28 26 93% 

Асуулга судалгаанд 2 сургуулийн удирдлага огт хамрагдаагүй. Учир нь биднийг судалгаа авахаар 

зохион байгуулсан хугацаатай өдрүүдэд хот руу албан ажлаар явчихсан байсан бөгөөд бидэнд энэ 

талаараа урьдчилан дуулгаагүй. Мөн Биндэр суман дээр амралтын өдөр судалгааг зохион байгуулсан,  

Норовлин сумын сургуулийн хувьд багш нарын нилээд нь чөлөө авсан гэсэн шалтгааны улмаас дээрх 2 

сумын сургуулийн багш нарын төлөөлөл харьцангуй бага байсан. 
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1.1.3 Судалгааг явуулсан хэлбэр: 

Судалгааг 2 хэлбэрээр зохион байгуулсан. Үүнд: 

1. Асуулга судалгаа 

Энэхүү судалгаанд сургуулийн удирдах ажилтан болон нийт багш нарыг хамруулсан.  

2. Фокус бүлгийн ярилцлага 

Энэхүү судалгаанд бага болон дунд ангийн багш нарын төлөөллийг хамруулсан. 

1.2 Судалгааны үе шат  

1.2.1 Мэдээлэл цуглуулалт  

Судалгааг 2010 оны 5 дугаар сарын 12 –наас 5 дугаар сарын 23 ны хооронд явуулсан.  

Сургуулиуд дээр очиж ажиллахын өмнө төслийн баг сумдууд дээр ажиллаж буй төслийн орон нутгийн 

зохицуулагчдаар дамжуулан сургууль бүртэй холбоо тогтоож судалгаа авах хугацааг тохиролцсон.  

Ингэснээр дээрх хугацаанд сургууль дээр ажиллах боломж бүрдсэн.  

1.2.2 Мэдээлэл боловсруулалт  

Судалгааны үр дүнгийн боловсруулалтыг статистик шинжилгээний  SPSS11.5 программыг ашиглан 

хийж гүйцэтгэсэн. 

1.2.3 Судалгааны хязгаарлалт  

Судалгааны ажилд нөлөөлсөн нэг хүчин зүйл нь 2 сургуулийн удирдлагаас огт хүн оролцоогүй мөн 2 

сургуулийн багш нарын 50-аас доош хувь хамрагдсан нь зарим асуулгын үр дүнг хооронд нь 

хамааруулж харах боломжгүй байдлыг бий болгосон.   
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ХОЁР . СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

2.1 Багш нараас авсан асуулга судалгааны үр дүн 

Судалгаанд хамрагдсан нийт 138 оролцогчдоос 23 асуулга бүхий судалгааг авсан. Үүнээс 17 нь 

судалгааны зорилгод нийцсэн үндсэн асуулга, үлдсэн 6 нь оролцогчдын талаарх мэдээлэл авахад 

чиглэсэн анкетийн асуулга байсан болно. Судалгаанд ашигласан асуулгыг Хавсралт.2-ээс үзнэ үү. 

Ингээд асуулга судалгааны үр дүнгээ Та бүхэнд танилцуулъя.  

1. Тогтвортой хөгжлийн боловсрол гэдгийн дор Та юуг ойлгож байна вэ? 

 
Энэхүү үр дүнгээс оролцогчдын өгсөн ойролцоо утгатай хариултыг багцлан авч үзвэл нийт 

оролцогчдын 12% байгаль орчны боловсрол, 30% тогтвортой хөгжлийг бий болгон чанартай 

амьдрахад чиглэсэн амьдрах ухаанд сургах боловсрол, 13% сургалтын оновчтой арга хэрэглэн цогц 

чадамжинд суурилсан боловсролын шинэ стандартыг хэрэгжүүлэх замаар суралцагчдад системтэй 

мэдлэг олгох үйл явц гэж үзэж байна. Эндээс үзвэл оролцогчдын тогтвортой хөгжлийн боловсролын 

талаарх ойлголт нь харилцан адилгүй бөгөөд 50% нь энэ талаар ямар ч төсөөлөлгүй байгаа нь 

харагдаж байна.  
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2. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг сургуулийн түвшинд хэрэгжүүлэх чиглэлээр бага, 

дунд боловсролын бодлогын түвшинд ямар үйл ажиллагаа хийгдэж байна вэ?  

 
Энэхүү үр дүнгээс харахад нийт оролцогчдын 43% нь ТХБ-ын чиглэлээр бага, дунд боловсролын 

бодлогын түвшинд гарсан шийдвэр, түүний хүрээнд хэрэгжүүлж буй цогц үйл ажиллагаануудын 

талаар ямар ч мэдээлэлгүй байна. Энэ нь нэг талаас БСШУЯ-ны зүгээс бага, дунд боловсролын 

салбарт хийгдэж буй өөрчлөлт шинэчлэлүүд түүний дотор ТХБ-н чиглэлээр гарсан бодлого 

шийдвэр, үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах, хэрэгжүүлэх арга замаа нийтийг хамарч бүрэн гүйцэт 

хэрэгжүүлж чадаагүй нөгөө талаас 2007 оны БСШУЯ-ны сайдын 437 тоот тушаалыг багш нарт 

таниулан ойлгуулах чиглэлээр сургуулиуд хангалтгүй ажиллаж байгаа нь харагдаж байна.   
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3. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг ямар хичээл дээр тусган хэрэгжүүлэх боломжтой гэж 

Та үзэж байна вэ?  

 

Энэхүү асуулгын үр дүнг мэргэжил болон ажилласан жилээр нь харьцуулан авч үзсэн судалгааны үр 

дүнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хавсралт.3-аас үзнэ үү.   

Энэхүү харьцуулсан судалгааны үр дүнгээс ТХБ-ын үзэл санааг иргэний боловсрол болон төсөлт 

ажил хичээлээр хэрэгжүүлэх боломжтой гэж 11-15 жил ажилласан багш нар, харин бүх хичээлээр 

гэж 1-5 жил, 6-10 жил, 21-30 жил, 30-ээс жил ажилласан буюу залуу, дунд, ахмад хариултуудад 

хамгийн өндөр үзүүлэлттэй байгаагаас үзэхэд энэ талаар багш нартай хамтран ажиллахад хүлээж 

авах сэтгэл зүйн бэлтгэл байгаа нь харагдаж байна.  
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4. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг хичээлдээ тусгаж хэрэгжүүлнэ гэдгийн дор Та юу 

ойлгож байна вэ? 

 
Энэхүү үр дүнгээс оролцогчдын өгсөн ойролцоо утгатай хариултуудыг багцлан авч үзвэл нийт 

оролцогчдын 19% нь хичээлийн агуулгыг амьдралын асуудалтай холбох, 4% нь арга зүйгээ 

шинэчлэх, 9% нь ирээдүйн нийгэмд амьдрах чадвартай иргэнийг төлөвшүүлэх чанартай боловсрол 

олгох, 10% нь киррикюлим боловсруулах, түүнийгээ хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа гэж үзэж байна. 

Эндээс үзвэл хичээлийн зорилго ирээдүйн нийгэмд тогтвортой амьжиргааг бий болгон амьдрах 

чадвартай иргэнийг бэлтгэхэд чиглэгдэж байгаа учраас хичээлийн агуулга, арга зүйдээ шинэчлэл 

хийх гэж үзэж байна. 

1-р асуултанд ТХБ-ын талаар мэдэхгүй гэж хариулсан оролцогчид энэ удаа мөн хэрхэн тусгаж 

хэрэгжүүлэхээ мэдэхгүй байна гэсэн хариултыг өгсөн. Иймээс энэ талаар багш нар өөрсдөө судалж 

мэдэхээс гадна сургалтын агуулгад уг асуудлыг хөндөж авч үзэх шаардлагатай байна.  
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5. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санаа цогц чадамжинд суурилсан боловсролын шинэ 

стандартад тусгагдсан уу?  

 
Энэхүү үр дүнгээс харахад нийт оролцогчдын 54% нь стандартад ТХБ-ын үзэл санаа тодорхой 

хэмжээгээр тусгагдсан, 3% огт тусгагдаагүй гэж үзэж байгаа бол, 43% нь энэ талаар мэдэхгүй байгаа 

нь тогтвортой хөгжлийн боловсролын талаарх ойлголт хангалтгүй, боловсролын стандарт 

шинэчлэлийн үндэс, гол үзэл баримтлал, мөн чанарыг бүрэн гүйцэт  судалж ойлгосон байдал тааруу 

байгаа нь харагдаж байна.   Хэрвээ ТХБ-ын зарим үзэл санаа боловсролын стандартын үзэл 

баримтлал, агуулга, арга зүйд хэрхэн яаж тусгагдсан талаар багш нарт тайлбарлан ойлгуулж чадвал 

ТХБ-ын үзэл санааг хичээлд тусгаж хэрэгжүүлнэ гэдэг нь шинэ стандартыг хэрэгжүүлэхээс өөр 

тусдаа үйл ажиллагаа биш гэдгийг багш нар ухаарах болно.  
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6. Цогц чадамжинд суурилсан боловсролын шинэ стандартыг хичээл дээрээ хэрэгжүүлэхэд багш Таны 

одоогийн мэдлэг, чадвар хангалттай хүрэлцэж байна уу? 

 
Энэхүү үр дүнгээс харахад нийт оролцогчдын 78% суралцагчдад цогц чадамжинд суурилсан 

стандартыг хэрэгжүүлэхэд одоогийн багшлах арга зүйгээ шинэчлэн хөгжүүлэх шаардлагатай гэж 

үзэж байна.  

Энэхүү асуултын үр дүнг мэргэжил болон багшилсан жилээр нь харьцуулсан судалгааны талаарх 

дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хавсралт. 4-өөс үзнэ үү.   
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7.  Багш Таны одоо зааж буй хичээлүүд голчлон ямар арга зүй дээр суурилж байна вэ? 

  
Эндээс үзвэл багш нарын хувьд мэдээлэл дамжуулах арга зүйгээс мэдлэг бүтээлгэх арга зүйг хичээл 

дээрээ хэрэгжүүлэх чиглэлээр тодорхой туршлага хуримтлуулан ажиллаж байгаа ч мэдээлэл 

дамжуулах арга зүй голлосон хичээл арай түлхүү явагдаж байгаа нь харагдаж байна.  

Энэхүү асуултын үр дүнг 6–р асуулгын үр дүнтэй харьцуулсан судалгааны талаарх дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг Хавсралт.5-аас үзнэ үү.   
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8. Бүх суралцагчдыг хичээлд татан оролцуулахад багш танд ямар бэрхшээлүүд тулгардаг вэ? 

 
Энэхүү үр дүнгээс бүх суралцагчдыг хичээлд жигд татан оролцуулж сургалтыг амжилттай зохион 

байгуулахад сургалтын орчин нөхцөл, материаллаг баазыг сайжруулах, идэвхтэй сургалтын 

аргуудаас суралцаж үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэхээс гадна бие дааж болон харилцан бие 

биенээсээ хамтарч суралцах чиглэлээр багш нарт дэмжлэг хэрэгтэй байгаа нь харагдаж байна.   

9. Та суралцагчдыг үйл ажиллагаанд татан оролцуулах идэвхтэй сургалтын аргуудыг хичээлдээ хир 

зэрэг хэрэглэдэг вэ?  

 
Эндээс үзвэл нийт оролцогчдын 80% нь сургалтын идэвхтэй аргуудыг өдөр тутмынхаа хичээлд 

хэрэглэхгүй байгаа нь харагдаж байна. Иймээс  ямар үед эдгээр аргуудыг хэрэглэдэг талаар 

дэлгэрүүлэн судлах шаардлагатай байгааг харуулж байна. 
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10. Өөр сэдэв дээр буулган хэрэглэх боломжтой хамгийн өргөн хэрэглэдэг гурван аргаа дурьдана уу? 

 
Багш нарын дурьдсан сургалтын идэвхтэй аргууд нь мэдлэг бүтээлгэх үйлийн алхмуудыг удирдахад 

тохиромжтой, суралцагчдыг сэдэлжүүлэн үйл ажиллагаанд татан оролцуулах боломжтой аргууд 

эсэхийг тандах зорилго бүхий энэхүү асуулгад давхардсан тоогоор нийт оролцогчдын 73% нь нэг 

арга , 67% нь хоёр арга, 60% нь гурван арга тус тус дурьдаж бичсэн байна. Багш нарын дурьдсан 

аргуудыг графикаар харуулвал: 
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Эдгээр аргуудыг ангилан авч үзвэл давхардсан тоогоор хичээлийн агуулгыг ойлгуулахад чиглэсэн 

арга 18%, суралцагчдыг сэдэлжүүлэхэд чиглэсэн арга 14%, суралцагчдыг үйл ажиллагаанд 

оролцуулахад чиглэсэн арга 48%, суралцагчдын өмнөх мэдлэгийг тандахад чиглэсэн арга 43%-ийг 

тус тус эзэлж байна. Эндээс үзвэл багш нарын дурьдсан зарим арга нь мэдлэг бүтээлгэх үйл 

ажиллагааг удирдан чиглүүлэхэд хэрэглэгдэх боломжтой аргууд байгаа учраас эдгээрийг өөрийн 

хичээлдээ хэрхэн хэрэглэж байгаа талаар сургалт зохион байгуулахдаа багш нарыг хооронд нь 

туршлага солилцуулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Мөн өөр шинэ аргуудаас зөвлөхөд хэрэгтэй байна. 
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11. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын  үзэл санааг өөрийн зааж буй хичээлдээ тусгаж хэрэгжүүлэхэд 

Танд ямар бэрхшээлүүд тулгарч байна вэ? (нэн тэргүүнд тулгарч буй гурван бэрхшээлээ дугуйлна 

уу.) 

 
Энэхүү дүнгээс харахад багш нарт тулгарч буй эдгээр бэрхшээлүүдийг сургуулийнхаа хүрээнд бие 

дааж болон бусад багш нартайгаа хамтран ажиллах замаар шийдвэрлэх бүрэн боломжтой гэдгийг 

багш нарт ойлгуулах, төслийн үйл ажиллагаатай холбогдох хэсгээр нь зохих дэмжлэг үзүүлэн 

ажиллах хэрэгтэй болох нь харагдаж байна. 
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12. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг өөрийн заадаг хичээл дээрээ хэрэгжүүлэхэд тулгарч 

буй бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд ямар дэмжлэг хэрэгтэй гэж үзэж байна вэ? 

 
Энэхүү үр дүнгээс харахад багш нарт дээр дурьдсан бүх талын дэмжлэг хэрэгтэй байгаагаас гадна 

нэн тэргүүнд энэ чиглэлээр сургалтанд хамрагдах шаардлагатай гэж үзэж байна.  
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13. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг хичээл дээр хэрэгжүүлэхэд Танд ямар төрлийн 

хамтын ажиллагаа чухал байна вэ? 

 
Энэхүү үр дүнгээс харахад багш нар ТХБ-ын чиглэлээр гадаадын болон өөрийн орны багш нараас 

туршлага судлах, их, дээд сургуулийн багш болон БСГ-ын арга зүйчдээс боловсролын түвшинд гарч 

буй бодлого, шийдвэрийг онолын болон практикт хэрхэн хослуулан хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн 

дэмжлэгүүдийг бүх субъектүүдийг хамарсан багтай хамтран ажиллах замаар суралцах нь илүү үр 

дүнтэй гэж үзэж байна.  
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14. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиглэлээр багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтуудыг яаж 

зохион байгуулвал Таны хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн, илүү үр дүнтэй сургалт болно хэмээн үзэж 

байна вэ? 

 

Энэхүү үр дүнгээс харахад давхардсан тоогоор нийт оролцогчдын  62% нь сургууль дээрээ,  55% нь 

гадаадын зөвлөх, БСГ-ын мэргэжилтэн, их, дээд сургуулийн багш, бусад ЕБС-ийн багш нарын 

төлөөллөөс бүрдсэн багаар, 52% нь улиралд нэг удаа , 43% нь 3 хоногийн хугацаатай, сургалтыг 

зохион байгуулах нь илүү үр дүнтэй гэсэн хариултууд нь нийт өгсөн хариултын дундаж (20%)-аас 

дээш үзүүлэлтэй гарсан байна. Мөн 14% нь орон нутгийн БСГ дээр, 18% нь БСГ-ын мэргэжилтнээр, 

жилд 24% нь 2 удаа, 30% нь 2 хоногоор гэсэн хариултууд мөн өндөр хувьтай гарсан байна. Иймээс 

ирэх хичээлийн жилд сургалт зохион байгуулахдаа энэхүү үр дүнг тооцох хэрэгтэй байна.  
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15. Эдгээр сургалт нь ямар хэлбэрээр зохион байгуулагдвал Танд илүү үр ашигтай, оновчтой байх вэ? 

 

Энэхүү үр дүнгээс харахад төслийн багаас зохион байгуулах сургалтыг сургалтанд хамрагдаж буй 

сургуулийн удирдлага, багш нарын оролцоон дээр суурилсан дадлага ажил давамгайлсан хэлбэрээр 

явуулах хэрэгтэй болохыг харуулж байна. 

Энэхүү асуулгын үр дүнг мэргэжил болон ажилласан жилээр нь харьцуулан авч үзсэн судалгааны үр 

дүнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хавсралт .6-аас үзнэ үү.  
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16. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаанд тусган 

хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх гарын авлага нь ямар агуулгатай байвал Таны хэрэгцээг илүү 

хангана хэмээн үзэж байна вэ? 

 
Энэхүү үр дүнгээс харахад ТХБ-ын үзэл санааг хичээлийн бэлтгэл, явц, үнэлгээний үе шат бүрт 

хэрхэн тусгаж хэрэгжүүлэх талаар багшид зориулсан гарын авлагын агуулга болон бүтцийг 

боловсруулахдаа зайлшгүй тусгах хэрэгцээ байгааг харуулж байна.  болгож байна. Мөн үлдсэн 2 

асуудлыг ч гэсэн тусгах хэрэгтэй гэж үзэж байна. 
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17. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиглэлээр ямар нэгэн сургалтанд хамрагдаж байсан уу?  

  

Энэхүү үр дүнгээс харахад багш нарын дийлэнх хувь (93%) нь одоог хүртэл ТХБ-ын чиглэлээр ямар 

нэгэн сургалтанд хамрагдаагүй байгаа учраас тэдний энэ талаарх мэдлэг тааруу байсан шалтгааныг 

харуулж байна.  

Хэрвээ та тийм гэж хариулсан бол хэзээ, хаана, хэдэн удаа ямар сургалтанд суусан бэ? 

№ Сургалтын нэр Хэзээ Хаана Хэдэн удаа 

1.  6 настай суралцагчдад заах 

арга зүй 

2008 оны 11 сард Аймгийн БСГ 1 

2.  Тогтвортой хөгжлийн 

боловсрол 

2007 оны 6 ба 9 

сард 

Өмнөдэлгэр сумын 

сургууль дээр 

2 

3.  Тогтвортой хөгжил-

экологи 

2005 Батширээт суманд 1 

4.  Боловсролын шинэ 

стандарт 

2006 УБ хот 1 
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18. Ажиллаж буй сургууль: 

 

Судалгаанд оролцогчдын 30%-ийг Өмнөдэлгэр сумын сургуулийн багш нар, 23%-ийг Баян-Уул 

сумын сургуулийн багш нар, Биндэр болон Дадал сумын сургуулийн багш нар тус бүр 13%-ийг 

Батширээт болон Баян-Адарга сумын сургуулийн багш нар тус бүр 9 %-ийг, Норовлин сумын 

сургуулийн багш нар 3%-ийг эзэлж байна.  

19. Мэргэжил 
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Энэхүү үр дүнгээс харахад аливаа сургууль дээрх мэргэжлийн багш нарын эзлэх хувийг энэхүү 

судалгаанд ч харьцангуй жигд хамруулж чадсан байна. 

20. Таны заадаг хичээл 

 
Энэхүү үр дүнгээс харахад нийт оролцогчдын 56.5% нь 2-5 төрлийн хичээл заадаг учраас сургалтанд 

эдгээр багш нар бүрэн хамрагдаж чадвал нэг багшаар дамжуулан хэд хэдэн хичээлийн агуулга, арга 

зүйг сайжруулан хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх боломж байгаа нь харагдаж байна.  
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21. Боловсролын  салбарт ажилласан жил 

 

Энэхүү үр дүнгээс харахад асуулга судалгаанд хамрагдсан багш нарын 37% нь  1-5 жил, 22% нь  6-10 

жил, 9% нь  11-15 жил,  3% нь 16-20 жил, 24% нь 21-30 жил, 4% нь 31-ээс дээш жил боловсролын 

салбарт ажилласан байна. 

22. Багшилсан жил  
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Энэхүү үр дүнгээс харахад судалгаанд ерөнхийдөө туршлага багатай шинэ залуу багш нар, туршлага 

хуримтлуулж буй багш нар болоод нилээн туршлага хуримтлуулсан олон жил багшилсан багш 

нарын харьцаа ерөнхийдөө ойролцоо байгаа нь эдгээрийн төлөөллийг судалгаанд харьцангуй жигд 

хамруулж чадсан байна. 

23. Хүйс:   

 

Судалгаанд оролцогчдын 77.5 % эмэгтэй, 21% эрэгтэй байна. Харин 1.5% нь хариулт өгөөгүй учраас 

ямар хүйсийн оролцогч байсан нь тодорхойгүй байна. 
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2.2 Багш нараас авсан фокус бүлгийн ярилцлагын үр дүн 

Төсөлд хамрагдаж буй 7 сургуулийн бага анги, нийгмийн ухаан, байгалийн ухаан, хүмүүнлэгийн 

ухааны багш нараас 1-5 хүртэлх жил ажилласан, 8-10 хүртэлх жил ажилласан, 15 -18 хүртэлх жил 

ажилласан багш нарын төлөөллийг хамруулан нийт 27 багшаас урьдчилан бэлтгэсэн 17 асуулгын 

дагуу ярилцлагыг явууллаа. Энэхүү асуулгын 12 нь судалгааны зорилгод нийцсэн ярилцлагын 

үндсэн асуулга, үлдсэн 5 нь судалгаанд оролцогчийн талаарх мэдээлэл авахад чиглэсэн анкетийн 

асуулга байсан болно. Судалгаанд ашигласан асуулгыг Хавсралт.7-оос үзнэ үү. Ингээд ярилцлагын 

үр дүнг тэмдэглэн бичсэн баримтанд хийсэн судалгааны үр дүнгээ Та бүхэнд танилцуулъя.  

1. Та цогц чадамж гэдгийн дор юуг ойлгож байна вэ?  

 
Манай бага, дунд боловсролын салбарт 2005-2006 оны хичээлийн жилээс эхлэн цогц чадамжинд 

суурилсан боловсролын стандартыг хэрэгжүүлж байна. Гэвч уг стандартын шинэчлэлийн мөн 

чанарыг зөв ухааран ойлгож хэрэгжүүлэх үйл явц улс орны газар бүрт харилцан адилгүй байна. 

Иймээс бид багш нар цогц чадамж гэдгийг хэрхэн ойлгон хэрэгжүүлж байгаа талаар асууж ярилцсан 

Ярилцлагад оролцогчдын ойролцоо утгатай хариултуудыг багцлан авч үзвэл багш нарын 41% цогц 

чадамж гэдэг бол суралцагч хичээлээр үзсэн мэдлэгээ амьдралд хэрэглэх чадвар, 30% мэдэхүйн, 

бүтээхүйн,оршихуйн, нийгэмшихүйн цогц чадамж, 15% суралцагчдад олон талын мэдлэг олгох, тус 

бүр 7% нь мэдлэг, чадвар, төлөвшлийн цогц, аливаа хүнд мэдлэг чадвар олгох агуулга гэж тус үзэж 

байна. Энэхүү үр дүнгээс харахад нийт багш нарын цогц чадамжийн талаарх ойлголт харилцан 

адилгүй бөгөөд хангалтгүй байгаа нь харагдаж байна.  

Энэхүү асуулгын үр дүнг мэргэжил болон багшилсан жилээр нь харьцуулан авч үзсэн судалгааны үр 

дүнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хавсралт 8-аас үзнэ үү.  
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2. Суралцагчдад цогц чадамж эзэмшүүлэх үйлийн алхмыг удирдан зохион байгуулахын тулд өөрийн 

арга зүйдээ тодорхой шинэчлэлүүдийг хийж байна уу? Энэ шинэчлэлийг яаж хийхийг оролдож 

байна вэ? 

 
Судалгаанд хамрагдсан багш нарын 67% суралцагчдад цогц чадамж эзэмшүүлэх, мэдлэг бүтээлгэх 

үйлийн алхмуудыг удирдан зохион байгуулахын тулд багшлах арга зүйгээ шинэчлэн хөгжүүлж 

байна, 18% арга зүйгээ шинэчлэн хөгжүүлэх эхний оролдлогуудыг хийж байна, 15% арга зүйгээ 

шинэчлэн хөгжүүлэх санаатай байна гэж хариулжээ. Эдгээр багш нар өөрийн арга зүйгээ хөгжүүлэх 

чиглэлээр дараах үйл ажиллагаануудыг хийдэг байна. Үүнд: 

• Ахмад багш нараасаа суралцдаг 7% 

• Бие дааж мэргэжлийн ном, зохиол судалдаг 7% 

• Бусад багш нарынхаа хичээлд сууж, туршлага судалдаг 7% 

• Сургалтанд хамрагдаж мэдээлэл болон зөвлөгөө авдаг 18% 

• Өдөр тутмын үйл ажиллагаан дээр тулгуурлан арга зүйгээ сайжруулдаг 61%  

Энэхүү үр дүнгээс харахад багшийн арга зүйг шинэчлэн хөгжүүлэх чиглэлээр сургуулийн зүгээс 

зохион байгуулдаг тодорхой үйл ажиллагаа хангалтгүй бөгөөд дутмаг байгаа нь ажиглагдаж байна. 

Энэ нь сүүлийн жилүүдэд боловсролын бодлогын түвшинд ямар мэргэжлийн, хэдэн жил ажилласан 

багшийн мэргэжлийг, ямар хугацаанд, хэрхэн яаж дээшлүүлэх талаар бодлого алдагдсан нөгөө 

талаас  сургуулиудын сургалтын үйл ажиллагаанд үзүүлэх дэмжлэг нь тасарсантай холбоотой гэж 

үзэж байна. Мөн сургуулийн удирдлага болон  багш нарын хамтран суралцах идэвх санаачлага 

дутагдалтай байгааг харуулж байна.  
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3. Багш нар боловсролын шинэ стандартаар үнэлэгдэхүйцээр хичээлийн киррикюлимийг боловсруулах 

ёстой. Танд хичээлийн агуулга, арга зүйгээ сонгож боловсруулах, хэрэглэгдэхүүнээ сонгож бэлтгэх, 

суралцагчидаа үнэлэх гэсэн алхмуудыг төлөвлөхөд бэрхшээлтэй байдаг уу? Хаана нь ямар бэрхшээл 

тулгарч байна вэ? Өөрт тулгарч буй бэрхшээлээ яаж бие даан шийдвэрлэж байна вэ?Асуудлаа бие 

даан шийдвэрлэхээс гадна бусад хүмүүсийн дэмжлэгийг авдаг уу?  

 
Боловсролын шинэ стандартаар үнэлэгдэхүйц киррикюлим боловсруулах буюу хичээлдээ ул 

суурьтай бэлтгэхэд багшид ямар бэрхшээл тохиолдож байгааг тодруулах зорилго бүхий энэхүү 

асуулгад нийт оролцогчдын 48% тодорхой бэрхшээл тулгардаг, 52% бэрхшээл тулгардаггүй гэж 

хариулжээ. Тодорхой бэрхшээл тулгардаг (48%) гэсэн оролцогчдын хариултыг задлан авч үзвэл: 

• Боловсролын стандартад баримжуулан агуулга, арга зүйгээ сонгоход хэцүү байдаг 4% 

• Киррикюлим бичихэд үг хэллэг дээр хүндрэлтэй байдаг 4% 

• Залгамж холбооны кодыг ашиглан хичээл хоорондын холбоог сайжруулахад бэрхшээл байдаг 4% 

• Хичээлийн хэрэглэгдэхүүний хүрэлцээтэй холбоотой бэрхшээл гардаг 4% 

• Арга зүйгээ сонгож боловсруулахад туршлага дутдаг 4% 

• Зарим нэг сурагч сурах бичиг аваагүй, хичээлийн бэлтгэл хангалт дутуу ирдэг  4% 

• Төсөлт ажил, иргэний боловсрол гэсэн туслах хичээлийн агуулга, арга зүйгээ сонгож 

боловсруулахад бэрхшээл их тулгардаг 4% 

• Сургалтын хэрэглэгдэхүүнээ сонгоход бэрхшээлтэй байдаг 8% 

• Шинэ стандартаар хичээлийн арга зүй, агуулгыг тодорхойлж өгсөн ч багш нар бүрэн ойлгож 

ажилладаггүй. Үнэлгээний стандарт бүр ч хэрэглэгддэгүй. Өөрт тулгарсан асуудлыг бие даан 

шийдвэрлэхээс өөр арга байдаггүй 4% 

• Биологийн хичээлийн агуулгын уялдаа холбоо тааруу байдаг 4% 
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• Стандарт, хөтөлбөрт тусгагдсан агуулгаа цагтаа хувиарлаж багтаах 4% 

гэж хариулжээ. Харин эдгээр бэрхшээлийг шийдвэрлэхдээ хичээлийн бус цагаар тэдний цаг завийг 

тохируулан 50% ЗАН-н ахлагч , 17% сургалтын менежер, 33% ахмад ба мэргэжлийн багш нараас 

зөвлөгөө авдаг гэж хариулжээ. Энэхүү үр дүнгээс харахад багш нар сургалттай холбоотой өөрт 

тохиолдож буй бэрхшээлийг шийдвэрлэхдээ бусадтай харилцан санал солилцох байдлаар 

шийдвэрлэж байна. Иймээс тодорхой хувиараар  нийт багш нарт болон ганцаарчилж зөвлөгөө өгдөг 

үйл ажиллагааг тогтмолжуулан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байгаа нь харагдаж байна. 

 

4. Та бусад багш нартайгаа хамтран нэг сэдвийн хүрээнд киррикюлим боловсруулж байсан уу? 

Хэрвээ боловсруулж байсан бол ямар ямар хүрээнд хэдэн цагийн хичнээн киррикюлимийг хэддүгээр 

ангид зориулан боловсруулж байсан бэ? 

 
Багш нар хамтран тодорхой нэг сэдвийн хүрээнд хэд хэдэн хичээлийн хоорондын агуулга, арга зүйн 

босоо ба хөндлөн холбоог сайжруулах, бие биенээсээ харилцан суралцах чиглэлээр хэрхэн ажиллаж 

ирснийг тандах зорилго бүхий энэхүү асуулгад нийт оролцогчдын 59% хамтарч хөтөлбөр 

боловсруулсан, 41% огт хамтарч хөтөлбөр боловсруулж байгаагаагүй гэж хариулжээ.  
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Хөтөлбөр хамтарч боловсруулж байсан багш нар ямар сэдвийн хүрээнд, хэдэн цагийн хичнээн 

хөтөлбөр, хэддүгээр ангид зориулан боловсруулсныг Хүснэгт 5-аас үзнэ үү.   

Хүснэгт 5 

Анги Сэдэв Хичээл Цаг 
Хамтран 

боловсруулсан 

 Бүлгэмдэл 2 хичээл  6 
БУ-ны 4 

багштай  

III 
Байгалийн  

дурсгалт газар 
Хүн орчин 1 

 

IX Талст оронт тор Хими, физик 1 
Химийн 1 

багштай  

X Уламжлал Математик 14  

X Уусмал Хими 8 
Химийн  

8 багштай  

VII-IX Процент Математик  6-8  

VII Амьд бие Биологи 20  

VII Дуу авиа Физик 5  

IX Металл  Хими 14 
БУЗАН-н 5 

багштай 

III Балархай эгшгийн дүрэм Монгол хэл   

VII 
Өсвөр насны шилжилтийн 

үе 
Эрүүл мэнд 9 

Vангийн 1 

багштай 

 

Энэхүү үр дүнгээс харахад ижил мэргэжлийн багш нарын хамтын ажиллагаа давамгай байгаа нь 

харагдаж байна. Иймээс цаашид энэхүү хамтын ажиллагаагаа өргөтгөн өөр мэргэжлийн багш нартай 

хамтран ажиллах хэрэгтэй гэж үзэж байна.  
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5. Та киррикюлимээ боловсруулахдаа асуудлыг уялдаа холбоотойгоор авч үзэх (эдийн засаг, нийгэм, 

байгаль орчны асуудал), суралцагчдын оролцоон дээр суурилах, үйл ажиллагаанд баримжаалах гэх 

мэт хичээлийн шинэчлэлд орж ирж буй асуудлыг хэрхэн яаж тооцож байна вэ? Жишээгээр 

тайлбарлана уу? 

Эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны асуудлыг киррикюлимийн агуулгаа сонгож боловсруулахдаа 

хэрхэн авч үзэж буйг тандах зорилго бүхий энэхүү асуулгад 

• Химийн хичээл дээр нүүрстөрөгчийн талаар үзэхдээ энэ гурван асуудалтай холбож авч үздэг 4% 

• Хүн байгаль болон математикийн хичээл дээр цаасны талаар үзэхдээ цаасны үнэ цэнэ, цаасыг 

хэвлэх зардал, нэг мод хичнээн цаас болдог гэх мэтээр авч үздэг 4% 

• Газар зүйн хичээл дээр даавуун торыг хэрэглэснээр өрхийнхөө эдийн засагт хэмнэлт гаргах, хог 

хаягдлыг бууруулах ач тустай гэдэг талаас нь хөндөж авч үздэг 4% 

• Химийн хичээл дээр усны талаар үзэхдээ эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны асуудалтай холбож 

авч үзэх нь маш үр дүнтэй байдаг 4% 

• Хүн орчин хичээлийн агуулгад яг энэ гурвыг хамтад нь биш нийгмийн талаас нь илүү авч үздэг 

4% 

гэж хариулжээ. Эндээс үзвэл байгаль, орчин, эдийн засаг, нийгмийн асуудлыг байгалийн ухааны 

болон бага ангийн багш нар (20%) хамтад нь авч үзэх оролдлогуудыг хийж байна. Харин бусад 

хичээлүүдийн хувьд жишээ нь нийгмийн ухааны хичээлийн хувьд хичээлийн агуулгаа эдийн засаг, 

байгаль орчны асуудлаар өргөтгөх үйл ажиллагааг авч үздэггүй. Учир нь хөтөлбөрт тусгагдсан 

агуулгаа багтаахад хэцүү байдаг учраас энэ талаар хөндөж авч үзэх боломж байдаггүй гэж 

хариулжээ.  

Харин хөтөлбөр боловсруулахдаа суралцагчдын оролцоон дээр суурилах, үйл ажиллагаанд татан 

оролцуулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ 

• Суралцагчдыг багаар ажиллуулахад анхаардаг 4% 

• Суралцагчдын үзэл бодлыг чөлөөтэй илэрхийлэх бололцоог байнга хангаж өгдөг 4% 

• Суралцагчдын сонирхол, хэрэгцээн дээр тулгуурлан анхааран ажилладаг 4% 

• Суралцагчидаа нээхийн тулд хөнгөвчилсөн бодлогуудыг их өгч байна 4% 

гэж хариулжээ. Энэхүү үр дүнгээс харахад суралцагчдын оролцоон дээр суурилсан бие даасан үйл 

ажиллагааг зохион байгуулахдаа суралцагчдыг багаар ажиллуулах, үзэл бодлыг сонсох гэх мэт үйл 

ажиллагаануудыг ярилцлагад оролцсон багш нарын 84% хангаж ажиллах боломж муу байдаг гэсэн 

байна. Үүний шалтгааныг хичээлийн агуулгаа багтаахын тулд хичээл дээр аль болох их мэдээлэл 

өгөхөөс өөр арга байдаггүй гэж хариулжээ. Эндээс үзвэл ярилцлагад оролцсон багш нарын дунд 

мэдээлэл дамжуулах арга зүйг нийт массын хувьд хэвээрээ байгаа нь ажиглагдаж байна. Иймээс  

шинжлэх ухааны агуулга хичээлийн агуулгыг ялгааг ойлгуулах, шинжлэх ухааны агуулгыг 

хичээлийн агуулга болгон өөрчлөхөд чиглэсэн арга зүйн зөвлөмжийг багш нарт өгөх хэрэгтэй байгаа 

нь харагдаж байна.  
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6. Багшлах арга зүйгээ шинэчлэн хөгжүүлэхэд ямар дэмжлэг Танд чухал байна вэ?  

 
Багшийн арга зүйг хөгжүүлэхэд багшид ямар төрлийн хамтын ажиллагаагаар дамжуулан , ямар 

дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй байгааг тодруулах зорилго бүхий энэхүү асуулгад нийт судалгаанд 

оролцогчдын 63% сургалтын хамрагдах, 37% гарын авлагаар хангагдах, 33% багш нарыг 

солилцоогоор ажиллуулах, 30% цахим хэрэглэгдэхүүнээр хангах гэсэн хариултууд нь хариултын 

дундажаас харьцангуй өндөр үзүүлэлтэй байна. Энэхүү үр дүн нь ТХБ-н үзэл санааг хичээлдээ 

тусгаж хэрэгжүүлэх чиглэлээр багшийн арга зүйг шинэчлэн хөгжүүлэхийн тулд нэн тэргүүнд 

сургалтанд хамруулах, гарын авлагаар хангах, багш нарыг харилцан туршлага судлуулах гэсэн үйл 

ажиллагааг зохион байгуулах хэрэгтэй гэсэн нь ыөмнөх зарим асуулгын үр дүнгүүдийг баталж 

байна.  
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7. Сургуулийн зүгээс багшийн арга зүйг шинэчлэн хөгжүүлэх чиглэлээр ямар үйл ажиллагааг тогтмол 

зохион байгуулдаг вэ? Эдгээр үйл ажиллагаанаас Та хүсэж буй бодит дэмжлэгээ олж авч чаддаг уу? 

 
Эндээс үзвэл багшийн арга зүйг хөгжүүлэх, харилцан туршлага солилцох чиглэлээр сургуулиудад 

тасралтгүй тогтмол явуулдаг зарим үйл ажиллагаа байгаа хэдий ч тэдгээрийн нэг жилд зохион 

байгуулагдах давтамж нь бага байгаа нь багш нарт ажлын байран дээрээ бие биенээсээ суралцах 

боломжийг  багасгадаг байна. Учир нь эдгээр уралдаан тэмцээн нь багш нарын баярыг угтан зохион 

байгуулагддаг учраас сургуулийн олон ажил давхцаад тэр бүр бүрэн гүйцэт оролцож чаддаггүй. 

Уралдаан тэмцээний үед оролцож буй багш нарын ихэнх нь хичээлдээ сайн бэлтгэсэн байдаг учраас 

тэднээс хичээлдээ хэрэглэж болох олон шинэ санаа, сургалтын шинэлэг аргуудаас суралцдаг байна. 

Иймээс сургуулийн зүгээс эдгээр үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах, 

багш нарт оролцох боломжтой хугацаанд зохион байгуулах шаардлагатай болох нь харагдаж байна.  
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8. Та ТХБ-ын үзэл санааг хичээл дээр тусгаж хэрэгжүүлнэ гэдгийн дор юуг ойлгож байна вэ? 

 
 

ТХБ-ын мөн чанарыг хэрхэн ухааран ойлгож хичээл дээрээ ямар үзэл санааг нь хэрхэн хэрэгжүүлж 

буйг тандах зорилго бүхий энэхүү асуулгад нийт оролцогчдын 22.5% нь хичээлийн агуулгыг эдийн 

засаг,  нийгэм соёлын, байгаль орчны асуудлаар өргөтгөх, стандартад тусгагдсан цогц чадамж 

эзэмшүүлэх 7.5%, суралцагчдад чанартай боловсрол эзэмшүүлэх 8%, амьдрах ухаанд суралцсан 

иргэн төлөвшүүлэх 18.5%,  сайн мэдэхгүй байна 44% гэж хариулжээ.  

Хичээлийн агуулгыг эдийн засаг,  нийгэм, байгаль орчны асуудлаар өргөтгөх (22.5%) гэж хариулт 

өгсөн оролцогчдын хариултыг задлан авч үзвэл  

• Нийгэм, эдийн засаг, экологийн талаар хичээл бүрийн агуулгад тусгаж хэрэгжүүлэх 8% 

• Байгалиа хайрлан хамгаалах асуудлыг хичээлийн агуулгад тусгаж хэрэгжүүлэх 12% 

• Зөв төлөвшилтэй иргэн бэлтгэхийн тулд түүхэн сургамжуудыг хичээлийн агуулгад түлхүү тусгах 

4% 

гэж  хариулжээ. Эндээс үзвэл багш нар ТХБ-ын үзэл санааг хичээл дээр хэрэгжүүлэхийн тулд  зааж 

буй хичээлийнхээ агуулга, арга зүйг өөрчлөх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа нь харагдаж байна.   
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9. Манай боловсролын бодлогын түвшинд ТХБ-ын үзэл санааг ЕБС-ийн бүх хичээлийн агуулга, арга 

зүйд тусган хэрэгжүүлэх талаар 2008-2009 оны хичээлийн жилд тодорхой шийдвэр гарсан. Та энэхүү 

шийдвэрийг биелүүлэх чиглэлээр ТХБ-ын үзэл санааг өөрийн хичээлдээ тусган хэрэгжүүлж чадаж 

байна уу? 

 
Энэхүү үр дүнгээс харахад багш нарт ТХБ-ын үзэл санааг хэрхэн тусгаж хэрэгжүүлэх, тусган 

хэрэгжүүлж чадаж буй эсэхээ хэрхэн үнэлэх талаар тодорхой мэдээллээр хангаж, арга зүйн зөвлөгөө 

өгөх шаардлагатай байгаа нь харагдаж байна.  



“Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн байгалийн нөөцийн менежментээр ядуурлыг бууруулах” төсөл 
 

[Судалгааны тайлан]   38 
 

  

10. ТХБ-ын үзэл санааг тусгасан киррикюлим боловсруулах, боловсруулсан киррикюлимийн дагуу 

хичээлийг явуулах, хичээлээ үнэлж дүгнэх гэсэн үе шатуудын хаана нь ямар бэрхшээлүүд 

тохиолдож байна вэ? Бэрхшээлээ хэрхэн шийдвэрлэж байна вэ? Өөрөөр хэлбэл ТХБ-ын үзэл санааг 

хичээл дээрээ бодитойгоор тусган хэрэгжүүлж чадаж байгаа эсэхээ багш Та өөрийгөө хэрхэн яаж 

үнэлдэг (мэддэг) вэ?   

 
Бэрхшээл тохиолддог (93%) гэж хариулт өгсөн оролцогчдын хариултуудыг дэлгэрүүлэн авч үзвэл 

хөтөлбөрийн агуулга, арга зүй, хэрэглэгдэхүүнийг сонгож боловсруулахад 32%, агуулгаа сонгож 

боловсруулахад 28%, арга зүйгээ сонгож боловсруулахад 8%, суралцагчдыг үнэлж дүгнэхэд 8%, 

хэрэглэгдэхүүнээ сонгож боловсруулахад 8%, киррикюлим бичих үг хэллэгээ сонгоход бэрхшээл 

учирдаг гэж хариулжээ. Нэгж хичээлийн хөтөлбөрийн  

агуулгыг сонгож боловсруулах чиглэлээр: 28% 

• Цогц чадамж эзэмшүүлэх агуулга сонгох 

• Байгаль орчин, эдийн засаг, нийгмийн асуудлыг хичээлийн үндсэн агуулгатайгаа холбох 

• Сурах бичиг дэх зарим сэдвийн агуулгын багтаамж тааруу 

арга зүйг сонгож боловсруулах чиглэлээр: 8% 

• Суралцагчдыг сэдэлжүүлж, хичээлд татан оролцуулах 

• Сонгосон агуулгаа хичээлийн цагтаа багтаах 

• Багаар ажиллуулах 

• Суралцагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх 
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хэрэглэгдэхүүнийг сонгож боловсруулах чиглэлээр: 8% 

• Суралцагчдаар хийлгэх дасгал, даалгавар, тарааж өгөх материалаа хувилж олшруулах 

• Хэрэглэгдэхүүний хүрэлцээ тааруу 

гэсэн дээр дурьдсан бэрхшээлүүд багш нарт нийтлэг тохиолддог байна.  

Багш нарын 20% дээрх бэрхшээлүүдээ шийдвэрлэхдээ өмнө боловсруулсан хөтөлбөртөө анализ хийж 

дараагийн хөтөлбөрийн алхмуудаа сайжруулдаг, 80% дахин сайжруулалт хийж чаддаггүй гэж 

хариулжээ. Энэхүү үр дүнгээс ТХБ-ын үзэл санааг хичээлийн хөтөлбөрийг боловсруулахад тусгаж 

хэрэгжүүлэхэд гол бэрхшээл тохиолддог гэж 93% үзэж байгаагаас харахад энэ талаар багш нарт илүү 

дэмжлэг хэрэгтэй байгааг харуулж байна.  

 

11. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиглэлээр сургуулийн зүгээс ямар үйл ажиллагаа явуулж байна 

вэ? Мөн ямар дэмжлэгийг үзүүлж байна вэ? Багш нар хоорондоо туршлага солилцох, хамтран 

суралцах чиглэлээр ямар үйл ажиллагаа явагдаж байна вэ? 

 
Тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиглэлээр сургуулийн зүгээс ямар үйл ажиллагаанууд явуулж, 

багш нараа хэрхэн дэмжин ажиллаж буйг тодруулах зорилго бүхий энэхүү асуулгад нийт 

оролцогчдын 18% ТХБ-ын чиглэлээр тодорхой үйл ажиллагаа явуулж байгаа, 67% тодорхой үйл 

ажиллагаа явуулахгүй байгаа, 15% сайн мэдэхгүй байна гэж хариулсан.  
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Тодорхой үйл ажиллагаа явуулж байгаа (18%) гэсэн хариулт өгсөн оролцогчид дараах үйл 

ажиллагааг сургуулийн зүгээс багш нарын баярыг угтан жилд нэг удаа тогтмол зохион байгуулдаг 

гэж хариулжээ. Үүнд: 

• Нээлттэй хичээл 

• Илтгэлийн уралдаан 

• Ур чадварын уралдаан 

• Мэргэжил сурталчлах аян 

Эдгээр уралдаан тэмцээний үед харилцан бие биенийхээ хичээлд суух, санал солилцон ярилцаж арга 

зүйн чиглэлээр тодорхой туршлага судалдаг боловч жилд нэгхэн удаа байдаг учраас нэг удаагийн 

үйл ажиллагаагаар хангалттай дэмжлэг авах боломж байдаггүй гэж хариулжээ. Уралдаан тэмцээнээс 

бусад үед ЗАН-ээрээ 14 хоногт хамтран ажиллаж байгаа боловч мөн л хангалттай дэмжлэг болж 

чаддаггүй гэж хариулжээ. Учир нь ЗАН-н ахлагч нар сургалт семинарт хамрагдах боломж бага 

байдаг гэжээ. 

Харин сургуулийн зүгээс сургалтын материаллаг орчны талаар ярилцлаганд оролцсон багш нарын 

тус бүр 4% сургуулийн зүгээс анги, танхмийн халаалтыг сайн өгдөг, мэдээлэл харилцааны шинэ 

лаборатори байгуулсан, 11% сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангадаг гэсэн дэмжлэгүүдийг дурьдсан 

бол 74% ЗАН-ийн үйл ажиллагааг чанаржуулан тогтмолжуулах үйл ажиллагаанд сургуулийн зүгээс 

хяналт тавьж дэмжлэг үзүүлэн ажиллах хэрэгтэй гэсэн саналыг дэвшүүлсэн байна. Харин 9% нь 

тодорхой хариулт өгөөгүй байна. Эндээс үзвэл сургуулийн зүгээс материаллаг орчныг сайжруулах 

талаар тодорхой арга хэмжээ авч байгаа ч сургуулийн гол үйл ажиллагаа болох сургалтын үйл 

ажиллагааны чанарыг гардан хариуцдаг багшийг чадавхжуулах, арга зүйг шинэчлэн хөгжүүлэх 

талаар бодит дэмжлэг үзүүлсэн үйл ажиллагаануудыг тогтмол явуулах шаардлага байгаа нь харагдаж 

байна.  
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12. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг хичээлдээ бодитойгоор тусган төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, 

үнэлэх арга технологийг ямар түвшинд эзэмшиж байгаадаа үнэлэлт дүгнэлт өгөх үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлэх, хөгжүүлэхэд цаашид сургууль дээрээ ямар үйл ажиллагааг тогтмол явуулах хэрэгтэй 

гэж үзэж байна вэ?  

 
ТХБ-ын үзэл санааг хичээлд тусган хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаагаа цааш хөгжүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлэх гол үйл ажиллагааг багш нарт зориулсан сургалт гэж багш нар (51%) үзэж байгаа бөгөөд 

сургалт нь дараах агуулгуудыг хамарсан байвал илүү үр дүнтэй байна гэжээ.  

 
Багш нарын дэвшүүлэн тавьж буй эдгээр саналыг сургуулиас зохион байгуулж буй сургалт болон 

төслийн багаас зохион байгуулах сургалтанд давхар тооцох хэрэгтэй.  
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13. Ажиллаж буй сургууль 

 

Судалгаанд оролцогчдын 22%-ийг Өмнөдэлгэр сумын сургуулийн багш нар, 7%-ийг Баян-Уул 

сумын сургуулийн багш нар, 4%-ийг Биндэр сумын сургуулийн багш нар, 26%-ийг Дадал сумын 

сургуулийн багш нар, 15 %-ийг Батширээт болон Баян-Адарга сумын сургуулийн багш нар, 11%-ийг 

Норовлин сумын сургуулийн багш нар эзэлж байна.  

14. Мэргэжил 
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Судалгаанд нийт оролцогчдын 37%- ийг бага ангийн багш нар, 41%-ийг байгалийн ухааны багш нар, 

15%-ийг хүмүүнлэгийн ухааны багш нар,7%-ийг нийгмийн ухааны багш нар эзэлж байна.  

15. Заадаг хичээл 

Судалгаанд хамрагдсан багш нар хичнээн хичээл зааж буй тодруулах зорилго бүхий энэхүү асуулгад 

оролцогчид дараах байдлаар хариулжээ. Оролцогчдын хариултыг графикаар дүрслэн харуулвал:  

 
Нэг багшаар дамжуулан хэдэн хичээлийн агуулга арга зүйг шинэчлэн хөгжүүлэх боломж байж 

болохыг илрүүлэх зорилго бүхий энэхүү судалгаанд нийт оролцогчдын 15% нэг хичээл, 44% хоёр 

хичээл 4% нь гурван хичээл, 37% 5 хичээл заадаг (бага ангид) заадаг байна . Энэхүү үр дүнгээс 

харахад нийт оролцогчдын 81% нь 2-5 төрлийн хичээл зааж учраас сургалтанд эдгээр багш нар бүрэн 

хамрагдаж чадвал нэг багшаар дамжуулан хэд хэдэн хичээлийн агуулга, арга зүйг сайжруулан 

хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх боломж байгаа нь харагдаж байна.  
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16. Багшилсан жил 

 

Энэхүү үр дүнгээс харахад ярилцлагад хамрагдсан багш нарын 41% нь  1-5 жил, 22% нь  6-10 жил, 

11% нь  11-15 жил, 15% нь 16-20 жил, 11% нь 21-30 жил багш мэргэжилээр ажилласан байна. 

17. Хүйс 

 

Ярилцлагад оролцогчдын 81.5% эмэгтэй, 18.5% эрэгтэй эзэлж байна.  
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2.3 Сургуулийн удирдах ажилтнаас авсан асуулга судалгааны үр дүн  

Судалгаанд хамрагдсан нийт 11 оролцогчдоос 16 асуулга бүхий судалгааг авсан. Үүнээс 10 нь 

судалгааны зорилгод нийцсэн үндсэн асуулга, үлдсэн 6 нь оролцогчдын талаарх мэдээлэл авахад 

чиглэсэн анкетийн асуулга байсан болно. Судалгаанд ашигласан асуулгыг Хавсралт.9-өөс үзнэ үү. 

Ингээд асуулга судалгааны үр дүнгээ Та бүхэнд танилцуулъя.  

1. Тогтвортой хөгжлийн боловсрол гэдгийн дор та юуг ойлгож байна вэ?  

 
Энэхүү үр дүнгээс оролцогчдын өгсөн ойролцоо утгатай хариултыг багцлан авч үзвэл нийт 

оролцогчдын 27% байгаль орчны боловсрол, 27% тогтвортой хөгжихөд чиглэсэн боловсрол, 27% 

хувь хүнийг бүх талаар нь хөгжүүлэхэд чиглэсэн чанартай боловсрол, 18% эх оронч үзлээр орон 

нутгийнхаа хөгжил хувь нэмэр оруулах чадвартай иргэнийг бэлтгэхэд чиглэсэн  боловсрол гэж үзэж 

байна. Эндээс үзвэл оролцогчдын тогтвортой хөгжлийн боловсролын талаарх ойлголт нь харилцан 

адилгүй байгаа нь харагдаж байна.   
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2. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг сургуулийн түвшинд хэрэгжүүлэх чиглэлээр бага, 

дунд боловсролын бодлогын түвшинд ямар үйл ажиллагаа хийгдэж байна вэ?  

 
Энэхүү үр дүнгээс харахад нийт оролцогчдын 27% нь ТХБ-ын чиглэлээр бага, дунд боловсролын 

бодлогын түвшинд гарсан шийдвэр, түүний хүрээнд хэрэгжүүлж буй цогц үйл ажиллагаануудын 

талаар ямар ч мэдээлэлгүй байгаа нь энэ талаар багш нараа дэмжих үйл ажиллагаанд зарим талын 

дутагдал байгааг харуулж байна.   

Энэхүү асуулгын үр дүнг ажиллаж буй сургууль болон албан тушаалаар нь харьцуулан авсан үр 

дүнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хавсралт.10-ээс үзнэ үү.  
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3. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын  үзэл санааг сургалтын үйл ажиллагаандаа бодитойгоор тусгаж 

хэрэгжүүлэх, хөгжүүлэхийн тулд сургууль дээрээ ямар үйл ажиллагааг тогтмол явуулах хэрэгтэй гэж 

үзэж байна вэ?  

 
Энэхүү үр дүнгээс нийт оролцогчдын тус бүр 18% нь байгалийг зөв зохистой ашиглах, хамгаалах 

талаар сургалт явуулах, хичээл бүрийн агуулгад байгаль орчноо хайрлан хамгаалах талаар албан 

ёсоор оруулах, ТХБ-ын чиглэлээр сургалт явуулах гэсэн хариултууд нь нийт хариултын дундаж хувь 

(10%)-аас илүү гарсан байна. Энэхүү үр дүнгээс харахад сургуулийн удирдлагууд байгаль орчны 

(БО) болон ТХБ-н чиглэлээр сургалтууд явуулах, БО –ны асуудлыг хичээл бүрийн агуулгад тусгах 

талаар тодорхой үйл ажиллагааг цаашид шат дараалуулан хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна.  
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4. Сургуулийнхаа нийт багш нарын арга зүйг шинэчлэн хөгжүүлэх чиглэлээр ямар үйл ажиллагааг 

сургууль дээрээ цаашид хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна вэ?  

 
Энэхүү үр дүнгээс харахад багш нар тодорхой үр дүнтэй санал санаачлагуудыг дэвшүүлэн тавибал 

удирдлага танилцаж үзээд хэрэгжих боломжтой ажлуудыг дэмжиж ажиллах сонирхол байгаа юм 

байна. Ийм учраас сургуулийн удирдлага энэ талаар багшийн үйл ажиллагаанд ямар дэмжлэгийг 

сургуулийн зүгээс хүсэж байгаа талаар тодорхой нарийвчилсан судалгаа явуулж төлөвлөгөө үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөндөө тусган хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа нь харагдаж байна. 
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5. Сургалтын үйл ажиллагаагаараа үлгэр жишээ сургууль болж хөгжихийн тулд танай хамт олон ямар 

ажлуудыг санаачлан хийж байна вэ? Ямар төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна вэ? 

 
Сургалтын үйл ажиллагаагаараа үлгэр жишээ сургууль болгохын тулд сургуулийн хамт олон ямар 

төлөвлөгөө боловсруулан, ямар ажлуудыг санаачлан хийж байгааг тодруулах зорилго бүхий энэхүү 

асуулгад давхардсан тоогоор нийт оролцогчдын 27% нь хүүхдэд ээлтэй сургууль болох зорилгын 

хүрээнд багш нараа чадавхжуулах сургалт зохион байгуулж байна, тус бүр 18% нь хүүхдэд ээлтэй 

сургууль болох зорилго тавин тодорхой төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна, сургалтын үйл 

ажиллагаагаа сайжруулахын тулд ЗАН-ээрээ хамтран хөтөлбөрөө боловсруулж байна, мэдээлэл 

харилцааны технологийг хичээлд өргөн хэрэглэх талаар анхааран ажиллаж байна гэж хариултсан 

хариултууд нь нийт оролцогчдын хариултын дундаж (9%)-аас дээш үзүүлэлттэй гарсан байна.  

Эндээс үзвэл сургууль өөрийнхөө сургалтын үйл ажиллагааг чанаржуулах чиглэлээр багш нараасаа 

гарч ирж буй бодит санаачлагуудыг дэмжиж үйл ажиллагаандаа тусгаж хэрэгжүүлэх шаардлагатай 

байгаа нь харагдаж байна. 
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6. “Тогтвортой хөгжлийн боловсролын загвар сургууль” гэдгийн дор та юуг ойлгож байна вэ? 

 
Энэхүү үр дүнгээс харахад сургалттай холбоотой зарим үйл ажиллагаа, орчны тохижолтоор бусдаас 

ялгагдах онцлогтойгоор хөгжсөн сургууль гэж үзэж байгаа нь харагдаж байна.  
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7. Сургуулиа “тогтвортой хөгжлийн боловсролын загвар сургууль” болгон хөгжүүлэхийн тулд ямар 

үйл ажиллагааг өөрсдийн нөөц боломжиндоо тулгуурлан явуулах боломжтой вэ? 

 

Эндээс үзвэл сургуулийн орчин нөхцлийг сайжруулах чиглэлээр бусад байгууллагатай хамтран 

ажиллаж харилцан бие биенийхээ үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, сургалт явуулах боломжтой 

гэж үзэж байна. Мөн энэхүү үйл ажиллагаанд багш нарын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн тэдний 

хамтын хүчийг ашиглах боломжтой гэж үзэж байгаа нь харагдаж байна.  
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8. Сургуулиа ТХБ-ын загвар сургууль болгон хөгжүүлэхийн тулд сургуулийн хөгжлийн 

төлөвлөгөөнөөс өөр бие даасан төлөвлөгөө боловсруулан ажиллах нь зүйтэй юу? 

 
Энэхүү үр дүнг албан тушаал болон ажиллаж буй сургуулиар нь харьцуулан авч үзвэл бие даасан 

төлөвлөгө байх шаардлагатай гэж хариулсан оролцогчдын 18% сургалтын менежер, 9% нь нийгмийн 

ажилтан байна. Харин сургуулийн удирдлагууд одоогийнхоо төлөвлөгөөг шинэчлэн сайжруулах нь 

зүйтэй гэж байна.  

Энэхүү асуулгын үр дүнг ажиллаж буй сургууль болон албан тушаалаар нь нь харьцуулан авч үзсэн 

судалгааны үр дүнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хавсралт 11-аас үзнэ үү.  
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9. Танай сургуулийн үйл ажиллагаа орон нутгийнхаа тогтвортой хөгжилд ямар дэмжлэг үзүүлж байна 

вэ? 

 
Эндээс үзвэл сургуулиуд орон нутгийнхаа байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагаанд дэмжлэг 

үзүүлэн хамтран ажиллахаас гадна өөрийнхөө сургуулийг төгсөгчдөөр багшлах боловсон хүчнийхээ 

тодорхой хувийг бүрдүүлэн орон нутгийнхаа хөгжилд өөрийн өөрсдийн онцлогтойгоор хувь нэмрээ 

оруулж байгаа нь харагдаж байна. Орон нутаг дахь боловсролын байгууллага болохын хувьд 

танхмийн болон танхмийн бус сургалтаар ард иргэдийн бүх талын боловсролыг дээшлүүлэх үйл 

ажиллагааг багш, суралцагчдаараа дамжуулан хэрэгжүүлэх талаар анхааран ажиллах хэрэгтэй гэж 

үзэж байна.   
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10. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиглэлээр ямар нэгэн сургалтанд хамрагдаж байсан уу? 

 

Энэхүү үр дүнгээс харахад сургуулийн удирдлагуудын 82% одоог хүртэл ТХБ-ын чиглэлээр ямар 

нэгэн сургалтанд хамрагдаагүй байгаа учраас тэдний энэ талаар мэдлэг тааруу байсан шалтгааныг 

батлан харуулж байна.  

Хэрвээ тийм гэж хариулсан бол хэзээ хаана, хэдэн удаа ямар сургалтанд хамрагдсан бэ? 

Судалгаанд хамрагдсан нийт оролцогчдын 18% ТХБ-ын чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан гэж 

хариулсан боловч хэзээ, хаана, ямар нэртэй сургалтанд суусан тухайгаа огт бичээгүй байна.  
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11. Ажиллаж буй сургууль: 

 

Судалгаанд оролцогчдын 36%-ийг Өмнөдэлгэр сумын сургуулийн сургуулийн удирдах ажилтан, тус 

бүр 18%-ийг Норовлин, Батширээт, Дадал сумын сургуулийн удирдах ажилтан, 9%-ийг Баян -Уул 

сумын сургуулийн удирдах ажилтан эзэлж байна. Харин Биндэр болон Баян-Адарга сумын 

сургуулийн удирдах ажилтнуудаас огт хамрагдаагүй байна.  

12. Албан тушаал:  

 

Судалгаанд оролцогчдын 27% захирал, 64% сургалтын менежер, 9% нийгмийн ажилтан  эзэлж 

байна.  
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13. Мэргэжил: 

 
Судалгаанд оролцсон удирдах ажилтны 9% бага ангийн багш, 36.5% байгалийн ухааны багш,  

36.5% нийгмийн ухааны багш, 18% хүмүүнлэгийн ухааны багш мэргэжилтэй байна.   

14. Боловсролын салбарт ажилласан жил  

 

Судалгааны үр дүнгээс харахад 18% нь 1-5 жил, 18% нь 6-10 жил, 55%  нь 21-30 жил, 9% нь 31-ээс 

дээш жил боловсролын салбарт ажилласан байна.  
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15. Удирдах ажилтнаар ажилласан жил  

 

Удирдах ажилтнаар нийт оролцогчдын 46% нь 1-5 жил, 36% нь  6-10 жил, 9% нь 11-15 жил, 9% нь 

21-30 жил удирдах ажилтнаар ажилласан байна.  

16. Хүйс:    

 

Судалгаанд оролцогчдын 64% эмэгтэй, 36% эрэгтэй байна.  
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СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮНГИЙН ДҮГНЭЛТ 

Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр, Батширээт, Биндэр, Баян-Адарга, Норовлин, Дадал болон Дорнод аймгийн 

Баян-Уул сумын сургуулийн удирдах ажилтан, багш нараас авсан асуулга судалгаа болон фокус бүлгийн 

ярилцлагын үр дүнд үндэслэн дараах дүгнэлтүүдийг хийж байна.   

ТХБ-ын тухай ойлголтын талаар   

• Асуулга судалгаанд оролцсон багш нарын 50%, удирдах ажилтны 64% тогтвортой хөгжлийн 

боловсролын талаар мэдэхгүй, 20% нь тогтвортой хөгжлийн боловсрол бол байгаль орчны боловсрол 

гэж хариулснаас үзэхэд сургуулийн удирдлага болон багш нарын тогтвортой хөгжлийн боловсролын 

талаарх мэдлэг харилцан адилгүй бөгөөд хангалтгүй байгаа учраас энэ чиглэлээр өөрсдөө бие дааж 

судлахаас гадна сургалтаар тэдний мэдлэгийг дээшлүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй байна.  

• Бага, дунд боловсролын бодлогын түвшинд 2008-2009 оны хичээлийн жилд гарсан ТХБ-ын үзэл 

санаа, агуулга, арга зүйг бүх хичээлийн агуулга, арга зүйд тусгаж хэрэгжүүлэх тухай 437 тоот 

тушаал гарч энэ чиглэлээр тодорхой үйл ажиллагаа хийгдэж байна. Гэвч асуулга судалгаанд 

оролцсон багш нарын 43%, удирдах ажилтны 27% энэ талаар тодорхой ойлголтгүй байгаа нь багш 

нарын өдөр тутмын хичээлд энэхүү шийдвэрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа харилцан адилгүй 

байгааг харуулж байна. Энэ нь багшийн хариуцлага, сургуулийн зохион байгуулалт, болон БСШУЯ-

ны үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл сурталчилгаа хангалтгүй гэх мэт хүчин зүйлсээс шалтгаалсан 

гэж дүгнэж байна. 

Цогц чадамжинд суурилсан боловсролын стандартын хэрэгжилтийн талаар 

• Ярилцлагад оролцсон багш нар стандартад тусгагдсан мэдэхүйн, бүтээхүйн, оршихуйн, 

нийгэмшихүй гэсэн 4 цогц чадамжийг нэрлэж байгаа боловч эдгээрийн онцлог хоорондын уялдаа 

холбооны талаар тодорхой бүрэн гүйцэт, үнэн зөв хариултуудыг өгч чадахгүй байна.  

• Багш бүр стандартад тусгагдсан цогц чадамжийг суралцагчдад эзэмшүүлэхийн тулд бүлэг, нэгж, 

ээлжит хичээлийн киррикюлимийн зорилго, агуулга, арга зүй, хэрэглэгдэхүүн, үнэлгээ гэх мэт 

элементүүдийг сонгож боловсруулахдаа судалгаан дээр суурилан ул суурьтай хичээлдээ бэлтгэх 

ёстой. Гэвч асуулгад судалгаанд оролцсон багш нарын 93%, ярилцлагад оролцсон багш нарын 58%-д 

киррикюлимийн агуулга, арга зүйг сонгож боловсруулахад бэрхшээл тулгардаг байна.  

Энэ нь шинэ стандартад тухайн хичээлээр заах шинжлэх ухааны уламжлалт агуулгыг бус 

суралцагчдад эзэмшүүлэх цогц чадамжинд харгалзах мэдлэг, чадвар, хандлагын жагсаалтыг 

боловсролын түвшингээр зааж өгсөн нь багш нарт одоог хүртэл бэрхшээлтэй байдаг байна. Иймээс 

цогц чадамж, стандарт, киррикюлимийн агуулгын уялдаа холбооны талаар багш нарт сайн ойлгуулах 

хэрэгтэй байна.  
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• Суралцагчдад цогц чадамж эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулахдаа тэдэнд их 

хэмжээний хэзээ, хаана, хэрэглэгдэх нь мэдэгдэхгүй их хэмжээний мэдээлэл дамжуулахаас 

татгалзаж, суралцагчийн бие даасан болон хамтын бүтээлч үйл ажиллагаан дээр тулгуурлан 

мэдлэгийг өөрөөр нь бүтээлгэх арга зүйг шинэ стандартыг хэрэгжүүлэхэд чухалчилж байгаа билээ. 

Асуулгад судалгаанд оролцсон багш нарын 33%, ярилцлагад оролцсон багш нарын 31% өөрийн 

заадаг хичээл дээр нь  мэдээлэл дамжуулах арга зүй 70%-ийг эзэлж байгаа гэж хариулснаас үзвэл 

шинэ стандартыг хуучин арга зүйгээ ашиглан хэрэгжүүлж байгаа нь суралцагчдын хичээлд оролцох 

оролцоо, идэвхийг бууруулах талтай бөгөөд тэдэнд цогц чадамж эзэмшүүлэх буюу чанартай 

боловсрол эзэмших үйл явцыг бууруулж байна гэж дүгнэж байна.  

• Бага, дунд боловсролын салбарт цогц чадамжинд суурилсан боловсролын шинэ стандартыг 2005-

2006 оны хичээлийн жилээс эхлэн хэрэгжүүлж байгаа хэдий ч энэхүү стандарт шинэчлэлийн гол 

үзэл санааг ухааран ойлгож, хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа багш нарын хувьд харилцан адилгүй 

байгаа нь дээрх үр дүнгүүдээс харагдаж байна. Иймээс боловсролын стандартыг хэрэгжүүлэх, 

хэрэгжилтийг жигдрүүлэх асуудлыг БСШУЯ болон сургуулийн удирдлага анхаарах ажиллах 

хэрэгтэй байна. 

Багшийн арга зүйн хөгжлийн талаар  

• Асуулга судалгаанд оролцсон багш нарын 78% боловсролын шинэ стандартыг мэдлэг бүтээлгэх арга 

зүй дээр суурилан, суралцагчдад цогц чадамж эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг удирдан хичээлийг 

зохион байгуулахад одоогийн багшлах арга зүй нь тохирохгүй байгаа гэж үзэж байна. Учир нь шинэ 

юмыг хуучин арга зүйгээр хэрэгжүүлэх нь тохиромжгүй юм байна гэдгийг багш нар мэдэрч эхэлсэн 

байна. Өөрөөр хэлбэл эдгээр багш нарт арга зүйгээ шинэчлэн хөгжүүлэх бодит хэрэгцээ, шаардлага 

бий болсон байна. 

• Судалгаанд оролцсон багш нарын 80% хичээлдээ идэвхтэй сургалтын аргуудыг хааяа хэрэглэдэг гэж 

хариулсан бөгөөд үүний шалтгааныг сургалтын хэрэглэгдэхүүн хүрэлцдэггүй 28%, суралцагчид 

өөрсдөө идэвх, санаачлагагүй 26%, анги дүүргэлт их 22%, суралцагчдын идэвхжүүлэх аргын талаар 

мэдлэг дутмаг 18% гэж үзэж байна. Энэ нь багш нарт гарын доорх материал ашиглан сургалтын 

хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх, суралцагчдыг идэвхжүүлэх, мэдлэг бүтээлгэх үйлийн алхмуудыг удирдахад 

тохиромжтой сургалтын шинэ аргуудаас суралцах хэрэгцээг бий болгож байгаа бөгөөд энэ талаар 

дэмжлэг үзүүлэх шаардлага гарч байна. 
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• Давхардсан тоогоор асуулга судалгаанд оролцсон багш нарын 92%, ярилцлагад оролцсон багш 

нарын 18% багшийн арга зүйг хөгжүүлэх чиглэлээр нээлттэй хичээл, ур чадварын уралдаан, 

мэргэжил сурталчлах аяныг зөвхөн багш нарын баярыг угтан жилд нэг удаа зохион байгуулдаг 

учраас арга зүйгээ шинэчлэн хөгжүүлэхэд хангалтгүй байдаг гэж үзэж байна. Иймээс сургуулиуд 

багш нарынхаа нөөц бололцоог ашиглан ажлын байран дээрээ бие биенээсээ суралцах боломжтой 

дээрх үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг давтамжаа ихэсгэх, цаашилбал өөр төрлийн үйл 

ажиллагаануудыг нэмж багш нарынхаа санаачлага дээр тулгуурлан хамтран хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 

Энэ нь багш нарын хамтын ажиллагааг сайжруулахаас гадна багшийн арга зүйг тасралтгүй 

хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлэх болно.  

• Сумдын сургуулиуд дээр бага анги, математик, монгол хэл, гадаад хэлний багш нараас бусад 

мэргэжлийн багш ганц байдаг учраас ижил мэргэжлийн багш нартай харилцан ярилцах, бие 

биенийхээ хичээлд сууж туршлага солилцох, зөвлөгөө авах үйл ажиллагаа хязгаарлагдмал байдаг 

байна. Иймээс багшийн арга зүйг хөгжүүлэхэд ижил мэргэжлийн багш нараас гадна өөр мэргэжлийн 

багш нарын арга зүйгээс суралцаж өөрийнхөө арга зүйг шинэчлэн хөгжүүлэх боломж байгааг 

мэдрүүлэх хэрэгтэй. Энэхүү үйл ажиллагааг нэг сэдвийн хүрээнд хэд хэдэн хичээлийн багш нарыг 

хамтран ажиллуулах замаар шийдвэрлэх боломжтой гэж үзэж байна.  

• Заасан хичээлийнхээ бэлтгэл (киррикюлим боловсруулалт) болон явцынх үр дүндээ тулгуурлан 

багшлах арга зүйдээ өөрөө үнэлгээ өгөх үйл ажиллагаа хийдэггүй нь багш нартай хийсэн ярилцлагын 

үр дүнгээс харагдаж байсан. Иймээс багш өөрийн хичээлийн бэлтгэл, явцдаа тулгуурлан өөртөө 

байнгын үнэлгээг хийж арга зүйгээ шинэчлэн хөгжүүлэхэд санаачлагатайгаар ажиллах хэрэгтэй 

байгаа нь харагдаж байна.  

Сургуулийн хөгжлийн талаар 

• Судалгаанд хамрагдсан сургуулиуд хүүхдэд ээлтэй сургууль болох зорилго тавин тодорхой 

төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байгаа нь сургуулийн удирдах ажилтнаас авсан асуулга 

судалгааны зарим үр дүнгээс харагдаж байна. Иймээс төслийн зүгээс 2 удаагийн сургалтыг зохион 

байгуулахдаа сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой хичээлийн агуулга, багшийн арга 

зүйн шинэчлэлийг тойрсон асуудлын хүрээнд дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллах хэрэгтэй. Иймээс 

бид энэхүү сургуулиудын хувьд тогтвортой хөгжлийн боловсролын загвар сургууль гэдгийг эхний 

ээлжинд хэрэглэхгүй байх нь тохиромжтой гэж үзэж байна. 

• Сургуулийн удирдах ажилтнаас авсан судалгааны үр дүнгээс харахад багш нарын дунд төрөл бүрийн 

уралдаан тэмцээн зохион байгуулах 27%, нээлттэй хичээлийг тогтмол зохион байгуулах 27%, багш 

нар хамтран суралцах боломжийг бүрдүүлэх 54%, багш нарын гаргаж буй хэрэгжих боломжтой 

санаачлагуудыг дэмжих 54% зэрэг үйл ажиллагааг сургууль дээрээ явуулах шаардлагатай байгаа гэж 

үзэж байна. Ингэснээр  багш нарыг хичээлдээ идэвх санаачлагатай, хариуцлагатай ханддаг болгох, 

багшийн арга зүйг хөгжүүлэх улмаар сургалтын үйл ажиллагааг чанаржуулах боломжтой гэж үзэж 

байна.  
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• Сумдын сургуулиуд дээр багшийн арга зүйг шинэчлэн хөгжүүлэх чиглэлээр тогтмол явагдаж буй 

үйл ажиллагаа нь зөвхөн багш нарын баярыг угтан зохион байгуулагддаг нээлттэй хичээл, ур 

чадварын уралдаан, илтгэлийн уралдаан, мэргэжил сурталчлан аян гэсэн хэдхэн төрлийн уралдаан 

тэмцээнээр хязгаарлагдаж байгаагаас харахад энэ чиглэлээр бодит үр дүнтэй үйл ажиллагааг 

сургуулийн удирдлага хэрэгжүүлэх шаардлагатай болохыг харуулж байна. Энд хамгийн чухал ЗАН-

үүдийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг чанаржуулан сайжруулах, үйл ажиллагааг тогтмолжуулан багш 

нарын хамтын бүтээлч үйл ажиллагааг дэмжих хэрэгтэй гэж үзэж байна.  

• Нээлттэй киррикюлимийн бодлогод тусгагдсан сургууль, орон нутгийн онцлогийг тусгасан 

сургуулийн киррикюлим боловсруулж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа зөвхөн нэг сургууль дээр 

боловсруулалтын эхний шатандаа явагдаж байгаа бөгөөд бусад сургуулиуд дээр энэхүү үйл 

ажиллагаа хийгдэж эхлээгүй байна. Учир нь сургуулийн, хичээлийн, нэгж хичээлийн, ээлжит 

хичээлийн киррикюлим хоорондын ялгаа уялдаа холбоог гаргахад ихээхэн бэрхшээлтэй байгааг 

сургуулийн удирдах ажилтнуудтай ярилцахад дурьдаж байсан. Иймээс бид ТХБ-ын үзэл санааг 

сургалтаар дамжуулан тусгаж хэрэгжүүлэхэд сургуулийн киррикюлим ямар байх ёстой болон эдгээр 

түвшин бүрийн киррикюлимүүдийн онцлог ялгаа, үүрэг зориулалтын талаар тодорхой арга зүйн 

зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй байна.  

• Судалгаанд оролцсон багш нарын 9%, сургуулийн удирдах ажилтны 18% нь сургуулийн 

киррикюлимийг боловсруулан бүх хичээлийн агуулгад байгаль орчинтой холбоотой асуудлыг 

тусгаж хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзэж байна. Гэхдээ байгаль орчны асуудлыг дангаар биш эдийн 

засаг, нийгмийн асуудалтай нь хамтад нь үзэж хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл сургуулийн киррикюлимд 

хөндөж буй сэдвүүд нь орон нутгийн байгаль, орчин, эдийн засаг, нийгмийн асуудлыг хамтад авч 

үзсэн интеграцчилагдсан сэдвүүд байх шаардлагатай байдгийг сургуулийн киррикюлимийн агуулгыг 

сонгож боловсруулах тооцох хэрэгтэй. 

• Сургуулиуд орон нутгийн төрийн болон төрийн бус байгууллагууд тэр дундаа байгаль орчны 

чиглэлээр ажилладаг байгууллагуудтай илүү хамтарч ажиллаж байгаа нь судалгааны үр дүнгээс 

ажиглагдаж байна. Сургууль орон нутагтаа байгаа байгууллагуудтай хамтарч ажилласнаар 

сургуулийн киррикюлимийг боловсруулан туршиж хэрэгжүүлэх явцад эдгээр байгууллагатай 

хамтын ажиллагаагаа илүү үр дүнтэй болгох, харилцан бие биенийхээ үйл ажиллагаанд дэмжлэг 

үзүүлэх боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна.  
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Цаашдын үйл ажиллагаанд тооцох асуудлууд 

Төслийн багаас 2010-2011 хичээлийн жилд төсөлд хамрагдаж буй Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр, 

Батширээт, Биндэр, Баян-Адарга, Норовлин, Дадал болон Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын сургуулийн 

багш нарт зориулан зохион байгуулах сургалт, сургалтыг дагасан гарын авлагыг боловсруулахдаа 

тооцох шаардлагатай асуудлуудыг асуулга судалгаа болон фокус бүлгийн ярилцлагын үр дүнд үндэслэн 

илрүүлэн гаргалаа. Үүнд:   

1. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиглэлээр сургууль төвт багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх 

сургалтыг гадаадын зөвлөх, БСГ-ын мэргэжилтэн, их, дээд сургуулийн багш болон бусад ЕБС-ийн 

багш нарын төлөөллөөс бүрдсэн багаар (55%), улиралд нэг удаа (52%), 3 хоногийн хугацаатайгаар 

(43%), сургалтын 30% лекц, 70% дадлага ажил  байхаар (51%) зохион байгуулвал багш нарт илүү үр 

дүнтэй болно гэж судалгаанд оролцогчид үзэж байна. Иймээс сургалт зохион байгуулах, гарын 

авлага боловсруулах үйл ажиллагааг дээрх бүрэлдэхүүнтэй багаар  хийж гүйцэтгэхэд анхаарахад 

анхаарах 

2. Багш нарт дэмжлэг үзүүлэх гарын авлага нь тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг 

хичээлийн үе шат бүрт хэрхэн яаж тусгаж хэрэгжүүлэхийг зөвлөсөн арга зүй, аргачлал (65%), 

өөрийн болон гадаадын багш нарын туршлага, жишиг хөтөлбөр (21%), ТХБ-ын талаарх шинэ баримт 

мэдээлэл (11%) гэсэн агуулгатай байвал багш нарын хэрэгцээ, шаардлагад нийцнэ гэж үзэж байна. 

Ийм учраас сургалтын гарын авлагыг энэхүү агуулгад баримжаалахаас гадна сургалтынхаа агуулга, 

арга зүйтэй уялдуулах  

3. Судалгаанд оролцсон сургуулийн удирдлага, багш нарын 50 орчим хувь нь тогтвортой хөгжлийн 

боловсролын тухай, ТХБ-ын үзэл санаа, агуулга, арга зүйг хичээлдээ хэрхэн тусган хэрэгжүүлэх 

тухай, БДБС-т энэ чиглэлээр хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаануудыг сайн мэдэхгүй байгаа учраас 

энэхүү асуудлуудыг агуулгадаа тусгаж оруулах 

4. Стандарт тусгагдсан цогц чадамжуудыг эзэмшүүлэх агуулгыг сонгохдоо сургалтын хөтөлбөрт 

тусгагдсан нийт цагийн 20-30% -ийг сургууль өөрийн мэдлийн цаг болгон зохицуулах боломжийг 

нээлттэй киррикюлимийн бодлогод тусгасан байдаг. Энэхүү цагийг ашиглан сургуулийнхаа болон 

орон нутгийнхаа байгаль орчин, эдийн засаг, нийгэмтэй холбоотой тодорхой асуудлуудыг сонгон 

авч, ямар агуулгын багтаамжтайгаар, ямар дэс дараатайгаар аль ангид судлахаа багш нар хамтран 

хэлэлцэх замаар сургуулийн сургалтын киррикюлимийг боловсруулж хэрэгжүүлэх ёстой. Хэрвээ 

энэхүү боломжийг багш нар зөв зохистой ашиглан бүтээлчээр хэрэгжүүлж чадвал хичээлийн 

шинжлэх ухааны агуулгыг амьдралын асуудалтай холбож өгөх, улмаар суралцагчдын ахуй 

амьдралтай холбоотой асуудлыг хөндөж үзснээр суралцагчид хичээл дээр үзсэн мэдлэгээ өдөр 

тутмынхаа асуудлыг шийдвэрлэх цаашилбал, орон нутгийнхаа тогтвортой хөгжлийн талаарх 

тодорхой асуудлыг шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулах боломжтой гэдгийг тодорхой нэг сэдвийн 

жишээн дээр сургалтын бодит үйл ажиллагаагаар дамжуулан багш нарт ойлгуулах  
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5. Суралцагчдад мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх, дадал, хандлага, ёс зүйг төлөвшүүлэх агуулга, арга зүйг 

сонгож боловсруулахдаа ямар ч хичээлийн болон нэг хичээлийн өөр өөр сэдэв дээр буулган 

хэрэгжүүлэх боломжтой цөөн тооны сургалтын идэвхтэй аргуудыг сонгож, ул суурьтай зөвлөх  

6. Сургалтанд хамрагдснаар багш нар ТХБ-ын үзэл санаа, агуулга, арга зүйг сургалтын үйл 

ажиллагаандаа бодитойгоор тусган төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, үнэлж хөгжүүлэх арга технологийг ямар 

түвшинд эзэмшиж буйг буюу тогтвортой хөгжлийн боловсролыг эзэмших, эзэмшүүлэх үйл 

ажиллагаанд нь ямар ахиц гарч байгааг 2 сургалтын дараа нэгдсэн үнэлгээ хийж үр дүнг тооцох 

 

 


