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Тогтвортой хөгжлийн боловсролын талаарх 
мэдлэгийг үндэсний, дунд, микро түвшинд 
гүнзгийрүүлэх зорилгоор 2022 онд зорилтот 
бүлгийн болон ажлын байран дахь сургалтуудыг 
тогтмол зохион байгууллаа.

ТЗЗҮБ-ийн 9 байгууллага дараах чиглэлээр 
байгууллагынхаа хүний нөөцийг чадавхжуулах 
сургалт зохион байгуулсан бөгөөд сургалтад 
780 (43 хувь нь эрэгтэй 67 хувь эмэгтэй) гаруй 
мэргэжилтэн, эрдэмтэн, судлаачид, багш ажилтнууд 
хамрагдсан байна. Үүнд:

• ТХБ-II төслийн удирдах нэгж БШУЯ-тай 
хамтран мэргэжлийн боловсролын сургалтын 
байгууллагын удирдах ажилтнуудыг 
чадавхжуулах зорилгоор “Тогвортой хөгжлийн 
боловсролын үзэл баримтлал, агуулга, арга зүйг 
сургуулийн менежментэд тусган хэрэгжүүлэх 
нь” сэдэвт сургалтыг цахимаар зохион байгуулж 
900 гаруй оролцогчийг хамрууллаа. 

• ТХБ-II төслийн удирдах нэгж Боловсролын 
ерөнхий газар /БЕГ/, Боловсролын судалгааны 
үндэсний хүрээлэн /БСҮХ/, Боловсролын 
үнэлгээний төв /БҮТ/ ийн 100 гаруй 
мэргэжилтнүүдийг оролцуулан шинэ сургалтын 
хөтөлбөрийн хүний нөөцийг чадавхжуулах, 
сургалтын модулийн бүтцийг таниулах сургалт 
хэлэлцүүлгийг зохион байгуулав. 

• Боловсролын салбарт сэтгэл зүйч ажиллуулахад 
дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр БЕГ, МУБИС, 
Монголын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэгтэй 
хамтран төслийн 30 сургууль болон бусад 
ЕБС-д ажиллаж буй нийт 64 боловсролын сэтгэл 
зүйчдийг чадавхжуулах сургалтуудыг хийлээ. 

Тогтвортой хөгжлийн боловсролоор дамжуулан Монгол Улсын иргэдэд байгаль орчин нийгэм, 

эдийн засгийн хариуцлагатай, тэгш хүртээмжтэй, тогтвортой ирээдүйг бий болгоход дэмжлэг 

үзүүлэхэд төслийн зорилго оршино.

Тухайлбал 2022 оны 6 дугаар сард 18 аймаг, 7 
дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 
64 сэтгэл зүйчид 20 хувь лекц, 80 хувь практик 
дадлага бүхий сургалтад хамрагдаж багаар 
хамтран ажиллах, өөрт тулгарсан бодит кейс, 
тохиолдолд дүн шинжилгээ хийх арга зүйд 
суралцлаа. 

• МУБИС “Ногоон оффис, байгууллагын 
манлайлал, соёл” сэдвээр сургалт зохион 
байгуулж, салбар 8 сургуулийн 70 гаруй оюутан, 
160 гаруй багш нар хамрагдсан байна.

• Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 19 аймаг, 
нийслэл, дүүргийн боловсрол, соёлын хяналтын 
56 улсын байцаагчдыг “Тэгш боломжыг хангасан 
чанартай боловсрол” сэдэвт сургалтад хамруулж, 
боловсролын байгууллагад мониторинг хийж, 
үр дүнг тооцохдоо иргэн бүрд боловсролын 
үйлчилгээнд тэгш хамрагдах боломж олгох 
шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах арга 
аргачлалд суралцууллаа.

• Цэнгэг усны нөөц байгаль хамгаалах төв  
/ЦУНБХТ/ нь “Тогтвортой хөгжлийн зорилго"-
уудыг хангах чиглэлээр байгууллага, салбарын 
түвшинд оруулах хувь нэмэр” сургалтыг 
байгууллагын 22 хүнд зохион байгуулж 
байгууллагын хог хаягдлын судалгааг хийсэн. 

• БЕГ ажилтан, албан хаагчдын тогтвортой 
хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсролын 
талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, 
байгууллага бүхлээрээ ажиллах арга хандлага, 
ногоон ажлын байрны соёлыг бий болгох ажлыг 
эхлэх, байгууллагын экологийн ул мөрийг 
багасгах зарим аргатай танилцуулах “ТХБ” 

“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-
II” /ТХБ-II/ төслийн техникийн 
зөвлөн зохицуулах үндэсний баг  
/ТЗЗҮБ/-ийн гишүүдийн сургалт 

ТЗЗҮБ-ийн гишүүн байгууллагын 
хүний нөөцийг чадавхжуулах 

сургалт

Үүнд: 

• ТЗЗҮБ-ийн гишүүдийн дотоодын сургалтыг 4 
удаа зохион байгуулахад давхардсан тоогоор 123 
гишүүд (эр 27, эм 96) хамрагдсан. 

• Мөн 2022 оны 11 дүгээр сарын 09-нөөс 16-
ны өдрүүдэд 15 хүний бүрэлдэхүүн (БШУЯ, 
БОАЖЯ болоод түүний харьяа ТЗЗҮБ-ийн 
10 гишүүн байгууллагын төлөөлөл, төсөл 
хэрэгжүүлэгч байгууллагын 5 төлөөлөл)-тэй 
баг ХБНГУ-ын Франкфурт хот болон Хэссэн 
мужийн байгаль орчны сургалт мэдээллийн 
төвүүдийн үйл ажиллагаатай танилцах сургалт 
үйл ажиллагааг зохион байгуулав. Тус сургалт 
үйл ажиллагаанд БШУЯ, БОАЖЯ болоод түүний 
харьяа ТЗЗҮБ-ийн 10 гишүүн байгууллагын 
төлөөлөл, төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагын 5 
төлөөлөл оролцлоо.

* * * * * *
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сургалтыг байгууллагын 185 ажилтанг хамруулан 
зохион байгууллаа. 

• БСҮХ тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл 
санаа, үнэт зүйлийг боловсролын бодлогын баримт 
бичиг, судалгааны арга зүй, бүх түвшний сургалтын 
хөтөлбөрт тусгах хүний нөөцийг чадавхжуулах 
сургалт, үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Уг 
сургалтад 55 эрдэмтэн судлаачид хамрагдаж 
“Тогтвортой хөгжил, тогтвортой хөгжлийн 
боловсролын үзэл баримтлал, бүтэцчилсэн хүрээ”-
ний загварыг хөгжүүлэх хэлэлцүүлэг өрнүүлөв. 

• БҮТ даалгаврын 25 сангийн мэргэжилтнүүд, 
үнэлгээний даалгавар боловсруулагчдыг ТХБ-ын 
талаарх мэдлэг ойлголт, чадвар, хандлагыг үнэлэх 
даалгавар боловсруулах чиглэлээр чадавхжуулах 
сургалтыг зохион байгуулсан.

• “Амгалан дэлхий” ТББ “Жижиг төслийн том үр дүн 
ба сумын сургуулийн өөрчлөлт”-өөр дамжуулан 
сэтгүүлчдийн ТХБ-ын чиглэлээр мэдлэгийг 
өргөжүүлэх, чадавхийг бэхжүүлэх сургалт үйл 
ажиллагааг Сэлэнгэ, Орхон, Хэнтий аймагт тус тус 
зохион байгууллаа. 

• МҮОНРТ байгууллагынхаа уран бүтээлчдэд 
тогтвортой хөгжлийн боловсролын мэдлэг олгох, 
үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх чиглэлээр үе шаттай 
сургалтуудыг зохион байгуулсан байна.

 

* * * * * *

• ТХБ-II төсөл хэрэгжүүлэгч 2 аймагт Байгаль 
орчны сургалт мэдээллийн төв байгуулах

 * * *

• МБС-ын байгууллагын хүний нөөцийг 
чадавхжуулах сургалт зохион байгуулах

* * *

• Загвар сургуулийн сэтгэл зүйчийн үйл 
ажиллагаанд мониторинг хийх

* * *

• Тогтвортой хөгжил ба дэлхийн иргэний 
боловсролын 8 сэдвээр боловсруулсан 24 
сургалтын модулийг сайжруулан, цахим санд 
байршуулах, хэвлүүлэх

* * *

• Бүх нийтийн “Тогтвортой хөгжлийн 
боловсролын төлөөх түншлэл-хамтын 
санаачилга" нэгдсэн арга хэмжээ, үндэсний 
чуулганыг зохион байгуулах 

* * *

• ТХБ-ын үзэл санааг тусгасан сургуульд 
суурилсан сургалтын хөтөлбөрийн жишиг 
загвар, туршлагыг түгээх

* * *

• ТХБ-ын чиглэлийн академик судалгааг 
дэмжих, хянан магадлалтай (peer review) 
сэтгүүлд судалгааны ажлыг хэвлүүлэх

* * *

• "www.esd.mn" цахим талбарын хөгжүүлэлт, 
туршилт, сайжруулалт, тохируулга хийх 

* * *

• СБААХ-ын өөрийн үнэлгээний 
мониторингийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, 
сургуулиудад тулгарч буй нийтлэг асуудал, 
хэрэгцээг тодорхойлох 

* * *

• Төслийн эцсийн үнэлгээг судалгааны болон 
сургалтын байгууллагуудтай хамтран хийх

* * * 

• Төслийн зүгээс боловсруулан гаргасан ном, 
гарын авлага, зохион байгуулсан сургалт, 
судалгааны материалд “жендэрийн дүн 
шинжилгээ” хийх

* * *

• Төслийн удирдах Хорооны болон ТЗЗҮБ-ийн 
гишүүд Швед, Швейцарь улсад туршлага 
судлах сургалт-үйл ажиллагаанд хамрагдах 

* * *

• Ногоон оффисын соёлыг бий болгоход 
дэмжлэг үзүүлэх

* * *

Орон нутаг, ТХБ-ын загвар 
сургуулиудын хүний нөөцийг 
чадавхжуулах үйл ажиллагаа

ТХБ-ын чиглэлийн академик судалгааг 
дэмжих чиглэлээр

2023 ОНД ДАРААХ ЧИГЛЭЛИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААГ ҮРГЭЛЖҮҮЛЭН  

ЗОХИОН БАЙГУУЛНА

Чуулган, хамтын үйл ажиллагааны чиглэлээр

Иргэдийн оролцоо санал санаачилгыг  
дэмжих чиглэлээр

ТХБ-ын үзэл баримтлалыг бодлогийн 
баримт бичиг, сургалтын хөтөлбөрт 

интеграцчилах чиглэлээр 

ТХБ-II төслийн нэгж, ТЗЗҮБ-ийн гишүүд, төслийн 
хэрэгжүүлэгч байгууллага БОМСТ-тэй хамтран 
төслийн загвар 30 сургуулийн багш нарт “Сургуульд 
суурилсан сургалтын хөтөлбөр”-ийг сайжруулах 
чиглэлээр зөвлөн туслах ажлыг зохион байгуулав. 

• “Сургуульд суурилсан сургалтын хөтөлбөр”-т дүн 
шинжилгээ хийх ментор баг ажиллаж, сургуульд 
хэрэгжиж буй хөтөлбөрүүдийг улс орны туршлага, 
сургамжид тулгуурлан манай улсын боловсролын 
практикт “ашиглах боломжтой”, “үр дүнтэй байх 
магадлалтай” гэсэн дараах 3 хэлбэрт ангилж 
дүгнэлт хийлээ. Үүнд: 

А. Орчинд суурилсан суралцахуй /Place based 
learning -PBL/ -10 сургууль, 

Б. Үйл ажиллагаанд суурилсан суралцахуй  
/Activity based learning- ABL/ - 10 сургууль, 

В. Сорилтод суурилсан суралцахуй /Challenge 
based learning -CBL/ -10 сургууль

• 2022 оны сүүлийн хагас жилд 27 сургуулийн 
хөтөлбөрийг туршиж хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг 
үзүүлэх ажлыг эхэллээ.

• Дотоодын зөвлөх баг ажиллан, СБААХ  
/сургууль бүхлээр ажиллах арга хандлага/ өөрийн 
үнэлгээний хяналтын хуудсаар өгөгдөл цуглуулах, 
өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх аргачлалд 
сайжруулалт хийж, сургуулиуд өөрийн үнэлгээ 
хийлээ. 

* * * * * *

• БОАЖЯ-ны манлайлал дор “Ногоон ажлын байр 
буюу ногоон оффист тавих шалгуур үзүүлэлт”-
ийг боловсруулан хэрэгжүүлэх аргачлалыг 
хэд хэдэн үе шаттайгаар хэлэлцүүлсэн бөгөөд 
“Ногоон ажлын байр-хэрэгжүүлэх арга зүйн 
заавар” стандартын төслийг холбогдох техникийн 
хороогоор хэлэлцүүлж, стандарт хэмжилзүйн 
газарт батлуулахаар хүргүүллээ. 

• “ТХБ-2030” д заасан тэргүүлэх 5 чиглэл, ХБНГУ-
ын институцчиллын бүтцийг гүнзгийрүүлэн 
судалж, төсөл дууссаны дараа Монгол Улсад ТХБ-
ын институцчиллыг цаашид бэхжүүлэх баримт 
бичгийг боловсруулж байна.

• Сургалтын хөтөлбөр боловсруулагчид болон 
сурах бичиг зохиогчдыг чадавхжуулах, сургалтын 
хөтөлбөрт ТХБ-ын үзэл баримтлал, агуулгыг тусган 
хэрэгжүүлэх чиглэлээр 4 сургалтын 4 модулийг 
боловсруулж мэргэжлийн байгууллагуудаар 
хэлэлцүүллээ. 

• Орон нутгийн онцлогтой “Сургуульд суурилсан 
сургалтын хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхэд ТХБ-ын 
үзэл баримтлалыг тусгах, хэрэгжилтэд үнэлгээ 
хийх чиглэлээр төслийн зорилтот сургуульд 
дэмжлэг үзүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, 
сайн туршлагыг бий болгохоор ажиллаж байна.

* * * * * *

• БСҮХ-ийн судлаачид Делавэрийн Их сургуулийн хөгжлийн 
бэрхшээл судлалын төв болон Делавэрийн боловсролын газраас 
(DDOE) гаргасан олон улсын Guidelines for Establishing Cultural 
Equivalency of Instruments-ийн шаардлагын дагуу монгол 
хүний онцлог, уламжлал, соёл, үнэт зүйлийг харгалзан тусгасан 
судалгааны арга аргачлалыг боловсруулж, Улаанбаатар хотын 
СБД, СХД-ийн 2 сургууль, Архангай, Сэлэнгэ, Өмнөговь, Увс 
аймгийн 4 сургууль, нийт 6 сургууль, 1200 сурагч, 90 эцэг эх, 
90 багшаас мэдээлэл цуглуулж, өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийн, 
судалгааны өгүүлэл хэвлүүлэхээр бэлтгэж байна.

• ЮНЕСКО-оос гаргасан 2030 он хүртэлх тогтвортой хөгжлийн 
боловсролын Берлиний тунхаглал, Боловсролын агуулгыг 
ойроос шинжлэхүй (тогвортой хөгжил ба дэлхийн иргэний 
боловсролын суралцахуйн 3 айн судалгаа) Тогтвортой 
хөгжлийн боловсролыг ахиулах бодлогын гарын авлага 
(бодлого ба практикийг амжилтад хүргэх түлхүүр хүчин 
зүйлс) боловсролын ирээдүй гэсэн бодлогын баримт бичиг 
болон судалгаа, хэрэгжүүлсэн туршлага арга зүйн 4 гарын 
авлагыг орчуулж, хэвлүүллээ. Мөн цахим сангаар олон нийтэд 
хүргэж байна.

* * * * * *

• “Тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөх хамтын 
санаачилга, түншлэл-2022” үндэсний чуулганыг “Оролцогч 
талуудын түншлэл, хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх нь” 
сэдвийн хүрээнд хоёр дахь жилдээ амжилттай зохион 
байгууллаа. Чуулганд 280 гаруй төлөөлөл оролцож дараах 
зорилтот үр дүнд хүрэх асуудлыг хэлэлцлээ. Үүнд:

• ТЗЗҮБ-ийн гишүүд тухайн төсөл хэрэгжсэн хоёр жилийн 
хугацаанд төслийн зорилтот аймаг, дүүргийн Техникийн зөвлөн 
зохицуулах орон нутгийн байгууллагын /ТЗЗОНБ/гишүүдэд 
менторын дэмжлэг үзүүлэн, нөлөөллийн үйл ажиллагаанд 
нь зөвлөн тусалснаар нийт 6 аймаг, нийслэлийн хоёр дүүрэг 
дэх дэд төслүүдийн олон нийтээс татан төвлөрүүлж, бүтээн 
босгосон, байгуулсан санаачилга 1,2 тэрбум төгрөгт хүрсэн 
байна. Энэ нь анх төлөвлөж байснаас даруй 70 хувиар давсан, 
төсөөлөгдөөгүй санхүүжилт болж байна. Тухайлбал, Ховд 
аймаг ТХБ-ын дэд хөтөлбөрийг боловсруулж, 3 жилийн 

• ТХБ-II төслийн туршлага, сургамжаа хуваалцах, харилцан 
суралцах, сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, бүх түвшний 
хамтын ажиллагаа, түншлэлийг эрчимжүүлэх 

• “Хувьсаж буй боловсрол” сэдвийн дор Монгол Улсад 
хэрэгжүүлж болох үйл ажиллагааны амлалт, үндэсний 
болоод орон нутгийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангах 
асуудлаар хэлэлцлээ. 

• НҮБ-ын суурин төлөөлөгчийн газрын зарим яамдтай хамтран 
зохион байгуулсан “Тогтвортой хөгжлийн зорилго 2022” 
нээлттэй өдөрлөгт төслийн түшиц 11 гишүүн байгууллага, 
орон нутгийн хэрэгжүүлэгч байгууллага БОМСТ ТББ, загвар 
17 сургуулийн төлөөлөл оролцож туршлага, сургамжаа олон 
нийтэд танилцуулан, үйл ажиллагааныхаа үр дүнгээр үзэсгэлэн 
гаргаж танилцууллаа. 

* * * * * *

хэрэгжилтэд 300 орчим сая төгрөгийн санхүүжилтыг босгож 
чадсан байна. 

• ТХБ-II төсөлд хамрагдсан Архангай, Булган, Орхон, Ховд, 
Хөвсгөл, Хэнтий аймгийн төслийн ТЗЗОНБ 2022 онд тус 
бүр 1 сая төгрөгийн тэтгэлэгт төсөл хэрэгжүүлэн, аймаг, 
дүүрэгтээ ТХБ-ыг дэмжин хөгжүүлэх зорилгоор нөлөөллийн 
үйл ажиллагаа зохион байгуулснаар аймаг, дүүргийн 2022 оны 
үйл ажиллагаанд ТХБ-ыг дэмжих чиглэлээр тодорхой үйл 
ажиллагаа, санхүүжилт тусгагдсан байна.

• СБААХ-ын өөрийн үнэлгээ хийх хяналтын хуудасны асуулгад 
жендэрийн анализ хийх, цаашид цахим хувилбарт шилжүүлэх 
нь сургуулийн менежментийг сайжруулах, сургууль бүр 
өөрийн үйл ажиллагаандаа дүн шинжилгээ хийх боломж 
нөхцөлийг бүрдүүлэх тул цаашид энэ чиглэлээр хуримтлуулсан 
ололт амжилтуудыг үндэсний хэмжээний ЕБС-уудад түгээн 
дэлгэрүүлэх бүрэн боломжтой юм. 

* * * * * *
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• Сургууль бүхлээр ажиллах арга хандлага, орон 
нутгийн удирдах байгууллага, иргэд, хувийн 
байгууллагын хамтын ажиллагаа, оролцооны үр 
дүнд ТХБ-II төслийн дэд төслүүдийн олон нийтээс 
татан төвлөрүүлж, бүтээн босгосон, байгуулсан 
санаачилга 1,2 тэрбум төгрөгт хүрлээ. Энэ нь 
анх төлөвлөж байснаас даруй 70 хувиар давсан, 
төсөөлөгдөөгүй санхүүжилт болж байна. Үүгээрээ 
ТХБ-II төслийн үйл ажилагаа, үр дүн Монгол 
улсад үлгэр жишээ санаачилга болж буй. 

• Монгол улсын хэмжээнд 2021-2022 оны хичээлийн 
жилээс боловсролын сэтгэл зүйч төрийн өмчит 
сургуулиудад анх удаа ажиллаж эхэллээ. Тус 
хичээлийн жилд сургуулийн 70-аад сэтгэл зүйчид 
73 900 гаруй сурагч, эцэг эх, багш ажилтанд 
/52937 сурагч, 13447 эцэг эх, 7535 багш, ажилтан/ 
тусламж үйлчилгээ үзүүлж, 74 онцгой кейсийг 
илрүүлж, эрсдэлт үйлдлээс урьдчилан сэргийлж 
чадсан юм. Өдгөө орон нутаг дахь сургуулийн 
сэтгэл зүйчид шаардлагатай тохиолдолд сумын 
иргэдэд ч зөвлөгөө үйлчилгээг давхар хүргэж 
байна. 

 Боловсролын сэтгэл зүйчдийн сургалт, 
мэргэшлүүлэх үйл ажиллагаанд 80 орчим сая 
төгрөгийн, 25 сургуулийн 26 сэтгэл зүйчийн өрөө 
тасалгааны тохижилт, тоног төхөөрөмжид зориулж 
120 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, нийт 
180 сая төгрөгийн дэмжлэгийг ТХБ-II төслөөс 
үзүүллээ. 

• Булган аймгийн Хялганат тосгоны ЕБС-ийн 
хамт олон бүхлээрээ /багш, ажилтан, сурагчид, 
тэдний зарим эцэг эх/ өөрийн сургууль, тосгондоо 
нэн хэрэгтэй байгаа “Эко сургалтын төв” ийг 
санаачлан ТХБ-II төсөл, өөрийн аймаг, сумын 
удирдах байгууллага, эцэг эхчүүд, хувийн 
хэвшлээс нийт 350 сая төгрөг босгож, 1 га талбайд 
зуны сургалтын төвөө байгууллаа. Зуны улиралд 
150 хүүхэд хамруулах авах хүчин чадалтай тус 
төвөө өнгөрсөн 2022 оны 6 сард нээж, Булган, 
Орхон, Сэлэнгэ аймаг, УБ хотоос нийт 120-оод 
хүүхэд хүлээн авсан байна. 

• Орхон аймгийн ЕБ-ын 14 
дүгээр сургууль ТХБ-II 
төслийн хүрээнд өөрийн 
эзэмшлийн талбай дахь 
улайсдаг гэрэлнүүдийг 
бүхэлд нь сольж, 250 лед 
гэрэл суурилуулснаар 
багш, ажилчид, сурагчдын 
эрүүл, аюулгүй орчинд 
ажиллах, суралцах таатай 
орчинг нэмэгдүүлэв. Мөн 
сургуулийнхаа цахилгааны 
төлбөрийг нэг жилд 2 600 000 төгрөгөөр хэмнэлээ. 

• Нийслэлийн БГД-ийн ЕБ-ын 28 дугаар сургуулийн 
сурагчид хүүхдийн ялгаварлан гадуурхалт, 
үе тэнгийн дээрэлхэлтийн асуудлыг хөндсөн, 
хүүхдийн оролцоог дэмжиж, эрхийг хамгаалахад 
уриалсан 9 цуврал видео контент, богино 
хэмжээний хоёр баримтад киног бүтээлээ. 
Баримтанд тулгуурласан, өөрсдөө оролцон 
тоглосон “Хөөрхөн өдөр” цуврал баримтат 
кино, бүтээлүүд нь 2022 онд кино театр, цахим 
сайтуудаар гарч, хүүхдийн эрхийн төлөө дуу 
хоолойгоо нэгтгэх, алхам хийх санаачлагыг олон 
нийтэд өрнүүллээ. 

• Нийслэлийн Баянгол 
дүүргийн “Эрдмийн 
өргөө” цогцолбор сургууль 
сүүлийн хоёр жилд 
сургуулийнхаа орчныг 
ногооруулж, эко болгон 
хувирган өөрчилж чадлаа. 
Сургууль бүхлээр ажиллах 

ЖИЖИГ ТӨСЛИЙН ТОМ ҮР ДҮН-2022

арга хандлагаар багаараа өөрчилж чадсан тус ажлын үр дүнг 
сургуулийн нийт 6200 гаруй суралцагч, 5600 эцэг эх, 220-иод 
багш, 40 шахам ажилтан, мөн тухайн сургуулийн ойролцоо 
ажиллаж, амьдардаг байгууллага, иргэд хүртэж байна. 

• Үр ашиггүй хэрэглээг хязгаарлаж, хог хаягдлаа бууруулах, 
байгалийн нөөцөө хамгаалах зорилгоор Ховд аймгийн ЕБ-ын 
1 дүгээр сургууль "Хосолсон сургалтын танхим" байгуулж, 
сургалтандаа төрөл бүрийн программ, апплейкешн, 
нэвтрүүлэг ашигласнаар жилд зарцуулах хөрөнгийг 40 хувиар 
бууруулж чадлаа. Цаас, дагалдах хичээлийн хэрэглэл зэрэгт 
ганцхан жилд 36'800'000 төгрөгийн зардал гаргаж байсныг 
ийнхүү багасгаж чадлаа. 

• Ховд аймгийн Мөнххайрхан сумын ЕБС Монголын эртний 
ястан урианхайн өв соёлыг өвлөн тээж, түгээн дэлгэрүүлэх, 
хойч үедээ танин мэдүүлэх зорилгоор “Өв соёлын өргөө”г 
сургуульдаа байгууллаа. Тус өргөөнд сургуулийн холбогдох 
хичээл сургалтаас гадна сургуулийн урлаг, соёлын арга 
хэмжээ тасралтгүй өрнөж байна. Мөн сургуулийн талбайдаа 
“Улаан ном”д орж, устаж үгүй болж буй балгана модыг 
үрсэлгээгээр тарьж ургуулж эхэлсэн нь нутгийнхны 
талархлыг хүлээж буй. 

• Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын ЕБС 
үнэлгээ хийхэд нийт эдэлбэр газрын 
50 шахам хувь буюу 15 750 орчим м2 
газар нь бохирдолтой, тоосжилттой 
байжээ. Энэ сөрөг нөлөөг бууруулж, 
орчноо ногооруулахын тулд 
"Шимт хөрс" төслийг хэрэгжүүлж  
1370-аад м2 талбайд хайлаас, 
үхрийн нүд, чацаргана, тэхийн шээг, 
лийр, давжаа алим, 170 хүртэл м/
кв талбайд царгас, ерхөг тариалан 
зүлэгжүүж, бохирдсон 360 м2 талбайд 
халдваргүйжүүлэлт хийлээ. 

• Хөвсгөл аймгийн ЕБ-ийн “Дэлгэрмөрөн” сургуулийн 
багш, сурагч, эцэг эхчүүд сургууль бүхлээр ажиллах арга 
хандлагаар хотынхоо захад 1 га газарт төмс, лууван, манжин, 
байцаа, сонгино зэрэг ногоо, өргөст хэмх, улаан лооль зэрэг 
нарийн ногоог гурав дахь жилдээ тарьж, намартаа 10 орчим 
тн ургац авч байна. Хураасан ногооны ихэнхийг борлуулж, 
орлогоороо хүүхдийн “Эко зуслангийн сан” аа арвижуулж 
байна. Мөн ахмад настай багш нарынхаа өвөл идэх ногоог нь 
бэлтгэж өгдөг болжээ. 

• Монгол улсын хамгийн олон хүн амтай Хөвсгөл аймгийн төв 
Мөрөн хотын иргэд гялгар уутан торноос татгалзаж эхэллээ. 
Энэ бол Хөвсгөл аймгийн ЕБ-ын “Авьяас” сургуулийн багш, 
сурагчдын уриалга, үйлдлийн нөлөө юм. Тэд "Даавуун торны 
давалгаа" аян санаачилж сургуулиараа 1500 ш торж оёж, 
томоохон дэлгүүрдэд түгээж, хэрэглэгчдийг гялгар уутнаас 
татгалзан хог хаягдлаа бууруулахыг уриаллаа. "Даавуун 
торны давалгаа" челленжийг цахим сүлжээгээр өрнүүлж, 170 
гаруй багш, ажилтан, 1000 гаруй 
суралцагч, 3000 гаруй иргэдээс 
сэтгэгдэл дэмжлэг авчээ. 

• Хэнтий аймгийн “Тэмүүжин” 
цогцолбор сургуулийн хамт олон 
эрүүл зөв хоололт, зөв дадал 
хэвшилд хотынхоо иргэдийг 
уриалж, алхмыг өөрсдөөсөө 
эхэлсэн юм. Сургуулийн 120 гаруй 
багш, ажилтан, 1600 суралцагч, 
340 шахам эцэг эх гээд сургууль 

бүхлээрээ уриалгадаа нэгдэж сорилгод хамрагдахад дунджаар 
тэдний 52% нь жингийн илүүдэлтэй, 42% нь биеийн тэнцвэр 
алдагсан нь, 45% нь уян хатны чанар алдагдсан нь тогтоогдсон 
байна. Улмаар эрүүл зөв хоололт, зөв хэрэглээний дэглэм 
хэрэгжүүлснээр нийт багш, ажилчдын 40 гаруй хувь нь 
илүүдэл жингээсээ салж, зөв дадал хэвшилтэй болсон. 

• Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын төв аюултай хог хаягдлын 
савтай боллоо. Мөн сумын байгууллага бүрт хаягдал батерей 
цуглуулах сав бий. Тус савнуудыг Баян-Адаргын ЕБС-ын 
хамт олон хийж байршуулсан юм. Сургууль хоёр сарын дараа 
нийт 300 орчим ширхэг хаягдал батерей цуглуулсан байна. 
Баян-Адарга сумын нийт 1400 гаруй иргэн, албан хаагч, багш 
ажилчид, 1050 гаруй сурагч энэ үйл хэрэгт хамрагдаж, хог 
хаягдлыг багасгах ангилах мэдлэг, хэвшилд суралцлаа. 

• Хэнтий аймгийн “Хан-Хэнтий” цогцолбор сургууль сар 
бүрийн тогтсон нэг өдөр сургууль дээрээ хуванцар сав 
цуглуулж, төвлөрүүлж хэвлшлээ. Сурагч, багш, ажилтан, 
эцэг эхчүүд нийтдээ 1 тн гаруй хуванцар сав цуглуулан 
тушааж, тэр хэмжээгээр хөрсний бохирдол үүсэх эрсдлийг 
буурууллаа. 

* * * * * *

“ЭЭЖ БИДНИЙ ХИЙСЭН САВАН, ЛААГ 
ХАРААД ИХЭД БАЯРЛАСАН” 

“Тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөө хамтын 
санаачилга, түншлэл-2022” үндэсний чуулганы үеэр шинээр 
үүдээ нээсэн Булган аймгийн Хялганат тосгоны эко зусланд 
“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” төсөлд хамрагдсан 
сургуулиуд бүтээлээрээ үзэсгэлэн гаргалаа. Ширээн дээр янз 
бүрийн хэлбэр дүрс, өнгөтэй саван, лаа, үнэртүүлэгчийг өржээ. 
Энэ бол Хөвсгөл аймгийн “Авьяас” сургуулийн хүүхдүүдийн 
төслийн хүрээнд өөхөн тосоор хийсэн бүтээлүүд. Тус сургууль 
эрчим хүч, хог хаягдал, хариуцлагатай худалдан авалт, усны 
хариуцлагатай хэрэглээ гэсэн төсөл хэрэгжүүлж байна. 

/ТХБ-II төслийн түшиц ЕБС-ууд дээр гарч буй зарим өөрчлөлт, үр дүн/

Хүүхэд сургуулиасаа авсан мэдээллээ гэр бүл дээ түгээдэг. 
Тиймээс “хүүхдээс гэр бүлд” гэсэн аргачлалаар хөтөч дэвтэр 
нээжээ. Дэвтрийг хог хаягдлын хариуцлагатай хэрэглээг 
багасгахын тулд бүтээсэн. Хүүхэд дэвтрээ ашиглахын тулд 
гэртээ очоод хогоо хаях нь байгаль дэлхийд ямар хор уршигтай 
талаар ярина. Эндээс зөв хэвшил эхэлнэ гэж үзжээ. Тиймээс уг 
хөтөч дэвтрийг нэг айлд гурван сар аялуулахаар шийдсэн байна. 
Тэгээд гэр бүлээрээ дахин боловсруулах боломжтой материалаа 
цуглуулсан ч хаана хийхээ мэдэхгүй бэрхшээл тулгарчээ.

Тиймээс долоо хоногийн баасан гарагийг сургууль дээрээ 
дахивар бүтээгдэхүүн авах өдөр болгож, цааш нь тушааснаар 
анги бүр хуримтлалын данстай болов. 

Тус сургуулийн X ангийн сурагч Б.Нандин-Эрдэнэ 
“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” төсөлд хамрагдсанаар 
байгаль дэлхийгээ хайрлах, ирээдүйгээ золиослохгүйгээр 
хамтдаа хөгжих сэтгэлийг төрүүлж өгсөн. Өөрсдөө хийсэн 
бүтээлүүдээ найзууддаа танилцуулж байгаад баяртай байна. 
Бид төслийн хүрээнд “Авьяасын урлан” клуб нээж тэр бүр 
хүмүүс хэрэглэдэггүй өөхөн тосоор саван, үнэртүүлэгч, лаа 
хийсэн. Нэг саван хийхэд сар гаруй хугацаа шаарддаг. Харин 
саван бүрэн хатахад гурван сар хэрэгтэй. Өөхөн тосоо хүүхдүүд 
гэрээсээ авчирдаг. Саван хийхэд өөхөн тос, натрийн шүлт, 
өнгө оруулагч хэрэгтэй. Мөн саван хийхдээ темпаратурыг нь 
тохируулах хэрэгтэй. Гэрийнхэн маань их дэмждэг. Ээж бидний 
хийсэн саванг хараад их бахархсан. Бид энэ ажлаа үргэлжлүүлж 
бусаддаа түгээхийн тулд доод ангийн дүү нартаа зааж, зөвлөдөг” 
гэсэн юм.

ТХБ-ТОВЧХОН
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ТХБ-ҮНЭЛГЭЭ

Төсөл гэхээр хэн нэгний мөнгөөр захиалгатай захиалгагүй 

хэдэн ажил хийгээд болчихдог гэх түгээмэл ойлголт бий. ТХБ 

II төсөл энэ ойлголтоос хэр өөр бол?

“ТХБ-II” төсөл нь 6 аймгийн 30 сургууль дээр туршилтын 
байдлаар хэрэгжсэн хэдий ч үйл ажиллагаанууд нь цар хүрээ 
сайтай, бусад сургууль, аймагт үлгэр жишээ болохоор үр дүн 
өгчээ гэж манай үнэлгээний баг ерөнхийд нь дүгнэлээ. “ТХБ-II” 
нь бусад төслөөс ихээхэн ялгаатай, онцлогтой гэдэг нь мэдрэгдэж 
байна.Тодруулбал, сургуулиуд тодорхой аргачлалын дагуу өөрөө 
өөртөө үнэлгээ хийж, тулгамдаж буй асуудлаа тодорхойлж 
байж сая ямар төсөл хэрэгжүүлэхээ хамтдаа шийдвэрлэдэг. Мөн 
сургууль өөрсдөө захиран зарцуулах боломжтой санхүүгийн 
эх үүсвэр 2 талаас (төслийн болон орон нутгийн зүгээс) гарч 
байгаа нь том дэмжлэг болсон. Бас нэг онцлог нь сургуулийн үйл 
ажиллагаанд хамаарал бүхий бүх тал оролцож, хамтдаа төслөө 
хэрэгжүүлдэг учраас үр дүн нь тодорхой харагдаж байна. Дээрээс, 
хөндлөнгөөс “ийм төслийг ингэж хэрэгжүүл” гээд хуваарилсан 
тохиолдолд эхлээд ойлгох гэж уддаг. Голдуу сургуулийн нэг 
хэсэг хүмүүс зүгээр оролцогч болоод бусад нь дөнгөж сонссон 
төдий идэвхгүй байдаг. Гэтэл сургуулийн удирдлага, багш, эцэг 
эх, сурагчид, олон нийт хамтаараа яг сургуульд нь, орон нутагт 
нь шийдэж, өөрчилж болох ямар асуудал байгааг тодорхойлж, 
түүний төлөө хамтдаа хөдөлнө гэдэг маш чухал. Энэ аргачлал 
их зөв санагдсан.Чухам ямар асуудал байгааг тэр сургуулийн 
хамт олон л илүү сайн мэднэ. Тиймээс ч асуудлаа оновчтой 
тодорхойлж, илүү үр дүнтэй хэрэгжүүлж байна гэсэн үг. “ТХБ-
II” төсөлд хамрагдсан сургуулиудын зарим нь эд материалд 
түшиглэсэн, зарим нь хандлага, зан үйл рүү чиглэсэн төслүүд 
хэрэгжүүлсэн. Үүний үр дүнг хэрхэн тодорхойлж байгаа вэ? 
Төслийн 30 сургуулийн баримт бичигтэй танилцаж, бараг тал 
хувьд нь (нийт 14 сургууль) очиж ажиллалаа. Зарим сургууль 
хөдөлмөр зуслан, зан үйлийн өргөө, цахим сургалтын танхим 
байгуулах, өвлийн хүлэмжтэй болох гээд материаллаг зүйлд 
тулгуурласан бодит бүтээн байгуулалт хийсэн байна. Нөгөө хэсэг 
нь зөөлөн ур чадвар (soft skills)-ыг хөгжүүлэх, буруу зан үйлийг 
өөрчлөх, байгаль дэлхийгээ хайрлах, хүний эрх, жендэрийн тэгш 
байдлыг хангахын төлөө хамт олноороо дадал хандлагаа өөрчилж, 
зөв хэвшил тогтоох чиглэлээр ажиллаж байна. Сургуулиуд 
ногоон худалдан авалт, эрүүл хооллолт, дотоод агаарын чанарыг 
сайжруулах, эко орчин бүрдүүлэх, монгол уламжлал, ахуй соёлоо 
танин мэдэх, сурагч засагладаг сургуулийг хөгжүүлэх зэрэг 
төсөл хэрэгжүүлсэн байна. Ийм төслүүд нь материаллаг талдаа 
биш учраас нүдэнд шууд харагдах бүтээн байгуулалт байхгүй ч 
хүнтэйгээ, хүүхэдтэйгээ ажиллаж, зөв дадал хэвшлийг үлдээж, 
бусдадаа нөлөөлж чадаж байгаа нь том амжилт гэж үзэж байна.

Д.АЛТАНЦЭЦЭГ “ШВЕЙЦАРЧУУДЫН МОНГОЛ УЛС ДАХЬ 
ДЭМЖЛЭГ БОДИТ ҮР ДҮНД ХҮРЧЭЭ”

ЖУЛЬЕТ МЕЛИКАН “ТХБ-II 
ТӨСЛИЙН ОЛОЛТ АМЖИЛТЫГ 

ЦААШ ТОГТВОРТОЙ АВЧ 
ЯВАХ НЬ ЧУХАЛ”

Үнэлгээний багыг товч танилцуулбал? 

Олон улсын үнэлгээний багийн ахлагч Жульет Меликан олон 
оронд зөвлөхөөр ажилласан туршлагатай мэргэжилтэн. Тэр 
өнгөрсөн 3-р сард манай улсад ирж төслийн ажилтай газар дээр нь 
танилцаад явлаа. Нийслэл болон Хөвсгөл, Булган, Орхон аймгийн 
сургуулиуд дээр ажилласан. Ингээд Швейцарын Хөгжлийн 
агентлагийн Монгол улс дахь дэмжлэг бодит үр дүнд хүрсэн 
байна гэж үнэллээ. Би өөрөө боловсролын салбарт 30 гаруй жил 
ажилласан туршлагатай ч энэ үнэлгээний багт орж ажиллах 
хүртлээ “ТХБ-II” төслийн талаар сонсох төдий мэдээлэлтэй 
байлаа. Олон улсын цөөнгүй төсөл хөтөлбөрт ажиллаж байсан 
хүний хувьд “ТХБII” төсөл олон талаар өвөрмөц онцлогтойг 
ажиглаж мэдэрч байна. 

Төслийн үнэлгээгээр ямар ямар давуу тал ажиглагдсан бэ? 

Бас асуудалтай зүйл дээр ямар зөвөлгөө өгөх бол? Төсөлд 
хамрагдсан сургуулиуд ямар нэгэн асуудлыг барьж авч, 
шийдвэрлэхийн төлөө тодорхой ажил хийж, үр дүнд хүрчээ. Одоо 
үлдсэн нэг жилд дээрх сургуулиудын энэ арга ажиллагаа, үр дүнг 
тухайн бүс нутагтаа нутагшуулж, цааш нь тогтвортой авч яваасай 
гэж хүсч байна. Ингэж чадвал “ТХБ-II” төслийн зорилго биеллээ 
гэсэн үг. Энэ бол хөндлөнгийн үнэлгээний багийн гол зөвлөмж. 
Сургуулийн удирдах ажилтан, багш, сурагч, ажиллагсад, эцэг 
эх бүгдэд их олон сайхан санаа, хүсэл мөрөөдөл бий. Тиймээс ч 
бага гэлтгүй санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээр хамтарч хэлэлцэж, 
хийж, шийдэж буй нь гол үр дүн нь гэж харагдаж байна. Энэ 
бол захирал, нягтлан хоёр л мэдэж мөнгөө зарцуулдаг, шийдвэр 
гаргадгаас огт өөр. Менежментийн бас нэг чухал онцлог нь орон 
нутагт, үндэсний хэмжээнд зөвлөн зохицуулах баг ажиллаж, 
сургуулиудыг арга зүйгээр хангаж, зөвлөн чиглүүлж байгаа 
явдал. Эдгээр багт байгаль орчин, боловсрол, мэргэжлийн хяналт, 
хэвлэл мэдээллийн байгууллага, орон нутгийн удирдлагын гээд 
олон талын төлөөлөл орж хамтран ажиллаж байна. Нэг жишээг 
зориуд дурдмаар байна л даа. Орхон аймагт Орон нутгийн зөвлөн 
зохицуулах багийг Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын дарга 
нь удирдаж, өөр салбар буюу боловсролын салбарт хэрэгжиж 
буй төслийг амжилттай хэрэгжүүлж болж байгаа нь харагдсан. 
Нөгөө талаас сургуулийн асуудлыг илүү сайн ойлгож чадсанаар 
салбарынхаа сангаас сургуульд нэмэлт дэмжлэг үзүүлж, зөвлөж 
ажиллаж чадсан. Энэ бол шинэ соёл. Орхон аймгийн зарим 
сургуулийн сурагчидтай уулзаж байхад “хогны машин хогоо 
ачихгүй удаад байна. Та Эрдэнэт хотын даргатай уулзвал хэлээд 
өгөөрэй” гэсэн. Дараа нь орон нутгийн удирдлагын төлөөлөлтэй 
уулзахдаа сурагчдын энэ саналыг уламжлахад “энэ менежментийг 
өөрчлөх хэрэгтэй байгаа” гээд шийдэл хайж байгаагаа мэдэгдсэн. 
Асуудлыг шийдэх арга замыг сурагч, багш, сумын удирдлага 
хамтаараа хайж байгаа хэрэг шүү дээ. Энэ маш чухал. Дээрээс, 

хэн нэгнээс юм нэхээд суух биш өөрсдөө санаачилж 
гаргаж, өөрчилж чадаж байгаа жишээ. Мөн 
хүүхдүүдээр дамжуулан эцэг эхчүүд нь өөрчлөгдөж 
байгаа олон жишээ байна. Хөвсгөл аймгийн “Авьяас” 
сургуулийн сурагчид төслийн хүрээнд “Өглөөний 
цай” аян санаачилж, хүүхдүүдээ сургагч багшаар 
бэлтгэн сурагчдадаа хичээл орж байна. Хүүхдүүдээ 
дагаад аав, ээж нь өглөөний цайгаа бэлтгэдэг, гэр 
бүлээрээ заавал цайгаа хамтдаа уудаг болж байгааг 
эцэг эхийн төлөөлөл ярьж байсан. 

Цаашид төсөл дууссан ч эдгээр туршлага түгэж, 

тухайн газрын, нутгийнхны зан үйл, дадал хэвшил 

болох нь чухал болохыг та түрүүн онцоллоо. Энэ 

тал дээр талуудад ямар зөвөлгөө өгөх бол? 

Төслийн сургуулиудын ийм сайн туршлагаас 
бусад нь судалж, хэрэгжүүлээсэй гэж бодсон. Энэ 
бүх сайн туршлагыг цааш нь үр дүнтэй авч ашиглаж, 
нутагшуулах нь маш чухал. “ТХБ-II төсөл 2022 онд 
дуусчихсан шдээ” гэх биш, харин түүнээс хойш бид 
ингэж өөрчлөгдсөн, өөрчилсөн, бүтээж чадсан гэдэг 
түүхтэй болчихсон байвал энэ төслийн бодит үр 
дүн гарна. Тогтвортой хөгжлийн боловсрол өөрөө 
зөвхөн сургуулийн, боловсролын салбарын асуудал 
биш учраас Монгол Улсын Засгийн газар өөрөө, мөн 
олон улсын байгууллагуудын дараагийн дэмжлэгийг 
сургуулиуд руу хандуулаасай гэж бодож байна. Манай 
хөндлөнгийн үнэлгээний баг төсөл хэрэгжсэн 30 
сургуулийг “туршилтын” гэж нэрлэж байгаа. Эдгээр 
сургууль дээр хүүхэд, олон нийтийн оролцоотой 
хийж бүтээж, өөрчилж, тогтвортой хөгжлийн 
төлөөх алхмуудыг хэрэгжүүлж, үр дүн гаргаж 
болдог юм байна гэдгийг туршаад мэдчихлээ. Энэ 
сургамж, туршлагаа түшиглээд төслөө үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой. Ямартаа ч энэ 30 
сургуулиараа энэ ажлыг яавч дуусгаж болохгүй гэж би 
бодсон. Ганцаараа хурдан явах биш олуулаа урт замыг 
жаргалтайгаар туулахын төлөө гэдэг шүү дээ. 

Баярлалаа.

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II /ТХБ-II/ төслийн дунд хугацааны үнэлгээ хийх үйл ажиллагаа 2021 оны 

9-р сараас 2022 оны 4-р сар хүртэл үргэлжиллээ. Энэ хугацаанд ОУ-ын үнэлгээний баг дэд төсөл хэрэгжүүлэгч 

30 сургуулийн баримт бичигтэй танилцаж, нийт 14 сургууль дээр очиж ажилласан байна. Үнэлгээний багын 

гишүүн Д.Алтанцэцэгтэй уулзаж ярилцлаа. 

Олон улсын үнэлгээний багийн ахлагч Жульет 
Меликан ТХБ-II төслийн хэрэгжилттэй танилцаж, 
орон нутагт ажилласныхаа дараа тус төслийн 
үндэсний болон орон нутгийн зөвлөн зохицуулах 
багын гишүүдтэй уулзахдаа хэд хэдэн чиглэлээр 
зөвлөмж өглөө. 

“ТХБ-II” төслийн хүрээнд ЕБС-уудын хэрэгжүүлж 
байгаа зарим дэд төслүүд нь орон нутгийнхаа 
асуудлуудыг шийдэхэд чиглэжээ. Үүнд орон нутгийн 
байгууллагууд нь сургуулиудтайгаа хамтран 
оролцож байна. Ийм байдлаар бүхэлд нь Тогтвортой 
хөгжлийн зорилтуудын нэгийг нь орхиж, нөгөөг нь 
давамгайлахгүй тэнцвэртэй авч явж чадаж байна 
уу гэдэг нь чухал. “ТХБ-II” төслийн гол концепц нь 
орон нутгийн асуудлыг шийдэхэд чиглэж байгаа 
учраас нутгийн иргэд өөрсдөө санаачилга гаргаж 
хөтөлбөртөө оруулж хэрэгжүүлэх боломжтой байх 
гээд уян хатан талыг анхаарах хэрэгтэй. Олон 
хүн гаднын туршлага хэрэгтэй байна гэдэг. Үүнд 
татгалзах зүйлгүй. Гэтэл Монголын нөхцөлд, орон 
нутагт нь тохирсон хөтөлбөр шаардлагатай учраас 
тэдгээрийг сайн мэдэх, боловсруулж чадах хүмүүс нь 
монголчууд өөрсдөө. Төсөл хэрэгжилтийн ирээдүй 
их өөдрөг харагдаж байна. Төрийн байгууллагууд, 
их сургууль, ТББ гээд сонирхогч бүлгүүд хамтарч 
төсөл хөтөлбөрөө хэрэгжүүлж байгаа энэ туршлага нь 
их үр дүнтэй байдаг. Төслийн үр дүн орон нутагтаа 
шууд бус ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр гарч байгаа 
бол том амжилт. Ер нь ийм төслүүдийн үр дүн ажил 
дуусангуут мэдрэгддэггүй, ихээхэн хугацаа авдаг 
төвөгтэй. Би сүүлийн 6 сарын турш тус төслийн 
үнэлгээн дээр ажиллаж байгаагийнхаа хувьд цааш 
энэ ажлыг тогтвортой авч явах, ололт амжилтыг нь 
тасралтгүй үргэлжлүүлэх нь их чухал гэж үзэж байна” 
гэж “ТХБ-II” төслийн Олон улсын үнэлгээний багийн 
ахлагч Жульет Меликан хэллээ. 

 2022.03 сар. 
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ТХБ-ОРОЛЦОО
СБААХ-ЫН ОЛОН УЛСЫН БАГА ХУРАЛД МОНГОЛ УЛС 

ИЛТГЭЛ ТАВИЛАА

Нидерландын Засгийн Газар НҮБ-ын Европын эдийн засгийн 
комисстой хамтран СБААХ-ын /Сургууль бүхлээр ажиллах 
арга хандлага/ бага хурлыг Нидерланд улсын Лунтерен хотод 
зохион байгууллаа. НҮБ-ын Европын эдийн засгийн комиссын 
Тогтвортой хөгжлийн боловсролын /ТХБ/ асуудлаарх удирдах 
хорооны хурал болон Герман улсын Берлинд болсон ЮНЕСКО-
ийн ТХБ-ын олон улсын хурлын үеэр 75 сайд СБААХ нь ТХБ-
ыг хэрэгжүүлэхэд хамгийн чухал үйл ажиллагаа гэдэгтэй санал 
нэгдлээ. Дээрх бага хурлын үеэр сургууль, байгууллагууд сайн 
туршлагаа солилцож, хэрэгжүүлэх боломжийн талаар хэлэлцсэн 
юм. Монгол улсад хэрэгжиж байгаа Тогтвортой хөгжлийн 
боловсрол-II төслийн орон нутгийн түшиц байгууллага Байгаль 
орчны мэдээлэл, сургалтын төв /БОМСТ/ бага хуралд оролцож 
Монголын улсын 30 загвар сургуульд хэрэгжүүлж буй СБААХ-
ын үр дүнгийн талаар илтгэл тавилаа. Илтгэлээр сургуулиудын 
өөрийн үнэлгээний арга зүйн талаар танилцуулж, тус аргачлалыг 
цаашид хялбаршуулж сайжруулах талаар саналаа илэрхийллээ. 

Монгол Улсад СБААХ-ыг хэрэгжүүлж буй туршлага нь 
Нидерландын Вагиненгэн Их Сургууль, Норвегийн Хөдөө аж 
ахуйн Их Сургуулийн мэргэжилтнүүдийн эмхтгэсэн Япон, 
Нидерланд, Монгол, Өмнөд Африк, Кипр, Норвеги, Канад, 
Хонконг, Энэтхэг, Их Британи, Финланд, Турк, Непал, Уругвай, 
Казахстан зэрэг 15 улсын сургуулийн хэрэгжүүлж буй СБААХын 
мэдээллийг багтаасан тайланд орсон байна. СБААХ буюу сургууль 
бүхлээр ажиллах арга хандлага нь дэлхий дахинд үүсэн гарч буй 
тогтвортой байдлын асуудлуудтай холбоотойгоор боловсролыг 
эргэн харж шинээр загварчлах явдал юм. Тогтвортой байдлын 
төвөгтэй асуудлуудад сурагчдыг үр бүтээлтэй оролцуулахын тулд 
оролцогч талууд нэгдсэн байдлаар, системтэй, санаачлагатай 
оролцох шаардлагатай. ЮНЕСКО-оос СБААХ-ыг ТХБ-ын гол 
хэрэгсэл гэж үзээд “суралцагчдад сурснаа амьдралд хэрэгжүүлж 
эргээд амьдралд хэрэгцээтэй зүйлдээ суралцах” гэж тодорхойлсон 
байдаг. СБААХ-ын бага хурлын онцлох ишлэл, мэдээллээс: 

АРИЕН ВОЛС (Нидерландын Вагиненгэн Их Сургууль) 
Сургуульд нарны эрчим хүчний толь байрлуулахад тусалж, 
сэргээгдэх эрчим хүч ашиглах болсноор хэдий хэмжээний нүүрс 
хүчлийн ялгарлыг хэмнэж буйг тооцоолох зэргээр оюутан, 
сурагчдыг тогтвортой байдлын үйл ажиллагаанд оролцуулж 
байна. 

МАЛТА УЛС: Радио, телевизийн нэвтрүүлэгтээ 
хүүхдүүдийг оролцуулж байна. Мөн олон нийтэд 
суурилсан судалгаа хийж, сурагчдыг парламентын 
хуралдаанд оролцуулж, сайд нартай уулзуулдаг. 

ШОТЛАНД: ТХБ-ыг багшийн боловсролд бүрэн 
нэвтрүүлж, багш нарын мэргэжлийн 5 стандартыг 
боловсруулсан.

 ГЕРМАН УЛС: ТХБ, СБААХ-ыг нийгмийн бүхий 
л талын үйл ажиллагаанд тусгаж, үндэсний төлөвлөгөө 
боловсруулж ажилладаг. Бүх түвшний байгууллагууд 
үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлдэг 130 зорилттой.

Г.БАТЦЭЦЭГ: БИДНИЙ АЖИЛ ОЛОН УЛСАД МӨР 
ЗЭРЭГЦЭЖ ЯВНА

Монгол улсаас тус олон улсын хуралд ямар илтгэл 

танилцуулсан бэ? 

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II төслийг орон нутагт 
хэрэгжүүлэгч байгууллага Байгаль орчны мэдээлэл, сургалтын 
төв нь төслийн хүрээнд 30 загвар сургууль бий болгохоор 
СБААХ, арга зүйг нэвтрүүлж байна. Энэ туршлага, арга зүйгээ 
танилцууллаа. Тодруулбал, засаглал, түншлэл, хүний нөөц, сургалт 
хөтөлбөр, орчин гээд таван түвшинд энэ арга зүйг яаж нэвтрүүлж 
байгаа туршлагаасаа хуваалцлаа. Бидний хувьд Хэнтий аймгийн 
“Тэмүүжин” цогцолбор сургууль дээр хэрэгжсэн төслийн жишээ 
өгүүллийг урьдчилсан байдлаар явуулж, үүн дээрээ тулгуурлаад 
30 сургуульд хэрэгжүүлж буй ажлаа танилцуулсан. Манайд 
хэрэгжүүлж байгаа төслийн бусад улс орнуудаас ялгарах онцлог 
нь юу байв? Гарааны суурь түвшингээ тодорхойлсон нь сайн гэж 
дүгнэсэн. Бид эхлээд сургууль бүр дээр таван түвшинд нь үнэлгээ 
хийсэн. Жишээлбэл, түншлэл дээр сурагч, багш, сургуулийн 
удирдлага, эцэг эх, тухайн орон нутгийн төлөөлөл зэрэг зургаан 
зорилтот бүлгээс үнэлгээ авсан. Тухайн сургууль 1-5 хүртэл 
түвшингийн хаана нь байгаагаа олоод харчихаж байна гэсэн үг. 
Ингээд түвшингээ тодорхойлчихоор цааш нь ахиулахын тулд юу 
хийх вэ гэдэг дээр тулгуурлаад төсөл цаашаа үргэлжилсэн.

Үр дүн нь тодорхой харагдах уу? 

Маш тодорхой харагдана гэсэн үг. Энэ 30 сургууль түвшингээ 
ахиулахын тулд нийтлэгээрээ үндсэн төсөл хэрэгжүүлж байна. 
Манайхны хэлдгээр жижиг төсөл. Тэр жижиг төслөө дэмжсэн 
гурван дэд төсөл бас хэрэгжүүлж байна. Төслийг хэрэгжүүлснээр 
гарааны үнэлгээний түвшинг ахиулах боломж гарч байна гэсэн үг. 

Бусад улс орны хүмүүс та бүхний илтгэлийг хэрхэн хүлээж 

авсан бэ? Бас тэдний танилцуулгаас авах санаанууд олон 

байсан болов уу? 

Маш таатай хүлээж авсан. Авах санаанууд ч олон байна. 
Жишээлбэл, бидэнд СБААХ-ыг нэвтрүүлж байгаа бүх улс 
орнуудын туршлагыг бичсэн гарын авлага өгсөн. Улс орон тус 
бүрээр нь орчуулаад нэвтрүүлж хэрэгжүүлж болох арга замуудыг 
нь нарийвчлан судлаад өөрсдийнхөө үйл ажиллагаатай уялдуулъя 

Сургууль бүхлээрээ ажиллах арга хандлага /СБААХ/ арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх, улс орнуудад хэрэгжиж 

буй арга зүйгээс туршлага судлах зорилготой олон улсын хуралд Монгол улсаас Тогтвортой хөгжлийн 

боловсрол-II төслийн орон нутгийн түшиц байгууллага Байгаль орчны мэдээлэл, сургалтын төвийн тэргүүн 

Л.Тэмүүжин, гүйцэтгэх захирал Э.Шинэцэцэг, хөтөлбөрийн менежер Г.Батцэцэг нар оролцлоо. Ингээд уншигч 

таныг Байгаль орчин мэдээлэл сургалтын төвийн хөтөлбөрийн менежер Г.Батцэцэгтэй уулзуулъя. 

гэж төлөвлөж байна. Жишээ нь Япон, Нидерланд, Америк, Англи 
зэрэг орнуудын жишээнүүд байгаа. 

Бусад орны туршлагатай жишихээр бидний алдаа, оноо 

илүү тод анзаарагдав уу? 

Ерөнхийдөө орон нутгийн түншлэл ихэнх улс орнуудад яаж 
явж байна вэ гэхээр бусад байгууллагуудтай их хамтардаг юм 
байна. Жишээ нь, нэг үйлдвэр дээр ч юм уу ЕБС-ийн хүүхдүүдийг 
аваачаад туршлага судлуулж, хэд хоногийн дадлага хийлгэх 
зэргээр хамтарч түншилж байна. Ингэснээр тухайн байгууллага 
сургуулиудыг мэддэг болох, нөгөө талаасаа хүүхдүүд ч гэсэн 
тухайн байгууллагын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай танилцаж, 
тогтвортой хөгжлийн боловсролтой болж байна. Тухайлбал, 
Фрисланд хотод оюутнуудыг талхны цехтэй танилцуулаад 
өөрсдөөр нь талхны хөрөнгө исгүүлж, талх хийлгэж өөрсдөөр нь 
заруулах зэрэг ажилд гар бие оролцуулж байна. Энд хийж байгаа 
үйлдэл бүртээ тогтвортой хөгжлийн үзэл санааг тусгачихсан.

Тэгэхээр СБААХ гэдэг сургууль дотроо яваад байх биш, орон 
нутагтаа ингэж түншилж хамтарч ажиллах ёстой гэдэг агуулга 
харагдсан. Манай хувьд энэ талаар анхаарах шаардлагатай гэж 
бодож байна. 

Та бүхэн энэ олон улсын хурлын эцсийн үр дүн, ач холбогдлыг 

хэрхэн дүгнэж байна? 

Хурлын үр дүн маш өндөр байсан. Ямар ч гэсэн бидний хийж 
байгаа ажил олон улсын түвшинд бусад улстай мөр зэрэгцэж 
яваа юм байна гэдгийг харлаа. Хоёрт, СБААХ-ыг хэрэгжүүлж 
байгаа улс орнуудтай холбоо сайтай байх ёстой юм байна. Зөвхөн 
илтгэл сонсоод үлдэх биш туршлага солилцох байдлаар цаашид 
НҮБ-ын Европын эдийн засгийн комиссын Тогтвортой хөгжлийн 
боловсролын удирдах хороонд бүртгэлтэй улс орнуудтай 
харилцаагаа гүнзгийрүүлж, туршлага солилцож ажиллая гэсэн 
бодолтой ирлээ. Мөн энэ хурал дээр СБААХ-ыг хэрэгжүүлэхэд 
“Эко сургууль” хөтөлбөр их чухал дэмжлэг, суурь нь болж 
байна гэдгийг талууд, оролцогчид бүгд онцолсон. Бүх орны 
танилцуулга, илтгэл дээр энэ дүгнэлт давтагдаж байлаа. “Эко 
сургууль” хөтөлбөр нь энэ тогтвортой хөгжлийн боловсролыг 
хэрэгжүүлэх үндсэн нэг хөтөлбөр юм аа гэдгийг ЮНЕСКО 

тайландаа тусгаад өгчихсөн байдаг. Тэгэхээр манай 
улсаас эхлээд СБААХ-ыг хэрэгжүүлж байгаа бүх 
орнууд “Эко сургууль” хөтөлбөрт хамрагдсан 
болохоор төсөл хэрэгжих гол суурь нь болж байна 
гэдгийг онцолсон. 

Ярилцсанд баярлалаа.

Олон улсын хурлын эхний өдөр зохион 
байгуулагчид СБААХ яагаад ийм чухал болсон тухай 
ойлголт мэдээлэл өгсөн бол хоёр дахь өдөр нь хуралд 
оролцогчид өөрсдийнхөө оронд хэрэгжүүлж буй үйл 
ажиллагааг танилцууллаа.

Олон улсын хуралд оролцож, өөрийн улсад 
хэрэгжүүлж буй туршлагаа хуваалцсан илтгэгчид

АЛЕКСАНДР ЛЕЙХТ (UNESCO, Парис) СБААХ нь хувь 
хүнээс авахуулаад нийгмийн хувьсал өөрчлөлт, иргэний үйл 
ажиллагааг бий болгох, өөрчлөлт хийх, хүнийг бэлтгэх тухай юм. 
Хувь хүний үйл ажиллагаагаар дамжуулан боловсролын зорилгыг 
илүү тодорхой болгоно гэсэн үг. 
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БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЛИЙН ЯВУУЛЫН АНХНЫ 
ТӨВИЙГ ОРХОН, ХӨВСГӨЛ АЙМАГТ БАЙГУУЛЛАА

ЯВУУЛЫН 
МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ 

НЬ 30 МЯНГА ОРЧИМ 
ХҮҮХДЭД ХҮРНЭ

БОАЖЯ, БШУЯ, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн 
хамтарсан “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” төслийн хүрээнд 
байгаль орчны талаарх цогц мэдээлэл өгөх явуулын төвтэй болох 
ажлыг эхэллээ.

Энэхүү төсөл нь Орхон, Хөвсгөл аймагт хэрэгжиж байгаа 
бөгөөд Орхон аймагт байгуулагдсан төв нь хүүхэд, байгаль 
орчны эко системийн талаарх мэдээллийг өгөхөөс гадна, хорхой 
шавжийн онцлог, усны бохирдлыг хэмжих, хөрсний судалгаа 
хийх зэрэг бичил туршилтуудыг хийж үзэх боломжийг олгож 
байгаагаараа онцлог. Мөн виртуал байдлаар тухайн орон нутгийн 
байгалийн үзэсгэлэнт газар, ан амьтадтай танилцах боломжтой.

БОАЖЯ-ны Хэлтсийн дарга Ц.Уранчимэг “ТХБ-II” 
төслийн хүрээнд нийгэм, байгаль орчин, боловсролд ээлтэй 
хүртээмжтэй олон төсөл хэрэгжиж байгаагийн нэг нь Байгаль 
орчны боловсролыг цогцоор өгөх зорилготой явуулын мэдээллийн 
төвийн төсөл юм. Энэхүү төслийн санхүүжилтийг Швейцарын 
хөгжлийн агентлаг болон Орхон, Хөвсгөл аймаг орон нутгийн 
төсвөөсөө шийдвэрлэсэн. Манай яамнаас хөтөлбөр боловсруулж 
баталж өгсөн" гэв. 

Эхний ээлжид Орхон аймагт явуулын төв байгуулсан бол 
Хөвсгөл аймагт танхимаар мэдээлэл өгөх боломжийг олгож 
байна. Цаашид энэхүү хоёр загвараар бусад аймаг, суманд байгаль 
орчны талаарх мэдлэг мэдээлэл олгох төв боломжтой ажээ.

Хөвсгөл аймагт байгуулагдсан Байгаль орчны мэдээллин төвд 
мөн хөрс, усны шинж чанар, бүтцийг анхан шатны байдлаар 
судлах, туршилт хийх багажнуудыг байрлуулсан байна. Загас гэх 
зэргээр тухайн орон нутгийн онцлогтой хамаатай амьтдыг танин 
мэдэхэд зориулсан хэрэгсэл, үзүүлэнг байрлуулжээ. 

... Мөн байгаль орчны явуулын мэдээллийн төв нь орчин үеийн 
техник технологид суурилж, мэдээллийг цахим буюу виртуал 
хэлбэрээр хүүхдүүдэд үзүүлэх аж. Үүний хүрээнд Орхон аймгийн 
эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчин гэсэн үндсэн гурван чиглэлээр 
зураг болон бусад бичгэн мэдээллийг Байгаль орчны мэдээллийн 
явуулын төвдөө оруулжээ. Мөн аймгийнхаа 3D газрын зургийн 
загварчлалыг хийж, цэгүүдэд бичлэг хэлбэрээр мэдээллийг 
холбосон байна. Энэ нь хүүхдүүдэд танин мэдэхүйн ач холбогдол 
өгөх онцлогтой юм. 

“Байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төв” ТББ-ын 
гүйцэтгэх захирал Э.Шинэцэцэг "Явуулын сургалт мэдээллийн 
төвийн энэ жилийн үндсэн агуулга нь хөрс, усны асуудал. Усаа 
таньж мэдээгүй байж эрүүл хоол хүнс, эрүүл орчин нөхцөлийн 
талаар ярьдаг. Тэгвэл тухайн орон нутгийн иргэдийн хэрэглэж 
байгаа, мал амьтны ундаалж байгаа усны бохирдол ямар түвшинд 
байна вэ гэдгийг судалж үзэх, хоёрдугаарт тухайн орон нутгийн 
хөрс нь ямар онцлогтой, ямар бүтэцтэй байна вэ, тухайн газарт 
ямар ургамал, мод ургах боломжтой вэ гэдгийг судалж тогтоохыг 
зорьж байна. Мэдээж нарийн судалгааг хийж чадахгүй. Би 
тухайлбал хашаандаа ногоо тарих гэж байгаа бол хөрсөө таньж 
мэдэх хэмжээний хамгийн энгийн багаж хэрэгслүүд бий" хэмээв.

 

 Эх сурвалж Gogo.mn

сурагчид, залуус юм. Мөн бодит сургалтын орчны 
үндсэн агуулга нь 1-2 жилдээ өөрчлөгдөж байх ёстойг 
“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” төслийн орон 
нутаг дахь хэрэгжүүлэгч байгууллага Байгаль орчны 
мэдээлэл сургалтын төв танилцууллаа. 

Эдгээр мэдээллийг “medlee.mn”, болон бусад ЕБС-уудын 
хамгийн өргөн хэрэглэгддэг сайтад тавих боломжтой юм байна. 
Түүнчлэн амьтдын хөлийн мөрийг таних хэвэн дээр QR код 
байршуулна. Ингэснээр тухайн нэр төрлийн амьтад хаагуур 
нутаглаж байгаа, хичнээн тоо толгой байна гэсэн мэдээллийг харах 
боломжтой. Хөрс, ус, биологийн төрөл зүйлийн судалгаануудыг 
газар дээр нь бодитоор хийх боломжтой уг явуулын мэдээллийн 
төвийн зорилтот хэрэглэгч нь цэцэрлэгийн хүүхдүүд, ЕБС-ийн 

Орхон аймгийн БОАЖГ-ын мэргэжилтэн 
П.Одончимэг “Орхон аймгийн хувьд газар нутгийн 
хэмжээ бага, хүн ам их төвлөрсөн, байгаль орчин, ус 
хөрс агаарын бохирдол сөрөг нөлөөлөл ихтэй. Жил 
бүр аймгийн хэмжээнд газар, усны тоо бүртгэл зохион 
байгуулдаг. Нийтдээ 600 гаруй уст цэгийг тоолдог. 
Худаг, услалтын систем цэвэрлэх байгууламж, 
хяналтын цооногийн талаарх өөрчлөлт, төлөв байдлыг 
нь тодорхойлж, аймгийн нэгдсэн мэдээллийн санд 
оруулдаг. Орхон аймаг 10 жижиг гол, 40 булагтай. 
600 гаруй уст цэгийн 500 гаруй нь гүний худгууд 
бий. Айл болгон нүхэн жорлон, муу усны цооногтой 
учраас хөрсөөр дамжиж олон төрлийн бохирдол үүсэж 
байна. Энэ нь иргэдийн төдийгүй эдийн засгийн эрүүл 
мэндэд сөргөөр нөлөөлж байгаа учраас шинээр худаг 
гаргах асуудлыг, хязгаарлах бодлого барьж ажиллаж 
байгаа” гэлээ. 

 
Байгаль орчны явуулын мэдээллийн төв нь хүүхэд 

багачуудад багаас нь байгаль дэлхийгээ хайрлах, 
таньж мэдэх, байгалийн нөөц баялгийг зөв ашиглах, 
дадлыг суулгах зорилготой. Эх дэлхийгээ хайрлах 
сэтгэл, экологийн боловсролтой ирээдүйг цогцлоож 
буй нь Монгол улс тогтвортой, ногоон хөгжилтэй 
болохын гүүр билээ. 

Эх сурвалж: "Зууны мэдээ" сонин 2022 он.  

№ 130 (6862)

ТХБ-ҮР ДҮН
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ТХБ-ҮЙЛ ЯВДАЛ

Д.Мягмаржаргал Unuudur.mn 

Орхон, Булган аймагт болсон “Тогтвортой 
хөгжлийн боловсролын төлөөх хамтын санаачилга, 
түншлэл” Үндэсний чуулганы тойм сурвалжилга 

Нэгдсэн үндэстний байгууллагаас 17 зорилт 

дэвшүүлснийг дэлхий нийтээрээ мэднэ. Улс орнууд дор 

бүрнээ хөгжлийн зорилтоо тодорхойлж, хэрэгжүүлж 

буй. Монголын төр ч ялгаагүй. Дээрх 17 зорилтын IV-т 

Чанартай боловсрол олгоно хэмээн эрэмбэлсэн нь бий. 

Тэгвэл манай улсад “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-

II” (ТХБ-II) төслийг хэрэгжүүлээд цөөнгүй жилийг 

үдсэн байна. Онцолж тэмдэглэхэд, Швейцарын 

хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэй “Тогтвортой 

хөгжлийн боловсрол-II” төсөлд Хэнтий, Ховд, 

Хөвсгөл, Архангай, Булган, Орхон хийгээд нийслэлийн 

Баянгол, Сонгинохайрхан дүүргийг хамруулж, нийт 

30 сургууль боловсролын салбарт жишиг тогтоосон 

амжилтыг дор бүрнээ гаргасан байна. 

"Тогтвортой хөгжлийн төлөөх хамтын санаачилга, 

түншлэл-2022" үндэсний чуулганыг зургадугаар сарын 

28-30-нд Орхон, Булган аймагт зохион байгууллаа.

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгож буй учраас

чуулганы үеэр хуванцар сав ашиглахгүй, зөвхөн

орон нутгийн хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэх, хоолоо

үлдээхгүй зооглох, дахин боловсруулсан цаасан дээр

материалуудаа хэрэглэх, хогоо зориулалтын саванд

хаях зэрэг шаардлага тавьж байлаа.

Чуулганы үндсэн илтгэлийг БШУЯ-ны 

мэргэжилтэн Д.Мянган "Ирээдүйн боловсролын тухай 

дахин төсөөлөх нь" сэдвээр тавьсан. Олон улсын 

судалгаагаар өнөөдөр ерөнхий боловсролын сургууль 

төгсөгчдийн 65 хувийг урьд нь сонсож байгаагүй 

шинэ ажлын байр угтах аж. 2030 он гэхэд дэлхийн 

ажил хөдөлмөрийн зах зээлийн 50 орчим хувийг 

хиймэл оюун ухаантай робот хийнэ. Дэлхийтэй хөл 

нийлүүлж алхахад тогтвортой хөгжлийн боловсрол 

ихээ үүрэг гүйцэтгэнэ. Тиймээс манай боловсролын 

асуудал эрхэлсэн бодлогын яаманд асар хурдан 

хувьсан өөрчлөгдөж буй нийгэмтэй уялдуулж, 

олон улсын чиг хандлагад нийцсэн боловсролын 

хөгжлийн стратеги боловсруулж батлах, хууль эрх 

зүйн орчныг сайжруулах хэрэгцээ гарч буй. Улмаар 

тогтвортой хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлж буй төр, 

хувийн хэвшлийн байгууллагуудын уялдаа холбоог 

сайжруулах, сайн туршлагыг түгээх шаардлагатай. 

“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” төслийг 

үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэх байгууллага нь 

Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн. Орон 

нутагт хэрэгжүүлэгч нь БОМСТ ТББ. Дэмжих түшиц 

байгууллагууд нь БШУЯ, БОАЖЯ, Боловсролын 

ерөнхий газар, Боловсролын үнэлгээний төв, 

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, МУБИС, 

Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв, МҮОНРТ, 

Байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төв ТББ, "Амгалан 

Дэлхий" ТББ. Дээр нь зургаан аймгийн түшиц 30 

сургууль, төслийн санхүүжүүлэгч Швейцарын 

хөгжлийн агентлагийн төлөөлөл энэхүү чуулганд 

оролцлоо. 

Тогтвортой хөгжлийн төлөөх 30 загвар сургуулийн 

төлөөлөл ийн ярилаа. 

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 14 дүгээр сургуулийн 
захирал П.Амгалан “Манай сургууль 2019 оноос “Тогтвортой 

хөгжлийн боловсрол-II” төслийг хэрэгжүүлсэн. Төслөө өөрсдөө 

бичиж шалгарсан. Улмаар сургуулийн тогтмол үйл ажиллагааны 

зардлыг хэмнэх зорилгоор улайссан шилэн гэрлийг халж, бүх анги 

танхим, өрөөгөө лед гэрэлтэй болгосон. Мөн сурагчдад эрчим 

хүч хэмнэх энгийн ойлголт өгч, өрөөнөөс гарахдаа гэрэл унтраах 

дадал суулгасан. Ингэснээр сүүлийн улиралд гурван сая төгрөг 

хэмнэлээ. Энэ арга туршлагаа төсөлд хамрагдсан 30 сургуулийн 

удирдлага, сурагчдад танилцуулсан” хэмээв. Мөн тус сургуулийн 

12Б ангийн сурагч О.Дорждэрэм “Манай сургууль дунд, ахлах 

ангийнханд “Электрон жаал” гэсэн сургалт явуулдаг. Ингэснээр 

цахилгаан эрчим хүч хангамжийн олон талын мэдлэгтэй болсон. 

Тогтвортой хөгжлийн бодлогоор бага ангиудад ч насанд нь 

тохирсон хичээл ордог” хэмээн сурснаа хуваалцлаа. 

Хэнтий аймгийн Баян-Адрага сумын сургуулийн багш, 

сурагчид хогоо ангилах, дахин боловсруулах санаачилга гаргахад 

орон нутгийн удирдлага нь дэмжсэн аж. Ингээд сумын хэмжээний 

ажил болгоод амжилттай хэрэгжүүлсэн туршлагаа энэ үеэр 

хуваалцаж, дээрх байдлаар орон нутаг дахь нөлөөлөл хамтын 

ажиллагаа чухал гэдгийг оролцогчдод ойлгуулав.

оос гаргасан Тогтвортой хөгжлийн 

бодлогын арга аргачилалын олон 

улсын эмхтгэлд орсон Тогтвортой 

хөгжлийн тэргүүлэх 5 чиглэлийн 

хоёрт нь Монгол Улс жишиг улсаар 

нэрлэгдсэн байдаг. Мөн чуулганаар 

хийж бүтээсэн ажлаа нүүр бардам 

хэлэлцэж байгаа нь бас нэгэн бодит 

жишээ билээ” 

Үндэсний чуулган Орхон аймагт 
Дараа нь чуулганы төлөөлөгчид Булган 

аймгийн Хангал сумын Хялганат тосгоны ерөнхий 

боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцсан 

юм. Мөн чуулганыг зохион байгуулагчид таван салбар 

хуралдаан зохион байгуулж, багш, сурагчдад Дижитал 

суралцахуй ба хувирган өөрчлөлт, Тэгш, хүртээмжтэй, 

аюулгүй, эрүүл сургууль, багшлахуй болон багшийн 

мэргэжил, боловсролын санхүүжилт, хүүхэд засагладаг 

сургууль сэдвээр мэдээлэл өгч, хэлэлцүүлэг өрнөсөн. 

Нэг зүйлийг онцлоход сурагчид салбар хуралдаанаа 

бие даан зохион байгуулсан. Улмаар хүүхэд нэг 

бүрчлэн саналаа хэлж, БШУЯ-ны удирдлагад хурлын 

тэмдэглэлээ хүргүүлжээ. 

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН 
БОЛОВСРОЛЫГ  

ТҮГЭЭХ ЖИШИГ  
30 СУРГУУЛЬТАЙ БОЛЛОО

Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр 2019-2022 оны хооронд гурван жилийн хугацаатай хэрэгжүүлж буй 

“Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” төслийн хүрээнд үндэсний чуулганыг хоёр дахь жилдээ энэ оны 6 сард зохион байгууллаа. 

Энэ удаагийн үндэсний чуулган “Төслийн оролцогч талуудын түншлэл, хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх” сэдвийн хүрээнд 

хэлэлцүүлгээ өрнүүлсэн.  

Бүх түвшний хамтын ажиллагаа, түншлэлийг эрчимжүүлэх, дэлхий даяар хувьсаж буй боловсролын хэтийн зорилго, үүрэг 

амлалтыг тодорхойлох гэж байгаа цаг үед Монгол Улсын зорилго, үүрэг амлалтыг тодорхойлоход санал өгөх, энэ чиглэлийн үйл 

ажиллагааны уялдаа холбоог хангахад чуулганы зорилго оршиж байлаа.

Чуулганы хаалтын үйл ажиллагаа Булган аймгийн Эко 
зусланд 

Уулын энгэр, усны дэргэд, модны захад, хүүхдийн зусланд 

“Тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөө хамын санаачилга, 

түншлэл”чуулган үргэлжилсэн юм. Энэ эко зуслан, сургалтын 

төвийг Хялганат тосгоны ерөнхий боловсролын сургууль нутаг 

орны онцлог, байгалийн сайхнаа түшиглэн байгуулжээ. Тус 

зуслангийн анхны амрагч нь чуулганы төлөөлөгч 6 аймгийн 30 

сургуулийн хүүхдүүд байлаа. Эко зуслангийн талаар тус тосгоны 

захирагч А.Сод-Эрдэнэ “Швейцарын хөгжлийн агентлагийн 

санхүүжилт, Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II төслийг орон 

нутагт хэрэгжүүлэгч Байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төв ТББ-

ын зөвлөмж, зөвлөгөөний дагуу эко зуслангаа байгуулж, өнөөдөр 

ажлын минь үр дүн гарч ашиглалтад оруулсандаа баяртай байна. 

Зусланг байгуулахад Швейцарын хөгжлийн агентлагт төсөл 

бичиж анхны эх үүсвэрээ олсон. Дахин дэд төсөл бичиж, нийт 30 

орчим сая төгрөгийн санхүүжилт авсан. Үүндээ урамшаад Булган 

аймгийн ЗДТГ-т хүсэлт гаргаж, 20 сая төгрөгийн дэмжлэг авсан. 

Мөн Хялганат тосгоны ард иргэд, аж ахуйн нэгжүүд барилгын 

материалаас авахуулаад сэтгэлээсээ тусалсан. Эко зуслан эрэгтэй, 

эмэгтэй тусдаа зургаан амралтын байртай. Нэг ээлждээ 48 хүүхэд 

хүлээн авах хүчин чадалтай. Сурагчдын зуны амралтаараа 

экологийн боловсрол олгохоос гадна, монгол ахуйн хичээл орно, 

гадаад хэлний вакум сургалтад хамруулна. Сурагчдыг хэт их 

хичээлээр шахахгүй, сүү, цагаан идээ боловсруулахыг харуулж, 

ахуй соёлоо уламжлуулахад анхаарна. Хүүхдүүд хөдөлмөр хийх 

биш, үзэж, харж, танилцана. Цаашдаа Булган аймгийн нутаг 

дэвсгэрийн зүүн хойд бүсийн сумдын хүүхдүүд амрах боломж 

бүрдүүлнэ” гэлээ. 

Аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар цахилгаан татаж, худаг 

гаргах ажил үргэлжилж байна. Эко зуслангийн нээлтийн дараа 

тогтвортой хөгжлийн 30 загвар сургуулийнхан төсөлд хамрагдаж 

юу бүтээснээ үзэсгэлэн зохион байгуулж тайлагнасан билээ. 

 Нийтлэсэн “ӨНӨӨДӨР” сонин 

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН 
БОДЛОГООР МОНГОЛ УЛС 
МАНЛАЙЛАГЧДЫН НЭГ НЬ

Д.Баяржаргал МҮОНРТ Хурд агентлаг. 

/Үндэсний чуулган зохион байгуулагч, оролцогчдын санал 

сэтгэгдлээс/

ТХБ-II төслийн Олон улсын зөвлөх Мита Нангия Госвами 

“Тогтвортой хөгжлийн бодлогын чиглэлээр Монгол Улсыг 

манлайлагч гэж би үздэг. Үүний нэг баталгаа нь НҮБ-ын ЮНEСКО-

ЗАГВАР 30 СУРГУУЛИЙН БАГШ НАР МЕНТОР ХИЙХ 
ТҮВШИНД ХҮРСЭН

"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II" төслийн зөвлөх 

Д.Хишигбуян: 

Үндэсний чуулганы бага чуулган олон талыг оролцуулсан 5 

салбар бүлэг хуралдаанаар үргэлжилж саналаа нэгтгэлээ. Цаашид 

ТХБ-ыг бодлогод хэрхэн тусгаж үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх, 

багшийг ТХБ-ын чиглэлээр чадавхжуулахад ямар дэмжлэг 

үзүүлэх, залуучуудын оролцоог яаж хангах, суралцахуйн 

хувирган өөрчлөлтийг хэрхэн хийх гэсэн сэдвүүдийг сонгож авч 

хэлэлцлээ. Хэлэлцүүлгийн гол үр дүнд ТХБ-II төслийн хүрээнд 

ямар боломжууд бий болов, бид юунд хүрэв, цаашид бид олон 

чиглэлээр ТХБ-ыг монгол улсад дэмжин хөгжүүлэхэд юу хийж, 

яаж дэмжиж ажиллахаа ярилцлаа.

Монгол Улс ТХБ-ын зорилго, зорилтыг үндэснийхээ бодлогод 

баттай суулгаж чадсан нь бидний гол боломж. Өнөөдөр энэ 

бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл явцад ТХБ-II төсөл хувь нэмрээ 

оруулсан. Үүний жишээ нь бид өөрсдөө бодлогын түвшиндээ 

олон зүйлийг хийсэн. Орон нутгийн түвшинд загвар 30 

сургуулийн жижиг төслөөр дамжуулан ТХБ-ыг амьдралд хэрхэн 

хэрэгжүүлэх, багшийн үйл ажиллагаанд, хүүхдүүдийн сургалтанд 

яаж оруулах тал дээр өнгөрсөн хоёр жилд бодитой ажил өрнүүлж 

туршлага хуримтлууллаа. Одоо энэ туршлагаа гүнзгийрүүлж, 

түгээн дэлгэрүүлж сурталчилмаар байна. Үүний тулд орон нутагт 

түншлэл хамтын ажиллагаагаа сайжруулах саналууд гарч байна. 

Багш нар бусад сургуульд ментор хийх түвшинд хүрсэн, ийм 

чадвартай болсон гэдгээ илэрхийлж байна. 

ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫГ ТАНХИМААС 
ГАРГАЖ БУЙ ТУРШЛАГЫГ ЭКО 
ЗУСЛАНГААС СУДАЛЖ БОЛНО

БИД АСУУДАЛ ШИЙДЭХ АРГА ЗҮЙ, 
АРГАЧЛАЛЫГ ӨГЧ, ТҮНШЛЭЛИЙН 

ГАРААГ ЭХЛҮҮЛЭХИЙГ ЗОРЬЖ БАЙНА

"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II" төслийг орон 

нутагт хэрэгжүүлэгч БОМСТ ТББ-ын гүйцэтгэх захирал 

Э.Шинэцэцэг: 

ТХБ-II төсөл 6 аймаг, 2 дүүргийн ЕБ-ын 30 загвар сургууль 

дээр хэрэгжиж байна. Сургуулиуд анх төсөл хэрэгжүүлэхдээ 

сургууль өөрөө бүхлээрээ өөрчлөгдөхийг хүсэж байна уу гэдгээ 

өөрийн үнэлгээгээр тодорхойлсон. Тэд өөрийн үнэлгээгээр 

сургуулийнхаа, орон нутгийнхаа тулгамдсан асуудлуудаа илрүүлж 

гаргаж ирсэн. 30 сургуулийн үнэлгээнд нийт 15 000 орчим хүн 

оролцсон байдаг. Дараа нь энэ асуудлуудыг өөрчлөхийн тулд юу 

хийх вэ гэдгээ мөн сургуулийн баг хамтаараа орон нутагтайгаа 

хэлэлцсэн. Ингэж асуудлыг шийдэх, өөрчлөх тэдний төлөвлөгөө, 

шинэ санааг ТХБ төсөл дэмжиж жижиг санхүүжилт олгосон. 

Бидний өгч байгаа хөрөнгө өчүүхэн жижиг хэсэг болохоор бид 

жижиг төсөл гэж яриад байгаа хэрэг.

Тухайлбал Архангай аймгийн Батцэнгэл нь сум даяараа 

халуун усны асуудалтай. Энэ нөхцөл байдал нь дотуур байрны 

хүүхдүүдийн хувийн ариун цэврээс эхлээд олон асуудалд 

нөлөөлөх хүчин зүйл болж байгаа юм. Тус сумын сургууль 

үүнийг гаргаж тавьснаар шийдэх санхүүжилтээ ТХБ-II төслөөс 

авсан. Үүгээрээ бид асуудлыг шийдэх эхлэлийг тавья, арга зүй, 

аргачлалыг өгье, түншлэх гарааг эхлүүлье гэж байгаа юм. Бидний 

өгсөн багахан мөнгө, тэр арга аргачлал 100 сая, 300 сая төгрөгийн 

хөрөнгө оруулалтыг бий болгох боломжтой. Энэ бол Тогтвортой 

хөгжлийн боловсролын зохих чадварууд. Хүнтэй харилцах, 

хамтрах, бие дааж үйл ажиллагаа явуулах чадвартай байхад ямар 

ч асуудлыг эерэгээр, зөвөөр шийдэх чадвартай болж байгаа гэсэн 

үг. Энэ нь бидний бий болгох гээд байгаа Тогтвортой хөгжлийн 

боловсрол /ТХБ/ юм.

Сургуулиуд удирдлагуудын түвшиндээ ТХБ-ыг тодорхой 

хэмжээгээр сураад явж байна. Одоо орон нутаг энэ зарчим, 

менежментийг бусад сургуульд нэвтрүүлж, нутагшуулж өгмөөр 

байна. Цаашдаа яах вэ гэдгээ аймаг бүр төлөвлөж буй. 

Чуулган Хялганатын сургуулийн эко зуслан дээр үргэлжилж 

байгаа нь төлөөлөгчид, оролцогчдод “барьцах” хүсэл төрүүлж, 

“бид ч гэсэн энэ хүрч болох юм байна” гэдэг мөрөөдлийг асааж 

байна. 

Өнгөрсөн хоёр жил ковидын цаг хугацаатай нүүр тулсан 

учраас ТХБ-II төслийн төлөвлөсөн ажлууд амжсан нь ч байна, 

амжаагүй ч бий. Тиймээс төслийн үнэлгээний багийнхан ажлаа 

бүрэн дуусгах боломжийг олгоё гээд тус төслийг нэг жилээр 

сунгалаа. 

Íèéòýëñýí MNB.mn 2022.06 ñàð
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ТХБ-САНААЧИЛГА

СУРАГЧДЫН ТУХЛАХ ДУРТАЙ ГАЗАР 
СУРГУУЛИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙЧИЙН ӨРӨӨ

Д.АЛТАНСОЛОНГО 
"ХҮҮХДҮҮДЭЭС 
ГАДНА СУМЫН 

ИРГЭДТЭЙ 
АЖИЛЛАХЫГ 

ХИЧЭЭЖ БАЙНА"

СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ АВАХ НЬ ХЭВИЙН 
ҮЗЭГДЭЛ ГЭДГИЙГ ОЙЛГОСОН

Сурагч, багш, эцэг эхчүүдэд сэтгэл зүйн тусламж 

үйлчилгээ үзүүлэх мэргэшсэн сэтгэл зүйчдийг бэлтгэх 

санаачилгыг “ТХБ-II” төслийн хүрээнд загвар 30 сургууль 

дээр 2021-2022 оны хичээлийн жилд туршин хэрэгжүүлсэн. 

Энэ хичээлийн жилд амжилттай үргэлжилж байна. 

Зөөлөн чихмэл тоглоомоор гоёсон тод өнгөтэй гоё буйдан, 
загварлаг ширээ, сандал, бас дээр нь эвлүүлдэг, өрдөг тоглоом. 
Хүүхэд гэлтгүй томчууд хүртэл тухалж суугаад хөөрөлдмөөр. 
Яг ийм өрөөтэй 60 гаруй улсын сургууль зургаан аймаг, хоёр 
дүүрэгт бий. Цүнх нь томдсон балчир жаалууд сониучирхан 
байн байн өрөөгөөр нь шагайдаг бол тэдэнд ахархсан дунд 
ангийнхан бие биенээ түлхэн барин ээлжлэн орох бас дуртай. 
Харин ахлах ангийн ах эгч нар энэ өрөөгөөр цөөхөн үзэгдэх 
ч ярилцах сэдэв, асуух асуулт нь “том” тул тухлавал бас чиг 
удна. Ингэж л өрөөгөөр нь хүүхэд холхиж, хаалга үүдийг нь 
онголзуулж байвал эзэн нь баярлана. Хичээлийн жилийн эхэнд 
сурагчдын “хэн бэ” гэсэн асуултад өөрийгөө таниулах гэж 
хичээж байсан сургуулийн сэтгэл зүйчид өнөөдөр сурагчдын 
нууцыг нь чанд халгалдаг найз нь, сэтгэл засалч нь болжээ. 

БШУЯ-наас батлан хэрэгжүүлж байгаа “Ерөнхий 
боловсролын сургуулийн сурагчдын хичээл, сурлагын 
хоцрогдлыг нөхөх, арилгах цогц төлөвлөгөө”-ний хүрээнд 
сурагч, багш, эцэг эх, сургуулийн хэрэгцээг тодорхойлж, 
эргэн холбогдох сэтгэл зүйн орчин бүрдүүлэхээр ажилласан. 
Үүний тулд сурагч, багш, эцэг эхчүүдэд сэтгэл зүйн тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэх мэргэшсэн сэтгэл зүйчдийг бэлтгэх 
санаачилгыг “ТХБII” төслийн хүрээнд загвар 30 сургууль 
дээр 2021-2022 оны хичээлийн жилд туршин хэрэгжүүллээ. 

Монгол Улсын хэмжээнд бүх ЕБС-дад мэргэшсэн сэтгэл 
зүйч ажилладаг тогтолцоог бий болгох зорилгоор БШУЯ-
ны удирдлага дор төслийн үндэсний түшиц байгууллага 
болох Боловсролын хүрээлэн, орон нутгийн хэрэгжүүлэгч-
Байгаль орчин мэдээлэл сургалтын төв, Монголын сэтгэл 
зүйчдийн нийгэмлэг, “Бадамлин” ТББ гээд төрийн, төрийн 
бус байгууллагууд хамтран ажиллаж тодорхой үр дүнд хүрээд 
байна. Төслийн зорилтот 6 аймаг, 2 дүүргийн 30 сургууль 
болон лаборатори, олон улсын хөтөлбөртэй сургуулиудад 
ажиллах нийт 64 мэргэжилтэн “Боловсролын сэтгэл зүйч”-ээр 
мэргэшин төгсөж, сургуулиудад ажиллаж байна. 

харилцахаас төвөгшөөсөн юм шиг заримдаа дуугүй 
өнгөрнө. Дараа нь “сэтгэл зүйчээ өглөө би харин 
тэгчихсэн байсан байхгүй юу” гэдэг ч юм уу 
өрөөгөөр орж ирээд учир байдлаа ярина. Хамгийн 
гол нь тухайн хүүхэд өөрөө ирэх ёстой. Ямар нэг 
байдлаар хүүхдийг шууд дагуулж ирэх ч юм уу, 
багш нь шууд сэтгэл зүйчтэй уулз гэдэггүй. Хүүхэд 
өөрөө л хүсч ирдэг. Энэ бол манай сургуулийн 
багш, ажиллагсдын баримталдаг зарчим. Чамд 
хэцүү байгаа бол сэтгэл зүйчтэй уулзаад үзээрэй 
гэж санал болгодог. Магадгүй хүүхэд зориглохгүй 
явсаар байгаад сарын дараа ч ирэх тохиолдол бий. 

Сэтгэл зүйчийн хаалгыг татаж орж ирнэ гэдэг хүүхдүүдэд 

тийм ч амар биш байх даа? Дуртай биш л болов уу?

Манай өрөөнд орж ирж зөвлөгөө авдаг хүүхдүүд ихэвчлэн 
6-9 дугаар ангийн охид. Хөвгүүд бас чи сэтгэл зүйчтэй уулзчих 
аа оръё оо, оръё гээд нэг нэгнийгээ татаж чангааж, хаалгаар
түлхэлцэж байгаад орж ирдэг ч гэдэг юм уу янз бүр л байдаг.
Энэ насныханд найз нөхөд, үерхэл нөхөрлөл, гэр бүлтэй нь
холбоотой харилцааны асуудлууд бий. Жишээ нь ээжтэйгээ
ойлголцохгүй байна, тэгээд хэлсэн чинь ээж минь надад
гомдлоо гэнэ. Эсвэл найзууд маань намайг тоохгүй байгаа юм
шиг гадуурхаад байна гэж ханддаг. Ярилцаад үзсэний дараа
би ер нь өөрөө ингэж бодоод юм болгоныг хүндээр тусгаж
аваад байгаа юм байна. Энэ чинь харилцааны энгийн хэлбэр
юм байна, намайг ялгаварлаагүй, харин миний бодол юм байна
гэж ойлгох тохиолдол гардаг. Бага ангийнхны хувьд ямар нэгэн
байдлаар айж ичих, санаа зовох нь бага байдаг. Завсарлагаанаар
ч юм уу, эсвэл хичээл орохынхоо өмнө орж ирээд манай гэрт
тийм юм болоод, би ингээд гээд хамаг бүхнээ л ярьчихдаг.
Харин ахлах ангийн хүүхдүүдийн хувьд сэтгэл зүйчтэй дасан
зохицох үйл явц нь арай удаан. Тэд эхний улиралд над руу
хандаж ирэх нь цөөхөн байсан бол одоо тантай ярилцах гэсэн
юм аа гээд орж ирдэг болсон. Эхлээд айж ичиж байсан бол
дараагийн удаа бие биенээсээ айж, ичихгүй уулздаг болсон. Ер
нь манай сургууль дээр нэг гоё давуу чанар байгаа. Хүүхдүүд
нэг нэгнийгээ сэтгэл зүйчийн өрөөнд орлоо,юу ярьсан бол гэх
зэргээр хувийн хэрэгт нь оролцдоггүй. Тэгэхээр ямар ч хүүхэд
надтай уулзчихаад гараад явахдаа айдасгүй байна. Сэтгэл
зүйчээс зөвлөгөө авч л байдаг, орж л байдаг, гарч л байдаг нь
хэвийн үзэгдэл гэдгийг бүгд ойлгосон.

Урт удаан хугацаанд ажиллах шаардлагатай асуудал бий 

л байх даа?

Хэн ч намайг хайрлахгүй байна, би угаасаа өөрчлөгдөхгүй 
гэдэг ч юм уу иймэрхүү байдлаар өөрийгөө бусдаас тусгаарлах 
тохиолдлууд гардаг. Магадгүй үүнээсээ болж амиа хорлох, 
өөрийгөө гэмтээх тухай бодох ч юм уу. Энэ тохиолдолд 
хэд хэдэн удаа уулзаж ярилцсаны дараа аливаа асуудал 
бэрхшээлийг арай өөр өнцгөөс харах ёстой гэдгийг ойлгодог. 
Хамгийн үр дүнтэй зүйл нь юу вэ гэхээр тэр бүхнийгээ сэтгэл 
зүйчид орж ирээд нээлттэй ярьж чадаж байгаа нь хамгийн 
чухал. Миний хувьд өглөө сургуулийн босгоор алхаад л бүх 
хүүхдүүдтэйгээ мэндэлдэг. Гэтэл зарим хүүхдүүд надтай 

Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын “Авьяас” ЕБС-ийн 
сэтгэл зүйч Ц.Нарангэрэл 

Анх сургуульд ирээд ажиллахад төсөөлж байснаас өөр 

байв уу?

Миний хувьд ахлах, дунд ангийн сурагчдад сэтгэлзүйн 
зөвлөгөө өгөхөөс гадна бага ангийн хүүхдүүдэд сургалт 
нөлөөллийн ажлаар дамжуулан сэтгэлзүйн боловсрол олгож 
байна. Өмнө нь сургалтад суусан ч ажлын талбар дээр 
хүүхдүүдтэй ажиллахад арай өөр байсан. Сурагчид маань сэтгэл 
зүйч гэж бараг мэдэхгүй, сургуулийн коридороор явахаар хэн 
юм бол оо, хэн юм бол оо гэсэн нүдээр хардаг байсан. Эхний 
нэг сард хүүхдүүдээ ажиглаж танилцлаа. Сарын дараагаас 
ангиуддаа сургалт орж эхэлсэн. Бүх хүүхдийг нэг танхимд 
оруулаад сургалт явуулна гэхээр үр дүн тааруу санагдаад 
анги болгонтой тулж ажилласан. Өнөөдөр 9б ангид сургалт 
орлоо гэхэд дараа нь тухайн орсон агуулга дээрээ суурилсан 
сэдвээр эцэг эхчүүдтэй уулзаад харилцан уялдаа холбоотой 
явдаг. Энэ хугацаанд хүүхдүүд намайг сэтгэл зүйч гэж таньж 
мэддэг болж, та хэзээ манай ангид сургалт орох вэ, одоо ямар 
сэдвээр орох гэж байна, бүгдээрээ юуны талаар ярилцах вэ? 
гэх зэргээр нээлттэй харилцдаг болсон. Тэр тусмаа бага ангийн 
хүүхдүүдийн хувьд сургалт зөвлөгөөнд суухаараа илүү их 
нээлттэй болдог. Тэгээд гэртээ очоод аав ээжтэйгээ ярилцана. 
Аав ээж нь хүүхдээ дагаж ирээд уулзаж байх жишээтэй.

Булган аймгийн Хишиг-Өндөр сумын ЕБС-
ийн сэтгэл зүйч Д.Алтансолонго тус сургуульдаа 
хоёр жилийн гэрээтэй ажиллаж байна. 

Сургуулийн сурагчдад сэтгэл зүйтэй холбоотой 

ямар асуудлууд тулгарч байна?

Хүүхэд бүрийн нас насны онцлогтой холбоотой 
асуудлууд байдаг. Бага ангийн хүүхдүүдэд сурах 
үйлийн бэрхшээл, анги хамт олонтойгоо нийцэхгүй 
байх, ковидтой холбоотой хүүхдүүдийн нийгэмших 
үйл явц удааширч үзэл бодлоо илэрхийлэх тал дээр 
дутмаг байна. Дунд ангийн хүүхдүүдийн хувьд 
хамгийн чухал орон зай нь найз нөхөд. Иймээс найз 
нөхөд нь өөрийг нь тоохгүй байх, үл хүндэтгэх ч 
гэдэг юм уу, ганцаардсан мэдрэмжийг их авч байна. 
Миний хувьд дотуур байранд амьдарч байгаа давуу 
талаа ашиглаад, амралтын өдрүүдээр байрныхаа 
хүүхдүүдтэй ажилладаг. Нийтлэг асуудал нь үе 
тэнгийн дарамт. Үе тэнгийн дарамт гэдэг нь би 
багадаа дарамтлуулдаг байсан, би дунд ангидаа 
ингэдэг л байсан гэдэг байдлаар хэн нэгнийг 
дарамтлах асуудал гарна. Нэг ёсондоо сэтгэл зүйн 
гэмтэл нь эдгэрэхгүй явсаар байгаад эргээд хэн 
нэгнээс хариу авах гэсэн хандлагатай болдог. Харин 
охидын хувьд гэр орноосоо хол байх нь ганцаардсан 
мэдрэмжийг өгч, намайг хайрлахгүй байна, тоохгүй 
байна, би ганцаараа шүү дээ гэсэн гомдол, хандлага 
ажиглагддаг. Сургуулийн сэтгэл зүйч гэдэг сумын 
сэтгэл зүйч л гэсэн үг гэж нэг сумын Засаг дарга 
тодорхойлж байсан гэсэн. 

Ажлын хүрээ хамаарал зөвхөн сурагчдаар, 

сургуулийн хамт олноор хязгаарлагдахгүй байгаа 

болов уу?

Тийм ээ. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө авъя, тусламж 
хэрэгтэй гэсэн бүгдэд нээлттэй. Томчуудын тухайд 
архидан согтуурах, хулгайд холбогдох, гэр бүлийн 
хүчирхийлэл гээд асуудал гарна. Тэдэнд зөвлөгөө 
өгөх гэхээс илүү үйлчлүүлэгчийнхээ асуудлыг 
тодруулж, мэдрэмжийг нь хуваалцах нь миний 
ажлын гол зорилго. Тиймээс тэгэх ёстой гэж шууд 
чиглүүлэхийг урьтал болгодоггүй. Мэдрэмжээ л 
хуваалцана. Сум орон нутгийн онцлогоос хамаараад 
томчуудын хувьд хэн нэгэнд шууд нууцаа хуваалцах 
нь маш хэцүү зүйл. Ярих хэрэгцээ байсан ч итгэлийг 
нь даах хүн ховор гэдэг утгаар нээлттэй байж 
чаддаггүй. Иймээс нэгэнт энэ суманд ажиллахаар 
ирсэн учраас хүүхдүүдээс гадна эцэг эхчүүд, сумын 
иргэдтэй давхар ажиллахыг хичээж байна.
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ТХБ-БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

ОЮУНЛАГ БҮТЭЭН 
БАЙГУУЛАЛТ 

“ХҮҮХДИЙН ЭКО” 
ЗУСЛАН

П.Амгаланбаяр “Зуун мэдээ” сонин 

Сүрлэг өндөр уулс нь алсыг ширтэн дүнхийж, чимээ 
анирдах уудамд талын салхи сэвшээнэ. Зуны дэлгэр 
цаг налайн, байгаль дэлхий ногоон өнгөөр гэрэлтэж, 
ургамал ногоо халиуран, мал сүрэг тааваараа бэлчих 
нь амгалан тайван. Энэ бол байгалийн үзэсгэлэнт 
газар цогцолсон Булган аймгийн Хангал сум дахь 
Хялганат тосгон. Манай сурвалжлах баг “Тогтвортой 
хөгжлийн боловсрол-II” төслийн хүрээнд Булган 
аймгийн Хялганат тосгон хүүхдийн эко зуслантай 
болж, нээлтээ хийж буй учир тус тосгоныг зорьсон 
юм. Энэ зусланд амарч буй анхны хүүхдүүд тус төсөлд 
хамрагдсан 30 сургуулийн төлөөлөл байв. 

Зуслангийн онцлог нь тус тосгоны сургуулийн 
хүүхдүүд зун амрахаас гадна өөрийгөө хөгжүүлэх 
боломжийг нээжээ. Учир нь хүүхдүүдэд экологийн 
боловсрол олгох, монгол ахуй соёлтой танилцуулахаас 
гадна гадаад хэлний вакумжуулсан сургалт явуулах 
аж. Зуслан зургаан амралтын байртай, нэг ээлжиндээ 
48 хүүхэд амрах боломжтой юм байна. Түүнчлэн 
зөвхөн тус тосгоны хүүхдүүд амрахаас гадна Булган 
аймгийн зүүн хойд бүсийн хүүхдийн сургалтын төв 
болгож өргөжүүлэх зорилготой байгаагаа албаны 
хүмүүс онцолж байлаа. 

Мөн аймгийн төвөөс 150 сая төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалт хийж цахилгааны асуудлыг шийдэж өгөхөөр 
болжээ. Энэ үеэр Булган аймгийн Хангал сумын 
Хялганат тосгоны захирагч А.Сод-Эрдэнэ “Энэ зусланг 
байгуулахын тулд Швейцарын хөгжлийн агентлагт 
төсөл бичиж, 30 орчим сая төгрөгийн санхүүжилт 
авсан. Мөн аймгийн төсвөөс 20 сая төгрөгийн дэмжлэг 
авсан. Хүүхдийн эко зуслан барихад олон хүний сэтгэл, 
хөдөлмөр шингэсэн гэдгийг онцлох хэрэгтэй. Манай 
тосгоны иргэд хайрга чулуу, мод буулгаж өгөх, хашаа 
барихад материалаар тусалсан. Тиймээс хүмүүсийн 
хөдөлмөрийг мөнгөөр үнэлэхийн аргагүй” гэсэн юм. 
Хүүхдүүд зун амрахаас гадна өөрийгөө хөгжүүлэх, 
олон найзтай болох боломж нээгдсэн нь сайшаалтай 
санагдлаа. Эх орныхоо баруун зүг буйдхан талд 
орших Хялганат тосгоны бүтээн байгуулалт нь бусдад 
үлгэр дууриал болохуйц оюунлаг бүтээн байгуулалт 
болсныг нээлтэд оролцсон хүмүүс онцолж байлаа. 

 Зун үр бүтээлтэй 

амрах боломж бүрдсэнд 

баяртай байна
“Амрангаа хөгжих боломжийг бүрдүүлж өгсөнд баяртай 

байна” хэмээн инээмсэглэх охиныг А.Цацрал гэдэг. Тэрбээр “Би 
Хялганат тосгоны X ангид сурдаг. Манай нутаг хүүхдийн эко 
зуслантай болсонд баяртай байна. Байгалийн сайханд амарч, 
олон найзтай болно гэхээр гоё санагдаж байна. Мөн сагс, гар 
бөмбөг тоглох боломжтой элсэн талбай хийсэн нь таалагдлаа. 
Найзуудтайгаа олон дурсамж бүтээж, хүсэл сонирхлоо илүү 
хөгжүүлж суралцана” гэж байлаа. 

том давуу тал. Хичээлээ заахдаа ямар ч самбар, шохой ашиглахгүй 
гэдгээрээ онцлог. Уул, ус модыг англиар хэлж, орчинд нь хичээл 
орохоороо давуу талтай. Мөн тухайн газар ямар жимс ургадаг, 
ямар онцлогтой, газар нутгийн байршил гэсэн суурь мэдлэгийг 
давхар олгох юм. Манай сургуулийн багш, ажилчид нэг хүсэл 
тэмүүлэл зорилготой хамт олон. Тиймээс сайн дураараа зусланд 
ажиллахаар болсон. Энэ нь хүүхдүүдтэйгээ давхар хөгжих 
боломжтой” хэмээлээ. 

Тус зусланд англи хэлний багшийн нэгээр ажиллах эмэгтэйг 
Н.Халиунаа гэдэг. Хялганат тосгоны уугуул тэр англи хэлний 
багш мэргэжлээр их сургуулиа төгсөж нутагтаа ирж ажиллаад 
дөрөв дэх хаврыг үдэж байна. Тэрбээр “Олон хүний хүч хөдөлмөр 
шингэсэн хүүхдийн зуслан үүдээ нээж буйд баяртай байна. Хэд 
хоногоос зуслангийн анхны амрагч хүүхдүүдээ хүлээж авна. Энэ 
гэгээн үйлсэд оролцож, мартагдашгүй цаг хугацааг бүтээж буй нь 
багш мэргэжил эзэмшсэний минь бахархал. Эхний ээлжийг англи 
хэлний хөтөлбөрөөр эхлэх төлөвлөгөө гаргасан. Өдөрт 4-6 цаг 
орох хэдий ч хүүхдүүд амарч бусадтайгаа тоглонгоо суралцах нь 

ЭКО ЗУСЛАН ХҮҮХДҮҮДЭЭ ХҮЛЭЭЖ АВЛАА 
Хялганат тосгоны сургуулийн багш нар өөрийн нүүр номондоо 

“Эко зуслан анхны амрагчдаа хүлээн авлаа” гэж бичжээ. 
“Эко зуслангийн 1-р ээлж 11-13 насны амрагч хүүхдүүдээ 

авлаа. Хүүхдүүд 

• Ширээний теннис 
• Агаарын теннис /Бадимтон/ 
• Элсний волейбол
• Сагсан бөмбөг 
• Шатар
• Даамны дугуйлангаар хичээллээ. Мөн англи хэл, математикийн 

сонирхолтой сургалт, хүүхэд хөгжлийн олон ч хөтөлбөр 
хэрэгжив. 
"Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” гэсэн байна. Сайхан 

амраарай хүүхдүүд ээ.
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дэлхийгээ ээж, аав шигээ хайрлан, хамгаалахад 
суралцсан хэмээн тавдугаар ангийн сурагч Д.Билгүүн 
сэтгэгдлээ хуваалцсан юм.

 Сэтгүүлч Л.Мишээл “Өнөөдөр”,  

The UB Post сонин.

СЭТГҮҮЛЧИД ХЭНТИЙ 
АЙМГИЙН ЖИШИГ 
СУРГУУЛИУДТАЙ 

ТАНИЛЦЛАА

УЛАМЖЛАЛТ ОНЬСОН 
ТОГЛООМ СУРАГЧДЫН 
ЗАН ТӨЛӨВД ЭЕРЭГЭЭР 

НӨЛӨӨЛДӨГ

АЯЛАЛ МЭДЛЭГ ОЛГОДОГ

ХАЯГДАЛ ХУВЦАСНААС 
АНГИЖИРСАН 

СУРГУУЛЬ

ТХБ-ОРОН НУТАГ

Тогтвортой хөгжлийн төлөө сэтгүүлчдийн клубын гишүүд 
Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II төсөлд шалгарсан Хэнтий 
аймгийн Чингис хот, Дадал, Баян-Адарга сумын сургуулиудын 
туршлага, хэрэгжүүлж буй төслүүдтэй танилцаж, 10 гаруй 
хэвлэл мэдээллийн сувгаар тодруулбал, Montsame.mn, Зууны 
мэдээ сонин, Өнөөдөр сонин, Gogo.mn, Tsakhiur.mn, Tovch.
mn, МҮОНР болон The UB Post сонины сэтгүүлчид төслийн 
хүрээнд сургуулийн баг хамт сурагч, багш, эцэг эх, орон нутгийн 
байгууллага хамтран орчин, хандлага, хэрэглээгээ тогтвортой 
хөгжилд нийцүүлэн хэрхэн өөрчилж, хөгжүүлж байгааг 
сурвалжлан, олон нийтэд түгээлээ. 

“Ирээдүйн хөтөч” үндсэн төслийг хэрэгжүүлсний үр дүнд 
Дадал сумын ЕБС-ийн хөтөч хүүхдүүд “Монголын нууц товчоо”нд 
тэмдэглэгдэн үлдсэн түүхэн газруудыг уран яруу тайлбарлаж 
сурчээ. Тухайлбал, тус сургууль “Ирээдүйн хөтөч” хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж 4-12 дугаар ангийн 60 хүүхдийг хөтөчөөр бэлтгэжээ.

Хөтөч хүүхдүүд Дадал сумынхаа бахархалт есөн газар болох 
Дэлүүнболдог, Боданчирын өвсөн эмбүл, Хажуу булаг, Балж гол, 
Гэнэнпил хатны буурь, Бага Яргайт Дөрвөлжин булш, Түнхлэг 
горхи, Зээрэн хавцал зэргийг хөтчөөс дутахгүй тайлбарлаж, 
таниулж, үүх түүхийг нь судалж ярьдаг болжээ. Ингэхдээ Буриад 
зоныхоо ёс заншил, хэл аялга, соёлыг авч үлдэх дэд хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж түүнийхээ хүрээнд хүүхдүүд уг гарвал, угсаагаа 
таньж, буриад хэл аялгаа сурч эхэлсэн байна.

Энэ хүрээнд халх хүүхдүүд өөрсдийгөө танилцуулахдаа 
Монголын нууц товчооны эхлэл шиг "Дээд тэнгэрээс заяат 
төрсөн Бөртэ Чоно, Гуа Маралын удам…" гэж эхэлдэг бол Буриад 
хүүхдүүд “Хун шувуун гарвалтай, Хус модон сэрэгтэй…” гэж 
угсаа гарвалаа танилцуулж хэвшжээ. Ингэснээрэээ өөрсдийн 
уг гарвал, үүх түүхээ мэдэх, түүгээрээ бахархах зэрэг олон 
дэвшил гарсныг багш нар хэлж байлаа. ТХБ-II төсөл хэрэгжиж 
дууссан ч дэд хөтөлбөрүүдээ үргэлжлүүлж хөтөч хүүхдүүд англи 
хэлээр тайлбарладаг болоод зогсохгүй буриад аялгаа ч сурахаар 
хичээллэж байна. Төслийн үр дүнг шуудаар 500 суралцагч, 400 
гаруй эцэг эх, дам байдлаар сумын 900 гаруй иргэд, 300 төрийн 
албан хаагч, цэцэрлэгийн 90 шахам хүүхэд хүртжээ. 

 Сэтгүүлч Ц.Мягмарбаяр “Зууны мэдээ” сонин.

Тус багийн МОНЦАМЭ, МҮОНР, “Зууны мэдээ”, Өнөөдөр”, 
“UB пост” зэрэг сонин, Gogo.mn, Цахиур.mn сайтаас бүрдсэн 
сэтгүүлчдийн сурвалжилга, нийтлэлийг хүргэж байна.

“Тогтвортой хөгжлийн төлөө” сэтгүүлчдийн клуб 2022 оны 
9 сарын 29-нөөс 10 сарын 02-ны өдрүүдэд Чингис хааны өлгий 
нутаг Хэнтий аймгийн Дадал, БаянАдарга, Мөрөн, Хэрлэн сумын 
Тогтвортой хөгжлийн боловсрол төслийн түшиц сургуулиудын 
үйл ажиллагаатай танилцлаа. Манай нүүдэлчин ард түмэн хүн, 
байгаль орчиндоо ээлтэй хэрэглээтэй амьдарч ирсэн нь цаанаа 
тогтвортой хөгжлийн том ухаан байсан гэдэг нь очсон сум 
бүрт хэрэгжүүлсэн “Тогтвортой хөгжил боловсрол-II” төслийн 
хэрэгжилтээс харагдаж байлаа.

Хэнтий аймгийн Дадал сумын ЕБС нь стандарт мэдлэгийг 
олгохын зэрэгцээ Тогтвортой хөгжлийн үзэл санааг шинжлэн 
судлах, хүүхэд, эцэг эхчүүдэд таниж мэдүүлэх, дадал хэвшил 
болгоход туслалцаа дэмжлэг үзүүлэхээр зорилгоо тодорхойлж, 
сургуулиараа хамтдаа хөгжих аргыг нэвтрүүлжээ. 652 сурагч 60 
багш, ажилчидтай тус сургууль төслийг хэрэгжүүлэхдээ таван 
баг болж ажилласан нь үр дүнгээ өгчээ.

Тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэгч, 
Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын “Эко” сургууль, 
тус сургуулийн “Эко” багш, сурагчдын хэрэгжүүлж 
буй үйл ажиллагааг онцолж байна. ТХБ-II төслийг 
хэрэгжүүлэгч тус сургууль төслийн хүрээнд “Охидын 
клуб”, “Ногоон төгөл”, “Бүтээлч зун”, “Органик 
бордоо-Олны хүч” зэрэг байгальд ээлтэй олон 
дэд хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. 
Тухайлбал “Бүтээлч зун” төслийн хүрээнд сургуулийн 
400 гаруй сурагч, 20 гаруй багш, ажилчид бүгд мод 
үрслүүлж тарьжээ.

Баян-Адарга сумын ЕБС-ийн англи хэлний багш 
Г.Ариунаа өнгөрсөн 5-р сараас “Охидын клуб” 
хичээллүүлж эхэлснээр ойр тойрныхны нь хаягдал 
хувцас багассан байна. Учир нь хаягдал хувцсыг 
цуглуулж, дахин боловсруулаад даавуун тор, малгай 
ороолт, нүүр будагны сав, CD-ний уутнаас эхлээд 
олон төрлийн гар урлалын бүтээгдэхүүн хийдэг аж. 
Тиймээс сум, орон нутгийн иргэд хуучин хувцсаа хаяж, 
шатаахын оронд “Охидын клуб”- ынхэнд авчирч өгдөг 
болжээ. Үүний үр дүнд сургуулийн багш нар бүгд нэг 
удаагийн гялгар уутны хэрэглээнээс татгалзаж, даавуун 
уут, сав хэрэглэдэг болсон төдийгүй сургуулийн 
сурагчид бүтээлч болж өөрчлөгдөж байна. Хуучин 

Нутагтаа 10 дах жилдээ багшилж байгаа Дадал сумын ЕБСийн 
бага ангийн багш Д.Байгалтуяа хичээлдээ уламжлалт тоглоом 
наадгайг заах арга барил ашигладаг. Ингэснээр сурагчдын сэтгэн 
бодох, бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд өндөр ач холбогдолтой 
болохыг тэрээр хэлж байлаа. Жишээ нь, “Есөн Түлхүүр” оньсон 
тоглоомыг тоглоход нийт 680 үйлдэл хийдэг тул хүүхдүүд тэсвэр, 
тэвчээртэй болдог. Мөн тэд бусадтай зөв харилцах, харилцааны 
соёлоос гадна цаг баримталж сурдаг. Энэ нь хүүхдүүдийн зан 
төлөвд эерэгээр нөлөөлдөг. Хүүхдүүд, ялангуяа хотын хүүхдүүд 
утас, дэлгэцийн донтолтод ихээр өртөж байгаа. Зарим хүмүүс 
ийм Монгол оньсон тоглоом байдаг, үгүйг ч мэддэггүй болохыг 
Д.Байгалтуяа багш дурьдсан. “Монгол түлхүүр” дэд хөтөлбөрийн 
үр дүнд тус сургуулийн 7-9, 12-15 насны хүүхдүүд “Есөн 
түлхүүр” оньсон тоглоомыг амжилттай хурдан тоглож сурсан 
байлаа. Хамгийн хурдан тоглох хурд 11-14 минут, удаан нь 23-30 
минутад эвлүүлж байжээ. 

 Сэтгүүлч Э.Ганхуяг. МҮОНР.  

“Миний өглөө” подкастын хөтлөгч. 

Аян замын эхэнд зочилсон Мөрөн сумын дунд сургууль ТХБ-
II төсөлд хамрагдаагүй ч олон улсын “Эко сургууль” хөтөлбөрийн 
стандартыг хэрэгжүүлж, сургуулийн орчин нөхцөлөө 
сайжруулснаас гадна хүүхдүүдийн хүмүүжил төлөвшилд ихээхэн 
анхаарч ажилладаг аж. Түүнчлэн, байгальтай зөв харьцах, хэрхэн 
боловсон, “эко” аялах соёлыг нутагшуулахын тулд сургуулиас 
жил бүр гэр бүлийнх нь хамт намрын аялал зохион байгуулдаг 
болжээ. Зургаан настайгаас нь эхлээд сургуулийн бүх хүүхэд 
түүхэн дурсгалт газруудаар эцэг эхтэйгээ зочлоход нэг өдрийг 
зарцуулдаг байна. Тухайлбал, энэ намар хүүхдүүд Дэлгэрхаан 
уулын өвөрт байрлах Балдан Бэрээвэн хийд орчны байгальтай 
танилцжээ. Аялалд явснаар үүх түүхээ мэдэхээс гадна байгаль 

хувцаснуудаараа хуруун хүүхэлдэйнүүд урлаж, 
түүндээ зориулан “Мини театр” бүтээсэн бүтээлч 
санаа мөн Г.Ариунаа багш, түүний “Охидын клуб”-ын 
театрт өөрсдийнх нь бүтээсэн хүүхэлдэйгээр англи хэл 
дээр жүжиг тоглодог болсноор англи хэл сурагчдын 
хамгийн сонирхолтой хичээл нь болсон байна. Англи 
хэлээ сайжруулах хүсэлтэй хүүхдүүд олширч, бүр 
“Охидын клуб” нь хөвгүүдийн орох хүсэлтээр дүүрэн 
байгаа гэв. Тус сургуулийн дотуур байр 100 орчим 
хүүхдүүдтэй. Дотуур байранд хоолны хаягдал ихээр 
гарч байгааг ажигласан хүүхдүүд багштайгаа хамтран 
бордоо хийж ашиглах санаагаар “Органик бордоо-
Олны хүч” нэртэй бичил төсөл хэрэгжүүлж эхэлжээ. 
Төслийн хүрээнд хоолны хаягдлаа ялзмагшуулах 
“бокаши” сав сургуульдаа авч, тэндээс бордоо гарган, 
сургуулийн хашаан дахь мод, цэцэг, ногоогоо борддог 
болоод байна. 

Сэтгүүлч С.Шүрэнчимэг Цахиур.мн сайт
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ТХБ-НЭГ СЭДВЭЭР булан “Хувьсаж 

буй боловсрол”-ыг онцолж, ярилцлага, 

нийтлэлийг 2023 онд цувралаар хүргэх 

юм. Эхний зочин БШУЯ-ны Боловсролын 

нэгдсэн бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга 

П.Оюунаа. Түүнтэй 2022 онд боловсролын 

талбарт анхаарлын төвд байсан “хувьсаж 

буй боловсрол” сэдвээр ярилцснаа товчлон 

хүргэж байна. 

ТХБ-НЭГ СЭДВЭЭР
П.ОЮУНАА: БОЛОВСРОЛЫГ ЦЭГЦЛЭХ, ХУВИРГАН ӨӨРЧЛӨХ 

НЭГДСЭН ОЙЛГОЛТ, ХЭТИЙН ЧИГЛЭЛТЭЙ БОЛНО

түншлэлээр дамжуулан суралцахуйг өөрчилж буй үйл явц, 

төлөвлөгөөгөө танилцуулсан. Энэ үйл ажиллагааны үр дүнг 

хэрхэн тодорхойлж байна вэ? 

НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутеришийн 
ивээл дор зохион байгуулагдах “Хувьсаж буй боловсрол” дээд 
хэмжээний уулзалтыг угтан Монгол улсын БШУЯ-наас НҮБын 
суурин зохицуулагчийн газар, НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, болон 
НҮБ-ын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байгууллагын 
дэмжлэгтэйгээр БШУЯ-ны манлайлал дор Боловсролын 
судалгааны үндэсний хүрээлэн /БСҮХ/ үндэсний хэмжээний 
хэлэлцүүлгийг үе шаттайгаар олон талын оролцоог ханган 
зохион байгуулсан. Энэхүү хэлэлцүүлэгт Монгол Улсын хүүхэд, 
залуучууд, багш, судлаачид, иргэний нийгмийн байгууллага, 
аж ахуйн нэгж, бизнес эрхлэгчид, хэвлэл мэдээллийн болон 
төрийн байгууллагын төлөөлөл оролцож боловсролын салбарт 
тулгамдаж буй асуудал, ялангуяа КОВИД-19 цар тахлаас 
үүдэлтэй боловсрол, сургалтын хоцрогдол, алдагдсан боломжийн 
талаар хэлэлцэж, ирээдүйн боловсролын дүр төрх, алсын 
хараа, амлалтыг тунхагласан бөгөөд хэлэлцүүлэгт оролцсон 
талуудын саналд үндэслэн “Үндэсний амлалт” баримт бичгийг 
боловсруулж ЮНЕСКО-д хүргүүлсэн. Хэлэлцүүлэгт оролцогчид 
КОВИД-19 цар тахал нэг үеийн боловсролын хоцрогдолыг бий 
болгож, тэдний ирээдүйн боломжид сөрөг нөлөө үзүүлэхээр 
байгааг анхаарах, боловсролын хоцрогдлоос гадна урт хугацаанд 
сургалтын байгууллагыг хаасан явдал нь залуу үеийн сэтгэл зүйн 
эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж байгааг анхаарах талаар санал 
дэвшүүлсэн.

Ер нь дэлхий нийт хувирган өөрчлөх арга 

хэлбэрийг яагаад сонгож байна? 2030 он хүртэл 

боловсролыг хэрхэн өөрчлөх юм бол?

 Дэлхий ертөнцийн өнөөгийн нөхцөл байдал, улс 
хооронд гарч буй шударга бус байдал, уур амьсгалын 
өөрчлөлт, хүүхэд залуучуудын идэвхтэй санаачлага, 
хөдөлгөөн зэргээс үүдэн боловсролыг хувьсган 
өөрчлөх замаар дэлхий нийтээрээ тогтвортой хөгжил 
бүхий шударга ирээдүйг бий болгох шаардлагатай нүүр 
тулж байна. Дэлхийн орнууд бүх хүнд тодорхойгүй 
ирээдүйд ажиллаж амьдрахад шаардлагатай мэдлэг, 
чадварыг насан туршдаа суралцах боломжийг олгох 
чиглэлээр боловсролыг хувьсган өөрчлөх хэрэгцээ 
байгаа талаар хэлэлцэж байна. Технологийн хурдтай 
хөгжил, хөдөлмөрийн зах зээлийн өөрчлөлт зэрэг 
нь хүн нэг ур чадвараараа удаан хугацаанд ажиллаж 
амьдардаг байдлыг өөрчилж байгаатай уялдуулан 
боловсрол эзэмших, сурч хөгжих нь хүний амьдралын 
тодорхой үеэр хязгаарлагддаг биш хэрэгтэй үедээ 
шаардлагатай мэдлэг, ур чадвараа эзэмших хэрэгтэй 
болж байна. 

Боловсролыг хувьсган өөрчлөх өөр нэг хүчин 
зүйл нь ядуурал, хүйсийн болон нийгмийн тэгш 
бус байдлаас үүдэлтэй сурч, боловсорч чадахгүй 
байгаа иргэдийн тоо буурахгүй байгаа явдал юм. 
Үүн дээр нэмээд КОВИД-19 цар тахлаас үүдэлтэй 
боловсролын хүртээмж, чанарт бий болсон тэгш бус 
байдал, эмэгтэйчүүдийн эрхийн зөрчил, мөргөлдөөн, 
хүчирхийлэл нэмэгдэж байгаа явдал боловсролыг 
эргэж харах хэрэгцээ байгааг илтгэж байна. Ийм 
учраас боловсролын чанарыг сайжруулах, бага насны 
хүүхдийн цогц хөгжлийг дэмжихэд хөрөнгө оруулалт 
түлхүү хийхийг шаардаж байна. Дижитал технологийг 
боловсрол, сургалтад ашиглах боломжтой байгаа 
нь сургалтын зохион байгуулалт, хэлбэрт илүү олон 
боломжийг бий болгохоор байна. Гэхдээ хүртээмжийн 
тэгш бус байдлыг бууруулах шаардлагатай байгаа 
юм. Ингэхдээ нэн тэргүүнд зорилтот бүлэгт 
хөрөнгө оруулалт хийх, үнэгүй, чанартай цахим 
агуулга хөгжүүлэх, сургалтын арга зүйн инноваци, 
өөрчлөлтийг хийхэд голлон ажиллах шаардлагатай 
байна. 

Монгол Улс өнгөрсөн 09 дүгээр сард болсон 

“Хувьсаж буй боловсрол” сэдэвт НҮБ-ын дээд 

хэмжээний чуулганаар дижитал шилжилт ба 

байх, үүнд чиглэсэн эрх зүйн зохицуулалтын уялдаа холбоог 
сайжруулах, тэгш хүртээмжтэй, чанартай боловсролын уян хатан, 
технологид суурилсан боломж, хувилбарыг бий болгох, үр дүнд 
суурилсан удирдлага, зохион байгуулалт, хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ хийх шалгуур аргачлалыг тусгайлан боловсруулж, 
боловсролын албан ёсны мэдээллийн санд тэдгээртэй холбоотой 
өгөгдөл мэдээллийг цуглуулж, нотолгоонд суурилсан бодлого 
төлөвлөлтийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх, үүнд бүх талын 
оролцоог хангаж ажиллах хэрэгцээ байна. 

Тоосго өрж сургууль барьснаас цахим сургуулийг байгуулах 

нь илүү үр дүнтэй, бас ашигтай гэж үзэж буй. Монголд анхны 

цахим сургууль ч нээгдлээ. Үр дүнг хэрхэн тодорхойлж тооцож 

байна вэ? 
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БОЛОВСРОЛ, 
СУРАЛЦАХУЙД 

ХАМРАГДАЖ 
ЧАДАХГҮЙ БАЙГАА 

БҮЛГЭЭС ЭХЛЭН ТЭГШ 
БОЛОМЖИЙГ ОЛГОХ 

НЬ ТЭРГҮҮЛЭХ 
ӨӨРЧЛӨЛТ БОЛЖ 

БАЙНА

МОНГОЛ 
УЛСАД 

БОЛОВСРОЛЫН 
ХАМРАН СУРГАЛТ 

ЕРӨНХИЙ ДҮНГЭЭР 
ӨНДӨР БАЙГАА БОЛОВЧ 

ЯЛГААТАЙ БҮЛГИЙН 
ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДАД 

ТЭГШ БОЛОМЖ 
БҮРДЭЭГҮЙ 

БАЙНА
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СУРГУУЛИЙНХАА 
ХОНХЫГ ЭНЭ 

ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ 
ЦОХИЛОО"

Энэ ялгааг арилгах чиглэлээр бүх суралцагчдад хүртээмжтэй, 
үнэгүй цахим сургалтын сан бүрдүүлэх, TВ хичээлийг түгээн 
дэлгэрүүлэх, олон улсын хөгжлийн донор байгууллага болон 
тэргүүлэх бизнес эрхлэгчидтэй хамтран эмзэг бүлгийн 
болон малчин хүүхдэд ухаалаг төхөөрөмж олгох, оператор 
компаниудтай хамтран интернэтийн хурд, хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч ажиллалаа. Хэдий тийм боловч 
газар зүйн байршил, хэл соёлын ялгаа, хөгжлийн бэрхшээл, 
үндэсний цөөнх, нийгэм эдийн засгийн ялгаа, жендер, шилжилт 
хөдөлгөөн, дижитал хуваагдал зэрэг нь боловсролын бүх түвшинд 
чанартай, хүртээмжтэй үйлчилгээ авахад нөлөөлж байгаа тухай 
зөвлөмжилсөн. Хэлэлцүүлэгт оролцогч талууд боловсролыг бүх 
нийтийн үнэт зүйл, эрхэм зорилго байхыг дуу нэгтээ хүлээн 
зөвшөөрч, Монгол Улсын ирээдүй болсон хүүхэд залуучуудад 
шаардлагатай ур чадвар, чадамжтай болоход хамтаараа дэмжиж 
оролцох, тэр дундаа боловсролын ард хоцорсон бүлгийн хүүхэд, 
залуучуудыг хамтаараа дэмжих, боломж олгох түншлэлийг 
бэхжүүлэх, олон талын оролцоот санхүүжилтийн инноваци нэн 
чухал байгааг онцлон тэмдэглэлээ. Боловсрол бол зөвхөн төрийн 
үүрэг бус бүх нийтийн үйл хэрэг гэж хүлээн зөвшөөрсөн. 

"БОЛОВСРОЛЫГ ӨӨРЧЛӨН ЦЭГЦЛЭХ, 
ХУВИРГАН ӨӨРЧЛӨХ ТАЛААР БИД 

НЭГДСЭН ОЙЛГОЛТ, ХЭТИЙН ЧИГЛЭЛТЭЙ 
БОЛОХ ЗҮГ РҮҮ ЯВЦГААЖ БАЙНА"

Боловсролыг өөрчлөн цэгцлэх гэдэг нь асуудлыг сонгож 
шийдэх тухай биш, харин боловсрол, сургалтын сайн туршлага, 
уламжлалыг залгамжлан, шинэ үзэл баримтлал, аргачлал, 
шийдлийг хамтаараа хэлэлцэж хэрэгжүүлэх гэдгийг талууд 
харилцан хүлээн зөвшөөрсөн юм. Иймээс суралцагч бүрд 
тааварлахын аргагүй ирээдүйд амьдрах, ажиллахад шаардлагатай 
мэдлэг, ур чадвар эзэмших, үнэт зүйлтэй байх тэгш боломж бүхий, 
технологийн дэвшилд тулгуурласан боловсролын тогтолцоог 
бий болгох шинэ бодлого, хандлага, арга барил, засаглалыг бий 
болгох нь бидний хэтийн зорилт болж байна. Боловсролын аливаа 
шийдвэр нь хүүхэд, залуучуудын сайн сайхны төлөө хамтын 

Цахим сургууль нь бүлэг дүүргэлтээс шалтгаалан ахлах 
ангийн сонгон судлах хичээлийг судлах боломжгүй байгаа 
суралцагчдад тэгш боломж олгох мөн хилийн чанадад байгаа 
монгол иргэдийн хүүхдэд Монгол хэл соёлын хөтөлбөрийг 
цахимаар зохион байгуулах зорилготой юм. Энэ хичээлийн жилд 
10 дугаар ангийн 10407 суралцагч 16 сонгон судлах хичээлийг 
судалж байна. Цахим сургуульд албан ёсоор 148 багш ажиллаж 
байна. Эхний байдлаар тодорхой үр дүнгүүд гарч байна. Юуны 
өмнө цахим сургууль сонгон судлах хичээлийг цахимаар заах арга 
зүйн инновацийг бий болголоо. Мөн энэ сургуулийн багш нар 
цахим ур чадварыг эзэмшиж цаашдаа цахим сургалтын зөвлөх, 
ментор багш болно. Эхний үед суралцагчийн ирц хангалтгүй 
байх, хичээлээ таслах хандлага ажиглагдаж байсан бол яваандаа 
суралцагчийн идэвх, оролцоо сайжирсан. БШУЯ-ны Боловсролын 
мэдээлэл, технологийн төв цахим сургалтад хамрагдаж байгаа 
сургуулийн интернэт холболтын хурдыг нэмэгдүүлэх арга 
хэмжээ авсан. Мөн орон нутгийн удирдлага, эцэг эхчүүд хүүхдээ 
ухаалаг төхөөрөмжөөр хангахад дэмжлэг үзүүлж байгаа нь цахим 
сургуулийн үйл ажиллагаа үр дүнтэй болоход чухал нөхцөл болж 
байна. БШУЯ-ны зүгээс ухаалаг төхөөрөмжөөр хангах, цахим 
сургалтын дэд бүтцийг сайжруулах чиглэлээр үе шаттай арга 
хэмжээ авч байна.

"Боловсролын өөрчлөлт багшаас эхэлнэ" гэж үзэж буй. 

Тэгвэл багшийн өөрчлөлт юунаас эхлэх вэ ялангуяа манай 

улсын тухайд?

"БАГШИЙГ НИЙГМИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ 
МЭРГЭЖИЛТЭН ГЭЖ ҮЗЭЖ ТУСГАЙЛАН 

ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ САНААЧИЛГА 
ӨРНҮҮЛНЭ" 

Хувьсаж буй боловсрол санаачлагын хүрээнд багш яаж 
өөрчлөгдөхийг тооцохдоо юуны өмнө ойрын хугацаанд тулгарах 
багшийн ил, далд хомсдолыг урьдчилан тооцож, багш бэлтгэх 
уян хатан, хувилбарт сургалтыг нэвтрүүлэх, багш мэргэжлээр 
элсэн суралцагчдад төрөөс тусгайлан дэмжлэг үзүүлэх, хөдөө, 
орон нутагт багшаар ажиллахад өгдөг тэтгэмжийг тогтмол 
нэмэгдүүлэх, өөр бусад санхүүгийн дэмжлэг, инновацийг 
нэвтрүүлэх асуудал тэргүүлэх зорилт болж байна. Түүнчлэн 
багш мэргэжлийн үзэл баримтлал, стандарт, шаардлагыг өөрчлөх 
замаар багшийн эрх, үүрэгт өөрчлөлт оруулах, багшлахаас гадна 
өөрчлөлтийг чиглүүлэгч, дэмжих туслагч байх чиг үүргийг эрх 
зүйн болон бодлогын хүрээнд тусгахаар ажиллаж байна. 2022 
оны 11 сараас эхлэн багшийн ажил мэргэжлийн стандартыг 
мэргэжлийн байгууллагатай хамтран боловсруулж эхний төслийг 
бэлэн болгоод байна. Цахим сургалтыг зохион байгуулдаг, насан 
туршдаа суралцагчийг хөгжүүлдэг, бүх хүүхдэд тэгш боломж 
олгох сургалт зохион байгуулдаг, хамтаараа хөгждөг багшийг 
бий болгох, үүнд чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлэх нь салбарын 
чухал зорилтуудын нэг. Багш бэлтгэх, мэргэжлийн тасралтгүй 
хөгжлийг хангах тогтолцоог шинэчилсэн стандарт, шаардлагад 
нийцүүлэн өөрчлөн цахим платформыг нэвтрүүлж, цаг, хугацаа, 
орон зайнаас үл хамааран тасралтгүй хөгжих тэгш боломжийг 
бүрдүүлэх, багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийн хэрэгцээг 
тодорхойлоход төрөөс дэмжлэг үзүүлэх, багш мэргэжилтнийг 
хөгжүүлэхэд талуудын идэвхтэй хамтын ажиллагаа, оролцоог 
дэмжих, багшийн ажлын байран дээрээ хөгжих зэрэг боломжоор 
хангана. Багшийн нэр хүнд, үнэлэмж, амьдралын чанарыг 
сайжруулахад төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг дэмжих, 
багшийг нийгмийн тэргүүлэх мэргэжилтэн гэж үзэж тусгайлан 
дэмжлэг үзүүлэх санаачилга өрнүүлэх, багшийн ажлын ачааллыг 
КОВИД-ийн дараах сурлагын хоцрогдол, бусад үр дагавартай 
уялдуулан тооцох, шинэчлэх ажлыг эхлээд байна. 

        Сэтгүүлч Д.Даваадулам
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ТХБ-II ТӨСЛИЙН БАГ ГЕРМАНЫ ТУРШЛАГААС СУДАЛЛАА

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II төслийн Үндэсний зөвлөн 
зохицуулах баг ХБНГУ-ын Тогтвортой хөгжлийн боловсрол  
/ТХБ/-ын институтчилэл, тогтвортой хөгжлийн боловсролыг 
иргэддээ олгож буй туршлагаас судалж, суралцахаар 2022 оны 11 
дүгээр сард тус улсын Хэссэн мужид ажиллалаа. Энэ хугацаанд 
тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиглэлээр сургууль, өдөр 
өнжүүлэх төв болон орон нутгийн иргэддээ дэмжлэг үзүүлэн 
ажилладаг Байгаль орчны сургалтын гурван төвд ажиллаж, 
сургалтын арга барил, арга аргачлалтай танилцан, хамтын 
ажиллагааны талаар санал солилцсон юм. Герман улсын хамгийн 
том мужуудын нэг Хэссэн нь 6.1 сая хүн амтай, 700 мянган 
сурагчтай, 2000 гаруй сургууль, 65 мянган багштай. Айлчлалын 
үйл ажиллагааг зохион байгуулахад Монголын талаас БОМСТ 
ТББ, Германы талаас ТХБ-ын ОУ-ын зөвлөх, Хэссэн мужийн 
“Дугуй ширээний зөвлөл”-ийн гишүүн Рейннэр Матарь нар 
дэмжлэг үзүүллээ. 

СУРГАЛТЫН НЭГ ДЭХ ӨДӨР 

ТХБ-ТУРШЛАГА

Арга нь сонирхолтой санагдлаа. 

Тийм ээ. Бид самбарын өмнө багш ярихаас өөр арга хэлбэр 
сонгохыг хичээдэг. Сурагчидтайгаа хамтарч, тэдний оролцоотой 
сургалтаа явуулдаг. Сургуулийн багш нар энэ санааг авч 
хэрэглээсэй гэж хүсч байна. Тогтвортой хөгжлийн боловсролын 
сургалтыг бүх хичээлээр дамжуулж оруулах боломжтой. 
Сэдвээсээ хамаараад биологи, физик, улс төр, нийгмийн гээд аль 
ч хичээлийн хөтөлбөрт шингээн оруулж болдог.

Танай төв, өөрөөр хэлбэл ТББ 25 жил тасралтгүй ажиллаж 

байна гэлээ. Үүнд санхүүжилт чухал. Хаанаас яаж санхүүждэг 

нь сонирхол татаж байна. 

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгодог төвүүд мужийнхаа 
төсвөөс буюу төрөөс санхүүждэг. Сургууль, суралцагчдаас маш 
бага мөнгө авдаг. 

Тогтвортой хөгжлийн төлөөх та бүхний энэ үйл 

ажиллагаа ямар үр дүн авчирсан, одоо ямар нөлөө үзүүлж 

байна гэж дүгнэж байгаа вэ? 

Хэмжихэд хэцүү. Бидний зорилго хүн бүр, хүүхэд болгон 
дэлхийн уур амьсгалын асуудлыг бууруулахад миний чадах 
зүйл, оролцоо, нөлөө юу вэ гэдгээ мэдээд өөрсдийнхөө үйлдлээр 
туслах санаа аваасай. Тэгж дадаж хэвшээсэй. Бид жилдээ нэг 
удаа салхины баяр ч гэдэг юм уу томоохон үйл ажиллагааг хотдоо 
зохиож, сэдэл санаа өгдөг. Хүүхдүүдэд маш их таалагддаг. Гэртээ 
хариад бүх хүнд ярьж, хамт хийж үзэхийг хүсдэг. Хүүхдүүд 
тогтвортой хөгжлийн боловсролыг сайн түгээгч нь. Тэр нь их 
сайхан. Миний бодлоор манай төвөөс суралцагчид шинэ мэдээ 
мэдээллээс гадна 21-р зуунд өдөр тутмынхаа амьдралд байгаль 
орчиндоо хэрхэн ээлтэй амьдрахыг суралцдаг. Хоол хүнс хомс, 
байгалийн эрсдэл нэмэгдэж байгаа цаг үед түүнийг даван туулж, 
зөв амьдрах арга зүйд мөн суралцдаг гэж бодож байна. 

Туршлага судлах баг Герман улсын Хэссэн мужийн 
Ханау хотын Байгаль орчны төвөөс сургалтаа эхэллээ. 
2002 онд байгуулагдсан тус төв нь сургалт танин мэдэхүйн 
танхим, цэцэрлэгт хүрээлэнгээс гадна тахь нутагшуулах том 
талбайтайгаараа бусдаас онцлог. Тиймээс бүгдтэй нь танилцаж, 
мэдьe гэвэл бүтэн өдөр хүрэлцэхгүй. Энэ төвийн сургалтын 
танхимаас усанд ороход, утсаа цэнэглэхэд, машинаар явахад 
хичнээн мод шатаадаг, бороо, ус юунаас үүсдэг, яаж ордог, 
дэлхийн уур амьсгал хэрхэн яаж өөрчлөгдөж байгаа, өөрийн 
хотдоо юуг хүсч мөрөөддөг, өөрчлөхөд өөрөө юу хийж чадах вэ 
зэрэг асуултын хариуг тоглонгоо, оролдож үзэнгээ олдог байх 
нь. Төвийн цэцэрлэгт хүрээлэн нь 10 гаруй төрлийн жимс, хэдэн 
зуун төрлийн ургамал, олон төрлийн модтой. Ой хээр гал түлэх, 
чулуун дээр хөл нүцгэн гишгэх, нугын цэцэг, ойн жимс ямар 
үнэр, амттай байдаг, хаана ямар мод, жимс ургадаг зэргийг тус 
цэцэрлэгээс мэдэж авдаг байна Жил бүр 4-10 дугаар сар хүртэл 
сургууль, өдөр өнжүүлэх төвүүдэд байгаль орчны сэдвээр 300 
гаруй сургалт явуулж, 12 000-15 000 оролцогчдыг хамруулдаг 
гэж танилцууллаа. 

СУРГАЛТЫН ХОЁР ДАХЬ ӨДӨР 

Төслийн багийнхны дараагийн танилцаж туршлага судалсан 
газар нь Германы Франкфурт хот дахь Байгаль орчны мэдээллийн 
төв. Бүх насныханд хүрээлэн буй орчны боловсрол олгодог энэ 
төв мөн л сургалтын бодит орчныг бий болгожээ. Тоглонгоо 
байгалийн шинжлэх ухаан, байгаль орчин, уур амьсгалын 
өөрчлөлтөөс танин мэдэж, зөв дадал хэвшилд суралцахад 
чиглүүлж, нөлөөлдөг байна. Тиймээс ч сургалтын хэрэгсэл нь 
ихэвчлэн тоглоом. Жилд 18 000 орчим хүүхэд, томчууд энэ төвийн 
сургалтанд хамрагдаж, цэцэрлэгт хүрээлэнтэй нь танилцдаг. Мөн 
бусад төвийн адил сургууль, өдөр өнжүүлэх газрууд дээр очиж 
сургалт явуулна. 

Германы Франкфурт хот дахь Байгаль орчны сургалтын 
төвийн ахлах багш Майкел Шлехтай ярилцлаа. 

Танай төвийн гол суралцагч, хэрэглэгчид нь аль насныхан 

бэ? 

6-10 нас, 10-аас дээш насныхан гээд хоёр бүлэгт 
хуваагддаг. Энд ирсэн хүүхэд, томчууд тоглож, туршиж 
үзэж, өөрөө гол дүрд орж сурч мэдэж байна. 

ДӨРВӨН ҮНДСЭН САНАА 

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II төслийн 
техникийн зөвлөн зохицуулах үндэсний багийн 
гишүүд Монголдоо ирээд Герман улс дахь сургалтын 
үр дүнгээ хэлэлцэж, хэрэгжүүлэх туршлагуудын 
талаар санал солицлоо. 

ТХБ-II mөслийн үндэсний зохицуулагч 
А.ЭНХТОГТОХ: Дөрвөн үндсэн санааг олж харлаа. 

Үүнд: 
•  ХБНГУ-ын ТХБ-ыг дэмжих институтчилалын 

бүтэц, Хэссэн мужийн Round Table-ийн үйл 
ажиллагааг гүнзгийрүүлэн судлах, Монгол улсын 
ТХБ-ыг институтчилах загварт тусгах боломжийг 
эрэлхийлэх 

•  Боловсролын бүх түвшний сургалтын хөтөлбөрт 
тусгах ТХБ, Дэлхий иргэний боловсролын сэдэв, 
агуулгыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх арга зүй, 
үнэлгээний шийдлийг хувирган өөрчлөх 

•  Нийслэл, дүүрэг, аймаг орон нутагт сургалтын 
хэрэглэгдэхүүний нэгдсэн хангамжтай, тэдгээрийг 
сургуулиуд тодорхой хугацаанд гэрээгээр дундаа 
ашигладаг туршлагыг нэвтрүүлэх 

• ХБНГУ-ын Хэссэн мужийн сургуулийн чанарын 
үнэлгээг судлан, ТХБ-II төслийн хүрээнд туршиж 
байгаа “Сургууль бүхлээрээ ажиллах арга 
хандлага”-ын өөрийн үнэлгээний хуудсыг цахимд 
шилжүүлж, туршлагыг үндэсний хэмжээнд түгээх 
Цаашид төсөл хэрэгжих хугацаанд болон төсөл 
дуусахад үндэсний хэмжээнд үргэлжлүүлээд 
хэрэгжих боломжийг төлөвлөж хэрэгжүүлнэ гэж 
мэдэгдлээ.

СУРГАЛТЫН ДӨРӨВ ДЭХ ӨДӨР

Цэцэрлэгт хүрээлэн, ойн зурвас, бэлийг 
тохижуулах санаанууд энд байна даа гэж Франкфурт 
хотын Рейнмайны цэцэрлэгт хүрээлэнтэй танилцаад 
бодогдож байв. Өвөрмөц загвартай модон байшин, 
загас жараахай, зэгэстэй цөөрөм, төрөл төрлийн цэцэг, 
ургамал, мод буттай бэл нуга, амрах тухлах отог 
гээд Франкфуртын Рейнмайны цэцэрлэгт хүрээлэнг 
зураглавал их хотын өнгө төрхөөс огт өөр. 1990-ээд 
онд эндхийн улс төрчид байгаль орчны мэдлэг олгох 
төв байгуулах санал гаргаж, олон жил ажилласан 
хайрганы карерь, хогын цэгийг булж, нөхөн сэргээж 
Бүс нутгийн байгаль орчныг хамгаалах төв байгуулжээ. 
Төвийнх нь модон байшин, өрөөнүүдийнх загвар, 
сургалтын хэрэгсэл зэрэг нь тогтсон нэг хэв загвараас 
ондоо, байгалийн гэрэл гэгээг ашигласан, өөр өнгө 
дизайн, шийдэлтэй нь сонирхол татав. Тус төв нь 
цэцэрлэгт хүрээлэндээ жил бүр адал явдалт 300 гаруй 
аялал зохион байгуулдаг байна. 

СУРГАЛТЫН ГУРАВ ДАХЬ ӨДӨР

Хэссэн мужийн Боловсрол, соёлын яам, Байгаль орчин, 
уур амьсгалын өөрчлөлт, хөдөө аж ахуйн яам, ТХБ-ын “Дугуй 
ширээ”ний төлөөлөгчид биднийг хүлээн авч уулзан, Хэссэн 
мужийнхаа ТХБ-ын бодлого, хэрэгжилтийг танилцууллаа.

ХБНГУ 1980 онд энэ чиглэлээр анхны бодлогын баримт 
бичгээ батлаж, 16 муж нь байгаль орчин, тогтвортой хөгжлийн 
боловсролыг албан боловсролын хөтөлбөрт оруулахаар санал 
нэгдэж байжээ. Харин улс даяраа ТХБ-ыг нэг ижил түвшинд, 
нэгдсэн нэг хөтөлбөрөөр сургуулиудад 2017 оноос нэвтрүүлж 
хэрэгжүүлж эхэлсэн бол ТББ, сургалтын төвүүд албан бус 
сургалтаа хэдийнэ эхэлсэн байв. Тус улсын муж бүр тусдаа 
яамдтай, бодлоготой. Мужийн Боловсрол, соёлын яам, Байгаль 
орчны яам, Эрүүл мэндийн яам ТХБ-ын чиглэлээр бодлогоо 
нэгтгэн гаргаж, ТББ-уудтай хамтран нэгдмэл үйл ажиллагаагаар 
хэрэгжүүлдэг тухай Боловсрол, Соёлын яамны мэргэжилтэн 
хадагтай Силке Белл мэдэгдлээ.
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Улаанбаатар хот 14191, Сүхбаатар дүүрэг
8-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-10
Багшийн хөгжлийн ордны 4 давхар

И-майл: info@mnier.mn
Вэбсайт: www.mnier.mn
Утас:  +976 70129404

БОЛОВСРОЛЫН СУДАЛГААНЫ 
ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭН

Улаанбаатар хот 14210, Сүхбаатар дүүрэг
1-р хороо, Элчингийн гудамж 

Төслийн орон нутгийн 

хэрэгжүүлэгч 

байгууллага-БОМСТ

Үндэсний түшиц 

байгууллага-БСҮХ

И-майл: info@feemongolia.mn
Вэбсайт: feemongolia.mn
Утас: +976 88111893

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 
СУРГАЛТЫН ТӨВ НҮТББ

"ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ-II" ТӨСӨЛ

ТХБ-ЗОЧИН
РЭЙНЭР МАТХАР “ГЕРМАНЧУУДЫН ЭНГИЙН ҮЙЛДЭЛ ТОГТВОРТОЙ 

ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫГ ИЛТГЭДЭГ”

Тогтвортой хөгжлийн боловсролын олон улсын түвшний зөвлөх, ХБНГУ-ын Хэссэн мужийн “Дугуй ширээний 

зөвлөл”-ийн гишүүн Рэйнэр Матхарыг “ТХБ-ЗОЧИН” индэртээ урьж, тус улс Тогтвортой хөгжлийн боловсрол  

/ТХБ/-ыг хүүхэд багачууд, иргэддээ хэрхэн олгодог туршлагын талаар тодруулж ярилцлаа.

Тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиглэлээр 

сургалт явуулдаг ТББ-ын хоёр төвөөр орж 

танилцлаа. Их энгийн аргаар мэдээлэл, мэдлэг 

олгож, дадал хэвшил болгоход анхаардаг юм байна 

гэж бодоглоо. Үр дүн нь хурдан гардаг болов уу? 

ХБНГУ тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгох 
чиглэлээр удаан ажилласны үр дүн нь энгийн юмнаас 
харагддаг. Нэг жишээ хэлье л дээ. Би хоёр хүүтэйгээ 
Францад очиход манай хоёрт бухимдах юм цөөнгүй 
гарсан. Багаасаа хогоо ангилаад сурчихсан тэдэнд 
Францын өөр байдал нь бухимдуулсан байх. Германд 
хаана ч хогоо ангилан ялгаж хаядаг. Манай улсад бүх 
хичээлийн хөтөлбөрт тогтвортой хөгжлийн бодлого 
албан ёсоор орсон байдаг. Тиймээс тогтвортой 
хөгжлийн төлөөх үйлдлүүд хүмүүсийн амьдралынх 
нь хэв маяг болсон гэж болно. Тухайлбал хогоо 
ангилж хаях, гэрэл цахилгаанаа хэмнэх, илүү үнэтэй 
байсан ч органик хүнсээ сонгох нь өдөр тутмын 
дадал хэвшил болсон зүйл. Германд бага сургуулийн 
хүүхдүүд дөрвөн жил суралцахдаа нэг буюу түүнээс 
дээш удаа ферм дээр очиж ажилтай нь танилцсан 
байх ёстой. Сүү яаж боловсруулдаг, гурил, будаа, 
ногоог яаж тариалж ургуулдаг, тэдгээр хүнсээ ямар 
шат дамжлагаар тээвэрлэж хотын дэлгүүрт хүргэдэг 
зэрэгтэй танилцдаг. 

•  Дэлхийн өөрчлөлтийн шинжилгээ 
•  Үзэл бодлын өөрчлөлт, өрөвдөх сэтгэл 
•  Шүүмжлэлийн эргэцүүлэл, тайлбар 
•  Хөгжлийн арга хэмжээний үнэлгээ 
•  Эв нэгдэл, хамтын хариуцлага 
•  Ойлголт ба зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх
•  Дэлхий нийтийн өөрчлөлтөд оролцох чадвартай байх 
•  Оролцох, хамтран бүтээх зэрэг 11 ур чадварыг эзэмшсэн 

байх ёстой. Ямар ур чадварыг аль хичээлээр түлхүү 
хөгжүүлэх вэ гэдгээ тодорхойлдог. 

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол олгох багш нараа хэрхэн 

бэлтгэдэг вэ? 

Хоёр үе шаттай бэлтгэдэг. Тухайлбал хими, физикийн багш 
байлаа гэж бодоход их сургуулийн бүх хичээлд нь тогтвортой 
хөгжлийн бодлого, санаануудыг нь давхар оруулдаг. Их сургуулиа 
төгссөний дараах хоёр жилд ажлаа хийнгээ тогтвортой хөгжлийн 
боловсролын сэдвээр багшлах, заах арга зүйн сургалтанд 
хамрагдана. Энэ нь энгийн. Цэцэг ногоо хэрхэн тарьж ургуулах, 
сургуульдаа ямар унаагаар явбал өөрт болоод орчиндоо, байгальд 
ээлтэй байх вэ гэдгийг заах аргад суралцана гэсэн үг. Багш нар 
өөр өөрийн хичээлтэйгээ тогтвортой хөгжлийн боловсролын 
сэдвийг хэрхэн холбож, яаж заах талаар суралцдаг. 7 хоногт 12 
цаг дадлага хийнэ.

Эдгээр үйл ажиллагааг мужийн Боловсролын яам нь 

Тогтвортой хөгжлийн боловсролын хороотойгоо хамтран 

удирддаг гэж ойлгосон. Түр хороо өөрөө ямар үүрэгтэй вэ? 

Би 2016 он хүртэл Засгийн газрын Тогтвортой хөгжлийн 
бодлогын хорооны боловсролынх нь салбарын ахлахаар 
ажилласан. Манай мужид тогтвортой хөгжлийн боловсролыг 
дэмжих 11 төв бий. Түүний бодлогыг боловсруулж, ахалсан. 
Одоо түүнийг удирддаг Тогтвортой байдлын төлөөх Хэссэний 

Сургуульд тогтвортой хөгжлийн боловсрол 

олгох хичээл тусдаа орох уу? 

Тусдаа, тусгай хичээл гэж байхгүй. Бүх хичээлийнхээ 
программд тогтвортой хөгжлийн боловсролын 
агуулга ордог. Ер нь Германы боловсролын систем 
нь хүүхдүүдийн ур чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэдэг. 
Хүүхдүүд: 

•  Мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах 
•  Олон янз байдлыг хүлээн зөвшөөрөх 

холбоо ТББ-ыг ахалж ажиллаж байна. Сургуулиуд тогтвортой 
хөгжлийн боловсролын чиглэлээр юу хийх ёстойг Боловсролын 
яам, мөн тус холбоо тодорхойлдог. Харин яаж хийх нь сургууль 
өөрийнх нь мэдлийнх. Дээрх 11 төв нь сургуулиуд ТХБ-ыг хэрхэн 
олгох тал дээр санаа өгч, зөвлөж, хамтран ажилладаг. 

Герман улсад төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд ТББ-ууд гүүр 

болж чухал үүрэгтэй ажилладаг нь танилцах аяллын явцад 

ажиглагдлаа. Мөн төсвөөс санхүүждэг юм байна. Энэ талаар 

тодруулмаар байна.

Засгийн газраас ТББ-уудын төсвийг дааж санхүүгээр дэмждэг. 
Төрөөс гаргасан бодлогыг хэрэгжүүлэх эрх, үүрэг нь сургууль, 
ТББ хоёрт бий. Хамтарч ажилладаг гэсэн үг. Тухайлбал хөдөө аж 
ахуйн чиглэлийн сургалтыг хөтөлбөртөө оруулсан сургууль нь 
фермерүүдтэй холбоотой ажиллана. Ингэж тогтвортой хөгжлийн 
боловсрол олгоход хамтран ажилласан фермерүүдэд төсвөөс 
урамшуулал олгодог. ТББ-ууд нь орон нутгийн, улсын төсвөөс 
100 хувь санхүүждэг. Ингэж л ТББ, сургууль, төр гурав холбоотой 
ажиллаж байна. ХБНГУ тогтвортой хөгжлийн боловсролыг яг 

тогтвортой хөгжлийн боловсролын өөр өөр чиглэлээр дагнадаг. 
Зарим нь хүчирхийллийн эсрэг, хүний эрхийн асуудал дээр төвлөрч 
байхад зарим нь өөр байх жишээтэй. Таны танилцуулгад Монгол 
улсад ТХБ төслийн хүрээнд Сургууль бүхлээр ажиллах арга 
хандлагаар сургалт зохион байгуулж байсан туршлагатай гэсэн 
байсан. Би Монголд 2017, 2018 онд хоёр удаа очиж ажилласан. 
Анх очихдоо өөр өөр сургуулиудад ажиллаж Монголын 
боловсролын системтэй танилцсан. Ингээд ТХБ-ыг монголын 
сургалтын системд оруулах концепцийг боловсруулсан. Хоёр 
дахь удаагаа очихдоо энэ концепцийг Монголд хэрэгжүүлэхдээ 
ТББ-уудыг оролцуулах хэрэгтэй гэсэн санааг дэвшүүлж, энэ нь 
ажил хэрэг болоод явж байна. 

Танд баярлалаа.

хэзээнээс эхэлж албан ёсоор олгож эхэлсэн бэ? ХБНГУ 1980 
онд энэ чиглэлээр анхны бодлогын барим бичгээ батлаж байсан. 
Германы 16 муж нь энэ үед байгаль орчны, тогтвортой хөгжлийн 
боловсролыг боловсролын системд оруулна гэж гарын үсэг зурж 
байсан юм. 

ТХБ-ыг албан ёсны сургалтын хөтөлбөрт оруулсны үр дүн 

иргэдийн зөв дадал хэвшлээр харагдаж байна гэж та хэллээ. 

Нөгөө талд эдийн засаг талаас нь ямар үр дүн гарсан гэж 

дүгнэдэг вэ? 

Германд үүнийг бүтэн улсаар нь хэмжих хэмжүүрийг 
боловсруулах шатандаа явж байна. Одоо бол ямар үр дүн гаргаж 
байгааг 16 муж тус бүрээр хэмждэг. Хэр олон эко сургуультай 
байгаа, тэдгээр нь шат ахиж байна уу, дээд шатанд хэдэн сургууль 
байна, хэрхэн шат ахив гэдгээр хэмжиж байна. Сургууль бүр 


