
 
Төслийн нэр: “Эх хэл эрдмийн уурхай” 

 
Хэсэг I. Төсөл санаачлагчийн мэдээлэл 

 
Аймаг : Баян-Өлгий 
Сум: Баяннуур 
Сургууль, СЭЭБХ-ны хаяг: Баяннуур сумын СЭЭБХ 
СЭЭБХ-ны зохицуулагч: Н.Бибигүл 
 
Хэсэг IIа. Нөхцөл байдлын шинжилгээ. 

Дотоод хүчин зүйл 

Давуу тал 

 Бага ангид эх хэлний дугуйлан ажилладаг. 

 Гарааны үнэлгээг гарган авч ахиц, амжилтыг 
улирал бүрээр тооцож байсан. 

 Бага ангийн заах аргын нэгдлийн багш нар нь 
нэгдэж хамтарч ажиллаж чаддаг. 

 Техник хэрэгсэл, компьютерийн хангамж сайн. 

 Ангийн номын сантай. 

Сул тал 

 Гэр бүлийн орчин, эцэг эхийн боловсрол 
харилцан адилгүй. Сумын төвөөс алс хол 
өвөлждөг малчдын хүүхдүүд дотуур байр, 
хамаатны гэрт амьдардаг. 

 Эцэг эхчүүд хүүхдүүдийнхээ гэрийн 
даалгаварт туслахад мэдлэг нь дутдаг. 

 Багш нарын чадвар харилцан адилгүй. 

 Зарим хүүхдүүдийн унших, бичих чадвар маш 
муу. 

 Интернетийн үзүүр байхгүй, зөвхөн 
сургалтын менежерийн өрөөнд байдаг. 

 Сурагчдын нас сэтгэхүйд тохирсон эх хэл 
дээр хэвлэгдсэн ном, товхимол байхгүй. 

 Казах хэлний үгийн тайлбар толь бичиг, 
гарын авлага байхгүй. 

Гадаад хүчин зүйл 

Боломж 

 СЭЭБХ эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлдэг. 

 Сурагчдын насны онцлогт тохирсон эх хэлээр 
хэвлэгдсэн үлгэр, зохиол, зүйр цэцэн үг, 
оньсогын товхимлуудтай болох. 

 Эрсдэл 

 Багш нарын ажиллах цаг нь бага учраас эцэг 
эхтэй ажиллахад хүндрэл үүсэх магадлалтай. 

 Ангийн номын санг шинэчлэх, шаардлагатай 
ном, хэвлэлүүдийг цуглуулахад хөрөнгө 
мөнгө шаардагдаж болзошгүй. 

 Хөдөө багийн эцэг эхчүүд хүүхдээ багшид 
даатгаад орхидог. 

 

Хэсэг II б. Төслийн зорилго хамрах хүрээ 

Зорилго Сумын бага боловсролын суралцагчдын эх хэлний мэдлэг, чадварыг 
эцэг эхийн оролцоотой ардын аман зохиолоор дамжуулан хөгжүүлнэ. 

Хамрах хүний тоо Сурагч: 1-р анги 112, 2-р анги 108, 3-р анги 94, 4-р анги 92. 5-р анги 106. 
Бүгд 512. 

Багш: 26, Эцэг эх: 400 гаруй эцэг эх. 

 

 

 

 

 



 

Хэсэг III. Төслийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалт ба ажлын төлөвлөгөө 

№ Үйл ажиллагаа Хариуцах эзэн Хугацаа Хүрэх үр дүн 

1.  Төслийн нээлтийн арга хэмжээ СЭЭБХ 
2019.               
6-р сар 

Сумын иргэдэд төслийн болон 
СЭЭБХ-ны үйл ажиллагааг 
танилцуулна. 

2.  

“Эх хэлний сургалтын арга зүйг 
боловсронгуй болгох нь” сэдэвт 
нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион 
явуулах. Үүнд: 

 Бага ангийн сурагчдын 
эцэг эхчүүд 

 Ахмад багш нарын баг  

 Бага ангийн багш нарын баг 

 Казах хэл, уран зохиолын 
багш нарын баг 

СЭЭБХ 
2019.               
9-10-р сар 

Төлөөллүүдтэй уулзаж, багш 
нарт болон эцэг эхчүүдэд бага 
ангийн сурагчдын сурлагын 
амжилтыг ахиулах, сургуулийн 
захиргаатай СЭЭБХ хамтарч 
ажиллах үйл ажиллагааны 
чиглэлүүдийг хэлэлцэнэ. 

3.  

“Зөв ойлгож, уншуулах арга зүй” 
сургалт явуулах 

 Багш нарт 

 Эцэг эхэд  

Сургуулийн 
номын санч, 
СЭЭБХ   

10-р сар 

 Эцэг эх хүүхдэдээ туслах, 
ном унших арга зүйтэй 
болно.  

 Багш нарын уншуулах арга 
зүй сайжирна. 

4.  

 Ном уншуулах, номын 
тэмдэглэл хөтлөх арга 
сургалтыг эцэг эхчүүдэд 
зориулан зохион байгуулна.   

 Зөв бичүүлж сургах арга 

СЭЭБХ, номын 
санч  

10-11-р 
сар 

Эцэг эхчүүд өөрсдөө ном уншиж, 
үлгэрлэдэг, хүүхдэдээ ном 
уншуулдаг, хамтарч уншдаг, зөв 
бичүүлэх арга зүйтэй болоход 
тусалдаг болно.  

5.  
“Казах аман зохиолыг ухамсартай 
уншъя” аяныг бүлэг бүрт зохион 
явуулах 

СЭЭБХ, 
АУБагш нар 

3, 4-р 
улирал 

Бага ангийн сурагчдаар 
уншуулах казах ардын аман 
зохиолын жишээг цуглуулж 
ном бүтээх 

6.  

2-р ангийн сурагчид эцэг 
эхтэйгээ хамтран   

 40 үгтэй үлгэрийн ном хийх 

СЭЭБХ 
3, 4-р 
улирал 

Уншсан үлгэр, зүйр үг, оньсого, 
түргэн хэллэг, шүлгээрээ бүтээл 
хийх нь хүүхдийн сурах арга 
барилд эерэг өөрчлөлт гаргана.  

Хүүхэд хүүхдийнхээ хийсэн 
бүтээлээс суралцах, 
бүтээлээрээ бахархах боломж 
бүрдэнэ. 

Ангийн номын сангаа баяжуулах 
боломж бүрдэнэ. 

CD бүтээл болгон хэвлүүлнэ.  

7.  

3-р ангийн сурагчид эцэг 
эхтэйгээ хамтран   

 60-аас доошгүй үгтэй үлгэр 

 зүйр үгийн ном хийх  

8.  

4-р ангийн сурагчид эцэг 
эхтэйгээ хамтран   

 70-аас доошгүй үгтэй үлгэр 

 Оньсого 

 Түргэн хэллэгийн ном хийх 

9.  

5-р ангийн сурагчид эцэг 
эхтэйгээ хамтран   

 80-аас доошгүй үгтэй үлгэр 

 Зүйр үг  



 Оньсого  

 Түргэн хэллэгийн ном бүтээх 

10.  

Хүүхдүүд үндэсний 
хувцастайгаа үлгэр, шүлэг 
зэрэг казах ардын аман 
зохиолоо уншиж, ярьж, 
жүжигчлэн үзүүлэх, бичлэг 
хийх  

СЭЭБХ, 
Жанболат 
Жумагали 

2019.12-
2020.1-р 
сар 

Хүүхдүүдийн бичлэгийг 
монтажилж, CD дээр бичүүлнэ. 
Бичлэгийг багш нар хичээл 
дээрээ, эцэг эхчүүд гэртээ 
үзүүлж ашиглах боломжтой 
болно.  

11.  
Сумын төвөөс Цагаан арал 
хүртэл 45 км, Цэцэгт багт 
тоглолтоо үзүүлэх 

СЭЭБХ, 
Жанболат 
Жумагали 

2-р сард 
Багийн эцэг эхчүүд болон 
сурагчид нь төсөлд  оролцож, үр 
шимийг нь хүртэнэ. 

12.  

Өдөрлөг зохион байгуулах: 
Сурагчдын хийсэн номын 
цуглуулгаар үзэсгэлэн гаргаж, 
олон нийтэд сурталчлах. 

Сурагчдын бичлэгийг үзүүлнэ.  

СЭЭБХ-ны 
гишүүд, АУБагш 
нар 

2-р 
улиралд 

Хүүхэд бүтээлээсээ урам зориг 
авч, эх хэлээрээ бахархах, 
ардын аман зохиолын  ач 
холбогдлыг ойлгоно.  

13.  

4-5-р ангийн сурагчид болон эцэг 
эхчүүдэд “100 зүйр үг, 100 
оньсого” өдөрлөг зохион 
байгуулах. 

Бага ангийн 
багш, сурагчид 
эцэг эхчүүд. 

2-р сард 
Эцэг эхийг татан оролцуулах, 
эцэг эх хүүхэдтэй баг болон 
ажиллах болно. 

14.  

Анги бүрээр эцэг эх, сурагчид 
хамтран казах ардын аман 
зохиолын цуглуулга хийх, 
хэвлүүлэх 

СЭЭБХ, АУбагш 
нар 

3-4-р сар 
Каках хэл дээр бичигдсэн ардын 
аман зохиолын товхимол 
гаргана.  

15.  

Үгийн утгын тайлбар толь, гадаад 
үгийн казах хэл дээрх хөрвүүлгийг 
интернет болон бусад ном хэвлэл 
ашиглан нэгтгэнэ.  

СЭЭБХ 4-р сард 

“Эх хэлний мэдлэгээ ахиулъя” 
товхимол болгон хэвлүүлнэ.  

Шаардлагатай, хүнд үгийн 
тайлбар болон гадаад үгийн 
орчуулгын товхимолтой болно. 

16.  Төслийн тайлант өдөрлөг  
СЭЭБХ-ны 
гишүүд 

4-р сард 

Төслийн үйл ажиллагааг 
сурталчлах нэг үзүүлэлт болно. 
Төслийн үр дүнг олон нийтэд 
таниулна. 

 

Xэсэг IV:  Зардлын задаргаа  

Зардлын төрөл Тоо  Нэг 
бүрийн 
үнэ, төг 

Нийт үнэ, 
төг  

Тус бүрт нь хүрэх үр дүн 

Төслийн үйл ажиллагаанд 
ашиглах баннер, станд 
эвлүүлэх  

2  150 000 Төслийн хугацаанд зохион байгуулагдах үйл 
ажиллагаанд ашиглана.  

Ламинатор цаас  

Бичгийн цаас А4  

Өнгийн  цаас    

Маркер      

50   

24      

15        

40 

1000  

11000     

12000   

1000 

50 000  

264 000 

180 000 

40 000 

Материал дээр тулгуурлан бяцхан ном, 
гарын авлага хийнэ. 



Скоч       

Цавуу  

Хайч  

Ватум цаас    

Хуулга  

Принтерийн хор      

30 

50 

20 

30 

5 

5 

1500 

1000 

2000 

1000 

8000 

20000 

45 000 

50 000 

40 000 

30 000 

40 000 

100 000 

Ламинатор машин  1 180000 180000 Товхимол хэвлэнэ. Сургалтын тараах 
материал хэвлэнэ. Сурагчдын бүтээлийг 
ламинатордож хадгалах, номын архив  
үүсгэнэ.  

Принтер  1 400000 400 000 

Интернет (G-моbile  
сүлжээний модем) 

1 180000 180 000 Багш бүр интернет ашиглан үгийн тайлбар, 
гадаад үгийн хөрвүүлэг, үлгэр, оньсого, зүйр 
үг татаж авч хичээлд хэрэглэнэ. 

Багш нарт  2 удаа 

Эцэг эхчүүдэд 4 удаа 

6 100000 600 000 Сургалтын баг багш, эцэг эхчүүдийн арга зүйг 
сайжруулж, сурагчдын сурлагын чанарыг 
ахиулахад тусална. 

Казах хэл дээр хэвлэх 
үлгэрийн ном, зүйр үг, 
оньсого, түргэн хэллэгийн 
товхимлууд 

100 8000 800 000 

500 000 

Бага ангийн сурагчид шимтэн унших эх хэл 
дээр хэвлэгдсэн номтой болно. 

Сумын төвөөс Цагаан 
арал хүртэл 45 км, Цэцэгт 
хүртэл 30 км унааны 
зардал, жолоочийн хөлс  

2 
удаа 

200000 400 000 Багийн эцэг эхчүүд болон сурагчид нь төсөлд  
оролцож, үр шимийг нь хүртэнэ. 

Тайлбар толь, Гадаад 
үгийн орчуулгын толь 

20 10000 200 000 Багш нар хичээлд хэрэглэх гарын авлагатай 
болно. 

CD бичүүлэх, хувилах 
зардал  

50  10000 500 000 Эцэг эх, багш нар ашиглана. 

Үйл ажиллагааны зардал  

 Уулзалтын зардал  
 

 Харилцаа холбоо, 
интернэт  

 Худалдан авалтын 
унааны зардал гэх мэт  

 

10 
удаа 

 

 

1000 

 

100 000 

 

300 000 

21 000 

СЭЭБХ-ны үйл ажиллагаа төлөвлөх 
уулзалтууд, төслийн тогтвортой байдлыг 
хангахад чиглэнэ.  

Банкны шимтгэл    50 000  

Нийт                             5 200 000 

 

Хэсэг VI. Төслийн тогтвортой байдал. 

Энэхүү тэтгэлэгт төслийг хэрэгжүүлэх хугацаанд хэвлүүлсэн бүтээлийн номуудыг ангийн 
номын санд хадгалуулж, дараагийн ангийн сурагчид ашиглах боломж бүрдүүлнэ. 
Сурагчдын болон багш нарын бүтээлийг нэгтгэн ном хэвлүүлж олон нийтэд сурталчилж, 
дараагийн номыг гаргахад дэмжлэг үзүүлэх ивээн тэтгэх эцэг эх, байгууллага, 
бизнесменүүдийг үйл ажиллагаандаа татан оруулах болно. Засаг дарга болон сургуулийн 
захирлын нэрэмжит уралдааныг жил бүр уламжлалт болгон явуулах болно. 



 

 

 

 


