
Төслийн нэр: “Танин мэдэхүйн танхим” ажиллуулах 
 
Хэсэг I:   Төсөл санаачлагчийн мэдээлэл 

Аймаг/хот: Сүхбаатар 

Сум /дүүрэг: Наран 

Сургууль, СЭЭБХ-ны хаяг: Сургуулийн дотуур байрны 1 тоот 

СЭЭБХ-ны зохицуулагчийн овог, нэр: Лхагвасүрэн овогтой Болормаа 

   
Хэсэг IIа. Нөхцөл байдлын шинжилгээ  

Дотоод хүчин зүйлс 

Давуу тал  
1. Газарзүйн байрлал давуу талтай. 
2. Хүүхдүүд туршилт хийх хүсэл     эрмэлзэл 
ихтэй.   
3. Гарын доорх материал ашиглан 
туршилтуудыг хийдэг. 
4. Техник хэрэгсэл хангамж сайн (канон, өнгөт 
принтер, компьютер) 
5. Багш нар мэдээлэл технологийн чадвар сайн. 
6. Нэг ээлжээр хичээллэдэг. 
7. Сургалтын менежер Н.Хонгорзул БНСУ-ын 
Хуасон хотын Намьян дүүргийн Намьян бага 
сургуульд 3 сарын хугацаатай “Байгалийн 
ухаан”-ы чиглэлээр туршлага судалж ирсэн.  

Сул тал  
1. Багш нарын чадвар харилцан адилгүй. 
2. Анги бүлэг цөөхөн. 
3. Байгалийн ухааны кабинетгүй. 
4. Байгалийн ухааны хичээлээр 5-р анги 
төгсөх шалгалтанд өндөр үнэлгээ авахгүй 
байна. 

Гадаад хүчин зүйлс 

Боломж  
1. СЭЭБХ нь үйл ажиллагаагаа төлөвлөн 
зохион байгуулж, эцэг эхийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх. 
2. Суралцагч бүрийн нас, сэтгэхүйн онцлогт 
тохирсон сургалтын бодит хэрэглэгдэхүүнтэй. 
3. Аймаг, сумын зөвлөгөөнд оролцож, үзүүлэх 
хичээл зааж, багш нартай туршлага солилцох. 
4. Эрсдэлийн үнэлгээний судалгаа хийх. 

Эрсдэл  
1. Байгалийн ухааны хичээлийн бодит 
хэрэглэгдэхүүн байхгүйгээс сурагчдын 
байгалийн ухааны хичээлийг сонирхох 
сонирхол бага байна. 
2. Эцэг эхчүүд байгалийн ухааны 
хичээлийн агуулгыг мэддэггүйгээс тухайн 
хичээлд ач холбогдол бага өгдөг. 

 
Хэсэг IIб.  Төслийн зорилго, хамрах хүрээ  
 

Зорилго   
 

Эцэг эхийн оролцоотой бага ангийн суралцагчдын суралцах цогц орчныг 
сайжруулах замаар унших, бичих, ярих чадварыг байгалийн ухааны хичээлээр 
дамжуулан сайжруулна. 

Хамрагдах 
хүний тоо 

Бага боловсролын 225 суралцагч, эцэг эх, 19 багш, СЭЭБХ-ны гишүүд, 
сургуулийн удирдлагын баг. 

 
 
Хэсэг III. Төслийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалт ба ажлын төлөвлөгөө    

 

ДД Үйл ажиллагаа Хариуцах эзэн Хугацаа Хүрэх үр дүн 

1. Төслийн нээлт СЭЭБХ-ны Удирдах 
зөвлөл, сургуулийн 
удирдлагын баг 

6-р сар СЭЭБХ-ны үйл ажиллагаа болон 
төслийн үйл ажиллагааг 
танилцуулна.  

2. Олон талт оролцоог дэмжих үйл ажиллагааны хүрээнд 



2.1 “Танин мэдэхүйн 
танхим” 
тохижуулах 

СЭЭБХ-ны Удирдах 
зөвлөл, гишүүд 

6-7-р сар Сургуульд “Танин мэдэхүйн 
танхим”-ыг тохижуулснаар эцэг 
эх хүүхдэдээ чөлөөт цагаа зөв 
боловсон өнгөрүүлэхэд тусалж, 
хувь нэмрээ оруулна. 
Эцэг эхчүүд байгалийн ухааны 
холбоотой хичээлээр туршилтын 
хэрэглэгдэхүүн хийнэ. 

2.2 Сайн сургуулийг 
дэмжих аргачлал 
(ССДА)-ыг 
хэрэгжүүлэх  

СЭЭБХ-ны Удирдах 
зөвлөл, гишүүд 

9-10-р 
сар 

Эцэг эхийн оролцоотой шинэ 
хамтарсан баг байгуулж, 
аргачлалыг хэрэгжүүлнэ. 

2.3 Багууд хамтарч 
Сургуулиа дэмжих 
үйл ажиллагааг 
төлөвлөх 

СЭЭБХ-ны Удирдах 
зөвлөл 

10-р сар Сургуулийн захиргаанд үнэлгээг 
танилцуулж, хамтран ажиллах 
төлөвлөгөө боловсруулна. 

2.4 Эцэг эхийн 
клубүүд 
байгуулах: 
1. Хаягдал цаас 

ашиглаж 
хэрэглэгдэхүүн 
хийх клуб 

2. Хаягдал 
даавуу, 
материал 
ашиглаж 
хэрэглэгдэхүүн 
хийх клуб 

СЭЭБХ-ны Удирдах 
зөвлөл 

10-р 
сараас 

Эцэг эхийн санаачилсан клубын 
үйл ажиллагааг сургуулиа 
дэмжих үйл ажиллагаатай 
уялдуулж төлөвлөх уулзалт 
зохион байгуулах, клубүүд үйл 
ажиллагааг явуулж эхэлнэ. 

3. Эцэг эхийг чадавхжуулах, сурлагын амжилтыг сайжруулах үйл ажиллагааны хүрээнд: 

3.1 Сургуулийн хамт 
олонд ССДА-ын 
үнэлгээ, сургуулиа 
дэмжих 
төлөвлөгөөг 
танилцуулах 

СЭЭБХ-ны Удирдах 
зөвлөл, сургуулийн 
захиргаа 

10-р сар СЭЭБХ сургуулийн захиргаатай 
хамтран ажиллана. 

3.2 Сургалт зохион 
байгуулах 

СЭЭБХ-ны Удирдах 
зөвлөл, Сургалтын 
менежер 
Н.Хонгорзул 

10-р сар Эцэг эхийн төлөөлөл, бага 
боловсролын багш нарт 
сургалтын менежер Н.Хонгорзул 
БНСУ-ын Хуасон хотын Намьян 
дүүргийн Намьян бага сургуульд 
3 сарын хугацаатай судалсан 
туршлагаар “Байгалийн ухаан”-ы 
хичээлээр хүүхэд гэртээ хийх 
туршилтын хэрэглэгдэхүүн хийх 
сургалт явуулна. 

3.3 Байгалийн ухааны 
хичээлээр сум, 
орон нутгийн 
онцлогийг 
тусгасан 
сурагчдад 
зориулсан танин 
мэдэхүйн ном 

СЭЭБХ, сургалтын 
менежер 
Н.Хонгорзул 

10-11-р 
сар 

Дээрх сургаотын дараагаар эцэг 
эхчүүдийн клуб хэрэглэгдэхүүн 
хийж танхимаа тогтмол 
ажиллуулна. 



бүтээх, 
хэрэглэгдэхүүн 
бэлтгэх 

3.5 “Бид судлаач” 
аялал зохион 
байгуулах 

СЭЭБХ-ны Удирдах 
зөвлөл 

9-р сар 1а, 2а, 3а, 4а, 5а ангийн сурагчид 
эцэг эх, багшийн хамт 
Наранбулаг – Сайнбулаг – 
Бичигтийн цагаан хад – 
Мандалын хөрөг - Замын худаг - 
Баяндулаан зэрэг үзэсгэлэнт 
газраар 110 км аялна. 

3.6 Сургуулиа дэмжих 
төлөвлөгөөний 
дагуу үйл 
ажиллагааг 
зохион байгуулах 

СЭЭБХ-ны Удирдах 
зөвлөл 

2019.12-
2020.2-р 
сар 

Төлөвлөгөөний дагуу үйл 
ажиллагааг зохион байгуулж, 
хэрэгжүүлж тайлагнана. 

3.7 Аймгийн 
“Харилцан 
суралцъя” 
нөлөөллийн 
уулзалтад 
бэлтгэх, оролцох 

СЭЭБХ-ны Удирдах 
зөвлөл 

2020.3-р 
сар 

Сүхбаатар аймгийн СЭЭБХ ба 
Сумдын удирдлагуудтай 
нөлөөллийн уулзалт хийж 
харилцан бие биеэсээ 
суралцана. 

 Төслийн үр 
дүнгийн чуулган 

СЭЭБХ-ны Удирдах 
зөвлөл 

2020.4-р 
сар 

Үр дүнгээ олон нийтэд таниулж 
цаашид үргэлжлэх сайн 
туршлагаа хэлэлцэнэ. 

 
Хэсэг  IV  Зардлын задаргаа  
 

Зардлын төрөл Хэмжи
х нэгж 

Тоо Нэг 
бүрийн 
үнэ, төг 

Нийт үнэ, 
төг 

Тус бүрт нь хүрэх үр дүнг 
бичнэ. (Хүүхдэд ямар бодит 
үр дүн авчрах, ямар чадварыг 
эзэмшүүлэх)  
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Бичгийн цаас  боодол 10 12,000 120,000 Сургалтын гарын авлага 
боловсруулах, гарын 
авлагаас эцэг эх, сурагчдад 
зориулсан хэсгийг тараах 
материал, үзүүлэн зэргээр 
ашиглахад бэлтгэхэд 
хэрэглэнэ. 

Баннер ш 2 50,000 100,000 

Өнгөт принтер ш 1 550,000 550,000 

Принтерийн хор ком 3 20,000 60,000 

Самбарын цаас боодол 3 18,000 54,000 ССДА-ыг хэрэгжүүлэх 
хамтарсан багийн ойлголт 
нэгтгэх сургалт, 
эцэг эхийн төлөөллөөс 
бүрдсэн, 15 хүнтэй сургагч 
багшийн баг, бага 
боловсролын багш нарт  
“Хамтдаа уншъя” сургалтад 
ашиглана. 

Ватум  боодол 3 20,000 60,000 

Маркер  хайрца
г 

8 10,000 80,000 

Дэвтэр  ш 50 2,000 100,000 

Бал  ш 50 500 25,000 
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Сургуулийн 
орчныг  үнэлэх, 
тайлан бичих 

   150,000 Эцэг эх, багш, сурагч,  аймаг, 
сум, сургуулийн удирдлагын 
төлөөлөл багаар ажиллах, 



Сургуулиа 
дэмжих үйл 
ажиллагааг 
төлөвлөх, зохион 
байгуулах 

   150,000 цуглуулсан мэдээлэлд анализ 
хийх, нэгтгэн дүгнэх, тайлан 
бичих чадварт суралцана. 
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Төслийн нээлт Удаа  1  100,000 СЭЭБХ-ны төслийн үйл 
ажиллагааг танилцуулах, 
сурталчлах, эцэг эхийг татан 
оролцуулна. 

Төслийн үр 
дүнгийн чуулган 

Удаа  1  100,000 

Сумын 
удирдлагуудтай 
нөлөөллийн 
уулзалт 

удаа 4 4х10 
хүн 

100,000 Сумын удирдах түвшний 
хүмүүст урилга өгч тэдэнд 
нөлөөллийн уулзалт зохион 
байгуулна (Урилга, цайны 
зардал) 

Сургалт-
Сургалтын 
менежер 
Х.Хонгорзул 

Удаа 
Эцэг эх 
Багш 

1 
15 
15 

Цай 
 

300,000 
 

Эцэг эхийн төлөөллөөс 
бүрдсэн сургагч багшийн багт 
сургалт зохион байгуулна. 
Эцэг эх чадавжиж, оролцоо 
нэмэгдсэнээр сурагчдын 
унших, бичих, ярих чадвар 
сайжирч сурлагын амжилтад 
нөлөөлнө. 
Наранбулаг – Сайнбулаг – 
Бичигтийн цагаан хад – 
Мандалын хөрөг - Замын 
худаг - Баяндулаан зэрэг 
үзэсгэлэнт газраар 110 км 
аялж тэмдэглэл хөтлөх, 
зурагт хуудас 

“Бид судлаач” 
аялал зохион 
байгуулах 

1 удаа 1-5-
р 
анг
и 

 450,000 

Сургагч багшийн 
баг эцэг эхэд 
сургалт зохион 
байгуулах 

Удаа 
эцэг эх 

5 
250 
 

Цай  250,000 
 

Сургалтын 
хэрэглэгдэхүүн 
хийх  

Удаа  2  200,000 Эцэг эхчүүдийн оролцоотой 
хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг 
гарын доорх материалаар 
олшруулах, шинээр хийх, мөн 
хэрэглэгдэхүүн бүрт тохирсон 
гарын авлага, зөвлөмж, 
дасгал ажлын дэвтэр 
боловсруулахад зориулсан 
зардал 

Аймгийн 
“Харилцан 
суралцъя” 
нөлөөллийн 
уулзалтад 
бэлтгэх, оролцох 

Үйл 
ажилла
гаанд 
 
Замын 
зардал
-5 хүн 

  500,000 
 
 
 
 
 
200,000 

СЭЭБХ-ны төслийн болон 
бусад үйл ажиллагааг 
танилулж, бусад холбоодоос 
туршлага судална. Аймгийн 
удирдлагуудад сургуулийн 
асуудлыг танилцуулж, 
шийдвэрлүүлэх үйл явцад 
оролцно. 
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СЭЭБХ-ны УЗ-
ийн уулзалтын 
зардал 

удаа 10 10,000 100,000 Сургалт, чуулга уулзалтын 
бэлтгэл ажлыг хангана. 

Харилцаа 
холбооны 
зардал, интернэт 

УЗ-д   150,000 

Унааны зардал    150,000 



“Танин мэдэхүйн 
танхим” 
тохижуулах 
тавиур, самбар 
зэргийг хийх 
зардал 

   409440 

Эцэг эхийн 
клубын үйл 
ажиллагааг 
дэмжих зардал: 
-Байршил 
хөдөлгөөнийг 
таних луужин 
-Гэрэл ба дулаан 
хэмжих багаж 
 
 
 
-Соронзны 
гайхамшиг 
 
-Цахилгаан 
дамжуулагч ба 
тусгаарлагч 

 
 
 
 
 
Ш 
 
Ш 
Ш 
Ш 
Ком 
 
Ш 
 
10-20 
см 
Ш 
 

 
 
 
 
 
30 
 
10 
15 
5 
5 
 
5 
 
10 
10 

 
 
 
 
 
5,000 
 
5,000 
3,500 
15,000 
44,000 
 
50,000 
 
550 
450 

 
 
 
 
 
150,000 
 
50,000 
52,500 
75,000 
220,000 
 
250,000 
 
5,500 
4,500 

 Банкны шимтгэл    50,000  

Бүгд     5,315,94
0 

Монгол банкны 2019.1.8-ны 
өдрийн ам.долларын ханш 
2657.97 төгрөгөөр тооцов. 

 
 
 Хэсэг VI. Төслийн тогтвортой байдал 

Суралцагчид байгалийн ухааны хичээлд бодит үзүүлэнг ашиглан туршилт хийснээр 
хичээлдээ сонирхолтой болно. 

Төсөл хэрэгжсэнээр сурагчдын ашиглах үзүүлэн тараах материалын нөөц, сургалтын 
материалын төрөл тоо нэмэгдэж сургалтандаа тогтмол ашигладаг болно. 

Эцэг эхчүүдийг Байгалийн ухааны хичээлээр дамжуулан хүүхдийнхээ даалгаврыг 
тогтмол хийдэг болгох арга барил эзэмшүүлнэ. 

Эцэг эхчүүд өөрсдийгөө болон бусдыг хөгжүүлж улмаар сургагч багш болгоход 
дэмжлэг үзүүлж ажиллана. 

Байгалийн ухааны хичээлийн чанар үр, өгөөж нэмэгдэж, улсын шалгалтын 
гүйцэтгэлийн хувь тодорхой хувиар өснө. 

 
 



 


