
Төслийн нэр: Сайн сайхан зан чанар ба хүмүүжлийн эерэг арга  

Хэсэг I:   Төсөл санаачлагчийн мэдээлэл  

Аймаг/ хот: Өвөрхангай  

Сум /дүүрэг: Хужирт  

СЭЭБХ-ны хаяг: Өвөрхангай, Хужирт сумын сургууль   

СЭЭБХ-ны зохицуулагчийн овог, нэр: У.Мөнхжаргал 

   

Хэсэг IIа. Нөхцөл байдлын шинжилгээ  

Дотоод хүчин зүйлс 

Давуу тал  

 Массын олимпиадад жил бүр 
амжилттай оролцдог. Бүсэд нийт 8 
удаа 1-р байр , 11 удаа 2 байрт 
шалгарч байсан. 

 Анги бүрт  IQ хичээллэдэг. 

 Ахмад багш, залуу багш нарын 
залгамж холбоо сайн, арга зүйн 
зөвлөгөө тогтмол өгч туршлагаа 
хуваалцдаг. 

 Бага ангийн нийт 5 тэргүүлэх, 12 заах 
арга зүйч багштай. 

 Бага ангийн сургалтын чанар нь 
тогтмол сайн байдагаараа онцлогтой. 

Сул тал  

 Малчдын хүүхэд олон байдаг нь эцэг эхээсээ, 
гэрээсээ олон хоногоор хол байдаг нь сэтгэл 
зүйн хувьд болон эцэг эхийн анхаарал халамж 
тавих байдал нь сурлагын ахицад сөрөгөөр 
нөлөөлдөг. 

 Сурлагын бодит үзүүлэн, хэрэглэгдэхүүн 
хамгийн их дутмаг байдаг. 

Гадаад хүчин зүйлс 

Боломж  

Бага ангийн багш нар хамтарч 
ажилласнаар: 

 Сургалтын чанар ахина 

 Цаг хугацаа хэмнэнэ 

 Шинэлэг санаа, арга туршлагаа 
суралцах 

Бид илүү цагаар давтлага өгөх, сургалт 
зохион байгуулахад багшийн цагийн 
хөлсийг өгдөг байх. 

Эрсдэл  

 Эцэг эх хүүхдийнхээ дэргэд багш нарыг маш 
ихээр худлаа муулдаг. Энэ нь хүүхэд багшаа 
муу гэж бодож сурах үйлсэд нь муугаар 
нөлөөлдөг. 

 Бага ангийн сургалтын чанар болон багшийн 
үйл ажиллагаанд эцэг эх сэтгэл хангалуун 
байдаг. 

 

Хэсэг IIб.  Төслийн зорилго, хамрах хүрээ   

Зорилго  Эцэг эх, бага ангийн багш нарт арга зүйн сургалтыг зохион байгуулж, эцэг эх, 
багш сурагчийн хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх замаар бага боловсролын 
сурлагын амжилтыг нэмэгдүүлнэ.  

Хамрагдах 
хүний тоо 

Бага ангийн 24 багш, 1-5-р ангийн нийт 742 сурагч 

 

 

 

 



Хэсэг III. Төслийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалт ба ажлын төлөвлөгөө    

№  Үйл ажиллагаа Хариуцах 
эзэн 

Хугацаа Хүрэх үр дүн  

1.  Төслийн нээлт  СЭЭБХ, 
Сургуулийн 
удирдлага  

9-р сар  Аймгийн засаг дарга болон БСУГ-ын 
дарга, мэргэжилтнүүд болон сургуулийн 
бүх багш нарыг урьж төслийн үйл 
ажилагааны тухай мэдээлэл өгч 
танилцуулснаар багш нар төслийн үйл 
ажиллагаанд идэвхтэй, ойлголттойгоор 
оролцох боломж бүрдэнэ.  

2.  Эцэг, эх ёс зүй, 
харилцаа 
хандлага, 
хэлбэрүүд-сайн 
сайхан зан 
чанарыг 
хөгжүүлэх арга 
зүй сургалт  

СЭЭБХ, 
Сургуулийн 
удирдлага, 
аймгийн 
БСУГ  

9-р сар Эцэг эх, багш нарт ёс зүй зан чанарын  
хандлагаа хөгжүүлэн, мэдлэгээ бататгах, 
ур чадвар болгон  хөгжүүлэх гэсэн хүний 
хөгжлийн гурван үндсэн суурийн 
тэнцвэрийг хадгалах замаар төлөвшсөн 
хувь хүн, өрсөлдөх чадвартай хүний 
нөөц, аз жаргалтай гэр бүлийг дэмжих 
арга зүйг эзэмшүүлнэ.  

Аймгийн БСУГ-ын хариуцах 
мэргэжилтэнг урьж оролцуулна.  

3.  Багш нар 
хоорондоо 2-3 
удаа    хичээлд 
сууж ажиглалт 
хийх   

 

СЭЭБХ 10-11-р 
сард  

Багш нартай хамтран боловсруулсан 
ажиглалтын хуудсын дагуу багш нар бие 
биеийнхээ хичээлд сууж ажиглалт хийн 
сургалтаар сурсан зүйлсээ хэрхэн анги 
танхимд хэрэгжүүлж байгаа талаар 
ярилцаж, дүгнэдэг болно.  

4.  Баг бүрт зөвлөн 
туслах үйл 
ажиллагаа  

СЭЭБХ, 

БСУГ-ын 
мэргэжилтэн  

9-р 
сараас  

Багш нарын баг бүртэй уулзаж тулгарч 
буй асуудал болон, хэрэгжүүлж байгаа 
үйл ажиллагаатай танилцана.  

5.  Сайн сайхан зан 
чанарыг 
хөгжүүлэхэд 
сургууль болон 
эцэг эхийн үүрэг 
оролцоо 

СЭЭБХ, 

БСУГ-ын 
мэргэжилтэн 

12-р сар  Сургуулийн хэмжээнд сайн сайхан зан 
чанарыг хөгжүүлэх талаар бодлого, 
дүрэм, журмандаа хэрхэн тусгах, эцэг 
эхчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх арга 
зүйд суралцана.  

Сайн сайхан зан чанарыг хөгжүүлэх 
санаачилгыг дэмжих, Аймгийн БСУГ-ын 
хариуцах мэргэжилтэнг урьж 
оролцуулна. 

6.  2 дахь 
сургалтаас эхлэн 
сургалтын өмнөх 
1 өдөр зөвлөн 
туслах үйл 
ажиллагааг  
зохион 
байгуулагдана 

СЭЭБХ 
БСУГ-ын 
мэргэжилтэн 

12-р сар  Багш нарын сайн дурын үндсэн дээр 3 
бүлэг болон хуваагдсан баг бүрийн 
хичээлд ажиглалт хийн зан чанарын 
хандлагаа хөгжүүлэх стратегүүдийг 
хэрхэн ашиглаж буйд ажиглалт хийж 
үнэлгээ өгөхөөс гадна цаашид хэрхэн 
сайжруулах тал дээр бодитой ашиглаж 
болохуйц санаануудыг өгнө.  

7.  2-р сургалтын 
дараагаас сайн 
сайхан зан 
чанараа 
хөгжүүлэх 

СЭЭБХ, 

БСУГ-ын 
мэргэжилтэн 

12-р 
сараас  

Багш нарын баг бүр өөр өөрийн 
санаачлан хэрэгжүүлж байгаа сайн 
сайхан зан чанарыг хөгжүүлэх үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх явц үр дүнгийн 
талаарх мэдээллийг БХАН-т хүргүүлэх, 



санаачилгыг 
хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөг үйл 
хэрэг болгох 
ажлыг сургууль 
дээрээ зохион 
байгуулах   

Нээлттэй сургууль сонинд мэдээлэл 
гаргаж олон нийтийн хүртээл болгоно.  

8.  Хувь хүний үнэт 
зүйлсийг 
хүндэтгэн 
харилцах нь-
Харилцааны хил 
хязгаар тогтоох 
арга зүй 

СЭЭБХ, 

БСУГ-ын 
мэргэжилтэн  

2020 оны 
3-р сард  

Хувь хүний үнэт зүйлсийн талаарх 
мэдлэг, чадвар дээр үндэслэн 
харилцаааны хил хязгаараа тогтоох 
замаар бие биедээ харилцан 
хүндэтгэлтэй, хамтран ажиллах чадварт 
суралцана.  

Аймгийн БСУГ-ын хариуцах 
мэргэжилтэнг урьж оролцуулна. 

9.  3 дахь сургалтын 
өмнөх 1 өдөр 
зөвлөн туслах 
үйл ажиллагааг  
зохион байгуулж 
сайн дурын 
санаачилгуудын 
хэрэгжүүлсэн 
байдалтай 
танилцана.  

БСУГ-ын 
мэргэжилтэн 

СЭЭБХ  

2020 оны 
3-р сар  

Сайн дурын санаачилга үйл 
ажиллагааны үр дүн, тулгарсан 
бэрхшээл, ололт амжилтын талаар 
ярилцаж, цаашид хэрхэн үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлэх талаар санал солилцож, 
тодорхой шийдлүүдэд хүрнэ.  

10.  Хэлэлцүүлэг 
зохион 
байгуулах:  

Төслийн хүрээнд 
бий болсон сайн 
туршлагууд ба 
тулгарсан 
бэрхшээлүүд 
цаашид хэрхэн 
хэрэгжүүүлэх 
төлөвлөгөөний 
талаар 
хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулах  

Аймгийн 
БСУГазар  

 

 

СЭЭБХ 

2020 оны 
4-р сар  

Амйгийн БСУГ болон сургуулийн 
захирлуудад зориулсан төслийн тайланг 
танилцуулах, улмаар аймгийн БСУГ-ын 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд тусгуулах, 
хамтран ажиллах боломжуудын талаар 
хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ.  

 

Хэсэг  IV  Зардлын задаргаа   

Зардлын төрөл Хэм
жих 
нэгж 

Тоо Нэг 
бүрийн 
үнэ, төг 

Нийт үнэ, 
төг 

Хүрэх үр дүн  

Дадлага цаас  Боо
дол  

3 15000  

 

 

 

 

Төслийн хугацаанд зохион 
байгуулагдах сургалтуудад 
хэрэглэгдэнэ.  

Маркер 3 өнгө  ш 30 1000 

Blu tack  ш 6 3000 

Наадаг цаас ш 10 1000 

Скоч-1том 1 жижиг  ш 6 3000 



Хайч- 5 ширхэг  ш 10 2500  

 

 

 

 

300 000 

Цавуу 5 ширхэг  ш 15 1500 

Өнгийн фламастер 
бүлэгт нэг хайрцаг-5 

хайр
цаг 

5 3000 

Дэвтэр, бал оролцогчдын 
тоогоор  

ш 75 2000 

А4 цаас  хайр
цаг 

2 40000 

Стикер төрөл бүрээс  ш 10 2000 

Дугтуй-оролцогчдын 
тоогоор   

ш 75  1000 

Жижиг бөмбөг ш 2 5000 

Өнгийн цаас А4 Боо
дол  

4 5000 

Name tag наалддаг цаас ш 5 2000 

Сургалт 1 Хүн  25 30000 750 000 3 удаагийн сургалтын 
сүүлийн 2 удаагийн 
сургалтад зөвлөн туслах 
үйлчилгээ багтсан болно.  

Сургалт 2  

Зөвлөн туслах 
үйлчилгээтэй 

Хүн  25 40000 1 000 000 

Сургалт 3  

Зөвлөн туслах 
үйлчилгээтэй 

Хүн  25 40000 1 000 000 

Сургалт 1 Хүн  25 10000х2 500 000 Зөвхөн сургалтын хоолны 
зардлыг тусгасан болно.  

Сургалт 2 Хүн  25 10000х2 500 000 

Сургалт 3 Хүн  25 10000х2 500 000 

Сайн сайхан зан чанарын 
санаачилгыг хэрэгжүүлэх 
багуудын үйл 
ажиллагааны зардал  

 3 200.000 600 000 Эцэг эх, багш төслийн үйл 
ажиллагаанд хамтран 
оролцсноор багаар ажиллах, 
бусдын ялгаатай байдлыг 
ойлгох, хүндэтгэх, үзэл 
бодлоо илэрхийлэх, бусдад 
туслан дэмжих зэрэг сайн 
сайхан зан чанаруудаас 
суралцана.  

Чиглүүлэгч нарын унааны 
зардал  

Хүн  2 40000х3 120 000 

Харилцаа холбоо     62 000 

Бүгд 2666$*2000=5332000 

   

Хэсэг VI Төслийн тогтвортой байдал   

Энэхүү төслийг хэрэгжүүлснээр манай сургуулийн багш нарын харилцаа хандлага 
сайжирч, эцэг эхийг сургуулийн үйл ажиллагаа, ялангуяа сургалтын үйл ажиллагаанд 
татан оролцуулах арга зүйтэй болно. Төслийн хугацаа дууссан ч гэсэн сургалтад 
хамрагдсан багш, эцэг эхчүүд туршлага дээрээ үндэслэн бусад багш, эцэг эхчүүдэд арга 
зүйгээ хуваалцах боломжтой болно. Энэ нь цаашлаад СЭЭБХ-ны үндсэн үйл ажиллагаа 
болон хөгжих боломжтой учир бусад сумдад байгаа СЭЭБХ-дод туршлагаа хуваалцах ч 
боломж бий.  



 

 

 

 


