
 

Төслийн нэр: Эх орон-эх хэл 

Хэсэг I:   Төсөл санаачлагчийн мэдээлэл  

Аймаг/ хот: Хөвсгөл   

Сум /дүүрэг: Мөрөн 

Сургууль, СЭЭБХ-ны хаяг: Мөрөн Гурван-эрдэнэ ЕБС   

СЭЭБХ-ны зохицуулагчийн овог, нэр: Хүрэл-Эрдэнэ овогтой Саранчимэг 

  

Хэсэг IIа. Нөхцөл байдлын шинжилгээ (жишээ нь SWOT шинжилгээ)  

Дотоод хүчин зүйлс 

Давуу тал  

 Сургуулийнхаа бага боловсролын  
түвшин дэх сургалтын ажилд тулгамдаж 
буй асуудлаа  судлан илрүүлсэн. 2017-
2018 оны хичээлийн жилд “Эх хэл- Эрхэм 
хэрэглээ” төслийг хэрэгжүүлэн 
амжилтанд хүрч сурагчдаа  тодорхой  
хэмжээгээр чадваржуулсан. 

 Сурагчид   хэлний чадвараа  хөгжүүлэх  
бүтээлч ажлууд болох номын тэмдэглэл 
хөтлөх,   цуврал зураг уншиж ярих, 
дүрийн тоглолт хийх  зэрэг бүтээлч 
үйлүүдийг хийж чаддаг.Хүүхэд бүр 
өөрийн онцлогт тохирсон бүтээлийг хийж  
чаддаг. 

 Манай эцэг эхчүүд багшийн зөвлөгөөг 
анхааран сонсож хамтран ажиллаж 
чаддаг.Хүүхдээ сайн хүн болгох чин 
хүсэл эрмэлзэлтэй. 

 Манай сургууль олон нийтийн оролцоог 
чухалчилж, зохион байгуулдаг үйл 
ажиллагаануудад идэвхтэй оролцдог. 

Сул тал  

 Зөв, хурдан,  ойлгож унших чадвар 
харилцан адилгүй байна. Хүүхэд бүр 
алдаагүй зөв бичих чадвар сул байна. 

 Аялалын үйл ажиллагаанд оролцож 
үзээгүй.  

 Хүүхдийн оролцоо жигд бус түүнийг дэмжих 
нөхцөл нөөц боломж дутмаг. Өөрийн үзсэн 
харснаа тэмдэглэх аргад суралцаагүй,  
өөрийн бүтээлийг бусдад тайлбарлах 
чадварыг эзэмшээгүй 

 Багш өөрт байгаа сургалтын 
хэрэглэгдэхүүн  даалгаврын сангаа бусдад 
түгээн дэлгэрүүлэх боломж сул байна. 

 Эцэг эхчүүд хүүхдээ хөгжүүлэх аргаа сайн 
мэддэггүй. Эцэг эхийн боловсролын 
түвшин, амьдралын нөхцөл байдал нь 
харилцан адилгүй учраас хүүхэдтэйгээ 
хамтран ажиллах, тэдний хичээлд туслах 
боломж муу байна.  

 Олон нийтийн зүгээс эх хэлний чадварыг 
хөгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаанууд 
хоорондоо уялдаа холбоо багатай үр дүн 
муутай байна 

Гадаад хүчин зүйлс 

Боломж  

 Манай эцэг эхчүүд багшийн зөвлөгөөг 
анхааран сонсож хамтран ажиллаж 
чаддаг. Хүүхдээ сайн хүн болгох чин 
хүсэл эрмэлзэлтэй. Манай сургууль олон 
нийтийн оролцоог чухалчилж, зохион 
байгуулдаг үйл ажиллагаануудад нь 
идэвхитэй оролцдог. 

 Төсөл хэрэгжсэнээр бага ангийн 800 
сурагч бүгд IQ хөгжүүлэх үйл 

Эрсдэл  

 Эцэг эхчүүдийг сургуулийн үйл 
ажиллагаанд оролцох хандлага дутмаг 

 Нийт сурагчдын 70% нь тавиул учир  эцэг 
эхчүүдийн хараа хяналт сул оролцоо 
муутай байдаг  

 

 



ажиллагаанд хамрагдан, сэтгэх чадвар 
дээшлэх Эцэг эхтэй хамтран ажиллах 

 Сум, орон нутгийн засаг захиргаатай 
хамтран ажиллах 

 

Хэсэг IIб.  Төслийн зорилго, хамрах хүрээ  

 

Зорилго   

 

Сурагчид орон нутгийнхаа түүх, соёл, байгалийн талаар мэдлэгтэй болох ба  
урлан бүтээх, уран зургаар дамжуулан эх хэлээрээ уншиж бичих чадвараа  
ахиулна. 

Хамрагдах 
хүний тоо 

Бага ангийн 22 АУБ, 800 суралцагчид тэдний эцэг эхчүүд сургуулийн удирдлага 

 

Хэсэг III.  Төслийг хэрэгжүүлэх зохион байгуулалт ба  ажлын төлөвлөгөө 

№  Үйл ажиллагаа  

 

Хугацаа  Хариуцах 
эзэн  

Хүрэх үр дүн 

1.  Төслийн нээлт 
2019. 6-р 
саын 6 

СЭЭБХ, 
Сургуулийн 
удирдлагууд 

Аймгийн БСУГ, аймгийн музейн 
төлөөлөл, аймгийн удирдлагууд 

2.  
“Монгол ардын аман 
зохиолоо судалж, ёс 
заншлаас суралцъя“ 

9-10-рI 
сар 

СЭЭБХ-ны  
гишүүн эцэг 
эхчүүд 

Анги 
удирдсан 
багш нар 

 1-р анги оньсого цээжлэх, 
зохиох, буддаг ном бүтээх 

 2-р анги Ертөнцийн гурав 
цээжлэх, дуурайн зохион бичих, 
унших  

 3-р анги зураг харж эх зохиох, 
ном бүтээх  

 4-р анги том ном бүтээх  

 5-р анги жүжигчилсэн тоглолт 
хийх, зураг зурах, эх, шүлэг 
зохиох  

 1-5 ангийн унших, бичих 
чадварыг ахиулах 

3.  

Нутгийн алдартан 
хүмүүстэй уулзах, 
үндэстэй ястны 
онцлогийг мэдэх 

10-11-р 
сар 

Төслийн баг 

    АУБ 

 5-р ангийн сурагчид нутгийн 
алдартан хүмүүстэй уулзах, 
ажил үйлтэй танилцах 

 Эх, шүлэг зохиох, үндэстэн 
ястны онцлогийг харуулсан 
зураг зурах  

4.  
1-5-р ангийн сурагчид               
“Орон нутаг судлах 
музей” – ээр аялуулах 

  

 

   11-12-р 
сар  

СЭЭБХ-ны 
гишүүн эцэг 
эхчүүд 

Анги 
удирдсан 
багш нар 

Орон нутаг судлах музей  үзүүлэх      

 I анги сэтгэгдлээ ярих     

 II анги сэтгэгдлээ ярих, бичих, 
зурах  



  III анги шүлэг зохиох, уран 
унших, зураг зурах       

 IV анги Эх зохиох, унших, 
зурах   

 V анги зурах, эх,  шүлэг зохиох 
зэргээр илэрхийлэх 

 

5.  
Эцэг эхчүүд сургалтын 
үйл ажиллагааг дэмжих 
хэрэглэгдэхүүн хийх 

2020.1-2-
р сар 

 

Төслийн баг 

СЭЭБХ-ны 
гишүүн эцэг 
эх 

С/м 

 1-5-р  ангийн эцэг эхчүүд 
сургалтын  үйл ажиллагааг 
дэмжих хэрэглэгдэхүүн хийх  

6.  
“Хишиг өдөр” эцэг 
эхчүүд хичээл заах 

3-р  сар 

 1-5-р ангийн эцэг эхчүүд  аль 
нэг судлагдахууныг сонгон 
хичээл заана.   

7.  

4-р ангийн 143 сурагч эх 
нутгаа танин мэдэх “Эх 
нутаг минь”  аялал 
хийж, үзэсгэлэн гаргах 

3-р сар 

 

СЭЭБХ 

Сургалтын 
менежер 

Анги 
удирдсан 
багш нар 

 Мөрөн сумын түүхэн дурсгалт 
газруудаар аялал хийх 

 Сурагчид аяллын тэмдэглэл 
хөтлөх  

 Зураг зурах, эх, шүлэг зохион 
бичих, жижиг ном бүтээх  

 Фото зургийн үзэсгэлэн гаргах 

8.  

“Эх нутаг минь” 
аялалтай холбоотой 
үзүүлэх хичээл заах 
хуваарь гаргах 

 3-р сар 

Төслийн 
багийнхан 

 

Хичээл заах багш, анги, хичээлээ 
сонгож график гарган бэлтгэх  

 

 

9.  

Үзэсгэлэнтэй холбоотой 
нээлттэй хичээл заах 

Бусад мэргэжлийн 
багш, эцэг эхчүүдэд 
сурталчлах сургалт 
явуулах  

3-4-р сар 

СЭЭБХ-ны 
УЗ-ийн 
гишүүд 

Анги 
удирдсан 
багш нар 

Графикийн дагуу 4-р  ангиудын эх 
хэлний нээлттэй хичээл заах 
АУБагш нар хэрэгжүүлэх 

Үзэсгэлэнгээр аялуулах  

 

10.  

“Хүүхдээ хэрхэн 
амжилттай сургах вэ?” 
зөвлөмж хичээл заах  

МУГБ Алтангэрэл  

4-р сар 

СЭЭБХ- ны 
гишүүн эцэг 
эх  

Сургалтын 
менежер 

 

  

Эцэг эхчүүд хүүхдээ сурган 
хүмүүжүүлэх арга зүйтэй болж , 
хүүхдийн сурлагад тодорхой ахиц 
гарна.  

11.  
Төслийн хаалт,  
тайланчлал 

4-р 
сарын 
20-25 

-СЭЭБХ- ны 
гишүүн, АУБ 
нар ,См  

Энэ хичээлийн жилд  Хүүхэд бүрт 
гарсан ахиц өөрчлөлтийг 
тайлагнана. 

Багш нар шинэ арга зүйтэй болсон 
байна. 

Хэсэг 5. Зардлын задаргаа  



Зардлын төрөл 

 

Хэмжих 
нэгж 

Тоо  Нэг 
бүрийн 
үнэ   
төг 

Нийт 
үнэ тоо   
төг 

Хүрэх үр дүн  

Монгол их тайлбар толь ширхэг 
5 

15 000 75 000 Монгол ёс заншлаа 
судалж, түүнийг 
түгээн дэлгэрүүлэх  

Монгол  бага тайлбар толь ширхэг 5 15 000 75 000 

Монгол ардын домог ширхэг 5 20 000 100 000 

Монгол ардын зүйр үг  ширхэг 5 20 000 100 000 

Монголын 108 гайхамшиг  ширхэг 5 18 000 90 000 

Монгол орны тухай зурагт 
ном  

ширхэг 
5 

25 000 125 000 

Ахмад багш        
Ч.Лхагвасүрэн  

СЭЭБХ-ийн гишүүн эцэг эх, 
сургуулийн захирал, ахмад 
багшийг урьж  уулзалт  хийх. 

5 Удаа 5 50 000 250 000 

Уулзалтын дараа  
хүүхдүүдээр өөрсдөөр 
нь өөрсөд нь 
зориулсан анги 
бүрийн унших чадварт 
тохирсон жижиг 
танилцуулгатай ном 
бүтээлгэж,  ангийн 
номын фондтой 
болгох  Хүүхэд эцэг 
эхээрээ бахархах, 
өөртөө итгэх, эцэг эх 
нь өөрийгөө СЭЭБХ-
ны гишүүн гэдгээр 
бахархах, би 
сургуульд хэрэгтэй, 
үйл ажиллагаанд 
оролцох байх гэсэн 
хандлагатай болно. 

Эцэг эхэд зориулсан 
сургалтыг зохион байгуулах 

МУГБ Алтангэрэл  

/нийт эцэг эхэд / 

Б. Сүнжидмаа  

Ш. Мядагмаа  

 

 

  2 
 

 
40 000 

1-р ангийн сурагчдын 
эцэг эхчүүдэд 
“Хүүхдээ хэрхэн зөв 
уншихад дэмжлэг 
үзүүлэх вэ?” 
сургалтыг  Багш   
Б.Сүнжидмаа  

 

2  40 000 

 2-р ангийн сурагчдын 
эцэг эхчүүдэд Зураг 
унших чадварыг 
хөгжүүлэх арга зүй” 
сургалтыг багш Ш. 
Мядагмаа зохион 
байгуулна. 

 
2  40 000 

3-р ангийн сурагчдын 
эцэг эхчүүдэд “Зөв 



бичих арга зүй” 
сургалтыг  

 
2  40 000 

4-р ангийн сурагчдын 
эцэг эхчүүдэд “     ” 
сургалтыг 

 

2  40 000 

5-р ангийн сурагчдын 
эцэг эхчүүдэд “Зөв 
бичих арга зүй” 
сургалтыг 

 

Музей үзэх  

1 Удаа 1-
5-р 
ангийн 
22 
бүлгийн 
800 
гаруй 
сурагч 

1уд
аа 

400  
000 

400 000 

 

 Орон нутгийнхаа 
онцлог , түүх соёлын 
дурсгалтай танилцах , 
түүнийг хадгалан 
хамгаалах , хайрлах 
эх оронч үзэл 
төлөвшинө.  

Аялал зохион байгуулахад  
шаардагдах  зардал  

4-р 
ангийн 
144 
сурагч  

1уд
аа  

5000 879 000 

Сурагчдын  бүтээл хийх 
зардал   

А. Бичгийн  цаасА4 

 

 

боодол 

 

23 
12 000 276000 

   

Бичгийн цаас А3 боодол 5 30 000 150 000  

Б. Өнгийн цаас боодол 
5 7 000 35 000 

 

В. Өнгөт принтерийн хор  ширхэг 6 20  000 120  000  

Г. Фото цаас 

   А4 

   

Боодол 

 10 15000 150000 

 

Фото цаас А3 Боодол  
5 25000 12 5 000 

 

Д. Цаас тайрагч ширхэг 
1 

100 
000 

100  000 
 

Е.Ламинаторын цаас А3 боодол 2 30000 60 000  

А4 боодол 23 20000 460 000  

Ватум цаас  ширхэг 
100 2000 200 000 

 

Самбарын ватум цаас  ширхэг  2 20000 40  000  



Өнгөт принтер ширхэг 1 750000 750000  

 Төслийн нээлтйин үйл 
ажиллагаа телевизийн мэдээ 
мэдээний дугаар 

1удаа 1 
120 
000 

120 000 
 

Төслийн хаалтын  үйл 
ажиллагаа телевизийн  
бичлэг 

1удаа 1 
120 
000 

120 000 
 

Үйл ажиллагааны зардал  
   300 000 

 

Банкны шимтгэл  
   32 000 

 

Бүгд     5 322 000 

 

Хэсэг VI  

Энэхүү төсөл хэрэгжсэнээр бага боловсролын суралцагсад эх орныхоо түүх, өв соёлыг 
хайрлан хамгаалах, бахархах, эх оронч үзэл төлөвшиж,   эх хэлний тодорхой чадваруудаар 
хөгжиж, түүнийгээ хэрэглээ болгон  зөв уншиж, бичиж, ойлгож, ярьж,  сурна. Энэ нь 
сурагчдын цаашдын сурлагын чанар, эх хэлээ зөв хэрэглэх  чадварт нөлөөлнө.  Багш нар 
сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааны шинэ арга зүйтэй болно. Энэ нь багш нарт цаашид 
ажиллах урам зориг өгөх, сурагчдаа хөгжүүлэх арга, хэрэглэгдэхүүнээ байнга ашиглах 
боломж бүрдэнэ.  Эцэг эхчүүд  хүүхэдтэйгээ ажиллах арга замыг мэдэж авснаар хүүхдийнхээ 
хөгжлийг дэмжих багштай хамтран ажиллах нөхцөл бололцоог бүрдүүлж өгнө. 

 


