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тӨсЛИЙН тАНИЛЦУУЛГА 

Японы Хүүхдийг Ивээх Сан нь (ЯХИС) хүүхдийн эрхийг хангах, түүнийг 
хэрэгжүүлэх замыг боловсронгуй болгох чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 
хүмүүнлэгийн, ашгийн бус олон улсын төрийн бус байгууллага юм. 

ЯХИС-ийн Монгол дахь Хөтөлбөр нь Японы Гадаад Харилцааны Яамны 
санхүүжилтээр “Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжихэд 
чиглэсэн сургуулийн чадавхыг бэхжүүлэх нь” төслийг 2015 оны 3 дугаар сараас 
эхлэн 3 жилийн хугацаанд Нийслэлийн Баянзүрх, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан 
дүүргийн Ерөнхий боловсролын 24 сургууль дээр хэрэгжүүлж байна. 

Төслийн зорилтууд
1. Хүүхдийн суралцах чадварыг дэмжих талаар бага ангийн багш нарын мэдлэг, 

ойлголт, чадварыг сургалтад хамруулах замаар  дээшлүүлэх

2. Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжих ялангуяа сургуулийн 
өмнөх боловсролд хамрагдаагүй хүүхдэд сургуульд дасан зохицох, суралцах 
чадвар эзэмшихэд туслах сургуулийн бүтэц, тогтолцоо бүрдүүлэх

3. Хүүхдийн суралцах чадварыг дэмжих талаар эцэг эх/ асран хамгаалагчдын 
оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдэнд зориулсан сургалт, сурталчилгааны ажлууд 
зохион байгуулах

4. Төслийн үр дүнд амжилттай хэрэгжсэн загвар, үйл ажиллагааг сурталчлах, 
төрийн бодлогод тусгах 

 Төслийн хүрээнд сургуулийн удирдлага, багш, ажилтнууд, эцэг эхчүүдэд 
зориулсан дараах 5 төрлийн сургалтын модулийг боловсруулан зорилтот 
сургуулиудад хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 

1. “Нэгдүгээр ангийн бэлтгэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй”-16 цаг (2 өдөр)

2. “Хүүхдийн хувийн мэдээллийн цуглуулж, ашиглах арга зүй”-8 цаг (1 өдөр)

3. “Нэгдүгээр ангийн сурагчдын сургуульд дасан зохицох, суралцах чадварыг 
дэмжих сургуулийн хөтөлбөр”- 16 цаг (2 өдөр)

4. “Эцэг эх-Багштай харилцах дэвтэртэй ажиллах арга зүй”-24 цаг (3 өдөр) 

5. “Сургууль-Эцэг эхтэй хамтран ажиллах арга зүй”-16 цаг (2 өдөр) 

“ХҮҮХДИЙН ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦУГЛУУЛЖ, АШИГЛАХ АРГА ЗҮЙ”
сУРГАЛТыН МоДУЛь

(3 дахь хэвлэл)

Энэхүү номыг “Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжихэд 
чиглэсэн сургуулийн чадавхыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд боловсруулан 
хэвлүүлэв. 

@ Японы Хүүхдийг Ивээх сангийн зөвшөөрөлгүй хувилж, 
дахин хэвлэхийг хориглоно.
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МОДУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Сэдэв: Хүүхдийн хувийн мэдээллийг цуглуулж,  ашиглах арга зүй

Зорилтот бүлэг:  ЕБС-ийн бага боловсролын нэгдүгээр ангийн багш, сургалтын менежер, 
нийгмийн ажилтан

Сургалтын  үргэлжлэх хугацаа: 8 цаг

Зорилго:        Хүүхдийн хувийн мэдээллийг цуглуулж, боловсруулах, тэдний суралцах  
чадварыг дэмжихэд ашиглах

Модулийн агуулга                                                                Арга

Бүлэг 1. Хүүхдийн  хувийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
Хүүхдийн  дэлгэрэнгүй бүртгэл 1.1
Хүүхдийн эцэг, эхийн талаарх мэдээлэл 1.2
Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаагүй хүүхдийн эцэг, эхээс 
авах асуулга 1.3

Анкет

Бүлэг 2. Хүүхдийн эрүүл мэндийн  мэдээлэл 
Хүүхдийн эрүүл мэндийн мэдээллийн хуудас 2.1
Сурагчийн эрүүл мэндийн хяналтын хуудас 2.2

Анкет

Бүлэг 3. Хүүхдийн хөгжил, чадварын талаарх мэдээлэл
Танин мэдэхүйн хөгжлийг үнэлэх хуудас 3.1
Өөрийгөө илэрхийлэх чадварыг үнэлэх хуудас 3.2
Өөрийгөө удирдах чадварыг үнэлэх хуудас 3.3
Жижиг булчингийн хөгжлийг үнэлэх хуудас 3.4

Ажиглалт

Бүлэг 4. Хүүхдийн хөгжил, чадварын ахицын мэдээлэл 
Хэл нийгмийн чадварыг үнэлэх хуудас 4.1
Танин мэдэхүйн чадварыг үнэлэх хуудас 4.2
Амьдрах ухааны чадварыг үнэлэх хуудас 4.3
Мэдээллийг боловсруулах аргачлал 4.4

Ажиглалт

Хүүхдийн хувийн мэдээллийг “360 хэмийн тархалтын хүснэгтэд байрлуулах нь
Нэгдүгээр ангийн сурагчийн хувийн мэдээллийн хуудас
Хувийн мэдээллийг дүгнэх хуудас
Дүгнэлт
Хавсралт
Үнэлгээний хуудас
Ашигласан материал
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оРШИЛ

Хүүхдийг сургуульд амжилттай бэлтгэх нь тэдний бүх талын цогц хөгжлийг  
дэмжин хангах төдийгүй цэцэрлэг, гэр бүл, сургууль гэсэн  гурван талыг хамарсан 
чухал үйл явц юм. Сургуульд бэлэн байдлын хамгийн чухал үзүүлэлт нь суралцах 
арга барил, суралцах чадвар юм.  Гэвч бүх хүүхэд сургуульд бэлэн байдлыг хангаж, 
суралцах чадвар, арга барил эзэмшчихээд нэгдүгээр ангид элсдэг гэсэн үг биш юм. 
Ялангуяа сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж чадаагүй хүүхдийн сургуульд 
бэлэн байдлыг хангах нь чухал байдаг. Мөн хүүхэд сургуульд элсэн ороод сургалтын 
хөтөлбөр, агуулгын дагуу мэдлэг, чадвар эзэмших нь чухал боловч юуны урьд  
тэдэнд суралцах чадварыг төлөвшүүлэх нь тэдний цаашид амжилттай суралцах 
суурь болдог.  

Зургаан настай сурагчдын суралцах чадварыг дэмжих үүрэг хариуцлага 
нь нэгдүгээр ангийн багш болон эцэг эх, асран хамгаалагчид ноогддог. Хүүхэд 
сургуульд суралцах эхний жил  бол цэцэрлэгээс сургуульд шилжиж, сургуульд 
дасан зохицох чухал үе байдаг. Хүүхэд энэхүү эгзэгтэй шилжилтийг даван туулахын 
зэрэгцээ суралцах чадвар эзэмших их хариуцлагатай үе тулгардаг. 

Нэгдүгээр ангийн багш хүүхдийг сургуульд дасан зохицоход нь хамгийн 
ойр дотны хүн  буюу зөвлөн туслагч, найз,  асран хамгаалагч  байж эцэг эхтэй 
хамтран хүүхдийг дэмжин ажиллах шаардлагатай байдаг. Сургуульд элссэн 
зургаан настай хүүхэдтэй ажиллах багшид тухайн хүүхдийн бие бялдар, эрүүл 
мэнд,  оюун ухаан, сэтгэц, нийгэмшихүй, сурах арга барил, өөрийгөө илэрхийлэх 
болон удирдах чадварын талаарх хувийн мэдээллүүд их хэрэгтэй болдог. Багш 
эдгээр мэдээлэлгүйгээр хүүхдийг танин мэдэхэд бэрхшээл учирч, хүүхдээ судалж 
таниагүйгээс тухайн хүүхдийг сургах арга барилаа олохгүй цаг алддаг. 

Агуулга төвтэй сургалтын үед багшид  тухайн сэдвийн талаарх мэдлэг чадвар 
чухал байсан бол шавь төвт сургалтын өнөө үед хүүхдийн хувийн мэдээлэл түүнээс 
илүү чухал болж байна. Хүүхдийн хувийн мэдээллийг цуглуулж, тоон болон 
чанарын боловсруулалт хийснээр хүүхдийн хөгжлийн түвшинг тогтооно. Хүүхдийн 
хөгжлийн өнөөгийн төлөв байдлыг тогтоолгүйгээр тэдний ахиц, амжилтыг хэмжин 
илрүүлж чадахгүй. 

Бид энэхүү модулиар хүүхдийн хувийн мэдээлэл цуглуулж боловсруулан 
сурагчдын суралцахуйг дэмжихэд ашиглаж болох зарим энгийн аргуудыг 
танилцуулна.
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  Хүүхдийн хувийн мэдээлэл 

Хүүхдийн хувийн мэдээлэл нь багшлахуйн чухал хэрэглүүр учир тэдгээрийг 
иж бүрэн цуглуулж,  боловсруулж чадвал багшид хэрэгцээт мэдээллийг өгч чадна.  
Хүүхдийн хувийн мэдээлэлд:

•	 Хүүхдийн дэлгэрэнгүй бүртгэл
•		 СӨБ-д хамрагдаагүй хүүхдийн эцэг эхээс авах асуулга  
•		 Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтрийн 56-57 дугаар хуудас
•		 Хүүхдийн	эрүүл мэндийн талаарх өрхийн эмчийн тодорхойлолт
•		 Эцэг эх, гэр бүлийн  талаарх ерөнхий мэдээлэл 
• СӨБ-д хамрагдсан хүүхдийн цэцэрлэгийн багшаас авах асуулга
•	 Сурагчдын	хөгжил	чадварын	талаар	1	дүгээр	ангийн	багшаас	авах	асуулга

•		 Багш, нийгмийн ажилтны авсан судалгааны дүн мэдээ зэрэг багтана. 
Хүүхдийн хувийн мэдээлэлд бие бялдар, сэтгэцийн хөгжлийн ерөнхий шинж 

чанар, хүсэл сонирхол, чадвар,  эрүүл мэндийн байдал,  гэр бүлийн орчин, эцэг эх, 
асран хамгаалагчдын тухай цогц мэдээллийг багтаасан  дэлгэрэнгүй бүртгэл нилээд 
чухал байр суурийг нь эзэлдэг. 

  МЭДЭЭЛЛИЙГ ХЭРХЭН ЦУГЛУУЛАХ ВЭ?

Хүүхдийн хувийн мэдээллийг богино хугацаанд судалгааны доорх эмпирик 
аргуудаар цуглуулах боломжтой. 

Мэдээллийн төрөл, арга, аргачлал

Хүснэгт 1

Мэдээллийн 
төрөл

Арга
Боловсруулах 

аргачлал

А
нх

д
аг

ч
эх

 с
ур

ва
лж

Дэлгэрэнгүй бүртгэл

Тоон, чанарын 
боловсруулалт хийх 

Асуулга (нээлттэй, хаалттай)

Ажиглалт (шууд, шууд бус)

Дасгал, даалгавар

Ярилцлага (нүүр тулсан, утас, онлайн хэлбэрээр)

Дадлага ажил
Үнэлэх хуудас

Х
оё

рд
аг

ч
эх

су
рв

ал
ж

Эрүүл мэндийн дэвтэр

Тоон, чанарын 
боловсруулалт хийх

СӨБ-ийн багшийн ажиглалтын тэмдэглэл
Холбогдох судалгааны ажил
Архивын баримт судлах
Ном, эх зохиол судлах

Эцэг, эх өөрийн хүүхдээ хамгийн сайн мэддэг төдийгүй тэдний талаар үнэн 
мэдээллийг бүрэн өгч чадах багшийн хамгийн ойрын туслагч, хамтрагч мөн. 
Иймээс эцэг, эхтэй ярилцах, тэднээс асуулга авах зэргээр мэдээлэл цуглуулна. Мөн 
цэцэрлэгийн багшаас нь тухайн хүүхдийн сургуулийн өмнөх үеийн мэдээллийг 
цуглуулж, сургуульд бэлэн байдлыг үнэлнэ. 
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Хүүхдээр өөрт нь тохирсон энгийн даалгавар гүйцэтгүүлэх, ганцаарчлан ярилцах, 
ганцаарчилсан болон бүлгийн ажиглалт хийх, хамтран ажиллах зэрэг арга замаар 
хүүхдийн хөгжлийн ерөнхий болон тусгай чадварын талаарх мэдээлэл цуглуулна. 
Ингэснээр багш хэд хэдэн эх үүсвэрээс сурагчийн талаар үнэн зөв баримтыг 
судалгааны аргуудын тусламжтай цуглуулж чадна. Цуглуулсан мэдээлэлдээ тоон 
болон чанарын боловсруулалт хийж хүүхэд тус бүрээр хувийн мэдээллийн сантай 
болж, түүнийгээ тасралтгүй баяжуулан ажиллах эх үүсвэр тавигдах юм.

БАГШ  ХҮҮХДИЙН ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦУГЛУУЛЖ 

АШИГЛАХ Нь яМАР Ач ХоЛБоГДоЛтоЙ ВЭ?

Багш эдгээр мэдээллийн тусламжтайгаар хүүхдийн хөгжлийн ерөнхий 
чадварын түвшинг тогтоож, хүүхдээ таньж зөв ойлголттой болж, хүүхдэд тохирсон 
арга барил, хандлага, харилцааны арга техникээ зөв сонгон ажиллана. Ингэж 
ажилласнаар тухайн сурагчийн суралцах чадварыг дэмжин, цаашдын хөгжлийг 
хөтлөн жолоодож, багшлахуйн арга техникээ тасралтгүй хөгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ. 
Багш хүүхдийн хувийн мэдээллийг цуглуулж боловсруулан ашигласнаар багшлах 
явцдаа судалгааны чадамжид суралцах ач холбогдолтой. 

Хүүхдийн хувийн мэдээллийг цуглуулах, баримтжуулах ажилд багш, эцэг эх, 
сургуулийн эмч, менежер, нийгмийн ажилтан нар хамтран ажиллах нь мэдээллийн 
цогц байдлыг хангахад чухал болно.

      Хүүхдийн хувийн мэдээлэл цуглуулахад оролцох субьект, 
тэдгээрийн хариуцах ажлын чиг үүрэг

Хүснэгт 2

№ Субьект Хугацаа Ажлын чиг үүрэг

1

Бага 
боловсролын 
сургалтын 
менежер

Жил 
бүрийн
хавар

Нэгдүгээр ангид элсэгчдийг бүртгэх үеэр хүүхдийн хувийн 
мэдээллийг цуглуулах ажлыг ерөнхийд нь хариуцан зохион 
байгуулна

2
Нэгдүгээр 
ангийн багш 

Хавар, 
намар

Хүүхдийн дэлгэрэнгүй бүртгэл 
Эцэг эхийн тухай мэдээлэл 
Хүүхдийн хөгжил, чадварын ахицын мэдээлэл зэргийг 
цуглуулна 

3

Нэгдүгээр 
ангид 
элсэгчдийн 
эцэг, эх 

Жил 
бүрийн
хавар

Хүүхдийн болон эцэг эхийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Хүүхдийн танин мэдэхүйн хөгжлийн талаар мэдээллийг бэлдсэн 
хуудсаар өгнө /Бүлэг 3. 3.1/

4

Цэцэрлэгийн 
бэлтгэл 
бүлгийн 
багш 

Жил 
бүрийн
хавар

Өдөр тутмын багшлах явцдаа хийдэг нарийвчилсан бүтэцтэй 
ажиглалт, чөлөөт ажиглалтын үр дүнд тулгуурлан: 
Хүүхдийн хөгжил чадварын талаар мэдээлэлтэй болох /Бүлэг 3/
Хүүхдийн өөрийгөө илэрхийлэх /3.2/
Өөрийгөө удирдах чадвар /3.3/
Жижиг булчингийн хөгжил тухай мэдээллийг бэлдсэн хуудсаар 
өгнө /3.4/
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5
Сургуулийн 
нийгмийн 
ажилтан

Жил 
бүрийн
хавар

Хүүхдийн хөгжил, чадварын тухай мэдээллийг цэцэрлэгийн 
багш эцэг, эхэээс цуглуулж, боловсруулалт хийнэ /Бүлэг 3/

6 Өрхийн эмч
Жил 

бүрийн
хавар

Хүүхдийн эрүүл мэндийн мэдээллийн “Эх хүүхдийн эрүүл 
мэндийн дэвтэр”-ийн зөвхөн 56-57 дугаар хуудсын мэдээлэл 
гаргаж өгөх /Бүлэг 2/

7
Сургуулийн 
эмч 

Жил 
бүрийн
намар

Хүүхдийн эрүүл мэндийн мэдээллийг цуглуулан боловсруулах 
/Бүлэг 2/

8
Хорооны 
нийгмийн 
ажилтан 

Жил 
бүрийн
хавар

Нэгдүгээр ангид элсэх хүүхдийн бүртгэлийг гаргаж сургуулийн 
нийгмийн ажилтанд гаргаж өгнө

9
Нэгдүгээр 
ангийн багш

Жил 
бүрийн 
Намар 
Хавар

Хүүхдийн  хөгжил, чадварын ахицыг ажиглаж үнэлэх хуудастай 
ажиллана /4.1/
Мэдээллийг  аргачлалын дагуу боловсруулж сурах /4.2/
Хүүхдийн хувийн мэдээллийг  “360 хэмийн тархалтын хүснэгт”-
ийн аргаар боловсруулж, ашиглаж сурах /4.3/
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БҮЛЭГ 1.  ХҮҮХДИЙН ХУВИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ

              

 1.1  ХҮҮХДИЙН ХУВИЙН  МЭДЭЭЛЭЛ

Зорилго: Хүүхдийн хувийн болон гэр бүлийн талаарх  мэдээллийг цуглуулах 

Хүрэх үр дүн:  Багш хүүхдийн болон эцэг, эх, гэр бүлийн талаарх шаардлагатай  
мэдээллийн сантай болно.

Эзэмших агуулга:
� Хүүхдийн хувийн мэдээллийн бүтэц, цуглуулах арга зам

� Хүүхдийн хувийн мэдээллийг цуглуулахад эцэг эхийн оролцоо, хүлээх үүрэг 
хариуцлага

Аргачлал
� Үндсэн мэдээлэл-30 мин

� Хэлэлцүүлэг-60 мин 

Хэлэлцүүлэг: Сургалтад оролцогчдыг багаар зохион байгуулж, сургуульд 
элсэж буй хүүхдийн болон гэр бүлийн талаарх мэдээллийг хэн, хэзээ, хэнээс 
цуглуулж болох хувилбарууд, мэдээллийг цуглуулах арга, цуглуулсан 
мэдээллээ  ашиглах боломжийн талаар  хэлэлцэнэ.

Үр  дүнг танилцуулах арга: Багууд хүүхдийн хувийн мэдээлэл цуглуулахад илэрч 
буй тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга замыг эргэцүүлэх, эрэмбэлэх замаар 
хэлэлцэж, үр дүнгийн нэгтгэлийг танилцуулна. Эдгээр цуглуулсан мэдээллээс багш 
сургалтын төгсгөлд сурагчдыг олон талаас судлах, “360 хэмийн тархалтын хүснэгт”-д 
оруулах хэрэгцээт мэдээлэл буюу өгөгдөлтэй болно.

Зөвлөмж: Тухайн мэдээллийг цуглуулахад багшийн зүгээс анхаарах зүйл,  
мэдээллийг цуглуулах, ашиглах тухай

ХҮҮХДИЙН ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН БҮтЭЦ

Хүснэгт 3

№ Мэдээллийн чиглэл Мэдээллийн зорилго
Мэдээллийн эх 

сурвалж  
Цуглуулах 
хугацаа 

М
эд

ээ
лэ

л 
ц
уг

лу
ул

ах
 

хү
м

үү
с 

 

                 1. Хүүхдийн хувийн мэдээлэл

су
рг

ал
ты

н 
м

ен
еж

ер
, 

ни
й
гм

и
й
н 

аж
и
лт

ан1 Хүүхдийн хувийн 
мэдээлэл

Хүүхдийн талаарх 
ерөнхий мэдээлэл 
цуглуулах

Эцэг, эх Хүүхдийг 
сургуульд 
бүртгэх үед

2 Хүүхдийн эцэг эх, 
гэр бүлийн талаарх  
мэдээлэл

Хүүхдийн эцэг эх, 
асран хамгаалагч, ам 
бүл, ар гэрийн  талаар 
мэдээлэл цуглуулах

Эцэг, эх
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3 Судалгаа: 
  /Асуулга/

Хүүхдийн сургуульд 
бэлэн байдлыг 
хангахад эцэг эхийн 
оролцоо, хүлээх 
үүрэг хариуцлагыг  
нэмэгдүүлэх

 Цэцэрлэгт 
хамрагдаагүй 
хүүхдийн эцэг 
эх

                 2. Хүүхдийн эрүүл мэндийн талаарх мэдээлэл

2.1 Хүүхдийн эрүүл 
мэндийн мэдээллийн 
хуудас 

Хүүхдийн эрүүл 
мэндийг хамгаалах, 
болзошгүй эрсдлээс 
урьдчилан сэргийлэх 
мэдээлэлтэй болох

Эцэг, эх Хүүхдийг 
сургуульд 
бүртгэх үед

су
рг

ал
ты

н 
м

ен
еж

ер
, 

ни
й
гм

и
й
н 

аж
и
лт

ан

2.2 5 настай хүүхдийн 
эрүүл мэндийн үзлэг, 
дархлаажуулалт

Хүүхдийн эрүүл 
мэндийн талаарх 
сургуульд бэлэн 
байдлыг үнэлэх

Өрхийн 
эмнэлэг: Эх 
хүүхдийн 
эрүүл мэндийн 
дэвтэр 
/ 56-57 
хуудас/ 

ХҮҮХДИЙН ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ БҮРДҮҮЛЭХЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛс 

Эцэг эхийн хувьд хүүхдийн хувийн мэдээллийг өгөхдөө дараах зүйлийг 
анхаарна. Үүнд: Хүүхдийн хувийн мэдээллийн 11 дэх асуулт буюу “Айлын хэд 
дэх хүүхэд”  болохыг тоогоор бичихийн зэрэгцээ ууган, отгон, дундах гэсэн нэмэлт  
үгээр хариулж болно.

� 13 дахь асуултыг  хариулахдаа  эцэг эх нь салсны улмаас хэн нэгэнтэйгээ хамт 
амьдардаг бол хагас өнчинд хамаарахгүй.

� Нийгмийн халамжийн  тухай хуулийн  3.1.7.“Бүтэн өнчин хүүхэд” гэж эцэг, эх 
нь тогтоогдоогүй, эсхүл эцэг, эх нь хоёул нас барсан, сураггүй алга болсон, 
эрх зүйн чадамжгүй, эцэг, эх байх эрхээ шүүхийн шийдвэрээр хязгаарлуулсан, 
хасуулсан бол тухайн шийдвэр хүчин төгөлдөр байх хугацаанд, түүнчлэн эцэг 
тодорхойгүйн улмаас эхтэйгээ амьдарч байгаад эх нь нас барсан, гэр бүл салсны 
улмаас асрамждаа авсан эх /эцэг/ нь нас барсан 18 хүртэлх насны хүүхдийг хэлнэ.

� Тус мэдээллийг нэгдүгээр ангийн багшийн ажилд дэмжлэг үзүүлэх үүднээс 
хүүхдийг сургуульд бүртгүүлэх үед сургуулийн нийгмийн ажилтан, сургалтын 
менежер хамтран эцэг эхчүүдэд И-мэйл хаягаар илгээх болон цаасан хэлбэрээр 
мэдээлэл цуглуулж болно.

� Хүүхдийн хувийн мэдээллийг БУМС /Боловсролын удирдлага мэдээллийн 
систем/-ын асуулгатай нийцүүлэн боловсруулсан тул багш ажилдаа шууд  
ашиглаж болно.

� Эдгээр мэдээллийг цуглуулахтай уялдаж сургуулиуд элсэлтийн ажлыг зохион 
байгуулах дэг, журмыг шинэчлэн боловсруулах зэргээр сургуулийн менежментэд 
шинэ хандлагыг төлөвшүүлэх нь зүйтэй.
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1.1 ХҮҮХДИЙН ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

1. Хүүхдийн ургийн овог.................

2. Хүүхдийн овог ......................................  Нэр..............................

3. Төрсөн  улс .................   4. Төрсөн он ....... сар ........ өдөр   5. Жил.........    

6. Ястан, үндэстэн.................      7.  Регистрийн дугаар .....................

8. Хүйс: Эрэгтэй Эмэгтэй /Аль нь болохыг доогуур зурах/   

9. Төрсний гэрчилгээ №  ............................

10. Харьяалал: 

Аймаг, нийслэл................................сум, дүүрэг...................................баг, 
хороо...................................

11. Айлын  хэд дэх хүүхэд    .....................  12. Төрсөн орд  ...........            

13. Хагас/ бүтэн өнчин  /доогуур нь зурах/                   

14. Сургуульд орохын өмнөх цэцэрлэгт хамрагдсан байдал / тохирох үсгийг  
дугуйлаарай/

а. Цэцэрлэгт хамрагдсан б. Хамрагдаагүй шалтгаан..........................................

15. Хэрвээ цэцэрлэгт  хамрагдсан  бол дараах хувилбараас сонгоно уу.
а. Цэцэрлэгийн үндсэн сургалт 

б. Хувилбарт сургалт   

16. Цэцэрлэгийн талаарх мэдээлэл:

а ................ аймаг, нийслэл ..................сум, дүүрэг    ...........  дугаар цэцэрлэг

б.  Цэцэрлэгт явсан хугацаа /жилээр/ оны .... сараас  ........ оны ... сар хүртэл

17. Сурагчийн гар утасны дугаар /хэрэв утастай  бол/ ....................................... 

..................................................................................................................................

Үнэн зөв мэдээлэл өгсөн:

Эцэг эхийн нэр ...........................................................  

Гарын үсэг...................                       он..................сар ..............өдөр
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1.2 ХҮҮХДИЙН ЭЦЭГ ЭХ,  ГЭР БҮЛИЙН тАЛААРХ  МЭДЭЭЛЭЛ 

Хүүхдийн овог нэр .................................  огноо:.......он....... сар.... өдөр ...........
................................................................................................................................      

  Хүснэгт 4

1.1 Эцгийн нэр 1.2 Гар утас 1.3 Ажлын утас 1.4 И-мэйл хаяг

1.5 Эцгийн  мэргэжил 1.6 Эцгийн боловсрол 1.7 Ажлын газар 1.8 Эрхэлдэг ажил

2.1 Эхийн нэр 2.2 Гар утас 2.3 Ажлын утас 2.4 И-мэйл хаяг

2.5 Эхийн  мэргэжил 2.6 Эхийн боловсрол 2.7 Ажлын газар 2.8 Эрхэлдэг ажил

3.1 Асран хамгаалагчийн нэр 
/Хүүхдийн хэн болох/ 3.2 Гар утас 3.3 Ажлын утас 3.4 И-мэйл хаяг

3.5 Асран хамгаалагчийн 
мэргэжил

3.6 Асран 
хамгаалагчийн 

боловсрол

3.7 Ажил эрхэлдэг 
эсэх

3.8 Ажлын газар

4.1 Ам бүлийн тоо

4.2 Ам бүлийн 
гишүүд /хэн 

хэнтэйгээ хамт 
амьдардаг/

4.3 Гэртээ 
амьдардаг эсэх 

4.4 Аль нэг 
хамаатныд 

амьдардаг бол 
бичээрэй/ 

4.5 Гэрийн хаяг 4.6 Дүүрэг
4.7 Хороо, 

Гудамж, байр /
хашаа/ №

4.8 Хөдөө орон 
нутгаас ирсэн эсэх

5.1 Амьжиргааны 
баталгаажих доод түвшнээс 

доогуур орлоготой  эсэх

5.2 Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүнтэй 

амьдардаг эсэх

5.3 Эцэг эх нь 
хоёулаа тэтгэвэрт 

гарсан  эсэх

5.4 Эцэг эх нь 
хоёулаа ажилгүй   

эсэх

Тийм/ үгүй Тийм/ үгүй Тийм/ үгүй Тийм/ үгүй

5.5  Гурав ба түүнээс дээш 
хүүхэд нь ЕБС-д суралцдаг 

эсэх

5.6 Эцэг эх нь 
малчин эсэх

5.7 Гэр бүлийн талаарх багшийн 
мэдвэл зохих бусад нэмэлт мэдээлэл

Тийм/ үгүй Тийм/ үгүй

6.1 Эцэг эх нь хамт 
амьдардаг эсэх

6.2 Гэрээс сургууль 
хүрэх зам /

ойролцоогоор/ хэдэн 
км, эсвэл хэдэн 

буудал болох талаар

6.2 Гэрээс сургууль хүрэх замд ямар 
нэгэн аюултай зүйл  байгаа юу? 

Танилцаж,  үнэн зөв мэдээлэл өгсөн: 
Эцэг эхийн нэр .................................                    Гарын үсэг..............................             
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                      ЭЦЭГ, ЭХ, ГЭР БҮЛИЙН тАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ БҮРДҮҮЛЭХЭД 
АНХААРАХ ЗҮЙЛс 

Хүүхдийн эцэг эх, гэр бүлийн талаарх мэдээллийг бүрдүүлэхдээ хүснэгтийн 
харгалзах нүдэнд  мэдээллийг товч тодорхой бөглөнө.  Багш мэдээлэл цуглуулахдаа  
хүүхдийн эцэг эх, гэр бүлийн талаарх  мэдээлэлд хүндэтгэлтэй  хандаж багшийн 
мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахина1.

2.1.1 Суралцагчдын нийгэм-соёлын ялгаатай байдал, нийгмийн гарал, эцэг эх, 
асран хамгаалагчдынх нь боловсрол, амьжиргааны түвшин, өөрийн нь суралцах 
чадвар, гадаад өнгө үзэмжээр нь ялгаварлахгүй хандан сурлагын амжилтыг 
бодитой үнэлэх,

2.1.2 Багшаас суралцагчид тавих шаардлага нь тэдний бие бялдар, оюун ухаан, 
нийгэмшихүйн хөгжлийн онцлог байдалд тохирсон байх бөгөөд тогтоосон журмыг 
зөрчиж, гэр бүлийн байдал, хүүхдийн хөгжил, суралцах чадвараар нь ялгаварлан 
сургууль, цэцэрлэгт элсүүлэхээс татгалзах, хичээл, сургуулиас хөөх, шилжүүлэх 
зэргээр  сургууль завсардуулахгүй байх,

2.1.3  Суралцагчийн хувийн  нууцыг чанд хадгалан, тэдний нэр төр, үзэл бодлыг 
үгээр басамжлан доромжлох, бие махбодийн шийтгэл үзүүлэхгүй байх

Эцэг эхчүүд хүүхдийн хувийн мэдээллийг бүрдүүлэхдээ дараах зүйлийг 
анхаарна, Үүнд:

• Асуултын 6.2-Жишээ нь баригдаж буй барилга, ухсан болон траншейны нүх, 
аюул учруулж болзошгүй газар, гэрэлгүй гудамж, халтиргаа үүсдэг хэсэг гэх мэт

Сургуулийн зүгээс  хүүхдийг сургуульд бүртгэх үед эдгээр мэдээллийг цуглуулах 
талаар эцэг эхчүүдэд зориулсан уулзалт, сургалт зохион байгуулна.

1. БСШУ-ны сайдын 2007 оны 41 дүгээр тушаалын хавсралт/ 
 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн багшийн ёс зүйн дүрэм/-ээс
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1.3 сӨБ-Д ХАМРАГДААГҮЙ ХҮҮХДИЙН ЭЦЭГ ЭХЭЭс ЦУГЛУУЛАХ АсУУЛГА

Мэдээлэл цуглуулах агуулгын хүрээ, чиглэл

Зорилго: Хүүхдийн хөгжлийн талаарх нэн шаардлагатай мэдээллийг эцэг эхээс 
урьдчилан  цуглуулж багшийн ажилд дэмжлэг үзүүлэх   

 Хийгдэх үйл ажиллагаа: 6-8 дугаар хүснэгтийг бөглөж мэдээлэл цуглуулна.

   Та асуултыг анхааралтай уншиж, сонгон бөглөхдөө + тэмдэг бичнэ үү.

Хүүхдийн овог, нэр............................ огноо: ..........он ..........сар .............өдөр

2. Танин 
мэдэхүйн 
чадвар

4. Давуу 
тал, дадал 

хэвшил

3. Зан 
төлөв, 

өөрийгөө 
илэрхийлэх 

чадвар

Хүүхдийн 
хөгжил, 
чадвар

1. Жижиг 
булчингийн 

хөгжил

Зураг 1

Хүснэгт 5

1. Хүүхдийн жижиг булчингийн хөгжлийн  талаарх мэдээлэл

№        Асуулт                          Хариулт
 А. Байнга
/3 оноо/

Б. Заримдаа
/2 оноо/

В. Үгүй
/1 оноо/

Г. Хариулж 
мэдэхгүй /0/

1 Үзэг,  харандааг зөв  бариад зурж, бичдэг

2 Хувцасны товчоо зөв товчилж, тайлдаг 
3 Аливаа дүрсийг хайчилж, цавуудаж наадаг

4 Зургийг харандаа, фломастраар зураас 
давуулахгүй буддаг

5 Шагай няслах наадгайгаар тоглодог
Дүн (хэдэн + тэмдэг байгааг бичнэ)

№
Авбал 

зохих оноо
Авсан оноо

Гүйцэтгэлийн 
хувь

Багшийн тэмдэглэл 

1 К1 =15 K2=... K3=... %

Үнэлэх аргачлал: 
Нийт авах оноо К1=15
Нийт авсан оноо K2=А*3+Б*2+В*1+Г*0  томъёогоор бодно.
Гүйцэтгэлийн хувь k3=k2*100/k1%



“ХҮҮХДИЙН ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦУГЛУУЛЖ, АШИГЛАХ АРГА ЗҮЙ” сУРГАЛтыН МоДУЛь

15

Хүснэгт 6

2. Хүүхдийн танин мэдэхүйн хөгжлийн талаарх мэдээлэл

№        Асуулт                          Хариулт
 А. Байнга
/3 оноо/

Б. Заримдаа
/2 оноо/

В. Үгүй
/1 оноо/

Г. Хариулж 
мэдэхгүй
/0 оноо/

1 1-10 хүртэл тоог тоолж чаддаг

2
Дүрс ялгаж чаддаг. Жишээ нь: дугуй, 
дөрвөлжин, гурвалжин гэх мэт

3
Хийх дуртай зүйлээ өөрийн үгээр 
тайлбарладаг. Жишээ нь: зурагтай ном 
үзэх, үлгэр ярих, зураг зурах гэх мэт 

4
Аливаа зүйлийн ялгаатай, төстэй талыг 
ажиглаж хэлдэг. Жишээ нь: юмсын өнгө, 
хэлбэр, хэмжээ гэх мэт

5
Юмс, үзэгдлийн учир шалтгааныг олох  
асуулт тавьдаг  

Дүн (хэдэн + тэмдэг байгааг бичнэ)

Үнэлэх аргачлал: 
Нийт авах оноо К1=15
Нийт авсан оноо K2=А*3+Б*2+В*1+Г*0  томъёогоор бодно.

Гүйцэтгэлийн хувь k3=k2*100/k1%

№ Авбал зохих оноо Авсан оноо Гүйцэтгэлийн хувь Багшийн тэмдэглэл 
1 К1 =15 K2=... K3=... %

 Хүснэгт 7
3.  Хүүхдийн зан төлөв, өөрийгөө илэрхийлэх чадварын талаарх мэдээлэл

№        Асуулт                             Хариулт
А. Байнга
/3 оноо/

Б. Заримдаа
/2 оноо/

В. Үгүй
/1 оноо/

Г. Хариулж 
мэдэхгүй
/0 оноо/

1
Таны хүүхэд хүний  үгэнд ордог уу? 
/Өөрөөр хэлбэл дуулгавартай юу?

2
Танай хүүхэд баярласан талархсанаа 
илэрхийлдэг үү?

3
Танай хүүхэд гэмээ ухаарч бусдаас уучлалт 
гуйдаг уу? 

4
Танай хүүхэд өөрт тулгамдсан зүйлээ илэр хийлж 
чадах уу?  Жишээ нь би  00-д ормоор байна, 
миний толгой өвдөөд байна гэх мэт

5 Танай хүүхэд хүнтэй зөв, эелдэг мэндэлдэг үү?

Дүн (хэдэн + тэмдэг байгааг бичнэ)

Үнэлэх аргачлал:
Нийт авах оноо К1=15

Нийт авсан оноо K2=А*3+Б*2+В*1+Г*0  томъёогоор бодно.
Гүйцэтгэлийн хувь k3=k2*100/k1
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№
Авбал зохих 

оноо
Авсан 
оноо

Гүйцэтгэлийн 
хувь

Багшийн тэмдэглэл 

1 К1 =15 K2=... K3=... %

Хүснэгт 8

4. Хүүхдийн давуу тал ба  дадал хэвшлийн талаарх мэдээлэл           

№
       Асуулт                          Хариулт

 А. Байнга
/3 оноо/

Б. Заримдаа
/2 оноо/

В. Үгүй
/1 оноо/

Г. Хариулж 
мэдэхгүй
/0 оноо/

1 Танай хүүхэд өөрийн эд зүйлээ таньж, 
хямгаддаг уу? Жишээ нь ном, тоглоом 
зэргээ хураадаг, үзэг харандаа, малгай 
бээлийгээ таньдаг гэх мэт

2 Танай хүүхэд бусдад чин сэтгэлээсээ 
туслах дуртай юу? 

3 Танай хүүхэд 00-д зөв бие засдаг уу? 
бусдын тусламжгүй өөртөө үйлчилж 
чаддаг

4 Танай хүүхэд  гараа бохирдсон тоолонд 
угаадаг уу? цэвэрч нямбай байдал

5 Танай хүүхэд орчиндоо, гудамж талбайд 
цаас, хог хаядаг уу? эмх цэгцтэй байдал

Дүн (хэдэн + тэмдэг байгааг бичнэ)

Үнэлэх аргачлал: 
Нийт авах оноо К1=15
Нийт авсан оноо K2=А*3+Б*2+В*1+Г*0  томъёогоор бодно.
Гүйцэтгэлийн хувь k3=k2*100/k1

№
Авбал 

зохих оноо
Авсан 
оноо

Гүйцэтгэлийн 
хувь

Багшийн тэмдэглэл 

1 К1 =15 K2=... K3=... %

Тайлбар: Багш дээрх мэдээллээс хүүхдийн хөгжлийн талаарх ерөнхий баримжаатай болно.
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БҮЛЭГ 2. ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН  МЭДЭЭЛЭЛ

(Эцэг эх, өрхийн эмчийн оролцоотой цуглуулах мэдээлэл)

Зорилго: Багш хүүхдийн эрүүл мэндийн мэдээлэлтэй танилцаж, сурах чадварт 
нөлөөлөхүйц асуудлыг  илрүүлэх   

Хүрэх үр дүн: Хүүхдийн эрүүл мэндийн талаарх ерөнхий мэдээллийг 
урьдчилан цуглуулснаар хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулж, сургалтын явцад 
хүүхдэд тохиолдож болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлнэ.

Эзэмших агуулга:
� Хүүхдийн эрүүл мэндийн талаарх мэдээлэл

� Сургууль ба  өрхийн эмнэлгийн  хамтын ажиллагаа

Аргачлал
� Үндсэн мэдээлэл - 30 мин

� Дасгал ажил - 20 мин 

Оролцогчдод хүснэгт 6-г танилцуулж, үүний дагуу мэдээлэл цуглуулах дасгал 
ажил хийнэ. Эдгээр цуглуулсан мэдээллээс багш сурагчдыг бүх талаас нь 
судлах судалгааны нэгтгэл болох “360 хэмийн тархалтын хүснэгт”-д буулган 
оруулах хэрэгцээт өгөгдөлтэй болно. 

Хүрэх үр дүн: Хүүхэд бүрийн эрүүл мэндийн асуудлаар мэдээлэл цуглуулж, 
сурагчдад багаас нь эрүүл мэндийн боловсролтой болгоход туслах, хүүхдийн сурах 
чадварт бодитой дэмжлэг үзүүлэх арга замд суралцана. 

Хүүхдийн эрүүл мэндийн мэдээлэл дараах бүтэцтэй:

1. Хүүхдийн эрүүл мэндийн хуудас

2. Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр /ЭМЯ-наас гаргасан “Эх хүүхдийн эрүүл 
мэндийн дэвтэр”-ийн 56-57 дугаар хуудас/

3. Мэдээллийг ашиглах зөвлөмж
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ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН  МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАс

Хүүхдийн овог...................................    Нэр..........................

Төрсөн он сар өдөр      ...................

Эрүүл  мэндийн дэвтрийн дугаар.........................

Огноо:  .....он....сар......өдөр

Хүснэгт 9

№ Агуулга Үгүй Тийм Тайлбар

1 Дархлаа, 
амны хөндий

Дархлаа султай, өвчлөмтгий эсэх

Суурь өвчтэй, амархан ядардаг 
эсэх

Шүд эрүүл бүрэн бүтэн эсэх

Амьсгалын замын өвчтэй эсэх

2
Хөгжлийн  
бэрхшээл

Оюун ухааны бэрхшээлтэй эсэх

Сонсголын бэрхшээлтэй эсэх

Хэл ярианы бэрхшээлтэй эсэх

Тулах эрхтний бэрхшээлтэй эсэх

Харааны бэрхшээлтэй эсэх

3 Балчир нас
 Хэлд орсон нас (бичих) 

Вакцинд хамрагдсан эсэх

4
Анхаарах 
зүйл

Хориотой хоол, хүнс байгаа эсэх
Харшилтай эсэх

Халдварт өвчнөөр өвдсөн эсэх

5 Өсөлт 
Биеийн жин /кг/              

Биеийн өндөр /см/

6 Бусад 
мэдээлэл

Цусны бүлэг

Осол, гэмтэлд орж байсан

Мэс засалд орж байсан эсэх

Жич: 1. Эцэг эх “тийм” гэсэн хариулт өгөх бол “тайлбар” хэсэгт  тодруулга өгнө.

 2.Вакцинд хамрагдсан эсэхийг “Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтрийн 
57-р хуудсыг бөглөсөн өрхийн эмнэлгийн эмчийн тэмдэглэлийг үндэслэн 
хариулна.

         

Эцэг эхийн овог, нэр.........................,                     огноо: ....он.... сар ....өдөр 

Эцэг эхийн гарын үсэг ........................                          

                                                   



“ХҮҮХДИЙН ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦУГЛУУЛЖ, АШИГЛАХ АРГА ЗҮЙ” сУРГАЛтыН МоДУЛь

19

МЭДЭЭЛЛИЙГ АШИГЛАХ ЗӨВЛӨМЖ

•	 Хүүхдийн	эрүүл	мэндийн	талаарх	мэдээллийг	цуглуулахад		бага	ангийн	багш,	
сургалтын менежер, нийгмийн ажилтнаас гадна сургуулийн эмч, биеийн 
тамирын багш  оролцоно.

•	 Хүүхдийн	 эрүүл	 мэндийн	 талаарх	 мэдээллийг	 цуглуулах	 явцад	 хөгжлийн		
бэрхшээлтэй хүүхэд бүртгэгдвэл онцгойлон анхаарч, шаардлагатай гэж үзвэл 
нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг, оношлогооны дүнд тулгуурлан зөвлөгөө 
өгнө. 

•	 Бусад	эрүүл	мэндийн	асуудалтай	хүүхдүүдийн	эцэг	эхчүүдэд	зөвлөгөө	өгнө.	
 /Жишээ нь: шүд нь өвчилсөн хүүхдийг бүртгэснээс хойш хичээл эхлэх хүртэлх 

хугацаанд шүдийг нь эрүүлжүүлэх үүрэг чиглэлийг эцэг эх, асран хамгаалагч 
нарт өгч ажиллана/

•	 Хүүхдийн	 цусны	 бүлгийг	 шинжилгээгээр	 заавал	 тогтоолгох	 хэрэгтэй	 бөгөөд	
багш  болзошгүй эрсдлийн үед цусны бүлгийг мэдэж байх шаардлагатай. 

•	 Эцэг,	эх	хүүхдээ	сургуульд	бүртгүүлэхээр	ирэхдээ	“Эх	хүүхдийн	эрүүл	мэндийн	
дэвтрийн” 56-57 дугаар хуудсыг өрхийн эмчээр бөглүүлж ирнэ. (Эх, хүүхдийн 
эрүүл мэндийн дэвтэр) Үүнийг сургуулийн захиргаа хүүхдийг сургуульд бүрт-
гүүлэхэд  бүрдүүлж ирэх  материалын жагсаалтад заавал тусгана. Хавсралт 1. 

•	 Ангийн	багш	цаашид	сургуулийн	эмч,	биеийн	тамирын		багш		нартай		хамтарч	
хүүхдийн эрүүл мэндийн үзлэг болон холбогдох судалгааг үргэлжлүүлэн 
цуглуулж, мэдээллийн санг баяжуулж хамтарч ажиллах нь зүйтэй.
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БҮЛЭГ 3. ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, чАДВАРыН тАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Мэдээлэл цуглуулах агуулгын хүрээ, чиглэл:
Зураг 2

Чиглэл бүрийн агуулгад хүүхдийн суралцах чадварт хамаарах агуулга түлхүү 
орсон.

Хүснэгт 10

№ Чиглэл Агуулга

1.
Танин 

мэдэхүйн 
хөгжил

Хүрээлэн буй орчны талаар мэдлэг туршлагын хуримтлал, улирлын дагуу 
амьтан ургамлын амьдралд гарах өөрчлөлтийг ярих, аливаа зүйлсийг 
нэгтгэн ерөнхий нэрийг хэлэх,  зүг чиг баримжаалах, үсэг, дүрс, өнгө таних, 
эд зүйлсийг тоолох, өчигдөр, өнөөдөр, маргааш гэдэг үгсийг хэрэглэх

2.
Өөрийгөө 

илэрхийлэх
чадвар 

Өөрийгөө болон гэр бүлээ танилцуулах, өөрт тулгамдсан хэрэгцээгээ 
(цангаж байна, бие засмаар байна гэх мэт) хэлэх, санаа бодлоо бүтэн 
өгүүлбэрээр илэрхийлэх, уншиж өгсөн, ярьсан зүйлийн утгыг ярих, 
өөрийгөө илэрхийлж шаардлагатай үед хамгаалах, бусдад асуулт тавих

3.
Өөрийгөө 
удирдах
чадвар 

Сургалтын үйл ажиллагаанд оролцох, ном, дэвтэр, малгай бээлий бусад 
зүйлсдээ эзэн болох, гараа угаах, хамраа цэвэрлэх, дүрэм журмыг 
баримтлан үйл ажиллагаанд ээлж дараагаар оролцох,  номтой зөв 
харьцах, гудамж талбайд явахдаа хогоо хогийн саванд хийх 

4.
Жижиг 

булчингийн 
хөгжил

Үзгээ зөв барьж зурлага бичих,  харандааг зөв барьж зурах, будах, дүрс 
хайчлах, цавуудан наах, товч товчлох, гутлаа үдэх, эвлүүлдэг зураг (puzzle) 
эвлүүлэх, шагай няслах, зурлагыг дэвтрийн шугамд баримжаалан нямбай 
бичих, том жижиг шүр хэлхэх

1. Танин 
мэдэхүйн 
хөгжил

3. Өөрийгөө 
удирдах 
чавдар

2. Өөрийгөө 
илэрхийлэх 

чавдар

Хүүхдийн 
хөгжил, 
чавдар

4. Жижиг 
булчингийн 

хөгжил

Өмнө 1.3 хэсэгт цэцэрлэгт хамрагдаагүй хүүхдийн хөгжил, чадварын талаархи 
мэдээллийг эцэг, эхээс цуглуулсан. 3-р бүлгээр цэцэрлэгт хамрагдсан хүүхдийн 
хөгжил, чадварын талаарх мэдээллийг цэцэрлэгийн багшаас цуглуулна.
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Хүүхдийн хөгжил,  чадварын талаарх мэдээллийг дараах байдлаар цуглуулна. 

Хүснэгт 11

№ Чиглэл
Мэдээлэл 

өгөх хүмүүс
Хэрэглэгдэхүүн Хугацаа

Мэдээллийг 
цуглуулах хүмүүс

1
Танин мэдэхүйн 

хөгжил
Цэцэрлэгийн 

багш

Ажиглаж, 
тэмдэглэх хуудас

Жил бүрийн 
хавар 

(Жилд нэг 
удаа авна)

Бага боловсролын 
сургалтын менежер, 
Нийгмийн ажилтан

2.
Өөрийгөө 

илэрхийлэх чадвар
Цэцэрлэгийн 

багш

3.
Өөрийгөө удирдах 

чадвар
Цэцэрлэгийн 

багш 

4.
Жижиг булчингийн 

хөгжил 
Цэцэрлэгийн

багш 

Хүүхдийн хөгжлийн ахицыг үнэлэх хуудас

Зорилго: Хүүхэд бүрийн  ерөнхий хөгжил, сурах арга барилын түвшинг 
илрүүлэх,  жижиг булчин, танин мэдэхүй, өөрийгөө илэрхийлэх, удирдах чадварыг  
тодорхойлж, өгөгдлийг MS Excel програм дээр боловсруулан ашиглаж сурах 
(Багш нарт зориулсан аргачилсан тайлбар учраас зөвхөн нэг хүүхдийн мэдээллийг 
боловсруулсан жишээн дээр тайлбарлана)

Хүрэх үр дүн: Ажиглалт үнэлгээний 4 хуудастай ажиллаж, өгөгдлийг MS Excel 
програм дээр боловсруулж, гарсан үр дүнг нэгтгэн  боловсруулна.

Эзэмших агуулга:

1. Ангийн багшид зориулсан хүүхдийн хөгжлийн ерөнхий чадварын ажиглалт 
үнэлгээний  хуудас

2. Өгөгдлийг MS Excel програм дээр боловсруулах аргачлал

Аргачлал: 1. Үндсэн мэдээлэл-30 мин

              2. Дадлага ажил-60 мин. 

сургалтын арга: Идэвхтэй сургалтын арга, компьютерийн лабораторид 
гүйцэтгэх багийн ажил

Дадлага ажил: 

•	 Оролцогч	 багш	 нарт	 хүүхдийн	 хөгжил	 чадварын	мэдээлэл	 цуглуулах	 дасгал	
даалгавар өгч ажиллуулна. 

•	 Оролцогч		нэгдүгээр	ангийн	тухайн	нэг	сурагчийг	сонгон	авч		өөрийн	ажиглалтад	
тулгуурлан үнэлэх, үр дүнг боловсруулах, тооцоолж график байгуулах, 
графикийн муруйг тайлбарлан тодорхойлно. 

•	 Тухайн	 нэг	 сурагчийн	 хөгжлийн	 чадварын	 үзүүлэлтийг	 нэгтгэж,	 нийт	 ангийн	
дундаж үзүүлэлттэй харьцуулж, үнэлгээ хийнэ.



22

“ХҮҮХДИЙН ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦУГЛУУЛЖ, АШИГЛАХ АРГА ЗҮЙ” сУРГАЛтыН МоДУЛь

3.1 тАНИН МЭДЭХҮЙН ХӨГЖИЛ

Та ангийнхаа ........................... г үнэлэхдээ дараах асуулт тус бүрийн хариултын 
хувилбараас тохирох нэг тоог сонгон  дугуйлна уу. (Цэцэрлэгийн багш бөглөнө)

Хүснэгт 12

№
ТАНИН МЭДЭХҮЙН ХӨГЖЛИЙН ШАЛГУУР

Үзүүлэлт

Б
ай

нг
а

За
ри

м
д
аа

 Ү
гү

й

1.
Улирлын дагуу амьтан, ургамлын амьдралд гардаг өөрчлөлтийг ярьдаг. 
Жишээ нь: Намар модны навч шарлан унадаг, өвөл цас ордог. Хавар усны 
шувууд халуун орноос ирдэг гэх мэт

3 2 1

2.
Хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ, таван хошуу мал, хичээлийн хэрэглэл, 
тээврийн хэрэгслийн зураг хараад ерөнхий нэрийг нэрлэдэг

3 2 1

3.
Дугуй, гурвалжин, дөрвөлжин дүрсийг ялгаж, нэрлэж том жижгээр нь 
ялгадаг

3 2 1

4.
Бодит юмс, үзэгдлийн тухай энгийн оньсого таадаг. Жишээ нь: Бөөрөнхий 
хэлбэртэй бидний дуртай тоглооом тэр юу вэ?  

3 2 1

5.
Өөрийн байрлалаас зүг чиг  ялган баримжаалдаг. Жишээ нь: Миний баруун 
талд гулгуур, зүүн талд савлуур байна гэх мэт

3 2 1

6.
Эд юмсыг хэмжээгээр нь өсөх буурах дарааллаар байрлуулан, нэрлэдэг. 
Жишээ нь. Хамгийн урт харандаа, дунд зэргийн харандаа, хамгийн богино 
харандаа гэх мэт

3 2 1

7.
10 хүртэл  юмсыг тоолон дүн тоог хэлдэг. Жишээ нь: Ширээн дээр 10 аяга 
байна. Манай ширээнд 6 хүүхэд сууж байна гэх мэт 

3 2 1

8.
Улаан, ногоон, шар, хар, цагаан, хөх, цэнхэр, ягаан гэх мэт өнгийг  ялган 
нэрлэдэг. Жишээ нь: Би  ягаан даашинзтай гэх мэт

3 2 1

9. Богино үлгэр сонсоод ойлгож, ярьдаг 3 2 1

10.
Өчигдөр, өнөөдөр, маргааш гэдэг үгсийг яриандаа хэрэглэдэг. Жишээ нь: Би 
өчигдөр өвөөгийнд очсон. Маргааш цэцэрлэгтээ явна

3 2 1

БҮГД (дугуйлсан тоонуудын  нийлбэр)

Үнэлэх журам: Авбал зохих оноо 30. 21-30 оноо “Үлгэр жишээч”,  11-20 оноо 
“Сайн”, 10-аас доош оноо “Дэмжлэг хэрэгтэй”

Багшийн тэмдэглэл..................................................................................................

..................................................................................................................................

Багшийн  нэр /.........................../                Гарын үсэг ........................

........... оны .......... сарын ........... өдөр
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3.2 ӨӨРИЙГӨӨ ИЛЭРХИЙЛЭХ чАДВАР

Та ангийнхаа ........................... г үнэлэхдээ дараах асуулт тус бүрийн хариултын 
хувилбараас  тохирох нэг тоог сонгон  дугуйлна уу. (Цэцэрлэгийн багш бөглөнө)

Хүснэгт 13

№
ӨӨРИЙГӨӨ ИЛЭРХИЙЛЭХ

ЧАДВАРЫН ШАЛГУУР

Үзүүлэлт 

Б
ай

нг
а

За
ри

м
д
аа

 Ү
гү

й

1.
Өөрийгөө болон гэр бүл, найз нөхдөө танилцуулдаг. Жишээ нь: Манайх 
ам бүл дөрвүүлээ амьдардаг 

3 2 1

2.
Өөрийн тулгамдсан хэрэгцээгээ илэрхийлдэг. Жишээ нь: Бие засмаар 
байна, ам цангаж байна гэх мэт

3 2 1

3. Өөрийн санаа бодлоо бүтэн өгүүлбэрээр илэрхийлдэг 3 2 1

4. Уншиж ярьсан үлгэрийн утгыг ойлгон бусдад  ярьдаг 3 2 1

5. Бусдын  хөдөлмөрийг хүндлэн, тэдэнд туслах сэтгэлтэй 3 2 1

6. Гэрээсээ цэцэрлэгтээ ирэх замаа тайлбарладаг 3 2 1

7. Сонирхсон зүйлийнхээ тухай асуулт тавьж харилцан ярилцдаг 3 2 1

8.
Өөрийн үйлдэл, сонирхдог зүйлээ  тайлбарладаг. Жишээ нь: Би бүжиглэж 
чадна.  Би усаа гоожуулж орхиогүй, крантаа хаасан гэх мэт

3 2 1

9.
Өөрийн хүсэл сонирхлоо чөлөөтэй илэрхийлдэг. Жишээ нь: Гадаа гарч 
тогломоор байна. Гадаа дугуй унах дуртай гэх мэт

3 2 1

10.
Насанд хүрэгчидтэй харилцаа үүсгэн ярилцдаг. Жишээ нь: Та манай 
ангиас хэнийг авах гэж ирсэн бэ? Би дуудаад өгөх үү? гэх мэт

3 2 1

БҮГД (дугуйлсан тоонуудын  нийлбэр)

Үнэлэх журам: Авбал зохих оноо 30. 21-30 оноо “Үлгэр жишээч”,  11-20 оноо 
“Сайн”, 10-аас доош оноо “Дэмжлэг хэрэгтэй”

Багшийн тэмдэглэл..................................................................................................

..................................................................................................................................

Багшийн  нэр /.........................../                Гарын үсэг ........................

........... оны .......... сарын ........... өдөр
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3.3 ӨӨРИЙГӨӨ УДИРДАХ чАДВАР

Та ангийнхаа /нэр/........................... г үнэлэхдээ дараах асуулт тус бүрийн 
хариултын хувилбараас тохирох нэг тоог сонгон  дугуйлна уу. (Цэцэрлэгийн багш 
бөглөнө)

Хүснэгт 14

№
ӨӨРИЙГӨӨ УДИРДАХ ЧАДВАРЫН ШАЛГУУР

Үзүүлэлт

Б
ай

нг
а

За
ри

м
д
аа

 Ү
гү

й

1. Тоглоом, хүмүүжлийн ажилд оролцдог 3 2 1

2. Хамрын алчуур, салфетка хэрэглэн хамраа цэвэрлэдэг 3 2 1

3.
Тоглоомын дүрмийг баримталж, найзтайгаа зохицож  тоглодог. Жишээ нь: 
Дарааллыг баримтлан ээлжлэн шагай няслах, нясалсан гараар шагайгаа 
авахгүй гэх мэт 

3 2 1

4. Хогоо гудамж талбайд ил хаядаггүй, хогийн саванд хийдэг 3 2 1

5.
Тоглоом, номоо хямгаддаг. Жишээ нь: Тоглоомоо хураадаг, номоо 
бохирдуулж урахгүй нямбай үздэг 

3 2 1

6.
Гараа бохирдсон бүрт зөв угаадаг. Жишээ нь: Бие зассаны дараа гадаа 
тоглож ирээд гараа угаадаг

3 2 1

7.
Өөрийн тоглоом, ном дэвтэр, малгай, бээлийгээ бусдынхаас ялган таньж 
эзэн болдог

3 2 1

8. Багшийн өгсөн үүрэг даалгаврыг сайн  гүйцэтгэдэг 3 2 1

9. Ангиас гарч гадуур явахдаа жагсаалаар явж  хэвшсэн 3 2 1

10. БҮГД (дугуйлсан тоонуудын  нийлбэр) 3 2 1

Үнэлэх журам: Авбал зохих оноо 30. 21-30 оноо “Үлгэр жишээч”,  11-20 оноо 
“Сайн”, 10-аас доош оноо “Дэмжлэг хэрэгтэй”

Багшийн тэмдэглэл...................................................................................................

..................................................................................................................................

Багшийн  нэр /.........................../  Гарын үсэг ........................

........... оны .......... сарын ........... өдөр
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3.4  ХҮҮХДИЙН ЖИЖИГ БУЛчИНГИЙН ХӨГЖИЛ

Та ангийнхаа/нэр/.......................... г үнэлэхдээ дараах асуулт тус бүрийн 
хариултын хувилбараас тохирох нэг тоог сонгон  дугуйлна уу. (Цэцэрлэгийн багш 
бөглөнө)

Хүснэгт 15

№ ЖИЖИГ БУЛЧИНГИЙН ХӨГЖИЛ

Үзүүлэлт

Б
ай

нг
а

За
ри

м
д
аа

 Ү
гү

й

1. Үзэг харандааг зөв  бариад, зурж бичдэг 3 2 1

2. Шагай няслах наадгайгаар нааддаг 3 2 1

3. Зурлагыг дэвтрийн шугамд баримжаалан нямбай бичдэг 3 2 1

4. Зургийг өнгийн харандаа, фломастраар зураас давуулахгүй буддаг 3 2 1

5. Цаасыг дугуй, дөрвөлжин, гурвалжин хэлбэр дүрс гарган хайчилдаг 3 2 1

6. Хайчилсан дүрсээ цавуудаж наадаг 3 2 1

7. Хувцасны товчоо зөв товчилж тайлдаг 3 2 1

8. Гутлын үдээсээ үддэг, үдээс үдэх тоглоом тоглодог 3 2 1

9. Том, жижиг шүр, товчийг утсанд хэлхдэг 3 2 1

10. Эвлүүлдэг зургийг (puzzle) зөв эвлүүлдэг 3 2 1

БҮГД (дугуйлсан тоонуудын  нийлбэр)

Үнэлэх журам: Авбал зохих оноо 30. 21-30 оноо “Үлгэр жишээч”,  11-20 оноо 
“Сайн”, 10-аас доош оноо “Дэмжлэг хэрэгтэй”

Багшийн  тэмдэглэл.................................................................................................

..................................................................................................................................

Багшийн  нэр /.........................../      Гарын үсэг ........................                                      

........... оны .......... сарын ........... өдөр

Ажлын хуудас бүрт оноог гүйцэтгэлийн хувиар илэрхийлэхдээ:

№ Авбал зохих оноо Авсан оноо Гүйцэтгэлийн хувь

1 30 30 100%
2 30 29 93,3%

10 30 1 3,3%
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3.5 МЭДЭЭЛЛИЙГ БоЛоВсРУУЛАХ АРГАчЛАЛ

Алхам 1

MS Excel программ ашиглан судалгааны материал боловсруулахдаа ажлын 
талбарт дараах хүснэгтийг (Хүснэгт 19) байгуулна.

Алхам 2

Хүснэгт дэх дугуйлсан тоонуудын нийлбэрийг олохдоо “countif” функц 
ашиглана. 

Дээрх хүснэгтийн хувьд D15 нүдэнд countif функцийг оруулахдаа эхлээд 
тэнцүүгийн тэмдэг тавьж дараа нь countif гэж бичнэ. Хаалтан дотор D5  буюу тухайн 
үзүүлэлтийн хамгийн эхний нүдний хаяг, D14 буюу хамгийн сүүлийн нүдний хаягийг 
тодорхойлох цэгээр тусгаарлан бичнэ. Жишээлбэл: =countif(D5:D14,”*”)  
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Алхам 3
Тухайн шалгуурын оноог бодохдоо доорх зурган дээр үзүүлсэнчлэн бодно. 

“D15” нүд маань “*” тэмдэг тоолсон нүд, энэхүү нүдээ сурагчийн шалгуурыг үнэлэх 
1,2,3 гэсэн тоонуудаар харгалзах багануудыг үржүүлнэ.

Алхам 4

Нийлбэр онооны томъёо оруулахдаа SUM функц ашиглана. Доорх хүснэгтийн 
хувьд F15 нүдэнд sum функцийг оруулахдаа эхлээд тэнцүүгийн тэмдэг тавьж 
дараа нь Sum гэж бичнэ. Хаалтан дотор C16 буюу тухайн үзүүлэлтийн хамгийн 
эхний нүдний хаяг, E16 буюу хамгийн сүүлийн нүдний хаягийг тодорхойлох цэгээр 
тусгаарлан бичнэ. Доорх зургаар харуулав.  
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Алхам 5

Дээрх алхмуудыг хийсний дараа доорх хүснэгтийг байгуулна.

Алхам 6

Хүснэгтийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг бөглөж дуусаны дараа ангийн дундаж 
оноог AVERAGE функц  ашиглан олно. Тухайн тохиолдолд =AVERAGE(K5:K14) гэж 
бичнэ. 

 



“ХҮҮХДИЙН ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦУГЛУУЛЖ, АШИГЛАХ АРГА ЗҮЙ” сУРГАЛтыН МоДУЛь

29

Алхам 7

Дундаж оноог гаргасны дараа сурагч тус бүрийн графикийг байгуулна. 
Графикийг байгуулахдаа тухайн сурагчаас авсан асуулгын онооны мөрүүдийг 
идэвхжүүлнэ.

 

Insert цэсний Chart командаас тохирох график болон диаграмыг сонгоно.

Алхам 8

Ангийн дунджийг харуулсан графикийг байгуулахдаа ангийн дундаж олсон 
мөрийг идэвхжүүлнэ.

 Insert цэсний Chart командаас тохирох график болон диаграммыг сонгоно.
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Алхам 9

Ангийн дундаж болон сурагч 1-ийг хооронд нь харьцуулсан график 
байгуулахын тулд тухайн хүснэгтээс ангийн дундаж болон сурагч 1-ийн 
мэдээллийг хуулан авч тохирох графикийг байгуулна.

 

Уг графикийг байгуулах арга нь дээрх 2 графикийг байгуулсантай  адил 
байна.
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БҮЛЭГ 4. ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, чАДВАРыН АХИЦыН МЭДЭЭЛЭЛ

Мэдээлэл цуглуулах агуулгын хүрээ, чиглэл:

ХҮҮХДИЙН  ХӨГЖИЛ, чАДВАРыН АХИЦыГ АЖИГЛАЖ ҮНЭЛЭХ ХУУДАс

сурагчийн ерөнхий чадварын бүтэц 

Хүснэгт 16

№ Чиглэл Агуулга

1.

Та
ни

н 
м

эд
эх

үй
н 

хө
гж

и
л

Сэтгэн бодох: Хүрээлэн буй орчны талаар мэдлэг туршлагын хуримтлал, 
суралцах сэдэл, сониуч, сэтгэн бодох (сэтгэхүйн үйлдэл гүйцэтгэх) нэгтгэн 
дүгнэх, зүг чиг баримжаалах, үсэг, дүрс, өнгө таних, эд зүйлсийг тоолох

Асуудал шийдвэрлэх: Өөрийн мэдрэмжийг илэрхийлж ойлгуулж чаддаг, сайн 
мууг ялгадаг, аливаа зүйлийн тунгаан бодох, сонголт хийхийг эрмэлздэг

2.

Х
эл

- 
ни

й
гм

и
й
н 

ча
д
ва

р

Харилцах: бусдыг сонсдог, бусдад хүндэтгэлтэй хандах үг хэллэгийг оновчтой 
ашиглах, хэрэгцээгээ илэрхийлэх, зураг харж ярих, үлгэр ярих, шүлэг унших, 
өөрийгөө болон гэр бүлээ танилцуулах, бусдад асуулт тавих, бусдыг ойлгох 
Хамтрах: хосоор хамтран ажиллах, бие биендээ харилцан тусалдаг, мэдэхгүй 
чадахгүй зүйлд бусдаас дэмжлэг хүсч авч чаддаг, сэтгэл хөдлөлөө эвлэг илэрхийлдэг

3.

А
м

ьд
ра

х 
ух

аа
ны

 
ча

д
ва

р

Бие даан суралцах: (юу хүсч, сонирхож буйгаа ойр дотны хүмүүст хэлдэг, 
аливаа зүйлийг дуустал хийж гүйцэтгэх, үзэг харандаагаа зөв барьдаг, өөрийн 
эд зүйлд эзэн болох хандлагатай)

Эрүүл ахуйн зөв дадал, хэвшилтэй, өдөр тутмын амьдралд мөрдөх шаардлагатай 
эрүүл ахуйн дэглэмийг мэддэг болох байгаль орчинтой зөв харилцах: Байгаль 
орчноо таних, мэдрэх, орон нутаг, сургуулийн орчмын уул, усыг нэрлэж мэддэг, 
байгаль цаг уурын үзэгдлийг мэддэг

Мэдээлэл, технологитой ажиллах: Анги, танхим, сургууль орчмын таних 
тэмдэг, тэмдэглэгээг мэддэг, гар утас бусад мэдээллийн хэрэгслийг ашиглах 
сонирхолтой, энгийн үйлдлийг хийдэг

1. Танин 
мэдэхүйн 
хөгжил

2. Хэл-
нийгмийн 
чадвар 

Хүүхдийн 
хөгжил, 
чадвар 

3. Амьдрах 
ухааны 
чадвар

Зураг  3

Нэгдүгээр ангийн сурагчдын хөгжил, чадварын талаархи мэдээллийг хичээлийн 
жилд хоёр удаа (хавар, намар) анги удирдсан багш цуглуулна. 
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 Хүүхдийн хөгжил,  чадварын талаарх мэдээллийг дараах байдлаар цуглуулна.

Хүснэгт 17

№ Чиглэл
Мэдээлэл өгөх 

хүмүүс
Хэрэглэгдэхүүн Хугацаа

Мэдээллийг 
цуглуулах хүмүүс

1 Танин мэдэхүйн 
чадвар

Анги удирдсан 
багш

Ажиглаж, 
тэмдэглэх хуудас

Жилд 2 удаа 
/намар, 
хавар /

Бага ангийн багш 

2. Хэл нийгмийн  
чадвар

Анги удирдсан 
багш

3. Амьдрах ухааны 
чадвар

Анги удирдсан 
багш

ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙН АХИЦыГ ҮНЭЛЭХ ХУУДАс

Зорилго: Сурагч бүрийн ерөнхий хөгжлийг дэмжин, сурах арга барилд 
суурилсан танин мэдэхүй, хэл-нийгэм, амьдрах ухааны чадвар эзэмшилтийн 
ахицыг тодорхойлох, өгөгдлийг MS Excel програмд боловсруулан ашиглаж сурах

Хүрэх үр дүн: Ажиглалт үнэлгээний 8 хуудастай ажиллаж, өгөгдлийг MS Excel 
програмд боловсруулж, гарсан үр дүнг нэгтгэн  “360 хэмийн тархалтын хүснэгт”-д  
буулгаж,  суралцах чадварыг  дэмжихэд ашиглана.

Эзэмших агуулга:
1. Ангийн багшид зориулсан сурагчийн  хөгжлийн ерөнхий чадварын ажиглалт 

үнэлгээний  хуудас

2. Өгөгдлийг MS Excel програмд боловсруулах аргачлал

3. Мэдээлэл 1. “360 хэмийн тархалтын хүснэгт”,  ашиглах тухай

Аргачлал: 1. Үндсэн мэдээлэл-30 мин

  2. Дадлага ажил-60 мин. 

сургалтын арга: Идэвхтэй сургалтын арга, компьютерийн лабораторид гүйцэт-
гэх дасгал ажил

 Дадлага ажил: 
•	Оролцогчдод хүүхдийн хөгжил, чадварын талаар дасгал даалгавар өгч 

ажиллуулна. 

•	 Оролцогч  нэгдүгээр ангийн тухайн нэг сурагчийг сонгон авч  өөрийн ажиглалтад 
тулгуурлан үнэлэх, үр дүнг боловсруулах, тооцоолж график байгуулах, 
графикийн муруйг тайлбарлан тодорхойлно. 

•	 Тухайн нэг сурагчийн хөгжлийн чадварын үзүүлэлтийг нэгтгэж, нийт ангийн 
дундаж үзүүлэлттэй харьцуулж, үнэлгээ хийнэ.
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Багш үнэлгээ хийхдээ анхаарах зүйлс:
•		 Багш өдөр тутам зохион байгуулдаг хичээл, үйл ажиллагааны хүрээнд сурагчдад  

сурах арга барил  хэр зэрэг эзэмшүүлж байна вэ? 

•		 Тухайн сурагчийн хөгжлийн ерөнхий чадвараас алинд илүү дэмжлэг хэрэгтэй 
байна вэ?

•		 Сурагч бүрт  ямар ахиц, өөрчлөлт ажиглагдаж  байна вэ?

•		 Тухайн сурагчийг ангийн нийт сурагчдын дундаж үзүүлэлттэй харьцуулбал  
ямар түвшинд байна вэ?

•		 Үнэлгээний үр дүнд / график/ тулгуурлан эцэг эхтэй юуны талаар зөвлөх вэ?

•		 Үнэлгээний хуудсаар дамжуулж хэдийгээр сурагчдын хөгжлийн ерөнхий 
чадварыг үнэлж байгаа ч  нөгөө талаас багш  ажилдаа өөрийн үнэлгээ, 
мониторинг хийх, багшлахуйн стратегийн алхмаа боловсруулах боломжтой 

•		 Үнэлгээ хийхдээ багш сурагчдыг ганцаарчлан ажиглах, ярилцах, бүтээлийг 
үнэлэх зэрэг чанарын судалгааны арга хэрэглэнэ. 

•		 Багшийн зүгээс хэрэгжүүлж буй энэхүү судалгаа улирлын турш  сурагчдын өдөр 
тутмын  хичээл, үйл ажиллагааны хүрээнд явагдана.

•		 Багш судалгааны явцад гарч буй ахиц өөрчлөлт, үр дүнг  тухай бүрт тэмдэглэх 
нь судалгаа бодитой болох, хожим тусгайлсан зааварчилгаа өгч ажиллахад 
хэрэгтэй.  

•		 Ахиц өөрчлөлтийн тухайд хүүхдийг өөрийн нь өмнөх байдалтай нь, эсвэл 
ангийн нийт сурагчдын дундажтай харьцуулж  үнэлнэ.

Чанарын  үнэлгээ: Маш сайн, сайн үнэлгээний түвшинг ашиглана 

Үнэлгээний хуудас ашиглах заавар:

1.  Үнэлгээний хуудас нь багш танд ажлын ачаалал өгөхгүй хялбар энгийн байхад 
анхаарч боловсруулагдсан болно. 

2.  Ерөнхий хөгжлийн 8 шалгуур бүрийг нарийвчилсан бөгөөд зарим санааг 
тодруулах зорилгоор жишээ авсан болно.

3.  Хөгжлийн ерөнхий чадварыг хөгжлийн ахицыг 2 түвшинд ангилна. Тухайлбал,  
Үнэлгээг багш  өөрийн  ажиглалтад тулгуурлан ”Үүнийг хийж чаддаг”, “Хараахан 
хийж чадахгүй” гэсэн 2 хариултаас сонголт хийж (Сонгох хариултыг * (од) гэж) 
үзүүлэлт бүрт тэмдэглэнэ. 

4.  Тэмдэглэсэн үзүүлэлтэд харгалзах 1 ба 2-оор кодлогдсон шалгуурын нийлбэрийг 
“Кодын нийлбэр дүн” гэсэн сүүлийн мөрөнд бичнэ. 

5.  Ийм маягаар бүх чадвар тус бүрийн дүн буюу кодын нийлбэрийг ашиглан excel 
програмд сурагчийн хөгжлийн ерөнхий чадварын график зурагдана.

6.  Босоо баганын дагуу кодын нийлбэр болох 0-20 тоонуудыг, хэвтээ мөрийн 
дагуу 8 чадварыг байрлуулж, чадвар бүрт харгалзах кодын нийлбэрийг 
тэмдэглэнэ.

7.  Сурагчдын чадварыг үнэлэх хуудас нь тэдний ахиц өөрчлөлтийг хянах, сурах 
барилд сургах чадваруудыг эзэмшүүлэхийг гол зорилгоо болгож буйг багш нар 
анхаарах учиртай. Тухайлбал багш сурагчдын хийж буй зүйлд нарийн анхаарч, 
төвлөрөхийг дэмжих, хийж буй үйл үйлдэл нь сонирхолтой байх, чадвараа 
өөр нөхцөлд буюу хичээл бүрт  ашиглахад анхаарах хэрэгтэй.
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8.  Хүүхдийн хувийн мэдээлэл цуглуулахтай холбоотой сурагчдын хөгжлийн  
чадварын хувийн  хавтас бүрдүүлж ажиллах нь илүү үр дүнтэй. 

 Энэхүү хавтас нь  эцэг эх, гэр бүл, багш нар  хамтран хүүхдийн хөгжлийг дэмжих 
арга зам /стратеги/ төлөвлөхөд  суурь  мэдээлэл болно. Үүнийг бага ангийн 
турш хэрэглэж баяжуулах нь зөвхөн нэгдүгээр ангийн төдийгүй дараагийн суурь 
боловсролын шатанд шилжихэд судалгааны чухал материал болж  сурагчийн 
мэдээллийн цар хүрээ ач холбогдол улам бүр нэмэгдэнэ.

9.  Үр дүнг боловсруулах MS Excel програм дээр ажиллах аргачлал. /4.2-оос хар на уу/

4.1. А ХҮҮХДИЙН  ХЭЛ-НИЙГМИЙН чАДВАРыГ ҮНЭЛЭХ ХУУДАс 1

Сургууль........................... анги, бүлэг..................................................................
Сурагчийн овог,  нэр:  ..........................................................................................
Сурагчийн хөгжлийн ахицыг үзүүлэлт бүрт 2 эсвэл 1 гэсэн тоогоор тэмдэглэнэ.

Хүснэгт 18

№
ХАМТРАН СУРАЛЦАХ ЧАДВАРЫН ШАЛГУУР

Ү
үн

и
й
г 

хи
й
ж

 
ча

д
д
аг

Х
ар

аа
ха

н 
хи

й
ж

 
ча

д
ах

гү
й

Үнэлгээний код 2 1

1 Өөрийгөө болон гэр бүл, найз нөхдөө танилцуулж чаддаг

2
Багшийн зааврыг анхааралтай сонсож, хэрэгжүүлж чаддаг
Жишээ нь: “Номоо аваад номын тавиур дээр тавина уу”

3
Хүрээлэн буй орчныхоо юмс, үзэгдлийг  танин мэдэх оролдлого хийсэн 
асуултууд тавьж чаддаг. Жишээ нь: “Яагаад цас ордог юм бэ?”

4 Эцэг эхийнхээ нэр, эрхэлдэг ажлыг хэлж чаддаг

5 Ямар ч хүнтэй зөв эелдгээр мэндэлдэг

6 Бусдад хүндэтгэл, талархалтай ханддаг /Жишээ нь: Баярлалаа г.м/

7
Өөрт тохиолдсон үйл явдлыг  бусадтайгаа хуваалцаж чаддаг. Жишээ нь: 
Өчигдөр манай дүүгийн төрсөн өдөр болсон

8
Өөрийгөө илэрхийлж чаддаг. Жишээ нь: Баярлаж , гомдож, айж буйгаа 
шууд хэлдэг

9 Буруу зүйл хийснээ ойлгодог, гэмээ ухаардаг.  Жишээ нь: Уучлаарай гэж хэлдэг.

10 Бусад хүүхдүүдтэй чөлөөтэй харилцаж чаддаг
Сонголт тус бүрт харгалзах кодын нийлбэр

Үнэлэх журам: “Маш сайн” 16-20 оноо.  “Сайн”  10-15 оноо  
Багшийн зөвлөгөө...................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Багшийн нэр............................................  Гарын үсэг............................................

.................. он ............ сар ............ өдөр
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4.1.Б ХҮҮХДИЙН ХЭЛ-НИЙГМИЙН чАДВАРыГ ҮНЭЛЭХ ХУУДАс 2

Сургууль........................... анги, бүлэг...................................................................

Сурагчийн овог,  нэр:  ..........................................................................................    

Сурагчийн хөгжлийн ахицыг үзүүлэлт бүрт 2 эсвэл 1 гэсэн тоогоор тэмдэглэнэ.

Хүснэгт 19

№ СУРАГЧИЙН БУСАДТАЙ ХАРИЛЦАХ  ЧАДВАРЫН

ШАЛГУУР

Ү
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хи
й
ж

 
ча
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аг

Х
ар

аа
ха
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хи

й
ж

 
ча

д
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гү
й

Үнэлгээний код 2 1

1 Бусдыг анхааралтай сонсож, ярьсан зүйлийг ойлгодог

2 Бусдад найзыгаа танилцуулж чаддаг

3 Энгийн асуултуудад хариулж чаддаг “ Хэн, Хэзээ, Яагаад? Хаана?”

4
Энгийн асуулт тавьж, хариулт авч чаддаг. Жишээ нь: “Би бие засмаар 
байна, гарч болох уу?”

5 Өөрийн дуртай дууны үгийг цээжээр хэлэх, дуулах дуртай. 

6
Хүүхдүүдтэй  хамтран тоглох, ажиллах дуртай. Жишээ нь: “Хоёулаа хамт 
самбараа арчья”

7 Ном, сургалтын хэрэглэгдэхүүнээ хуваалцдаг.

8
Найзууддаа чин сэтгэлээсээ туслахыг хичээдэг,  амжилтаар нь  бахархдаг. 
Жишээ нь: “Чи ямар мундаг юм бэ”

9 Бусадтай харилцахдаа  бүдүүлэг үг, хэллэг хэрэглэдэггүй

10 Бусадтай  бүтэн өгүүлбэрээр харилцаж, өөрийгөө илэрхийлдэг

Сонголт тус бүрт харгалзах кодын нийлбэр

Үнэлэх журам: “Маш сайн” 16-20 оноо.  “Сайн”  10-15 оноо  
Багшийн зөвлөгөө...................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Багшийн нэр............................................ Гарын үсэг............................................

.................. он ............ сар ............ өдөр  
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4.2.А ХҮҮХДИЙН тАНИН МЭДЭХҮЙН чАДВАРыГ ҮНЭЛЭХ ХУУДАс 1

Сургууль........................... анги, бүлэг.................................................................
Сурагчийн овог,  нэр:  ........................................................................................
Сурагчийн хөгжлийн ахицыг үзүүлэлт бүрт 2 эсвэл 1 гэсэн тоогоор тэмдэглэнэ.

Хүснэгт 20

№ СУРАГЧИЙН СЭТГЭН БОДОХ ЧАДВАРЫН ШАЛГУУР

Ү
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хи
й
ж

 
ча

д
д
аг

Х
ар

аа
ха
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хи

й
ж

 
ча

д
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гү
й

Үнэлгээний код 2 1

1 Аливаа зүйлийн ялгаатай, төсөөтэй талыг ажиглаж мэддэг 

2 Өгөгдлүүдийн тоо, дэс дарааллыг  олж чаддаг

3 1-100 хүртэл тоолж чаддаг

4 Тоон өгөгдлийн утгыг  харж ойлгодог 

5 Дүрс ялгаж чаддаг. Жишээ нь: дугуй, дөрвөлжин, гурвалжин, тэгш өнцөгт

6
Юмс үзэгдлийн  учир шалтгааныг олж,  ойлгохыг хичээсэн асуултыг багшаас 
асуудаг. Жишээ нь: “Борооны дараа яагаад солонго татдаг юм вэ?”

7
Юмс үзэгдлийн холбоо хамаарлыг ойлгодог. Жишээ нь: “Өглөө нар харин 
орой сар гардаг”

8 Шатар, даам  болон  угсрах тоглоомоор тоглох дуртай

9 Жилийн сар,  өдөр, гаригийг  мэддэг, хуанлиас  тухайн өдрөө зааж чаддаг

10 Уншсан зүйлийнхээ утгыг ухаарч ойлгодог, ярьдаг

Сонголт тус бүрт харгалзах кодын нийлбэр

Үнэлэх журам: “Маш сайн” 16-20 оноо. “Сайн” 10-15 оноо  

Багшийн зөвлөгөө...................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Багшийн нэр............................................ Гарын үсэг.............................................

.................. он ............ сар ............ өдөр
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4.2.Б ХҮҮХДИЙН тАНИН МЭДЭХҮЙН чАДВАРыГ ҮНЭЛЭХ ХУУДАс 2

Сургууль........................... анги, бүлэг....................................................................
Сурагчийн овог,  нэр: ............................................................................................  
Сурагчийн хөгжлийн ахицыг үзүүлэлт бүрт 2 эсвэл 1 гэсэн тоогоор тэмдэглэнэ.

Хүснэгт 21

№
СУРАГЧИЙН АСУУДАЛ ШИЙДВЭРЛЭХ 

ЧАДВАРЫН ШАЛГУУР

Ү
үн

и
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ж

 
ча
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аг

Х
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хи
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ж

 
ча

д
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гү
й

Үнэлгээний код 2 1

1
Асуудлаа шийдвэрлэхийн тулд тохиромжтой хувилбарыг  бодож, 
эрэлхийлдэг 

2
Аливаа зүйлийн чухал, чухал бусыг  мэддэг. Жишээ нь:  Кола ундаа 
ууснаас цэвэр ус уух нь дээр  гэх мэт

3
Бусад хүүхдүүдтэй зөрчилдвөл түүнийгээ мэдэрч, асуудлыг шийдвэрлэхийг 
хичээдэг

4
Өөрт тулгамдсан асуудлыг шийдэх гарц олдог. Жишээ нь: Гал гарч байна 
би 101 руу залгах хэрэгтэй.

5 Дасгал даалгавар хийхдээ бусдаас туслалцаа авч чаддаг 

Сонголт тус бүрт харгалзах кодын нийлбэр

Үнэлэх журам: “Маш сайн” 16-20 оноо.  “Сайн”  10-15 оноо  

Багшийн зөвлөгөө....................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Багшийн нэр............................................ Гарын үсэг..............................................

.................. он ............ сар ............ өдөр
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4.3.А ХҮҮХДИЙН АМьДРАХ УХААНы чАДВАРыГ ҮНЭЛЭХ ХУУДАс 1

Сургууль........................... анги,  бүлэг....................................................................

Сурагчийн овог,  нэр:  ............................................................................................

Сурагчийн хөгжлийн ахицыг үзүүлэлт бүрт 2 эсвэл 1 гэсэн тоогоор тэмдэглэнэ.

Хүснэгт 22

№ СУРАГЧИЙН БИЕ ДААН СУРАЛЦАХ 
ЧАДВАРЫН ШАЛГУУР 

Ү
үн

и
й
г 

хи
й
ж

 
ча

д
д
аг

Х
ар

аа
ха

н 
хи

й
ж

 
ча

д
ах
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Үнэлгээний код 2 1

1 Хосоор хамтарч ажиллаж чаддаг

2 Ширээний ард зөв цэх сууж чаддаг болсон

3
Өөрийн анги, биеийн тамирын заал, урлаг заал, цайны газар, номын сан, 
эмчийн өрөө зэргийг  төвөггүй олж чаддаг

4 Сурагчийн дүрэмт хувцас, цүнхээ цэвэр нямбай эдэлдэг

5 Үсгээ хүрээ давуулахгүй, нүдэлж, зөв бичдэг болсон

6 Тоогоо нүдэлж, зөв бичдэг болсон

7
Ном, дэвтэр, хичээлийн хэрэглэлээ  хичээлийн хуваарийн бие даан ялгаж 
чаддаг

8 Гэрийн даалгавараа бие даан хийхэд суралцаж байгаа

9 Ойлгохгүй байгаа зүйлээ багшаасаа эмээлгүй асуудаг

10 Ангид баримтлах дэгийг ойлгож, биелүүлдэг

Сонголт тус бүрт харгалзах кодын нийлбэр

Үнэлэх журам: “Маш сайн” 16-20 оноо.  “Сайн”  10-15 оноо  

Багшийн зөвлөгөө....................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Багшийн нэр............................................ Гарын үсэг..............................................

.................. он ............ сар ............ өдөр
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4.3.Б ХҮҮХДИЙН АМьДРАХ УХААНы  чАДВАРыГ ҮНЭЛЭХ ХУУДАс 2

Сургууль........................... анги, бүлэг.....................................................................

Сурагчийн овог,  нэр:  .................................... .......................................................

Сурагчийн хөгжлийн ахицыг үзүүлэлт бүрт 2 эсвэл 1 гэсэн тоогоор тэмдэглэнэ.

Хүснэгт 23

№ СУРАГЧИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН ЗӨВ ДАДАЛ ХЭВШИЛТЭЙ 
БОЛОХ ЧАДВАРЫН ШАЛГУУР

Ү
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ча

д
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гү
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Үнэлгээний код 2 1

1 Хоол идэхээсээ өмнө гараа савандаж угаадаг

2 Хоол идэхдээ халбага, сэрээгээ зөв барьдаг, амны алчуур, салфетка 
хэрэглэдэг

3 Ахуйн аюулгүй байдлын дүрмийг мөрддөг. Жишээ нь: Разетка, цахилгааны 
утастай болгоомжтой харьцдаг

4 Амны хөндийн ариун цэврийг сахиж, шүдээ угаадаг

5 Чөлөөт цагийг үр ашигтай өнгөрүүлэхийг хичээдэг

Сонголт тус бүрт харгалзах кодын нийлбэр

Жич: 10 шалгууртай түвшинд хүргэх зорилгоор кодын нийлбэрийг 2-оор 
үржинэ.

Үнэлэх журам: “Маш сайн” 16-20 оноо.  “Сайн”  10-15 оноо  

Багшийн зөвлөгөө....................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Багшийн нэр..................................... Гарын үсэг ....................................................

.................. он ............ сар ............ өдөр
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4.3. В ХҮҮХДИЙН АМьДРАХ УХААНы чАДВАРыГ ҮНЭЛЭХ ХУУДАс 3

Сургууль........................... анги,  бүлэг...................................................................

Сурагчийн овог,  нэр:  ...........................................................................................      

Сурагчийн хөгжлийн ахицыг үзүүлэлт бүрт 2 эсвэл 1 гэсэн тоогоор тэмдэглэнэ.

Хүснэгт 24

№
СУРАГЧИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИНТОЙ ЗӨВ 

ХАРИЛЦАХ ЧАДВАРЫН ШАЛГУУР

Ү
үн

и
й
г 

хи
й
ж

 
ча

д
д
аг

Х
ар

аа
ха

н 
хи

й
ж

 
ча

д
ах

гү
й

Үнэлгээний код 2 1

1
Байгалийн үзэгдлийг танин мэддэг. Жишээ нь: Өвөл болж, цас ороход 
хүйтэрч,  хальтиргаа үүсдэг, дулаахан хувцаслах ёстой

2 Сургууль орчны  зүлэг, цэцэг,  мод зэргийг хайрладаг, арчлах хандлагатай

3 Зүг чигээ мэддэг. Жишээ нь: Баруун, зүүн, гэх мэт

4 Дэвтэрт бичих, тэмдэглэх ажиллагаа нь ашиглалт сайтай

5
Хүрээлэн буй орчныхоо уул усны нэрийг мэддэг. Жишээ нь: Манай сургууль, 
гэрийн хажууд Туул гол  урсдаг,  Тасганы овоо, Дамбын рашааны байдаг  
гэх мэт

Сонголт тус бүрт харгалзах кодын нийлбэр

Жич: 10 шалгууртай түвшинд хүргэх зорилгоор кодын нийлбэрийг 2-оор үржинэ.

Үнэлэх журам: “Маш сайн” 16-20 оноо.  “Сайн”  10-15 оноо  

Багшийн зөвлөгөө..................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Багшийн нэр............................................ Гарын үсэг..............................................

.................. он ............ сар ............ өдөр
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4.3. Г ХҮҮХДИЙН АМьДРАХ УХААНы чАДВАРыГ ҮНЭЛЭХ ХУУДАс 4

Сургууль........................... анги, бүлэг.....................................................................

Сурагчийн овог,  нэр:  ............................................................................................  

Сурагчийн хөгжлийн ахицыг үзүүлэлт бүрт 2 эсвэл 1 гэсэн тоогоор тэмдэглэнэ.

Хүснэгт 25

№ СУРАГЧИЙН  МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИТОЙ АЖИЛЛАХ 

ЧАДВАРЫН ШАЛГУУР

Ү
үн

и
й
г 

хи
й
ж

 
ча

д
д
аг

Х
ар

аа
ха

н 
хи

й
ж

 
ча

д
ах

гү
й

Үнэлгээний код 2 1

1
Замын гэрлэн дохио, таних тэмдэг, тэмдэглэгээг мэддэг. Жишээ нь: Гал 
команд, түргэний дугаар, тэмдэг таньдаг

2
Гар утсаа зохистой ашигладаг. Жишээ нь: “Аав, ээж, ах эгчийнхээ дугаар 
луу залгадаг”

3 Телевизээс хүүхдийн дуртай  сувгаа сонгон үзэж чаддаг

4
Гэр бүл, найз нөхөд, ахмад хүмүүсээс асуух замаар  өөрт хэрэгтэй 
мэдээллийг авч чаддаг

5
Компьютер тоглоомд донтдоггүй, мэдээллийн хэрэгслийг зохистой 
хэрэглэдэг

Сонголт тус бүрт харгалзах кодын нийлбэр

Жич: 10 шалгууртай түвшинд хүргэх зорилгоор кодын нийлбэрийг 2 оор үржинэ.

Үнэлэх журам: “Маш сайн” 16-20 оноо.  “Сайн”  10-15 оноо  

Багшийн зөвлөгөө....................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Багшийн нэр............................................ Гарын үсэг..............................................

.................. он ............ сар ............ өдөр
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4.4 МЭДЭЭЛЛИЙГ БоЛоВсРУУЛАХ АРГАчЛАЛ

Алхам 1 

MS Excel программ ашиглан судалгааны материал боловсруулахдаа ажлын 
талбарт дараах хүснэгтийг (Хүснэгт 20) байгуулна.

Алхам 2

Хүснэгт дэх тэмдэглэсэн тэмдэгтүүдийг нийлбэрийг олохдоо “countif” функц 
ашиглана. 

Дээрх хүснэгтийн хувьд H17 нүдэнд countif функцийг оруулахдаа эхлээд 
тэнцүүгийн тэмдэг тавьж дараа нь countif гэж бичнэ. Хаалтан дотор H7  буюу тухайн 
үзүүлэлтийн хамгийн эхний нүдний хаяг, H16 буюу хамгийн сүүлийн нүдний хаягийг 
тодорхойлох цэгээр тусгаарлан бичнэ. Жишээлбэл: =countif(H7:H16,”*”)  

дараах хүснэгтийг (Хүснэгт 19) байгуулна.
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Алхам 3

Тухайн шалгуурын оноог бодохдоо доорх хүснэгтэд үзүүлсэнчлэн бодно. “H17” 
нүд “*” тэмдэг тоолсон нүд, энэхүү нүдээ сурагчийн шалгуурыг үнэлэх 2, 1 гэсэн 
тоогоор харгалзах багануудыг үржүүлнэ.

Алхам 4
Нийлбэр онооны томъёо оруулахдаа SUM функц ашиглана. Доорх хүснэгтийн 

хувьд J18 нүдэнд sum функцийг оруулахдаа эхлээд тэнцүүгийн тэмдэг тавьж 
дараа нь sum гэж бичнэ. Хаалтан дотор H18 буюу тухайн үзүүлэлтийн хамгийн 
эхний нүдний хаяг, I18 буюу хамгийн сүүлийн нүдний хаягийг тодорхойлох цэгээр 
тусгаарлан бичнэ. Доорх зургаар харуулав. 
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Алхам 5

Дээрх алхмуудыг хийсний дараа доорхи хүснэгтийг байгуулна.

Алхам 6

Хүснэгтийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг бөглөж дууссаны дараа ангийн дундаж оноог 
AVERAGE функц  ашиглан олно. Тухайн тохиолдолд =AVERAGE(P6:P15) гэж бичнэ. 

Алхам 7

Дундаж оноог гаргасны дараа сурагч тус бүрийн графикийг байгуулна. Графикийг 
байгуулахдаа тухайн сурагчаас авсан асуулгын онооны мөрүүдийг идэвхжүүлнэ.

 Дараагаар нь Insert цэсний Chart командаас тохирох график болон диаграммыг 
сонгоно.
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Алхам 8
Ангийн дунджийг харуулсан графикийг байгуулахдаа ангийн дундаж олсон 

мөрийг идэвхжүүлнэ.
 

Insert цэсний Chart командаас тохирох график болон диаграммыг сонгоно.
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Алхам 9
Харьцуулсан графикийг байгуулахдаа ангийн дундаж болон сурагч 1-ийн 

мөрийг идэвхжүүлнэ.

Insert цэсний Chart командаас тохирох график болон диаграмм сонгоно.

Алхам 10

Сурагч 1-ээс хичээлийн жилийн улирлын эхэнд болон төгсгөлийн харьцуулалтын 
графикийг байгуулахдаа Сурагч 1-ийн болон ангийн дунджийг харьцуулсантай 
адил зарчмаар байгуулна.

Insert цэсний Chart командаас тохирох график болон диаграмыг сонгоно.
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ХҮҮХДИЙН ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ “360 ХЭМИЙН тАРХАЛтыН 
ХҮсНЭГт”-ИЙН  АРГААР БоЛоВсРУУЛЖ  АШИГЛАХ

Зургаан настай хүүхэд сургуульд элсэн орсноор “сурагч” болдог. Нийгмийн 
өөр орчинд шилжсэнээр түүний амьдралын хэв маяг өөрчлөгдөж сургуульд дасан 
зохицох явцад хүүхэд бие сэтгэц, эрүүл мэндийн хувьд бэрхшээл  учирдаг тул бид 
түүнийг дэмжиж, туслах учиртай.

Зураг 4

 Хэрэв тухайн хүүхдийн сургуульд дасан зохицох үйл явц хэвийн бус явагдвал   
“Стрессийн синдром” үүсэх сөрөг үр дагавартай.

Нийгэм-сэтгэл зүйн дасан зохицолт гэж юу вэ? Үүнд хүүхдэд нөлөөлөх гадаад 
орчин, хүүхэд өөрөө багтдаг. Иймд сургуульд болон хүүхдийн гэр бүлд байгаа нөөц 
боломжийг дээд зэргээр ашиглаж, суралцах чадварыг дэмжих нь чухал. Сургуульд 
дасан зохицох үйл явц, сурах чадварыг нэгэн зэрэг дэмжих нь үр дүнтэй.

Сургуульд элссэнээр
Дасан зохицох үйл 
ажиллагаа эхэлж

Тодорхой үе 
шатай бүтэн жил 

үргэлжилдэг
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Суралцах анхны алхмаа хийж байгаа хүүхдийн эрүүл мэнд, өсөлт хөгжлийг 
сургуулийн багш, эмч, нийгмийн ажилтнаас гадна эцэг, эх, насанд хүрэгчид ихээхэн 
анхаарах шаардлагатай. Дэмжлэг нь шууд болон шууд бус хэлбэртэй бөгөөд шууд 
бус дэмжлэгт орчин бүрдүүлэх, шууд дэмжлэгт хүүхдэд туслах асуудлууд цогцоор 
багтдаг. 

СӨБ-д хамрагдаагүй хүүхдийн хувьд суралцах, нийгэмшихүйн чадвар нь арай 
доогуур үзүүлэлттэй байдаг ч  бүх хүүхдийн хувьд шинэ орчин, шинэ хандлага, 
шинэ шаардлага, өөрийнх нь хувьд ойлгомжгүй дүрэм, ангийн дэг  гэх мэтэд 
дасах шилжилт нь хүнд даваа юм. Иймээс багш бүх сурагчдад тэгш хандан, хүүхэд 
бүрийг хүндэтгэн, нэгдсэн шаардлага, удирдлагаар  ханган ажиллах нь үр дүнтэй.

НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН сУРАГчДыН сУРАЛЦАХУЙН  ҮНДсЭН ХҮРЭЭ

Зураг 6

суралцах үйл: Сургуулийн үйл ажиллагаа, суралцах бэлтгэл хангагдсан байх, 
суралцах сэдэл, сонирхол, сургууль, суралцахуйн үйл, үнэлгээнд хандах хандлага,  
сурлагын амжилт (чадвар, хэрэглээ, мэдлэг) сониуч зан, хичээл зүтгэл зэрэг багтана.

Тоглох үйл: Сурагчийн амьдралд тоглоомын эзлэх байр суурь чухал хэвээр 
байна. Тухайн сурагчийн тоглох хамгийн дуртай тоглоом, түүний төрөл, ямар 
дүрд илүү тоглох дуртай, тоглож байхдаа үе тэнгийнхэн болон насанд хүрэгчидтэй 

Хүүхдэд хэн 
туслах вэ?

Эцэг эх, 
асран 

хамгаалагч

Сургалтын 
менежер

Сургуулийн
эмч

Өрхийн эмч, 
хорооны нийгмийн 

ажилтан

 Сургуулийн 
нийгмийн ажилтан

Багш

Зураг 5

Суралцах

Харилцах Хөдөлмөрлөх

Тоглох
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хэрхэн харилцдаг зэргийг мэдсэнээр тоглоомоор дамжуулан суралцахуйг зохион 
байгуулна.

Хөдөлмөрлөх үйл: Өөртөө үйлчлэх болон гэр ахуйн хөдөлмөр хийнэ. Тэдний 
хийсэн хөдөдмөрт тохирсон урамшуулал нь аливааг дахин хийх сэдэл төрүүлж, 
хөдөлмөрт хандах эерэг хандлага, идэвх санаачлагыг нь өрнүүлдэг. Үе тэнгийнхэн 
болон насанд хүрэгчидтэй хамтын хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны чиг үүргээ 
хуваарилах нь хариуцлагыг нь дээшлүүлж өгдөг.

Харилцаа: Бусадтай харилцах хэрэгцээ шаардлага, яриасаг байх, амьд харил-
цаа, хүрээ, харилцаанаас сэтгэл ханамжтай үлдэх, харилцааны шинж, /манлайлах, 
өөртэй захируулах, давамгайлах, зөвшилцөх, зөрчилдөх, г.м./ насанд хүрэгчидтэй 
харилцах, үе тэнгийнхэн болон өөрөөсөө дүү хүүхдүүдтэй харилцах, эсрэг болон 
ижил хүйстэй хүүхдүүдтэй харилцах зэргээр илэрдэг.

Ийнхүү бид дээрх байдлаар нэгдүгээр ангийн сурагчийн суралцахуйн үндсэн 
хүрээг  үйлээр нь тодорхойлж гаргалаа. Дэлхийн зарим улс оронд нэгдүгээр ангийн 
сурагчийн ерөнхий зураглалыг гаргаж багш нар ашиглаж ажилладаг туршлага  
байдаг.

Багш ажиглалт-үнэлгээний хуудсаас гадна дараах санал болгож буй судалгааны 
хэрэгслүүдийг ашиглан хүүхдийн хувийн мэдээлэлд ашиглах боломжтой. Эдгээрт: 
багш эцэг эхээр бөглүүлэх хяналтын хуудас /сургуульд дасан зохицох, амьдралын 
зөв хэв маягтай болж байгаа эсэхийг тогтоох/, Багшийн санаачилгаар зохион 
бичлэг бичүүлэх зэрэг ажил багтана.
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Эцэг, эх/асран хамгаалагчийн гарын үсэг:

ЭЦЭГ, ЭХ/АсРАН ХАМГААЛАГчААР БӨГЛҮҮЛЭХ ХяНАЛтыН ХУУДАс

Сурагчийн овог..................... нэр ...............................................  Анги:......................
Огноо:...........................................
Зааварчилгаа: Дөрвөлжин цонхон дотор  чагтаар тэмдэглэнэ.

Хүснэгт 26

Сургуульд явахаас өмнө Сургуулиасаа тарсны дараа

 
Унтахаасаа өмнө

Х
үү

хэ
д

 Ороо хураадаг 

 Хувцсаа өмсдөг

 Нүүр гараа, шүдээ 
угаадаг 

 Үсээ самнадаг

 Цайгаа уудаг

 Гэрийн хувцсаа өмсдөг
 Цүнхтэй номоо эмх 
цэгцтэй тавьдаг 
 Гараа угаадаг  
 Хөнгөн зууш иддэг
 Гэрийн даалгавраа 
хийдэг

 Шүдээ угаадаг 

 Усанд ордог

 Ном, үлгэр уншдаг

 Цагтаа унтдаг

Э
ц
эг

 э
х

 Сургуульдаа хоцорч 
болохгүйг мэддэг.

 Хүүхэд хүргэж өгөх хүн 
олдохгүй бухимддаг

 Хичээлд ирэх замд нь 
загнаж зэмлэдэг

 Хичээлээ тараад хүүхдээ 
юу хийж байгааг 
хянадаг

 Ямар нэг үүрэг 
даалгавар өгдөг

 Найзтайгаа тоглохыг 
зөвшөөрдөг

  Загнаж зэмлэсэн 
бол тайтгаруулж 
үнсэж ээнэгшлийг 
мэдрүүлдэг

  Маргааш хичээлдээ 
ахиц амжилт гаргах 
талаар ярилцдаг

  Цүнхэн доторх болон 
дүрэмт хувцсаа 
бэлтгэхэд хамт 
оролцдог

Бүтэн сайн өдөр

 Гэрээ цэвэрлэдэг

 Тоосоо арчдаг

 Цэцгээ усалдаг  

 Тоглоомоо хураадаг 

 Ээж аавдаа тусалдаг

 Онцгой даалгавар 1 
 Онцгой даалгавар 2
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“360 хэмийн тархалтын хүснэгт”
Хүснэгт 27
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Я.Болд
Дугуй 
унах, 
сэлэх

Ээж, 
дүүгийн 

хамт 
амьдардаг

Тайк-
вон до

Унших 
дуртай 

ч, зузаан 
номонд 
дургүй. 
Монгол 
хэлний 
хичээлд 
амжилт 
гаргадаг

Цагаан 
хоолтон

Зүүн гараа 
хугалж 
байсан,  

ургамлын
харшилтай

Ном унших, 
морин 
хуурын 

дугуйланд 
жил 

хамрагдсан

Төв 
аймгаас 
шилжиж 
ирсэн. 

Муурнаас 
айдаг.

Б.Батсүх ......... ................ ........... ................ ............. .............. ............ ............

Хүүхдийн талаар цуглуулж боловсруулсан мэдээ баримтад тулгуурлан багш  
тухайн хүүхдийн сурах, нийгэмших болон бусад чадварыг хөгжүүлэх нь сургалтын 
чанар, үр өгөөжийг сайжруулахад илүү бодитой тусламж, дэмжлэг болж чаддаг. 
“360 хэмийн тархалтын хүснэгт”-ээр сурагчийн тухай олон талт, хэрэгцээт мэдээллийг 
бүрдүүлэх боломжтой. Энэхүү хүснэгт нь дараах хэсгээс бүрддэг. Үүнд: 

сонирхол: Хүүхдийн хүсэл сонирхлыг мэдэж авснаар багшид  тухайн хүүхэдтэй 
харилцахад дөхөм болно. Сонирхлынх нь дагуу аль хичээлд илүү амжилт гаргах 
боломжтойг тогтоохоос гадна хөгжүүлэх талаар зөвлөн туслах боломж нээгдэнэ.

Гэр бүл: Гэрийн орчин амжилттай суралцахад нөлөөлөх чухал үүрэгтэй. Хаана? 
Ямар нөхцөлд?  Хэн хэнтэй амьдардаг? нэг байршилдаа тогтвортой амьдардаг эсвэл 
айл дамжин амьдардаг г.м.  бусад нарийн мэдээллийг өгнө.

Үйл ажиллагаа: Сургуулиас гадуурх үйл ажиллагааг тэмдэглэнэ. Хичээлийн бус 
цагаар ямар төлөвлөгөөтэй амьдардаг, ямар спорт, дугуйланд хамрагддаг г.м. 

Хичээл, сурлага: Сурагчийн сурлагын амжилт, явц, хэрэгцээ шаардлагыг харах 
боломжтой. Ямар хичээлд илүү сонирхолтой, ганцаараа ажиллах хандлагатай г.м. 
ажиглалтаар тогтоогдсон зүйлсийг тэмдэглэх нь хожим тусгайлсан зааварчилгаа өгч 
ажиллахад хэрэгтэй. 

Хоол хүнс: ямар чихэр, жимс, хоолонд дуртай. Юу тохирдог эсвэл тохирдоггүй 
вэ? Юу иддэг эсвэл иддэггүй? гэдгийг зайлшгүй мэдэх хэрэгтэй.

Бие бялдар, эрүүл мэнд: бие бялдрын онцлог, ямар нөхцөлд байвал илүү 
зохимжтой, амархан ядардаг, сульддаг, бүгчим орчинд байж чаддаггүй,г.м. Солгой 
гараар бичдэг, гар хөлөө хугалж байсан, ямар нэгэн мэс ажилбарт орсноос болж 
биеийн байдалд өөрчлөлт орсон, г.м.  

Чадвар: Хүүхдэд байгалиас заяасан авъяас,чадвар нуугдаж байдаг тул, асууж 
тодруулахаас нааш илрэх боломжгүй  байж болно. Хэрэв хүүхдийн аль нэг авъяас, 
чадварыг эрт нээж хөгжүүлсэн байвал түүнийг тэмдэглэх нь чухал. Жишээ нь: бүтэн 
жил морин хуураар хичээллэсэн, г.м. 

Бусад: Нэмэлт мэдээлэлд зориулагдсан хэсэг. Жишээ нь АНУ-д амьдарч байсан, 
төрөлх хэлээрээ муу ярьдаг, аль эсвэл Булган аймгаас шилжин ирсэн, г.м Хүүхдийн 
юунаас айдаг зүйлийг мөн тэмдэглэж болно: муур, нохой, хорхой шавьж, харанхуй, 
г.м. Үүгээр тэр бүр бусад судалгаагаар гарч ирэхгүй мэдээллийг олж цуглуулах 
боломжтой. 
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“360 ХЭМИЙН тАРХАЛтыН ХҮсНЭГт”,  тҮҮНИЙГ АШИГЛАХ Нь

Багш юуны өмнө сурагчдынхаа талаар бүрэн дүүрэн мэдээлэлтэй болох нь 
чухал билээ. Сүүлийн арваад жилд боловсролын шинэчлэлд судалгааны мэдээ, 
баримт чухал байр суурийг эзлэх болсон. Олон төрлийн мэдээ баримтыг цуглуулах, 
боловсруулах, баримтад тулгуурлан шийдвэр гаргах талаар нилээд судалгаа хийгдэж 
байна. Судалгааны эдгээр мэдээ баримт нь тухайн сурагчийн талаар багшид олон 
зүйлийг хэлж өгөхөөс гадна сурагчдынхаа хувь хүний онцлог, сонирхол, авьяас 
чадвар, зан чанарын онцлог, гэр бүл, өсөж хүмүүжиж буй орчин, хүүхдийн сул 
болон давуу талыг нь тодорхой түвшинд нээдэг юм. Гэсэн хэдий ч энэхүү мэдээ 
баримт нь төдийлэн хангалттай байж чаддаггүй. Учир нь сурагч далд байдлаар 
өөртөө үүнээс ч олон мэдээллийг агуулж явдаг. 

Тухайлбал; Гэр бүлийн харилцааны таагүй нөхцөл, уур амьсгал, түүнээс үүдсэн 
хүүхдийн сэтгэл зовнил, айдас, сургуульд дасан зохицох хүндрэл, сургуулийн үйл 
ажиллагаа, хуанли, дүрэм журам, сурагчдад тавигдах шаардлага гэх мэт ойлголт, 
сурагчийн суралцах, хөгжих чадварт сөргөөр нөлөөлдөг. 

2015 онд АНУ-ын Денвэр хотын бага сургуулийн нэгэн багш сурагчдад 

“Манай багш үүнийг л мэдээсэй гэж би хүсч байна” сэдэвт  зохион бичлэг 
бичих даалгавар өгчээ. 

Нэгэн хүүгийн зохион бичлэгээс:

“ Би аавыгаа маш их санаж байна. Учир нь 3 жилийн өмнө 
түүнийг Мексик рүү албадан гаргасан юм. Би аавыгаа 6 жил хараагүй 
гэдгийг манай багш  мэдээсэй  гэж би хүсч байна.

Үүнээс болж би сурлага, спортоор хоцрох болсныг манай багш  
мэдээсэй  гэж би хүсч байна.

Манай гэрт үзэг харандаа ч байдаггүй гэдгийг манай багш 
мэдээсэй  гэж би хүсч байна.”.

Энэхүү зохион бичлэгээр  багш нэгэн Мексик хүүгийн амьдралын тухай өөрт 
хэрэгтэй мэдээллүүдийг авч чадсан нь харагдаж байна. 

Хэдийгээр багш  нар хичээлийн жилийн эхнээс хүүхдийн хувийн мэдээллийг 
хэд хэдэн эх үүсвэрээс судалгааны эмпирик аргаар цуглуулдаг ч түүнтэйгээ тогтмол 
ажиллаж чаддаггүй байна. Хэрэв бид хүүхдийн хувийн мэдээллийг судалгааны 
чухал сурвалж хэмээн тооцдог болвол багшийн ажлын төлөвлөлт, хэрэгжилт, 
шийдвэр гаргах үйл явцад үнэтэй  хувь нэмэр оруулна.
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Сурагчийн  нэр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Хүснэгт 28

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

Сургуульд 
элсэн орохын 

өмнө
Авсан 

үзүүлэлт

Нэгдүгээр 
улирал

Авсан 
үзүүлэлт

Дөрөвдүгээр 
улирал

Авсан 
үзүүлэлт

Сургуульд бэлтгэгдсэн байдал

Танин мэдэхүйн хөгжил

Өөрийгөө илэрхийлэх чадвар

Өөрийгөө удирдах чадвар

Жижиг булчингийн хөгжил

Хүүхдийн хэл нийгмийн чадвар 

Хамтран суралцах чадвар

Сурагчийн бусадтай харилцах чадвар

Хүүхдийн танин мэдэхүйн чадвар

Сурагчийн сэтгэн бодох чадвар

Сурагчийн асуудал шийдвэрлэх чадвар 

Сурагчийн амьдрах ухааны чадвар

Сурагчийн бие даан суралцах чадвар

Сурагчийн эрүүл ахуйн  зөв дадал хэвшил

Сурагчийн байгаль орчинтой зөв харилцах чадвар

Сурагчийн мэдээлэл, технологитой ажиллах чадвар 

НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН сУРАГчИЙН ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН  НЭГтГЭЛ ХУУДАс

  

                        

Дээрх бүлэг үзүүлэлтийн үнэлгээг гаргахдаа бүлэг шалгуур үзүүлэлтээр авсан  
оноог үндэслэн тооцно.
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ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ДҮГНЭХ ХУУДАс
      Хүснэгт 29

Сурагч 

одоогийн  түвшин 

Хүүхдийн хэл нийгмийн чадвар: 

Жишээ  нь: Сурагч Батаа нь “Хэл нийгмийн чадвар”-ын  бүлэг 
үзүүлэлтээс 5 үзүүлэлтээр  сайн, 5 үзүүлэлтээр туслалцаа 
дэмжлэг шаардлагатай түвшний үнэлгээг тус тус авсан байна. 

Хүүхдийн танин мэдэхүйн чадвар:

сурагчийн амьдрах ухааны чадвар:

Туслалцаа дэмжлэг 
шаардлагатай 
чадварууд

Хүүхдийн хэл нийгмийн чадвар: 
Жишээ нь: Сурагч Батаа нь “Бусад хүүхдүүдтэй чөлөөтэй харил-
цах” шалгуур үзүүлэлтээр туслалцаа дэмжлэг шаардлагатай 
үнэлгээ авсан. 3600-ийн үнэлгээний мэдээллээс үзэхэд тэрээр 
бүрэг ичимтгий зантай тул ангийнхаа бүх хүүхдүүдтэй чөлөөтэй 
харилцаж чаддаггүй, ялангуяа өөрийгөө ангийн найз нөхөддөө 
танилцуулах талаар учир дутагдалтай.
  
Хүүхдийн танин мэдэхүйн чадвар:

сурагчийн амьдрах ухааны чадвар:

Ангийн орчинд 
багшийн зүгээс 
үзүүлэх туслалцаа

Хүүхдийн хэл нийгмийн чадвар: Сурагч Батааг бүлгийн үйл 
ажиллагаанд тогтмол оролцуулах, хичээл дээр түүнд бусдадаа 
өөрийгөө илэрхийлэх боломж олгох шаардлагатай. Батаад 
багшийн уншиж өгсөн үлгэр өгүүллэгийг бусдадаа ярьж өгөх 
даалгавар өгөх

Хүүхдийн танин мэдэхүйн чадвар: 

сурагчийн амьдрах ухааны чадвар:

Гэр бүлийн орчинд 
эцэг эхийн зүгээс 
үзүүлэх туслалцаа

Хүүхдийн хэл нийгмийн чадвар: Сурагч  Батаагийн эцэг эхэд 
хүүхдээ гэртээ даалгавраа хийх үеэр ямар даалгавар өгсөн, 
хэрхэн хийх талаар тогтмол ярилцах, сургууль дээр өнгөрөөсөн 
үйл явдал,  ангийн найз нөхдийнх нь талаар асууж ярилцах.

Хүүхдийн танин мэдэхүйн чадвар:  

сурагчийн амьдрах ухааны чадвар:

Багшийн гарын үсэг Он, сар, өдөр
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ДҮГНЭЛт
“Хүүхдийн хувийн мэдээллийг цуглуулж, ашиглах арга зүй” сургалтын 

модулийн хүрээнд хүүхэд, тэдний эцэг эх, асран хамгаалагчид, хүүхдийн эрүүл 
мэнд, хөгжил, чадвар, түүний ахицын талаарх мэдээллийг нэгэн зэрэг цуглуулах 
загвар боловсруулснаараа онцлог юм. Модулийн хүрээнд сургуулийн нийгмийн 
ажилтан, нэгдүгээр ангийн багш нар “ажиглалт-үнэлгээ”-ний хуудсаар хүүхдийн 
хөгжил чадварын ахицын талаарх мэдээллийг цуглуулж, боловсруулах арга 
зүйг эзэмшиж, судалгааны  дүнг “360 хэмийн тархалтын хүснэгт”-эд буулгаж 
ашиглахад суралцана.  

Тус модулийг хэрэгжүүлэхэд багштай хамтран ажиллах нь чухал. Иймд 
хүүхдийн хувийн мэдээлэл цуглуулж, ашиглах асуудалд хамаарах байгууллага, 
ажилтан, албан хаагчдын хариуцах ажлын чиг үүргийг чухалчлан тодорхойлов.

Сургуульд элсэгчдийн цэцэрлэгт байх үеийн хөгжил чадварын ерөнхий 
түвшинг илрүүлэхийн тулд цэцэрлэгийн багш, хүүхдийн эцэг эхээс эдгээр 
баримтыг цуглуулахаар орууллаа. Цэцэрлэгт хамрагдаагүй хүүхдийн эцэг эхээс 
асуулгын аргаар дээрх мэдээллийг цуглуулна.  Хүүхдийн эрүүл мэндийн хамгийн 
бодит түүх болох өрхийн эмч нарын хөтөлдөг “Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн 
дэвтэр”-ийн зарим мэдээллийг ашиглах нь зүйтэй тул холбогдох хуудсыг эхээр 
нь оруулж өгсөн. 

Сургуулийн зүгээс хүүхдийн хөгжил чадварын тухай мэдээллийг танин 
мэдэхүйн хөгжил, өөрийгөө илэрхийлэх чадвар, өөрийгөө удирдах чадвар, 
жижиг булчингийн хөгжил гэсэн үндсэн дөрвөн чиглэлээр цуглуулна. 
Мэдээллийг цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлгийн багш, эцэг эхээс бага боловсролын 
сургалтын менежер, сургуулийн нийгмийн ажилтан жил бүрийн хавар цуглуулан 
тоон боловсруулалтыг MS Excel програм ашиглан хийж хүүхэд бүрийн хөгжил 
чадварын түвшинг тогтоон чанарын тайлбар хийнэ. Ингэж хүүхдийн хувийн 
мэдээлэл цуглуулж, боловсруулах нь хүүхдийн сургуульд бэлэн байдлыг үнэлэх 
тогтолцооны эхлэлийг тавьж байна. 

Нэгдүгээр ангийн багш хүүхдийн хувийн мэдээллийг сургалтын үйл 
ажиллагаанд ашиглан хүүхэд, эцэг эх, гэр бүлийн талаарх шаардлагатай 
үндсэн мэдээлэлтэй болж сурагч нэг бүрийн хөгжлийн түвшинг тогтоон судалж, 
сурагчийг ахицаар нь үнэлэх боломж сайжирна. Түүнчлэн хүүхдийг сургуульд 
дасан зохицох үйл явц, суралцах чадварыг нь дэмжихэд олон давуу тал, 
боломжийг олгох юм. 
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Энэхүү үнэлгээний хуудсыг сургалтад оролцогч нийт 3 удаа буюу сургалтад 
хамрагдсан даруйдаа болон хичээл сургалтын үйл ажиллагааны явцад бөглөнө. 
Ингэхдээ модулийн бүлэг тус бүрийн сэдвийн агуулга, түүнийг ажилдаа хэрхэн 
хэрэгжүүлснийг доорх тэмдэглэгээг ашиглан үнэлнэ. Сургалтын өдөр бөглөхдөө 
зөвхөн “хангалттай мэдэхгүй”, “сайн мэднэ” гэсэн үнэлгээг ашиглана.

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАс

Тайлбар
 = Хангалттай мэдэхгүй
 = Сайн мэднэ
 = Сурсан мэдсэнээ ажилдаа то дор -

хой хэмжээнд хэрэг жүүлж байгаа

“ХУВЬ ХҮҮХДИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦУГЛУУЛЖ, 
АШИГЛАХ АРГА ЗҮЙ” СУРГАЛТЫН 

МОДУЛЬ

Үнэлгээ хийсэн огноо

1

Сургалтын 
өмнө

/        /

2
Сургалтын 

өдөр

/        /

3

Дунд 
хугацааны 

үнэлгээ
/        /

4

Эцсийн 
үнэлгээ

/      /

БҮЛЭГ 1. ХҮҮХДИЙН ХУВИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ

1.1 Хүүхдийн дэлгэрэнгүй бүртгэл, түүнийг 
бүрдүүлэхэд анхаарах зүйлс

1.2 Хүүхдийн эцэг эх, гэр бүлийн талаарх 
мэдээлэл, түүнийг бүрдүүлэхэд анхаарах 
зүйлс 

1.3 Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаагүй хүүхдийн эцэг, эхээс авах асуулгын бүтэц 

(1) Жижиг булчингийн хөгжлийн талаарх 
мэдээлэл
(2) Хүүхдийн танин мэдэхүйн чадварын 
талаарх мэдээлэл

(3) Хүүхдийн  зан төлөв, өөрийгөө 
илэрхийлэх чадварын талаарх мэдээлэл

(4) Хүүхдийн давуу тал, дадал хэвшлийн 
талаарх мэдээлэл

БҮЛЭГ 2. ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2.1  Хүүхдийн эрүүл мэндийн мэдээллийн 
хуудас, түүнийг хэрхэн ашиглах талаар

2.2  Сурагчийн эрүүл мэндийн хяналтын 
хуудас (Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн дэвтэр 
56-57 х)

БҮЛЭГ 3. ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ЧАДВАРЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
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Цэцэрлэгийн багшаас хүүхдийн хөгжлийн талаарх мэдээлэл авах чиглэлүүд 

3.1 Танин мэдэхүйн хөгжил

3.2. Өөрийгөө илэрхийлэх чадвар

3.3 Өөрийгөө удирдах чадвар

3.4 Жижиг булчингийн хөгжил

3.5 Мэдээллийг боловсруулах аргачлал

БҮЛЭГ 4. ХҮҮХДИЙН ХӨГЖИЛ, ЧАДВАРЫН АХИЦЫН МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАХ 
ЧИГЛЭЛҮҮД

4.1 Хүүхдийн хөгжил, чадварын ахицыг ажиглаж үнэлэх хуудас, анхаарах зүйлс

4.1.1 Хэл-нийгмийн чадвар 

(1) Хамтран суралцах

(2) Харилцах

4.1.2 Танин мэдэхүйн чадвар

(1) Сэтгэн бодох 

(2) Асуудал шийдвэрлэх 

4.1.3 Амьдрах ухааны чадвар

(1) Бие даан суралцах 

(2) Эрүүл ахуйн зөв дадал 

(3) Байгаль орчинтой зөв харилцах

(4) Мэдээлэл, технологитой ажиллах

4.2 Мэдээллийг боловсруулах аргачлал

4.3 Хүүхдийн хувийн мэдээллийн “360 
хэмийн тархалтын хүснэгт” болон түүнийг 
хэрхэн ашиглах

БҮЛЭГ 5. ХҮҮХДИЙН ХУВИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ НЭГТГЭХ, ДҮГНЭХ

5.1 Нэгдүгээр ангийн сурагчийн хувийн 
мэдээллийн нэгтгэл хуудас, түүнийг хэрхэн 
ашиглах талаар

5.2 Хувийн мэдээллийг дүгнэх хуудас, түүнийг 
хэрхэн ашиглах талаар

Оролцогчийн нэр, албан тушаал Гарын үсэг

Шууд удирдлагын нэр, албан тушаал Гарын үсэг
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1. Бага насны хүүхдийн хөгжлийн стандартын хэрэгжилтийн үнэлгээний тайлан, 
Уб., 2015 

2. Боловсрол шинжлэх ухааны яам, Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын 
цөм хөтөлбөр, Уб., 2014

3. Байгалмаа.Ч Боловсролын судалгааны арга зүй. Уб., 2015

4. Бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр. Уб.,2014 

5. Батдэлгэр.Ж нар. Эцэг эхчүүдэд хүмүүжлийн эерэг аргыг заах нь. Сургалтын 
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6. Бага насны хүүхдийн боловсрол. Гарын авлага. Уб.,2014

7. Мягмар.О нар. Хүүхдэд ээлтэй багшийн арга зүй. Сургалтын модуль. Уб.,2013

8. Сосорбарам.Л. Та хүүхдээ сургуульд суралцуулахад бэлэн үү. Уб.,2014 

9. Сосорбарам.Л. Сурагчийн хөгжил төлөвшлийн үнэлгээ /2013-2014/.  I анги

10. Ганцэцэг.Ч нар. Нэгдүгээр ангийн бэлтгэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй. 
Сургалтын модуль.Уб.,2015

11. ЕБС-ийн суралцагчдын болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам

12. ЕБС-ийн суралцагчдын мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлэх, дүгнэх журам. 
Уб.,2013 БСШУС-ын 2013 оны 8 сарын 16-ны өдрийн А-309 тоот тушаал.

13. Нэгдүгээр ангийн сурах бичиг, зөвлөмжүүд

14. http://www.leapfrog.com/en-us/learning-path/articles/first-grade-skills-cheklist


