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БОЛОВСРОЛЫН СУУРЬ СТАНДАРТЫН ТАНИЛЦУУЛГА:
БЭЛЭН БАЙДАЛ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭ, СЭРГЭЭН
БОСГОЛТ
Онцгой байдлын үеийн боловсрол гэж юу вэ?

Боловсрол нь хүн бүрд хамаарах хүний үндсэн эрх юм. Гамшиг, мөргөлдөөнд
өртсөн олон сая хүүхэд, залуучуудын хувьд боловсрол нь онцгой чухал хэдий ч ийм
онцгой нөхцөл байдлын үед боловсрол тасалдаж, чанартай боловсрол эзэмших
нөхцөл алдагдаж, суралцахад саад учруулдаг байна.
Онцгой байдлын үеийн боловсрол нь бүх насны иргэдийн суралцах боломжийг
бүрдүүлэх асуудлыг хамруулсан ойлголт юм. Үүнд бага насны хүүхдийн хөгжил,
бага, дунд, дээд, техник мэргэжлийн, албан бус болон насанд хүрэгчдийн
боловсрол багтана. Онцгой байдлын үеийн эхний үе шатаас сэргээн босгох
хүртэлх хугацаанд олгох чанартай боловсрол нь бие махбод сэтгэлзүй болон
танин мэдэхүйн хамгаалаллыг бий болгож, амь насаа хамгаалах, амьдралаа
үргэлжлүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ.
Онцгой байдлын үеийн боловсрол нь тусламж хэрэгцээтэй нь тодорхой болсон
хүүхэд, залуучуудыг олж тогтоон тэдгээрт суралцах таатай орчныг бий болгосноор
нэр төртэй амьдрах эрхийг хангаж, амьжиргааг дэмжинэ. Чанартай боловсрол
нь хямралын орчин дахь аливаа аюул, мөлжлөгөөс хамгаалах бодит хамгаалалт
болсноороо амь насыг хамгаалдаг. Аюулгүй суралцахуйн орчинд суралцаж
байгаа хэн ч байсан бэлгийн ба эдийн засгийн мөлжлөг эсхүл албадан гэрлэлт,
зэвсэгт бүлэглэл, зохион байгуулалттай гэмт хэрэг зэрэг бусад эрсдэлд бага
өртөх буюу бүрэн хамгаалагдана. Түүнчлэн боловсрол нь амь насаа аврах чадвар
болон хямралыг даван туулах арга замыг эзэмшүүлэхэд шаардлагатай нэн чухал
мэдээллээр хангах боломжтой. Тухайлбал, тэсрэх бөмбөг тавьсан талбайг хэрхэн
тойрч гарах, бэлгийн мөлжлөгөөс өөрийгөө яаж хамгаалах, ХДХВ-ын халдвараас
хэрхэн сэргийлэх, эрүүл мэндийн тусламж ба хүнсний дэмжлэгийг ямар аргаар
хүртэх зэрэг мэдээллийг агуулна.
Боловсрол нь зохих дэг журам, тогтвортой байдлыг бий болгож ирээдүйд итгэх
итгэл найдварын мэдрэмжийг төрүүлснээр гамшиг, зөрчил мөргөлдөөнөөс
үүдсэн сэтгэлзүйн нөлөөллийг багасгадаг. Асуудал шийдэх, даван туулах
чадварыг бэхжүүлснээр боловсрол нь суралцагчид аюултай орчинд хэрхэн
амьдрах, тэсч гарах, өөртөө ба бусдад хэрхэн туслах талаар олж авсан мэдлэгтээ
суурилж оновчтой шийдвэр гаргах боломжийг бүрдүүлнэ. Энэ нь хүмүүст улс
төрийн шинжтэй мэдээлэл эсхүл мэдээллийн зөрүүтэй эх сурвалжуудын талаар
ул суурьтай бодож тунгаахад нь тусална.
Сургууль болон суралцахуйн бусад орчин нь хамгаалал, хоол тэжээл, усан хангамж
ба ариун цэврийн байгууламж, эрүүл мэндийн үйлчилгээ зэрэг боловсролын
салбарын үүргээс давсан нэн шаардлагатай дэмжлэгээр хангах гол гарц болдог.
Боловсрол, хамгаалал, орон байр, усан хангамж ба ариун цэврийн байгууламж,
эрүүл мэнд, нийгэм-сэтгэлзүйн гэсэн олон салбарын ажилтан хоорондын харилцан
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уялдаатай ажиллагаа нь суралцагчид ээлтэй, аюулгүй орчинг бүрдүүлэхэд чухал
ач холбогдолтой юм.
Чанартай боловсрол нь нийгмийн бүлгийн эдийн засаг, улс төр, нийгмийн
тогтвортой байдалд шууд хувь нэмэр оруулдаг. Боловсрол нь зөрчилдөөнийг
шийдвэрлэх болон энх тайвныг тогтооход дэмжлэг үзүүлж, нийгмийн эв нэгдлийг
бэхжүүлснээр хүчирхийлэл бүхий мөргөлдөөний эрсдэлийг бууруулахад тусална.
Зөрчил мөргөлдөөнд нэрвэгдсэн хүн амын боловсролыг дээшлүүлснээр урт
хугацаанд энх тайвныг тогтоох боломж нэмэгдэх хэдий ч, боловсрол нь энх
тайван, тогтвортой байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэх тохиолдол бас гарч болно. Хэрэв
зарим суралцагчийн боловсролын хүртээмжийг хязгаарлан тэгш бус байдал
үүсгэж нийгмийн шударга бус байдлыг даамжруулах эсхүл сургалтын хөтөлбөр,
заах арга барил хэт өрөөсгөл байх тохиолдолд боловсрол нь зөрчилдөөнд хүргэж
ч болзошгүй нөхцөл болдог бөгөөд зөрчилдөөний үеэр сургууль, цэцэрлэгийн
барилга байгууламж болон хүүхэд, багш, ажилтан сургуульд ирж буцах замдаа
халдлагад өртөж болзошгүй юм. Боловсролын тогтолцоог хамгаалах, нэрвэгдэж
сүйдсэн нийгэмд энх тайван тогтоох, тогтвортой хөгжин цэцэглэх замд нь
оруулахын тулд онцгой байдлын дараа сайтар төлөвлөсөн боловсролын
шинэчлэлийг нэн даруй хэрэгжүүлж эхлэх шаардлагатай.
Хямралын үед хүн бүрт тэгш боломжийг бүрдүүлсэн боловсролын бүтэц, тогтолцоог
бий болгож нийгэмд үүссэн нөхцөлийг өөрчлөхийн төлөө эрх бүхий байгууллага,
орон нутгийн удирдлага, олон улсын түвшний оролцогч талууд хамтран ажиллах
боломж бүрддэг. Ингэхдээ бага насны хүүхэд, охид, өсвөр насныхан, хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэд, дүрвэгсэд болон дотооддоо нүүн шилжсэн иргэд зэрэг
нийгмийн эмзэг бүлгүүдэд боловсрол эзэмших боломжийг бий болгох нь чухал
юм. Ингэж боловсролын чанар, хүртээмжийг сайжруулах боломжийг бий болгож
байгаа нь гамшиг, хямралын эерэг нөлөө, үр дүн байж болох юм.
Хямрал нь нийгмийн бүх гишүүдэд шинэ ур чадвар, үнэт зүйлсийг бий болгох
боломж олгодог. Тухайлбал, тэгш хамруулан сургах боловсролын ач холбогдол,
оролцоо, тэсвэрлэх чадвар, зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, хүний эрх, байгаль
хамгаалах, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх гэх мэт зүйлсийг шинээр ойлгож авч
болно. Онцгой байдлын үеийн боловсролын үүрэг нь сэргээн босгох ажиллагааг
оновчтой, ач холбогдолтой болгоход чиглэдэг. Үүний тулд бичиг үсэг, тоо тооллын
суурь чадварыг заах, суралцагчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн хөтөлбөрөөр
хангах, шүүмжлэлт сэтгэлгээг дэмжих хэрэгтэй. Боловсрол нь аюул ослын талаар
заах, сургуулийг олон нийтэд нээлттэй, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах төв болохыг
дэмжих, хүүхэд залуучуудыг гамшгаас урьдчилан сэргийлэхэд манлайлагч болгож
чадавхжуулах замаар аюулгүй байдал болон даван туулах чадварыг хөгжүүлнэ.
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Хүмүүнлэгийн хариу арга хэмжээний хүрээнд боловсрол хэрхэн
уялдаж байгаа вэ?
Хямралын үед олон нийт боловсролыг нэн тэргүүнд анхаардаг. Сургууль,
сургалтын бусад талбар нь илүү сайн сайхан амьдрах итгэл найдвар болохын
зэрэгцээ ирээдүй үеийнхэнд ирэх боломжийг билэгддэг учраас олон нийтийн
хувьд амин чухал асуудал болдог. Боловсрол нь хүн бүрийн хувьд амьдарч буй
нийгмийнхээ эдийн засаг, нийгэм, улс төрийн асуудалд бүрэн дүүрэн оролцох
чадварыг нэмэгдүүлэх гол түлхүүр болдог тул суралцагч, тэдний гэр бүлийн хувьд
сурч боловсрох хүсэл эрмэлзэл дүүрэн байдаг.
Саяхныг хүртэл хүмүүнлэгийн яаралтай тусламж нь хоол хүнс, орон байр, усан
хангамж ба ариун цэврийн байгууламж, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээгээр
хязгаарлагдаж байв. Боловсрол нь онцгой байдлын үеийн нэн яаралтай хариу
арга хэмжээ гэхээс илүүтэй урт хугацааны хөгжлийн арга хэмжээний нэг хэсэгт
тооцогдож байв. Хэдий тийм боловч амь нас аврах, амьдралыг тэтгэхэд гүйцэтгэх
боловсролын үүрэг хүлээн зөвшөөрөгдсөнөөр хүмүүнлэгийн хариу арга хэмжээнд
боловсролыг хамруулах асуудлыг эдүгээ нэн чухал гэж үздэг болсон.
Хүмүүнлэгийн хариу арга нь яаралтай тусламжаар хангах гэсэн утгаасаа хальж
өргөн цар хүрээтэй болсноор боловсрол нь хүмүүнлэгийн хариу арга хэмжээг
төлөвлөх, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны салшгүй нэг бүрэлдэхүүн хэсэг
болсон юм. Бүх суралцагчийн эрх, хэрэгцээг хангахуйц үр дүнтэй арга хэмжээг
хэрэгжүүлэхэд боловсролын салбар болон онцгой байдлын бусад салбарын
зохицуулалт, хамтын ажиллагаа нэн чухал үүрэгтэй. Энэ талаар Сфер төсөл –
ОБҮБС-ний Хамтын ажиллагааны гэрээ болон Агентлаг хоорондын байнгын хороо
(IASC)-ны Боловсролын кластерын үйл ажиллагаанд тусгасан байдаг (Стратегийн
харилцан хамаарлын тухай хэсгийг 23-24-р хуудаснаас үзнэ үү).
Хүмүүнлэгийн тусламж нь хямралаас өмнөх гамшгаас хамгаалах бэлэн байдал,
онцгой байдлын үеийн хариу арга хэмжээний үе болон эрт үеийн сэргээн босголтыг
хүртэл үргэлжлэхээр тодорхойлогдсон. Урт хугацаанд ужгарсан нийгмийн
тогтворгүй байдлын үед дээрх үе шатууд бодит байдалд тэр бүр үүсэхгүй. Гэхдээ
энэ нь дүн шинжилгээ ба төлөвлөлтөд ашиглах аргачлалыг тогтоож өгнө.
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ОБҮБС-ний Суурь стандарт гэж юу вэ?
Энэхүү ОБҮБС-ний Суурь стандартын гарын авлагад холбогдох гол үйл ажиллагаа,
зааварчилгаанаас бүрдсэн 19 стандарт багтсан. Тус гарын авлагын зорилго нь
боловсролын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ, эрт үеийн сэргээн босголтын
чанарыг дээшлүүлэх, аюулгүй, хэрэгцээнд нийцсэн суралцахуйн боломжийн
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, эдгээр үйл ажиллагаанд хариуцлагыг бэхжүүлэхэд
оршино.
ОБҮБ-ын Агентлаг хоорондын сүлжээ (ОБҮБС) нь дэлхийн улс орнуудын үндэсний
түвшний эрх бүхий байгууллага, мэргэжилтэн, бодлого боловсруулагч, эрдэмтэн
судлаач болон бусад сурган хүмүүжүүлэгчдийг хамруулсан зөвлөлдөх үйл явцыг
зохион байгуулж энэхүү гарын авлагыг 2004 онд боловсруулсан бөгөөд 2010
онд шинэчлэн найруулсан (дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хэсгээс үзнэ үү).
ОБҮБС-ний Суурь стандартын гарын авлагат багтсан зааврыг байгалийн гамшиг
ба зөрчил мөргөлдөөнөөс үүдсэн гамшиг, хурдан болон удаан өрнөлтэй онцгой
байдал, хот ба хөдөөд үүссэн онцгой байдал гэх мэт төрөл бүрийн хямралын үед
ашиглах боломжтойгоор боловсруулсан.
ОБҮБС-ний Суурь стандартын гарын авлага нь гамшигт өртсөн хүмүүсийн
боловсролын эрх ба хэрэгцээг хангаж тэдний нэр төрийг баталгаажуулах үйл
явцыг чанартай, зохицуулалт бүхий хүмүүнлэгийн хариу арга хэмжээгээр
хангахад бүхэлдээ чиглэсэн болно. Түүнчлэн энэ нь боловсролын салбарт
хүмүүнлэгийн ба хөгжлийн тусламжийг зохицуулахад чухал ач холбогдолтой.
Ялангуяа зөрчил мөргөлдөөнд нэрвэгдсэн нөхцөлд зөрчилдөөн, хүмүүнлэгийн
хямралаас үүдэн боловсролын тогтвортой байдал алдагддаг. Эдгээр нөхцөл
байдалд хүмүүнлэгийн болон хөгжлийн байгууллагууд боловсролыг дэмжих
чиглэлээр ихэвчлэн хамтдаа ажилладаг. Хүмүүнлэгийн тусламжаас хөгжлийн
туслалцаанд шилжих шилжилтийн үе шатанд боловсролыг үр дүнтэй хүргэхэд
дээрх оролцогч талуудын хоорондын зохицуулалт, нягт хамтын ажиллагаа нэн
чухал байдаг. Энэхүү гарын авлага нь эрсдэлийг бууруулах, ирээдүйд бэлэн
байдлыг сайжруулах, чанартай боловсролын үндэс суурийг тавихын тулд онцгой
байдлын үед хэрхэн хариу арга хэмжээ авах болон бэлэн байдлаа хангах заавраар
хангана. Мөн гамшгийн дараах сэргээн босгох болон хөгжлийн үе шатуудад илүү
бат бөх боловсролын тогтолцоог бий болгоход нэмэр оруулна.

ОБҮБС-ний суурь стандартыг хэрхэн боловсруулсан бэ?
ОБҮБС-ний суурь стандартыг анх 2003-2004 онд орон нутаг, улс орон, бүс нутгийн
түвшний зөвлөгөөн, INEE listserv портал цахим сайт ашиглан хийсэн онлайн
зөвлөгөөн болон олон удаагийн хянах үйл явцын дүнд боловсруулж, хэлэлцэж,
хүлээн зөвшөөрч баталсан. Энэхүү өндөр хэмжээний зөвлөлдөх үйл явцад хамтын
ажиллагаа, ил тод байдал, зардлын үр ашигтай байдал, зөвлөлдөн шийдвэр гаргах
зэрэг ОБҮБС-ийн үндсэн зарчмыг баримталсан болно.
ОБҮБС-ний суурь стандартын эхний хувилбарыг боловсруулахад 50 гаруй улс
орны 2,250 гаруй хүн хувь нэмрээ оруулсан. Хэрэглэгчдээс хүлээж авсан санал,
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зөвлөмжид тулгуурлан 2009-2010 онд тус сүлжээ нь уг гарын авлагыг дараах
чиглэлээр шинэчилсэн. Үүнд:
• онцгой байдлын үед боловсролын салбарт гарсан сүүлийн үеийн хөгжил,
дэвшлийг тусгах
• гарын авлагыг ашиглаж стандартыг өөрийн нөхцөл байдалд тохируулан
хэрэгжүүлж буй хүмүүсийн сайн туршлагыг тусгах
• гарын авлагыг ашиглахад 2004 оны хувилбараас илүү хялбар болгоход
анхаарсан.
ОБҮБС-ний суурь стандартыг 2010 онд шинэчлэхдээ боловсролын салбар,
хүмүүнлэгийн ба хөгжлийн мэргэжилтнүүд, бодлого боловсруулагчидтай
тогтоосон ОБҮБС-ний нягт хамтын ажиллагаа болон зөвлөлдөх үйл явцад
тулгуурласан. Дэлхийн өнцөг булан бүрээс 1,000 гаруй хүн оролцсон энэхүү
үйл явцын хүрээнд гарын авлагын талаарх санал дүгнэлтэд дүн шинжилгээ
хийж, онлайн зөвлөлгөөн болон мэргэшсэн шинжээчдийн багийн хэлэлцүүлэг
хийж салбар дундын уялдааг бэхжүүлэх, стандартын бүлэг тус бүрийн уялдааг
хангах, харилцан хянан тохиолдуулах, ОБҮБС-ний гишүүд тус сүлжээний listserv
платформыг ашиглан онлайнаар хянан тохиолдуулах зэрэг гол арга хэмжээг
хэрэгжүүлсэн.

Нэр төртэй амьдрах эрхийг хангахад чиглэсэн хүний эрхийн үйл
ажиллагааны хүрээ
Хүний эрх, хүмүүнлэгийн ба дүрвэгсдийн тухай хууль нь энхийн цагт болон
гамшиг ба мөргөлдөөнөөс үүдэлтэй хямралын үед хүний эрхийг баталгаажуулах,
зохицуулах олон улсын эрх зүйн гэрээ хэлэлцээр болон норматив/үндсэн
шаардлага тогтоосон стандартын гол баримт бичиг юм. ОБҮБС-ний Суурь стандарт
нь хүний эрхийг хангах, тодруулбал хүний эрхийн үндсэн баримт бичгүүдэд
тусгасан сурч боловсрох эрхийг хангахад чиглэсэн болно.
Жомтиены тунхаглал (1990), Дэлхийн боловсролын чуулган (2000)-аас гаргасан
Бүх нийтийн боловсролыг дэмжих үйл ажиллагааны хүрээ, Мянганы хөгжлийн
зорилтууд (2000) нь эрх зүйн чадамжгүй буюу бодлогын шинжтэй хэдий ч, сурч
боловсрох эрхийг дахин баталгаажуулж, тодорхой хэмжээнд хөгжүүлж чадсан
билээ. Эдгээр тунхаглал нь дүрвэгсэд болон дотоодын нүүлгэн шилжүүлэгдсэн
хүмүүс зэрэг шилжин суурьшсан хүн амын болон хямралт байдлын үе дэх
боловсролд онцгой анхаарал хандуулдаг. Эдгээр баримт бичигт бага насны
хүүхдийн боловсрол, залуучууд, насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалтын
хөтөлбөрийг хүртээмжтэй болгох, одоогийн боловсролын хөтөлбөрүүдийн
чанарыг дээшлүүлэх асуудлыг онцолсон байдаг.
ОБҮБС-ний Суурь стандарт нь Сфер төслийн Хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааны
дүрэмд мөн үндэслэсэн. Энэ нь Гамшгийн үеийн яаралтай тусламжийн төрийн бус
байгууллагууд болон Олон улсын Улаан загалмай, улаан хавирган сар хөдөлгөөний
ёс зүйн дүрэм, олон улсын хүмүүнлэгийн хууль, олон улсын хүний эрхийн хууль,
дүрвэгсдийн хуулийн зарчим, заалтуудад үндэслэсэн байдаг.
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Хүмүүнлэгийн тунхагт гамшиг болон зэвсэгт мөргөлдөөнд нэрвэгдсэн бүх
хүнд нэр төртэй, аюулгүй амьдрах суурь нөхцөлийг хангасан дэмжлэг тусламж,
хамгаалалт авах эрхтэй байдгийг заасан байдаг. Тус тунхагт хамгаалуулах ба
туслалцаа авах эрхийг хангахтай холбоотой сөргөлдөгч талууд болон улс орнуудын
эрх зүйн хариуцлагыг тодорхойлж өгдөг. Холбогдох эрх бүхий байгууллагууд үүрэг
хариуцлагаа биелүүлж чадахгүй эсхүл хүсэхгүй байгаа нөхцөлд хүмүүнлэгийн
байгууллагууд хамгаалал, тусламж дэмжлэг үзүүлэх бүрэн эрхтэйг энэ дүрмээр
зааж өгсөн (www.sphereproject.org цахим хуудсыг үзнэ үү).

ОБҮБС-ний Суурь стандартын үндэслэл болсон олон улсын
эрхзүйн баримт бичиг
Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал (1948) (2-ын 26-р зүйл)
Женевийн дөрөвдүгээр конвенц (1949) (3-ын 24-р зүйл) болон Хоёрдугаар нэмэлт
протокол (1977) (4.3 а–р зүйл)
Дүрвэгсдийн асуудлаарх конвенц (1951) (3-ын 22-р зүйл )
Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт (1966) (2-р зүйл)
Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн олон улсын хэлэлцээр (1966) (2,13,14-р зүйл)
Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц (1979) (10-р зүйл)
Хүүхдийн эрхийн конвенц (1989) (8(2)(b)(ix) and 8(2)(e)(iv)-р зүйл)
Дотооддоо шилжин суурьшигчдын талаарх үндсэн зарчмууд (1998) (23-р хэсэг)
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн конвенц (2006) ( 24-р зүйл)
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Онцгой байдал үүссэн үед сурч боловсрох эрх хэвээр байх уу?
Дээрх асуултад тийм гэж хариулах ёстой. Хүний эрх нь түгээмэл бөгөөд аливаа
суурь эрхүүд онцгой байдлын үед ч хангагдах учиртай. Сурч боловсрох эрх нь
хүний суурь эрх бөгөөд мөн хүний эрхийг хангагч хүчин зүйл юм. Боловсрол нь
хүмүүст бүрэн дүүрэн хөгжих, эсэн мэнд амьдрах, эрүүл байх зэрэг бусад эрхээ
эдлэхэд шаардлагатай ур чадварыг эзэмшүүлдэг. Тухайлбал, хүн тэсрэх бөмбөг
бүхий талбайн талаарх аюулгүй байдлын сануулгыг уншиж чадсанаар тэсрэх
бөмбөг байршуулсан талбайг тойрч гарахыг мэднэ. Бичиг үсгийн суурь чадвар нь
эрүүл байх эрхийг мөн хангана. Энэ нь хүмүүст эмчийн өгсөн жорыг унших, эмийн
савалгаан дээрх тунгийн зааврыг зөв мөрдөх боломжийг олгоно.
Бүх хүнд чанартай боловсрол олгох нь улс орны засгийн газрын нэн тэргүүний
үүрэг бөгөөд энэ үүргээ боловсролын яам, орон нутгийн боловсролын
байгууллагаар дамжуулан хэрэгжүүлдэг. Түүнчлэн онцгой байдлын үед Нэгдсэн
Үндэстний Байгууллага (НҮБ), дотоодын ба олон улсын ТББ, олон нийтэд
суурилсан байгууллага зэрэг бусад оролцогч талууд боловсролын үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлдэг. Орон нутгийн ба үндэсний түвшний эрх бүхий байгууллагууд энэ
үүргээ биелүүлэх боломжгүй эсхүл биелүүлэх хүсэлгүй нөхцөлд, дээрх оролцогч
талууд боловсрол олгох үүргийг хэрэгжүүлэх боломжтой. ОБҮБС-ний суурь
стандартын гарын авлага нь оролцогч бүх талд чанартай боловсролыг хүргэхэд
нь туслах сайн туршлагуудыг агуулсан үйл ажиллагааны хүрээгээр хангана.
“Чанартай боловсрол” гэдэг нь боловсрол хүрэлцээтэй, хүртээмжтэй, хүлээн
зөвшөөрөгдөхүйц, цаг үетэйгээ нийцсэн байхыг хэлнэ. ОБҮБС-ний суурь стандарт
нь боловсрол төлөвлөлтийн суурь болсон хүний эрхийн тухай хуулийн үг хэллэг
болон үзэл санааг шингээсэн болно. Эдгээр стандарт нь оролцоог хангах,
хариуцлага тооцох, үл ялгаварлах болон эрх зүйн хувьд хамгаалагдсан байх
зарчмуудыг амьдралд хэрэгжүүлэх замаар чанартай боловсролыг хүргэхэд
дэмжлэг үзүүлнэ.
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ОБҮБС-НИЙ СУУРЬ СТАНДАРТЫН ГАРЫН АВЛАГЫГ
АШИГЛАХ НЬ
ОБҮБС-ний суурь стандарт ямар агуулгатай вэ?

ОБҮБС-ний суурь стандарт нь дараах таван хэсгээс бүрдэнэ.
Үндсэн стандарт: Эдгээр стандартыг шинэчлэхдээ зохицуулалт ба олон нийтийн
оролцоо, дүн шинжилгээг нэмж өргөжүүлсэн. Чанартай, цогц хариу арга хэмжээг
дэмжих үүднээс эдгээр стандарт нь бусад бүх хэсэгт хамааралтай. Үндсэн
стандарт нь нөхцөл байдлыг илүү сайн ойлгох, бусад бүх стандартын хэрэгжих
боломжийг бий болгохын тулд төслийн мөчлөгийн бүх үе шатанд үнэлгээ хийх үйл
явцад онцгой анхаарал хандуулдаг.
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Хүртээмж ба сургалтын орчин: Энэ хэсгийн стандарт нь аюулгүй, нийцсэн
суралцахуйн боломж хүртээмжтэй байгаад анхаарна. Аюулгүй байдал, хамгаалалт
болон бие махбод, танин мэдэхүй, сэтгэлзүйн сайн сайхан байдлыг нэмэгдүүлэхэд
туслах эрүүл мэнд, усан хангамж ба ариун цэвэр, хоол тэжээл, орон байр зэрэг
бусад салбартай уялдааг хангах асуудлыг эдгээр стандарт онцолж авч үздэг.
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Заах ба суралцах үйл явц: Эдгээр стандарт нь сургалтын хөтөлбөр, сургалт,
мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэх болон энэ чиглэлийн дэмжлэг, заах
аргазүй, суралцах үйл явц, сургалтын үр дүнгийн үнэлгээ зэрэг үр дүнтэй сургах,
суралцахыг хөхиүлэн дэмждэг чухал бүрэлдэхүүнд анхаарна.
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Багш ба боловсролын бусад ажилтан: Эдгээр стандарт нь боловсролын салбар
дахь хүний нөөцийг удирдан зохион байгуулах асуудлыг авч үзэх бөгөөд үүнд
хүний нөөцийг сонгон шалгаруулах, ажилд авах, ажил гүйцэтгэх нөхцөлүүд,
удирдлага болон дэмжлэг зэрэг хамаарна.
Боловсролын бодлого: Энэ хэсэгт бодлого боловсруулах ба батлах, төлөвлөлт ба
хэрэгжилтэнд хамаарах асуудлууд багтана.
Гарын авлагын бүлэг тус бүрт боловсролын үйл ажиллагааны нэг тодорхой
хэсгийг авч үзсэн. Гэхдээ стандарт бүр тус гарын авлагын бусад хэсэгтэй уялдана.
Чанартай боловсролын талаарх цогц ойлголтыг өгөхийн тулд тохирох хэсэгт нь
бусад стандарт болон бусад хэсэг дэх заавартай хэрхэн уялдаж байгаа талаар
тайлбар оруулсан болно.

Суурь стандартын гарын авлагын 2010 оны шинэчилсэн хувилбарт
ямар шинэ агуулга нэмэгдсэн бэ?
Гарын авлагын 2004 оны эхний хувилбарыг үзэж танилцсан хэрэглэгчдэд энэхүү
шинэ хувилбарын агуулгын ихэнх хэсэг танил байх болно. Сайжруулалтыг дараах
чиглэлээр хийсэн. Үүнд:
• Хамгаалал, нийгэм-сэтгэл зүйн дэмжлэг, зөрчил, гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах, бага насны хүүхдийн хөгжил, жендер, ХДХВ/ДОХ, хүний эрх, тэгш
хамруулан сургах боловсрол, салбар дундын уялдаа холбоо (эрүүл мэнд,
усан хангамж ба ариун цэврийг дэмжих, орон байр, хүнс ба хоол тэжээл),
залуучуудын асуудал гэх мэт нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ болон гол
асуудлуудыг тодорхойлох чиглэлээр сайжруулалт хийсэн. Эдгээр үндсэн
асуудлыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болох аргыг ОБҮБС-ний багц аргачлалын
www.inee.org/inee-minimum-standards цахим хуудаснаас үзнэ үү.
• Гол шалгуур үзүүлэлтүүдээс илүүтэйгээр тухайн стандартыг хангахын тулд
авбал зохих гол арга хэмжээнүүдийг багтаасан (дараагийн хуудсан дах
хүснэгт дэх мэдээллийг үзнэ үү).
• Эхний багц стандартын нэр “Бүх хэсэгт хамаарах нийтлэг стандарт” байсныг
“Суурь стандарт” болгосон өөрчлөлт нь эдгээр стандартыг боловсролын
бүх үйл ажиллагаанд суурь стандарт болгож ашиглах хэрэгцээг тодорхойлж
өгсөн. Түүнчлэн боловсролын бүх үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах
хэрэгцээ шаардлагаас үүдэн Зохицуулалтын стандартыг Боловсролын
бодлогын хэсгээс авч тус суурь стандарт хэсэгт оруулсан.

Нөхцөл байдлын шинжилгээ
Хүмүүнлэгийн хариу арга хэмжээ нь гамшигт өртсөн хүн амд гол анхаарлаа
хандуулдаг ба үүний нэгэн адил энэхүү шинэчлэгдсэн ОБҮБС-ний Суурь
стандартын төвд ч мөн хүн байна. Нөөц болон эрх мэдлийн хяналтад тэгш бус
байдал бий болсноос үүдэн гамшиг ба мөргөлдөөн нь хүмүүст харилцан адилгүй
нөлөө үзүүлдэг. Эмзэг байдал гэдэг нь гамшиг эсхүл мөргөлдөөний сөрөг нөлөөнд
хүмүүсийг өртөмтгий болгож буй шинж чанар буюу нөхцөл байдлыг илэрхийлнэ.
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Хүмүүсийн амьдарч буй нийгмийн давхарга, орчин, эколог, соёл, газар зүй, эдийн
засаг, улс төрийн нөхцөл байдал нь эмзэг байдлыг тодорхойлоход гол чухал үүрэг
гүйцэтгэнэ.
Тухайн нөхцөл байдлаас хамааран эмзэг бүлэг гэх томъёололд эмэгтэйчүүд,
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүүхдүүд, охид, өмнө нь зэвсэгт хүчин буюу зэвсэгт
бүлэглэлд байсан хүүхдүүд, ХДХВ-ийн халдвар тээгч хүмүүс багтаж болно. Чадавх
нь хувь хүн, олон нийт, нийгэм эсхүл байгууллагад байгаа өөрсдийн дэвшүүлсэн
зорилгодоо хүрэхэд ашиглаж болохуйц давуу тал, онцлог чанар, нөөц бололцооны
нэгдэл юм.
Нөхцөл байдал нь эмзэг байдал ба чадавхад хэрхэн нөлөөлдгийг ойлгохын тулд
боловсролд оролцогч талууд тухайн орон нутгийн нөхцөл байдлын шинжилгээ
хийхдээ эмзэг байдал болон чадавхын давхцал, өөрчлөлтийг харгалзан үзвэл
зохино. Зарим нөхцөлд үндэс угсаа, анги давхарга, ялгаварлан гадуурхалт эсхүл
шашны ба улс төрийн харъяаллаас үүдэн хүмүүсийн эмзэг байдал нэмэгдэх
талтай. Эдгээр хүчин зүйл нь хүмүүст чанартай боловсролын үйлчилгээг авахад
нь нөлөөлнө. Иймээс үүссэн нөхцөл байдал бүрт хүмүүсийн хэрэгцээ шаардлага,
эмзэг байдал, чадавхыг цогцоор нь авч үзэж шинжилгээ хийх нь хүмүүнлэгийн
хариу арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд нэн чухал ач холбогдолтой. Суурь
стандарт нь энэхүү гарын авлагын бүх хэсэг хоорондын уялдааг агуулсан нөхцөл
байдлын шинжилгээний зааврыг агуулсан.
Хямралын үед иргэдийн эмзэг байдлыг бууруулахын тулд тэдний даван туулах
чадвар ба чадавхыг тодорхойлох, тэдгээрийг улам бэхжүүлэх нь нэн чухал
юм. Орон нутгийн түвшний хариу арга хэмжээг ойлгож дэмжих болон орон
нутгийн оролцогч талуудын чадавхыг бэхжүүлэх нь нэн тэргүүний ажил юм.
Суурь стандартын хүрээнд хийгдэх нөхцөл байдлын шинжилгээний хэсгийг
боловсронгуй болгосноор энэхүү 2010 оны гарын авлага нь боловсролын бэлэн
байдал, хариу арга хэмжээ, сэргээн босголтын үе шатанд нөхцөл байдал, чадавхыг
илүү сайжруулах, эмзэг байдлыг бууруулах аргачлалыг бүрдүүлж өгч байна.
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Стандарт, гол үйл ажиллагаа болон зааварчилгаа нь
хоорондоо ямар ялгаатай вэ?
Бүх стандарт ижил хэлбэрээр бичигдсэн. Юуны өмнө Суурь стандартыг тодорхойлж
өгсөн. Стандарт нь гамшиг эсхүл зөрчил, мөргөлдөөнд өртсөн хүмүүс нэр төртэй,
аюулгүй амьдрах мөн чанартай, хэрэгцээ шаардлагадаа нийцсэн боловсрол
эзэмших эрхтэй гэсэн зарчимд тулгуурласан. Тиймээс ямар ч нөхцөлд ашиглаж
болохуйц нийтлэг байдлаар бичигдсэн чанарын стандарт юм.
Стандартыг дагалдан тухайн стандартад хүрэхэд ашиглаж болох хэд хэдэн гол
үйл ажиллагааг санал болгосон. Зарим арга хэмжээ бүх нөхцөлд тохирохгүй байж
болох ба ийм тохиолдолд тэдгээрийг тохируулан өөрчилж хэрэглэх нь зүйтэй. Иймд
хэрэглэгч нь энэ стандартыг хангаж чадахуйц өөр арга хэмжээг бодож олж болно.
Эцэст нь заавар нь энэхүү суурь стандартыг хэрэглэх болон гол үйл ажиллагааг
төрөл бүрийн нөхцөлд тохируулан хэрэглэх үед харгалзаж үзвэл зохих сайн
туршлагын жишээг багтаасан.

ОБҮБС-ний Суурь стандартыг хэн хэрэглэх вэ?
Онцгой байдлын үеийн боловсролын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ, сэргээн
босгох болон гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, зөрчил, мөргөлдөөний аюулыг
бууруулах үйл хэрэгт оролцогч бүх тал эдгээр суурь стандарт, гол үйл ажиллагаа,
зааврыг ашиглаж, сурталчлах хэрэгтэй. Аюулгүй, чанартай боловсрол эзэмших
нөхцөлийг бүрдүүлэх, энэ чиглэлээр улс орны ба олон улсын түвшинд оролцогч
талуудын хамтын ажиллагааг хангахад чиглэсэн техникийн мэдлэг болон тэргүүн
туршлагыг эдгээр стандартаас харж болно. Оролцогч талуудад:
• Үндэсний ба орон нутгийн түвшний боловсролын эрх бүхий байгууллагууд
• НҮБ-ын системийн байгууллагууд
• Хоёр болон олон талт хандивлагч байгууллагууд
• Төрийн бус байгууллага, Багш эцэг эхийн холбоо гэх мэт олон нийтэд
суурилсан байгууллагууд
• Багш, боловсролын бусад ажилтан, багш нарын үйлдвэрчний эвлэл
• Боловсролын салбарын зохицуулах хороод ба Боловсролын кластерууд
• Боловсролын зөвлөхүүд
• Эрдэмтэн, судлаачид
• Хүний эрх ба хүмүүнлэгийн элчүүд багтана.

ОБҮБС-ний Суурь стандартыг орон нутгийн онцлогт тохируулан
хэрхэн нутагшуулах вэ?
Хүний эрхэд суурилсан нийтлэг стандарт, тэдгээрийг бодит амьдралд дагаж
мөрдөх чадвар нь хоорондоо зөрчилддөг. Тэдгээр стандарт нь чанартай
боловсрол хүртээмжтэй байх зорилтуудыг тодорхойлсон бол гол үйл ажиллагаа
нь стандартыг хангахад шаардлагатай тодорхой алхмуудыг зааж өгсөн. Нөхцөл
байдал бүр харилцан адилгүй тул энэхүү гарын авлагад тусгасан гол үйл ажиллагааг
орон нутгийн онцлогт тохируулж нутагшуулах шаардлагатай. Жишээлбэл, багш
сурагчийн тооны харьцааны талаарх гол үйл ажиллагаа нь “багш-сурагчийн
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зохистой харьцааг хангахуйц тооны багшийг авч ажиллуулах” гэж заасан (99-р
хуудсан дах Багш ба боловсролын бусад ажилтан хэсгийн стандарт 1, Заавар 5-ыг
үзнэ үү ). Холбогдох оролцогч талуудтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр орон нутагтаа
хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц багш-сурагчийн харьцааг тодорхойлох замаар энэхүү
стандартыг тохируулан хэрэглэвэл зохино. Онцгой байдлын нэн хурцадмал үед
нэг багшид 60 сурагч ногдох нь хүлээн зөвшөөрөхүйц харьцаа байж болох ч
ужгирсан хямрал эсхүл эрт үеийн сэргээн босголтын үед энэ тоог нэг багшид 30
эсхүл 40 сурагч болгон өөрчлөх боломжтой юм. Орон нутгийн онцлогт нийцсэн,
нутагшуулах шаардлагатай арга хэмжээг тодорхойлохдоо бэлэн байгаа нөөцийг
тооцсон байдал болон онцгой байдлын үе шатыг харгалзан үзэх ёстой.
Боловсролын тогтвортой ажиллагааны төлөвлөгөө ба бэлэн байдлыг хангах
хүрээнд онцгой байдал үүсэхээс өмнө эдгээр стандартыг нутагшуулах үйл явцыг
хийх нь нэн чухал юм. ОБҮБС-ний Суурь стандартыг хэрэглэгчдийн туршлагаас
харвал, стандартыг нутагшуулах үйл явцыг оролцоонд суурилсан хамтын
ажиллагааны хэлбэрээр хэрэгжүүлэх нь илүү үр дүнтэй байв. Стандартыг
хангахад чиглэсэн орон нутгийн эрэлтэд нийцсэн, тодорхой, хэрэгжихүйц арга
хэмжээг боловсруулахад Боловсролын салбарын зохицуулалтын хороо эсхүл
Боловсролын кластер нь нэн таатай хамтын ажиллагааны талбар болно (ОБҮБСний Суурь стандартыг нутагшуулах зааврыг www.inee.org/inee-minimum-standards
цахим хуудсан дах ОБҮБС-ний арга хэрэгслээс дэлгэрүүлж үзнэ үү).
Зарим тохиолдолд орон нутгийн хүчин зүйлс нь суурь стандарт болон гол үйл
ажиллагааг богино хугацаанд хэрэгжих боломжгүй байдалд хүргэдэг. Ийм
тохиолдолд эдгээр стандарт, гарын авлага дах зайлшгүй авах арга хэмжээний
жагсаалт болон орон нутгийн бодит нөхцөл байдал хоорондын зөрүүг тогтоож,
ойлгох нь нэн чухал юм. Стандартыг бодитой хэрэгжүүлэхийн тулд тулгамдсан
асуудлуудыг нягталж үнэлэн өөрчлөлтийн стратегийг тодорхойлох хэрэгтэй.
Дараа нь хөтөлбөрийн болон бодлогын стратеги боловсруулж, энэ зөрүүг багасгах
талаар нөлөөллийн ажил хийх боломжтой.
ОБҮБС-ний Суурь стандартыг гамшигт өртсөн хүмүүсийн сурч боловсрох эрх
болон хэрэгцээг хангахад чиглэсэн хүмүүнлэгийн арга хэмжээний хэрэгжилтийг
сайжруулахын тулд боловсруулсан. Үүний зорилго нь хямралд өртсөн хүмүүсийн
амьдралд мэдэгдэхүйц өөрчлөлтийг гаргахад оршино. Дан ганц гарын авлага
байснаар үүнийг хийж чадахгүй, харин та үүнийг хийж чадна. ОБҮБС нь цаашид
энэ гарын авлагыг илүү сайжруулахад тус дэм болох үүднээс энэхүү 2010 онд
шинэчлэгдсэн ОБҮБС-ний Суурь стандартын талаарх таны санал, зөвлөмжийг
хүлээн авахдаа таатай байх болно. Та энэхүү гарын авлагын сүүлийн хуудсан дахь
Саналын хуудсыг ашиглан эсхүл minimumstandards@inee.org цахим хуудсанд
хандан саналаа илгээж болно.
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ОБҮБС-ний Суурь стандартыг нэвтрүүлэх болон хэрэгжүүлэхэд туслах
арга хэрэгсэл
ОБҮБС-ний Суурь стандартыг нэвтрүүлэх ба зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх
материалыг ОБҮБС-ний www.inee.org/inee-minimum-standards цахим хуудаснаас үзнэ үү.
ОБҮБС-ний Суурь стандартын орчуулга:
www.inee.org/resources/inee-minimum-standards
2004 онд гарсан ОБҮБС-ний Суурь стандартын гарын авлага одоогоор 23 хэлнээ
орчуулагдсан. Энэхүү шинэчлэгдсэн хувилбарыг араб, франц, испани, португаль
зэрэг 17 хэлнээ орчуулаад байна.
ОБҮБС-ний Суурь стандартын ашиглах арга хэрэгсэл:
https://inee.org/resources/inee-minimum-standards-reference-tool
Энэ арга хэрэгсэлүүдийг ойлгож уншихад хялбар хэлбэрт оруулан бүх стандарт,
эдгээрийн хүрээнд хийх гол үйл ажиллагаа, зааврыг жагсаасан байдлаар бичсэн.
ОБҮБС-ний Суурь стандартыг зохион байгуулахад ашиглах хяналт-шинжилгээний
хуудас: https://inee.org/collections/inee-minimum-standards-contextualizations
Олон төрлийн байгууллага (НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллага, ТББ, засгийн газар,
хандивлагч болон боловсролын зохицуулах субъект, боловсролын кластер)-ын
өөр өөр төрлийн тодорхой хэрэгцээнд нийцүүлэн боловсруулсан эдгээр хяналтшинжилгээний хуудсанд тухайн байгууллага суурь стандартыг байгууллага дотроо,
хоёр талт ба олон талт үйл ажиллагаандаа уялдуулах боломжтой төрөл бүрийн арга
хэмжээг тодорхойлж өгсөн.

ОБҮБС-ний Суурь стандартыг хэрхэн ашиглах вэ?
Хүртээмж ба суралцахуйн орчин, Заах ба суралцах үйл явц, Багш ба боловсролын
бусад ажилтан, Боловсролын бодлого хэсгийн стандартыг хэрэгжүүлэхдээ суурь
стандартыг байнга ашиглана уу. Түүнчлэн стандартын хэсэг тус бүрд тусгасан
тухайн стандарттай холбоотой гол асуудлын товч танилцуулгыг уншаарай.
Стандартыг хэрэгжүүлэхэд туслах сайн туршлага бүхий арга хэрэгслийг www.
inee.org/inee-minimum-standards цахим хуудасны ОБҮБС-ний арга хэрэгслээс үзэх
боломжтой.
Энэхүү ОБҮБС-ний Суурь стандартын гарын авлагыг хүмүүнлэгийн хариу арга
хэмжээний үед төлөвлөлт, хэрэгжилт, хяналт-шинжилгээ болон үнэлгээнд
ашиглах зорилгоор боловсруулсан (доорх 1-р жишээг үзнэ үү).
Боловсролын оролцогч талууд тус гарын авлагыг өмнө нь мэддэг мөн онцгой
байдал үүссэн үед ашиглахаасаа өмнө сургалтад хамрагдсанаар хэрэглэхэд
илүү үр дүнтэй болно (доорх 2-р жишээг үзнэ үү). Тус гарын авлагыг чадавх
бэхжүүлэх сургалтын хэрэглэгдэхүүн болгон ашиглавал чухал ач холбогдолтой.
Мөн хүмүүнлэгийн арга хэмжээ, нөөцөөр хангах хэлэлцээрт нөлөөллийн хэрэгсэл
болгон ашиглах боломжтой (доорх 3-р жишээг үзнэ үү). Гарын авлага нь гамшгийн
бэлэн байдлыг хангах, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг төлөвлөх болон
салбарын зохицуулалт хийхэд хэрэгтэй.

Танилцуулга
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БИД ОБҮБС-НИЙ СУУРЬ СТАНДАРТЫГ
ХЭВШҮҮЛЖ ЧАДНА.
ОБҮБС-ний Суурь стандартын гарын авлагыг 2004 онд нийтийн хүртээл
болгосноос хойш 80 гаруй улсад хэрэгжиж онцгой байдал үүссэнээс сэргээн
босгох үе шат хүртэлх хугацаанд чанартай боловсролыг дэмжих үр дүнтэй арга
хэрэгсэл болох нь нотлогдсон. Энэ стандарт нь Засгийн газрын гишүүд, олон нийт
болон олон улсын агентлаг зэрэг төрөл бүрийн оролцогч талд хамтын зорилтоо
боловсруулахад нь тусалж, нийтлэг хүрээг бүрдүүлж өгдөг. ОБҮБС-ний Суурь
стандартын хэрэглэгчдийн зүгээс тус гарын авлага нь дараах чиглэлийн хүрээнд
дэмжлэг болж чадсан талаар илэрхийлсэн байна. Үүнд:
• онцгой байдлын эхний үеэс сэргээн босгох үе шат хүртэл боловсролын
хөтөлбөрийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн бодитой оролцоог
хангах
• боловсролын үнэлгээ ба хариу арга хэмжээний зохицуулалт илүү сайжрах
• үндэсний боловсролын тогтолцоог бэхжүүлэх
• үйлчилгээг сайжруулахад хувь нэмэр оруулах
• онцгой байдлын үеэс эхлээд сэргээн босгох болон хөгжлийн үе шатанд
боловсролын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх
• өндөр чанартай боловсролын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх мэдлэг, ур чадварыг
дээшлүүлэх чадавх бэхжүүлэх
• боловсролын салбарт хандивлагчдын хөрөнгө оруулалтыг чиглүүлэх зэрэг
болно.
ОБҮБС-ний Суурь стандарт нь мөн боловсролын үйлчилгээ үзүүлэгчдэд хариуцлага
тооцох гол арга хэрэгсэл нь болдог. Хандивлагч байгууллагууд өөрсдийн дэмжсэн
боловсролын төслүүдийн чанар ба хариуцлагын хүрээ болгож эдгээр стандартыг
ашиглах нь нэмэгдэж байна.
Стандартыг тодорхой нөхцөл байдалд хэрхэн хэрэглэсэн жишээг доор авч үзэв.
1. Ирак улсад сургууль сэргээн босгосон: Дайн тулаанаас зугтан хүмүүс гэр
орноосоо дүрвэн дайжсаны дараа Фаллужа хотод төрийн өмчит таван
сургуулийг дахин сэргээх ажилд ОБҮБС-ний Суурь стандартыг ашигласан.
2007 онд сурагчид, эцэг эх, багш, нутагтаа буцаж ирсэн хүмүүс, дайн
тулааны үеэр орон нутагтаа байсан хүмүүс аль аль нь сургуулийг дахин
сэргээх хөтөлбөрийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлох фокус бүлгийн
хэлэлцүүлэгт оролцсон. Олон нийтийн оролцооны стандарт, Хүртээмж
ба сургалтын орчны стандартын зааварт тулгуурлан усан хангамж ба
ариун цэврийн байгууламж, анги танхимуудыг бэлтгэх ажлыг тэргүүлэх
ач холбогдолтой асуудал болгон тодорхойлж, Олон нийтийн боловсролын
хороо (ОНБХ)-г байгуулсан. ОНБХ-нд эмэгтэйчүүдийн оролцоог хангахын
тулд төслийн эмэгтэй ажилтан айл өрхүүдээр явж эхчүүд болон эмэгтэй
сурагчидтай уулзаж ярилцан сургуульд эмэгтэй сурагчийн хамрагдалтын
түвшин доогуур байгаа шалтгааныг тодруулжээ. Эмэгтэй сурагчид
сургуульдаа хамт явах, эсхүл хүнээр хүргүүлэх зохицуулалтыг бий болгож
сургуульд явдаг охидын аюулгүй байдлын талаарх тулгамдсан асуудлыг
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шийдвэрлэсэн. Сургуульд ганц бие эрэгтэй багш нар ажиллаж байгаа
нь санаа зовоосон асуудал байгааг шийдвэрлэхийн тулд багш нарыг
ажилд сонгон шалгаруулах үйл явцыг илүү ил тод болгох чиглэлээр ОНБХ
сургуулийн удирдлагатай хамтран ажилласан байна. Энэ нь багш хүүхэдтэй
нь хариуцлагатай ажиллаж чадна гэсэн эцэг эхчийн итгэл найдварыг
дээшлүүлж, сургуульд хамрагдалтыг нэмэгдүүлэхэд тус дөхөм үзүүлжээ.
2. Энэтхэгийн далайд болсон цунамийн дараах агентлаг хоорондын зохицуулалт:
Индонез улс 2004 оны 12-р сард болсон газар хөдлөлт, цунамийн улмаас
хүний амь, эд хөрөнгийн асар их хохирол амссан. Аче мужид 44,000 гаруй
сурагч болон 2,500 багш, боловсролын ажилтан амь үрэгдсэн бөгөөд амьд
үлдсэн 150,000 сурагч сургуульгүй болсон. Хариу арга хэмжээнд ОБҮБСний Суурь стандартыг төлөвлөлт, хэрэгжилтийн арга хэрэгсэл болгон
өргөн хүрээнд хүлээн зөвшөөрч, онцгой байдлын үед зохицуулалтыг
нэмэгдүүлж, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж чадсан байна. Зохицуулалтын
суурь стандартыг ашиглан орон нутгийн засаг захиргаа болон олон улсын
агентлагууд хамтран Боловсролын Зохицуулалтын Хороог байгуулж,
Банда Асе хотод тогтмол уулзаж хуралддаг байв. Агентлаг хоорондын
Суурь стандартын ажлын хэсэг суурь стандартыг ашиглах, туршлага, арга
барилаа хуваалцахад байгууллагуудын ажилтныг сургасан. Гарын авлагыг
Индонезийн бахаса хэл рүү нэн даруй орчуулж, Аче мужийн Боловсролын
Яам үйл ажиллагаандаа ашигладаг байсан. Ноцтой онцгой байдал үүссэн
үед зохицуулалт, хэрэгжилтийг хангахад ажилтны тогтвортой байдал чухал
ач холбогдолтой гэсэн гол сургамжийг эндээс авсан. Шинэ ажилтанд
ажлын чиг баримжааг олгохдоо ОБҮБС-ний Суурь стандартын сургалтанд
системтэй хамруулах нь онцгой байдал үүссэн нөхцөлд зохицуулалтыг
сайжруулахад бодитой үр нөлөө үзүүлсэн байна.
3. Хандивлагчдын бодлогыг бэхжүүлэх: Норвеги улс боловсролыг хүмүүнлэгийн
бодлогынхоо нэг хэсэг болгосон 5 хандивлагчийн нэг бөгөөд ОБҮБС болон
энэхүү Суурь стандартыг маш сайн дэмжиж ажилладаг. Норвеги улсын
Гадаад хэргийн яам 2007 онд Норвеги улсын Хөгжлийн Хамтын Ажиллагааны
Агентлаг (НОРАД), Гадаад хэргийн яам, тэдгээрийн түншлэгчид ОБҮБСний Суурь стандартын талаарх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, практик
хэрэглээ, системтэй ашиглалтыг дэмжих үүрэг бүхий Онцгой байдлын үеийн
боловсролын багийг байгуулсан. Онцгой байдлын үеийн боловсролын баг нь
Гадаад хэргийн яам болон НОРАД-ад боловсролд буцалтгүй тусламж олгох
талаар зөвлөж, ОБҮБС-ний мэдээллийн товхимлоос холбогдох мэдээллийг
мэргэжилтнүүдтэй хуваалцдаг. НОРАД-аас санхүүгийн дэмжлэг авахаар
хандаж буй байгууллагуудад ОБҮБС-ний суурь стандартыг хэрэглэхийг
зөвлөдөг. 2008 онд Өмнөд Судан улсад илгээсэн НҮБ-ын Хүүхдийн Сан,
Дэлхийн Банк, Европын Холбоо зэрэг хандивлагчид оролцсон жил бүрийн
хандивлагчдын хамтарсан ажиллагааны хүрээнд ашиглах материалд
ОБҮБС-ний Суурь стандартыг багтаасан. НОРАД-ын зүгээс түншлэгч
хандивлагч байгууллагууд болон боловсролын салбарыг сэргээн босгох
үүрэг хариуцлагыг хэрэгжүүлж буй Өмнөд Судан улсын Боловсролын
Танилцуулга

21

Яаманд ОБҮБС-ний Суурь стандартыг ашиглах, зохион байгуулахыг нь
дэмжсэн. НОРАД-ын зүгээс ОБҮБС-ний гишүүд болох Норвеги улсын гол
ТТБ-уудад энэхүү Суурь стандартыг ашиглахыг дэмжсээр ирсэн. Онцгой
байдлын үеийн боловсролын баг нь Норвеги улсын ТББ-ууд, судалгааны
байгууллагуудыг хөтөлбөр боловсруулахдаа тус стандартыг нэвтрүүлэхэд
нь эргээд дэмжлэг үзүүлдэг. Норвеги улсын Засгийн газар ОБҮБС-г дэмждэг
бөгөөд ОБҮБС-ний Суурь стандартын хэрэглээний талаарх дэлхий нийтийн
хэлэлцүүлэгт манлайлан оролцож, боловсролын талаар ялангуяа багш,
жендер, онцгой байдлын асуудлаар мэтгэлцээн өрнүүлдэг.
Дэлхийн дахинд ОБҮБС-ний суурь стандартын хэрэглээ, үр нөлөөний талаарх
бусад жишээг https://inee.org/collections/inee-minimum-standards-case-studies
цахим хуудсаас үзнэ үү.

22

Боловсролын суурь стандартын танилцуулга: Бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ, сэргээн босголт

СТРАТЕГИЙН УЯЛДАА ХОЛБОО
ОБҮБС-ний Суурь стандарт болон Хүмүүнлэгийн хариу арга
хэмжээний Сфер суурь стандарт хоорондоо ямар уялдаатай вэ?
Хүмүүнлэгийн төлөө ТББ-ууд, Улаан Загалмай ба Улаан Хавирган Сар хөдөлгөөн
хамтран 1997 онд Сфер төслийн хүрээнд Хүмүүнлэгийн тунхаг ба Гамшгийн хариу
арга хэмжээний суурь стандартыг боловсруулж гаргасан бөгөөд үүнд гамшигт
нэрвэгдсэн хүмүүс хүмүүнлэгийн тусламжаас юу хүртэх эрхтэйг тодорхой тусгасан
болно. Сфер гарын авлагат Хүмүүнлэгийн тунхаг болон усан хангамж, ариун цэвэр
ба эрүүл ахуйн хангалт, хүнсний аюулгүй байдал ба хоол тэжээл, түр орогнох
байр, суурших газар, хүнсний бус эд зүйлс, эрүүл мэндийн арга хэмжээний суурь
стандартыг тусгасан байдаг.
ОБҮБС-ний Суурь стандарт нь Сфер төслийн “гамшиг ба зөрчил, мөргөлдөөнөөс
үүдсэн хүмүүсийн зовлон зүдгүүрийг багасгахын төлөө бүхий л боломжит арга
хэмжээ авах ёстой бөгөөд гамшигт нэрвэгдсэн хүмүүс нэр төртэй амьдрах эрхтэй”
гэсэн үндсэн үзэл санааг баталгаажуулдаг. Сфер төсөл болон ОБҮБС нь Хамтын
ажиллагааны гэрээнд 2008 оны 10-р сард гарын үсэг зурсан бөгөөд Сфер төслийн
зүгээс ОБҮБС-ний Суурь стандартын чанар болон тус стандартыг боловсруулахад
чиглэсэн өргөн хүрээтэй зөвлөлдөх үйл явцыг өндрөөр үнэлсэн юм. Түүнчлэн
Сфер төсөл нь ОБҮБС-ний Суурь стандартыг Сфер төслийн Хүмүүнлэгийн тунхаг
ба Гамшгийн хариу арга хэмжээний суурь стандартыг дагалдсан нэмэлт стандарт
болгон ашиглахыг зөвлөдөг. Хамтын ажиллагааны гэрээнд онцгой байдлын эхний
үе шатаас эхлэн боловсролын салбар болон Сфер төсөлд тусгасан салбаруудын
уялдаа холбоог хангахын ач холбогдлыг дахин баталгаажуулсан. Энэ нь хямралд
өртсөн хүмүүст үзүүлэх тусламжийн чанарыг сайжруулах, гамшгаас хамгаалах
бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний талаарх хүмүүнлэгийн тогтолцооны
хариуцлагыг дээшлүүлэх зорилготой юм.
Сфер гарын авлагын холбогдох зааварчилгааг ОБҮБС-ний Суурь стандартын гарын
авлагын энэхүү шинэчилсэн хэвлэлд олон удаа эш татсан болно. Үүний нэгэн
адил боловсролын талаарх зааврыг Сфер Гарын авлагын 2011 оны хувилбарт
тусгасан болно. ОБҮБС-ний Суурь стандартыг Сфер Гарын авлагатай хамтад нь
ашигласнаар олон салбарын хэрэгцээ шаардлагын үнэлгээнд тулгуурлан салбар
хоорондын уялдаа холбоог хангах, хамтарсан төлөвлөлт болон цогц хариу арга
хэмжээг хэрэгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх ач холбогдолтой.
Сфер Хүмүүнлэгийн тунхаг болон Хүмүүнлэгийн хариу арга хэмжээний суурь
стандартын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.sphereproject.org цахим
хуудаснаас үзнэ үү.
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ОБҮБС-ний Суурь стандарт болон Агентлаг хоорондын байнгын
хорооны Боловсролын кластер хоорондоо ямар уялдаатай вэ?
НҮБ-ын Хүүхдийн Сан болон Хүүхдийг Ивээх Сан олон улсын түвшинд хамтран
тэргүүлдэг Боловсролын Кластер нь онцгой байдлын үеийн боловсролын
чиглэлээр урьдчилсан үнэлгээ хийх, бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээ
авахад анхаарч ажилладаг. Боловсролын кластерыг идэвхжүүлэх нь онцгой
байдлын үед боловсролын хэрэгцээг тодорхойлох, тэдгээр хэрэгцээг хангах
чиглэлд зохицуулалтыг хамтарч хийхэд улс орнуудад дэмжлэг үзүүлэх
зохицуулалтын гол чухал механизм болдог. Боловсролын кластер нь чанартай
боловсролын хариу арга хэмжээний хүрээг тодорхойлохдоо ОБҮБС-ний Суурь
стандартыг үндсэн арга хэрэгслээ болгон ашигладаг. Олон улсын түвшний болон
үндэсний түвшний Боловсролын кластерууд энэхүү стандартыг дараах чиглэлээр
ашигладаг. Үүнд:
• кластерын зохицуулалтын чанарыг сайжруулах, агентлаг хоорондын яриа
хэлэлцээр болон нийтлэг зорилтыг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх
• хэрэгцээний үнэлгээ, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хамтран хийж бэлэн
байдал хангах, эрсдэлийг бууруулах, хариу арга хэмжээний төлөвлөлт,
хэрэгжилтийг сайжруулах
• ажилтнууд, түншлэгчдийг сургах, чадавхыг бэхжүүлэх хүчин чармайлтад
дэмжлэг үзүүлэх
• санхүүжилт дайчлах хүсэлт боловсруулах
• кластерийн гишүүн байгууллагууд, хандивлагчид, бусад салбарын хооронд
агентлаг хоорондын яриа хэлэлцээ болон нөлөөллийн ажлыг хөхиүлэн
дэмжих зэрэг болно.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://oneresponse.info/GlobalClusters/Education цахим
хуудаснаас авна уу.
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ОБҮБС-ний Суурь стандартын талаарх түгээмэл асуулт, хариулт
ОБҮБС-ний Суурь стандарт нь Засгийн газрын мөрдөж буй боловсролын стандартыг
дахин баталгаажуулах нөхцөлийг хэрхэн хангадаг вэ?
Боловсролын яам боловсролын үндэсний стандарттай байдаг. ОБҮБС нь
боловсролын хууль тогтоомж, бодлогыг тодорхойлоход болон боловсролын
суурь үйлчилгээг дүрвэгсэд, дотооддоо нүүлгэн шилжүүлэгдсэн болон үндэстний
цөөнхийн гээд бүх хүүхдэд хүргэхэд үндэсний түвшний боловсролын эрх бүхий
байгууллагууд голлох үүрэгтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, дэмждэг. Үндэсний
стандарт байгаа нөхцөлд тэдгээр стандарт болон ОБҮБС-ний Суурь стандартын
хамрах хүрээ, зорилго, агуулгын ялгаатай байдалд шинжилгээ хийх хэрэгтэй. ОБҮБСний Суурь стандарт нь боловсролын үндэсний стандарттай ерөнхийдөө нийцдэг
болох нь туршлагаас харагдсан. Энэхүү суурь стандарт нь үндэсний стандартыг
баяжуулах, нөхөх, дэмжих чухал арга хэрэгсэл болдог. Суурь стандарт нь үндэсний
бодлого, стратегид бүрэн тусгагдаагүй байх магадлалтай онцгой байдлын нөхцөлд
хэрэгжүүлэхэд тохирсон стратеги болон заавраар хангадаг.
ОБҮБС-ний суурь стандарт нь өндөр стандарт тогтоодог атал яагаад “суурь” гэж
нэрлэгддэг вэ?
ОБҮБС-ний Суурь стандарт нь олон тооны эрх зүйн баримт бичиг ба олон улсын
гэрээнд заасан боловсролын эрхэд тулгуурласан тул энэхүү гарын авлагад
тусгасан удирдамж зааврыг тэдгээр эрхээс доогуур байхаар тогтоох боломжгүй.
Энэхүү стандарт нь олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүний эрх болон
сайн туршлагыг тусгасан учраас өндөр түвшний мэт сэтгэгдэл төрүүлж болох
хэдий ч чанартай боловсрол ба хүний нэр хүндийг хамгаалах хамгийн наад захын
шаардлагыг тодорхойлсон болно.
Санхүүгийн ба боловсролын нөөц хязгаарлагдмал үед ОБҮБС-ний Суурь стандартыг
ашиглах боломжтой юу?
Нөөцийн хязгаарлагдмал нөхцөлд ОБҮБС-ний Суурь стандартыг хэрэглэх нь дараах
гурван чиглэлийн ач холбогдолтой. Нэгдүгээрт, олонх стандарт нь хэрэгжүүлэхэд
их хэмжээний зардал шаарддаггүй сайн туршлагуудыг тодорхойлсон. Тухайлбал,
иргэдийн оролцооны стандарт нь их хэмжээний нэмэлт зардал шаардахгүй ч
тэдгээрийг хэрэгжүүлснээр хүмүүнлэгийн ба боловсролын үйл ажиллагааны
чанарыг сайжруулж чадна. Энэ нь цаг хугацаа, нөөцийг хэмнэхэд тусалж, илүү
удаан үргэлжлэх эерэг нөлөөллийг бий болгож чадна. Хоёрдугаарт, ОБҮБС-ний
Суурь стандартыг онцгой байдлын болон сэргээн босгох үе шатанд боловсролын
санхүүжилтыг нэмэгдүүлэх, санхүүжилтийн үр дүнг сайжруулах нөлөөллийн
ажилд ашиглаж болно. Гуравдугаарт, ОБҮБС-ний Суурь стандартыг хэрэглэснээр
боловсролын эрх бүхий байгууллагууд болон бусад байгууллага хариу арга хэмжээнд
эхнээсээ зөв зүйтэй шийдвэр гаргах, муу боловсруулсан хөтөлбөр эсхүл тогтолцоог
дараа нь сайжруулах нэмэлт өртөг зардлаас зайлсхийх нөхцөлийг олгодог.
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Стандарт 1.
Зохицуулалт
Боловсролын
зохицуулалтын
тогтолцоог
тодорхой
болгож, чанартай
боловсролыг
хүртээмжтэй,
тасралтгүй
хүргэхээр
ажиллаж буй
оролцогч
талуудад
дэмжлэг үзүүлнэ

Стандарт 2.
Нөөц

Суралцагчийн
насны онцлогт
тохирсон
суралцах
боломжийг
бий болгохын
тулд орон
нутгийн нөөцийг
тодорхойлж,
дайчлан,
ашиглана.

Боловсролын
хариу арга
хэмжээний
шинжилгээ,
төлөвлөлт,
боловсруулалт,
хэрэгжүүлэлт,
хяналтшинжилгээ болон
үнэлгээнд олон
нийт идэвхтэй,
ил тод байдлаар,
ялгаварлан
гадуурхалгүйгээр
оролцоно

Зохицуулалт

Стандарт 1.
Оролцоо

Олон Нийтийн Оролцоо

Онцгой
байдлын үеийн
боловсролын
нөхцөл байдлын
шуурхай үнэлгээг
цогц, ил тод,
оролцоонд
тулгуурлан хийнэ

Стандарт 1.
Нөхцөл байдлын
үнэлгээ

Суурь стандарт

Тэгш хамруулах
боловсролын
хариу арга
хэмжээний
стратегид тухайн
нөхцөл байдлын
тодорхой
дүрслэл, сурч
боловсрох
эрхэд тулгарч
буй бэрхшээл,
түүнийг даван
туулах стратеги
багтана.

Стандарт 2. Хариу
арга хэмжээний
стратеги

Боловсролын
хариу арга
хэмжээ болон
өртсөн хүн
амын суралцах
хэрэгцээний
өөрчлөлтөнд
тогтмол хяналтшинжилгээ хийнэ

Стандарт
3. ХяналтҮнэлгээ-

Дүн Шинжилгээ

Системтэй,
хараат бус
үнэлгээ нь
боловсролын
хариу арга
хэмжээний үйл
ажиллагааг
сайжруулж,
хариуцлагыг
бэхжүүлнэ.

Стандарт 4.
Үнэлгээ

Энэ бүлэгт дараах стандартыг дэлгэрэнгүй тайлбарлана. Үүнд:
• Олон нийтийн оролцоо: оролцоо ба нөөц
• Зохицуулалт
• Дүн шинжилгээ: үнэлгээ, хариу арга хэмжээний стратеги, хяналт-шинжилгээ,
эцсийн үнэлгээ.
Эдгээр стандарт нь боловсролын хариу арга хэмжээг үр дүнтэй байлгахад нэн
чухал бөгөөд Хүртээмж ба сургалтын орчин, Заах ба суралцах үйл, Багш болон
боловсролын бусад ажилтан, Боловсролын бодлогын стандартыг мөрдөх үндэс
болно.
Онцгой байдлын үеийн боловсролын үр дүнтэй хариу арга хэмжээ нь олон
нийтийн идэвхтэй оролцоонд суурилна. Иргэдийг чадавхжуулан боловсролын
асуудлаар шийдвэр гаргах, боловсролын талаар аливаа алхам хийх, арга хэмжээ
авах үйл явцад оролцуулах нь үүнд чухал үүрэгтэй.
Иргэдийн оролцоо болон үүрэг хариуцлагаа ухамсарласан байдал нь орон нутгийн
нөөцийн зарцуулалтыг сайжруулж, боловсролын үйлчилгээг урт хугацаанд
тогтвортой хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг. Иргэдийн оролцоог хангаснаар
тухайн орон нутагт тулгарч буй боловсролын асуудал, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга
замыг тодорхойлоход тусална. Иймээс үнэлгээ, төлөвлөлт, хэрэгжилт, удирдлага
ба хяналт-шинжилгээний үйл явцад иргэдийг оролцуулах нь боловсролын хариу
арга хэмжээг оновчтой, үр дүнтэй байх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд тусалдаг.
Иргэдийн оролцоо нь одоо хэрэгжиж буй боловсролын үйл ажиллагаанд
тулгуурлахын зэрэгцээ нийгмийн гишүүн бүрийн хувьд чадавхыг бэхжүүлэх арга
хэмжээг багтаасан байх хэрэгтэй. Орон нутгийнхаа даван туулах чадвар болон
сэргээн босгох арга хэмжээнд хувь нэмрээ оруулж чадах хүүхэд, залуучуудын
оролцоо маш чухал ач холбогдолтой.
Оролцооны төрөл бүрийн түвшин, арга хэлбэр байдаг. Үйлчилгээг ашиглахаас
эхлээд бусдын гаргасан шийдвэрийг идэвхгүйгээр хүлээн зөвшөөрөх асуудал
нь билэг тэмдгийн шинжтэй буюу нэр төдий оролцоонд хамаарна. Идэвхтэй
оролцоо нь боловсролын үйл ажиллагааны талаар шийдвэр гаргах, төлөвлөх,
хэрэгжүүлэхэд цаг зарцуулан гар бие оролцохыг илэрхийлнэ. Туршлагаас харахад
дан ганц билэг тэмдгийн шинжтэй оролцоотой байх нь боловсролын хариу арга
хэмжээний чанар, тогтвортой байдлыг хангахад нөлөөлж чаддаггүй ажээ. Харин
онцгой байдлын үед идэвхтэй буюу тэгш оролцоог хангах нь хүндрэлтэй байдаг ч
ийм оролцоог хангахыг хичээх нь чухал болно.
Бүх нийтийн боловсрол эзэмших эрхийг хангах үүрэг хүлээсэн боловсролын
эрх бүхий байгууллагууд онцгой байдлын үеийн боловсролын хариу арга
хэмжээг удирдан чиглүүлэх нь зүйтэй. Олон улсын хүмүүнлэгийн тусламжийн
байгууллагуудын зүгээс боловсролын эрх бүхий байгууллага, иргэний нийгмийн
байгууллага, орон нутгийн оролцогч талуудад дэмжлэг үзүүлж, чадавх бэхжүүлэх
талаар хамтарч ажиллах явцад тэдний хууль ёсны чиг үүргээ биелүүлэхэд
нь саад учруулахгүй байх талаар анхаарвал зохино. Боловсролын эрх бүхий
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байгууллагуудад эрх зүйн чадамж дутах нөхцөл байдал үүсвэл харилцан
зөвшилцсөний үндсэн дээр Боловсролын кластер эсхүл салбарын түвшний
зохицуулалтын өөр баг гэх мэт агентлаг хороондын зохицуулалтын хороонд
манлайллын чиг үүргийг даалгаж шилжүүлэх боломжтой. Боловсролын хариу
арга хэмжээний зохицуулалт нь шуурхай, ил тод, үр дүнд чиглэсэн, нэрвэгдсэн
орон нутгийн иргэдийн өмнө хариуцлагатай байх хэрэгтэй.
Боловсролын хариу арга хэмжээ “байдлыг улам дордуулахгүй байх” нөхцөлийг
хангах, үр дүнтэй хариу арга хэмжээ авах үүднээс тухайн орон нутгийн онцлог
болон онцгой байдлын өөрчлөлтийн мөн чанарт дүн шинжилгээ хийж, ойлгох
хэрэгтэй. Боловсролын салбарын дүн шинжилгээг хүмүүнлэгийн бусад салбартай
уялдуулж нэгэн зэрэг хийх хэрэгтэй. Үүний зорилго нь онцгой байдлын төлөв
байдал, түүний шалтгаан, хүн амд үзүүлж буй нөлөөллийг тодорхойлох, мөн төрийн
байгууллагууд хуулиар хүлээсэн хүмүүнлэгийн үүргээ биелүүлэх чадамжийг
тодорхойлоход оршино. Дүн шинжилгээнд эдийн засгийн нөхцөл байдал, шашин
шүтлэг, нийгмийн уламжлалт хэм хэмжээ, жендэрийн харилцаа, улс төрийн ба
аюулгүй байдлын хүчин зүйлс, дасан зохицох механизм, цаашдын төлөв байдлын
урьдчилсан таамаглалууд зэргийг харгалзан үзэх хэрэгтэй. Үүнд бүх суралцагчид
боловсролын үйлчилгээг хүргэхэд бэлэн байгаа орон нутгийн нөөц ба хүндрэл
бэрхшээлийг хамруулан гамшигт өртсөн иргэд ба байгууллагуудын эмзэг байдал,
хэрэгцээ, эрх хэмжээ болон чадавхыг тодорхойлох хэрэгтэй. Орон нутгийн
иргэдийн газар орондоо үүсэх аюул эрсдэлийн талаарх мэдлэг ойлголт, гамшгаас
урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах талаарх тэдэнд байгаа болон
дутагдаж буй мэдлэг, чадварыг ойлгох нь нэн чухал юм.
Мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх үйл явцын үр дүнд онцгой байдлын үеэс
сэргээн босгох хүртэл бүх үе шатанд ашиглахуйц боловсролын мэдээ мэдээлэл
бий болох ба эдгээр нь ил тод, олон нийтэд хүртээмжтэй, нарийвчлал сайтай
байвал зохино. Мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх үйл явц нь санамсаргүй
байдлаар зөрчилдөөн, тогтворгүй байдлыг даамжруулж болзошгүй тул үүнээс
зайлсхийж хянуур болгоомжтой ажиллах хэрэгтэй. Боловсролын хариу арга
хэмжээ болон шинээр үүсч буй эрэлт хэрэгцээнд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг ил
тод, оролцоог хангасан байдлаар тогтмол хийнэ. Цаашид боловсролын хариу арга
хэмжээг сайжруулахын тулд энэхүү туршлага, сургамж бүхий хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээний тайланг бусадтай хуваалцах хэрэгтэй.
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Олон нийтийн оролцооны стандарт 1: Оролцоо
Боловсролын хариу арга хэмжээний шинжилгээ, төлөвлөлт, боловсруулалт, хэрэгжүүлэлт,
хяналт-шинжилгээ болон үнэлгээнд олон нийт идэвхтэй, ил тод байдлаар, ялгаварлан
гадуурхалгүйгээр оролцоно.

Гол үйл ажиллагаа (Заавартай холбож уншина)
•

•
•
•

•

Боловсролыг аюулгүй, үр дүнтэй, тэгш хүртээмжтэй хүргэхийн тулд
боловсролын үйл ажиллагааг ач холбогдлоор нь эрэмбэлэн төлөвлөхөд
орон нутгийн иргэдийг идэвхтэй оролцуулна (Заавар 1-4-ийг үзнэ үү).
Орон нутгийн боловсролын хороодод бүх эмзэг бүлгийн төлөөллийг
хамруулна (Заавар 1-4-ийг үзнэ үү).
Хүүхэд залуучуудыг боловсролын үйл ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжилт,
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд идэвхтэй оролцуулна (Заавар 5-ыг үзнэ үү).
Орон нутгийн иргэдийн төлөөллийг үнэлгээ, нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ,
боловсролын үйл ажиллагаанд хийх нийгмийн буюу иргэдийн оролцоот
аудит, төсвийн хяналт-шинжилгээ, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах болон
мөргөлдөөний аюулыг багасгах үйл ажиллагаанд өргөнөөр оролцуулна
(Заавар 6-г үзнэ үү).
Орон нутгийн иргэдэд сургалт, чадавхыг бэхжүүлэх боломжууд хүртээмжтэй
байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ (Заавар 7-г үзнэ үү).

Заавар
1. Иргэдийн эрх тэгш оролцоо: Боловсролын эрх бүхий байгууллагууд болон
боловсролын үйл ажиллагаанд оролцогч бусад тал боловсролын хариу
арга хэмжээний дүн шинжилгээ, төлөвлөлт, боловсруулалт, хэрэгжилт,
хяналт-шинжилгээ болон үнэлгээнд орон нутгийн иргэдийн оролцоог хангах
шаардлагатай. Нэрвэгдсэн хүн амын хэн нь ч гэсэн нас, хүйс, үндэс угсаа,
шашин шүтлэг, бэлгийн чиг хандлага, хөгжлийн бэрхшээл, ХДХВ-ийн халдвар
авсан эсэх болон бусад хүчин зүйлээс үл хамааран оролцох боломжтой байх
хэрэгтэй.
Боловсролын эрх бүхий байгууллага болон бусад оролцогч тал дараах асуудлыг
тодорхойлохдоо орон нутгийн иргэдийг оролцуулах хэрэгтэй. Үүнд:
- суралцагсдын боловсролын хэрэгцээ
- орон нутгийн хэмжээнд бэлэн байгаа санхүү, эд материал, хүний нөөцийн
боломж
- эрэгтэй, эмэгтэй хүүхдүүд, залуучууд, насанд хүрэгчид хоорондын харилцаа,
түүнд гарч буй өөрчлөлт
- өөр өөр хэлний бүлэг хоорондын болон орхигдсон байж болох бусад бүлгийг
оролцуулан орон нутгийн бүхий л хүн амын дундах эрх мэдлийн харьцаа
- аюулгүй байдлын тулгамдсан асуудлууд
- жендэрт суурилсан хүчирхийлэл зэрэг болзошгүй халдлагаас боловсролын
байгууллага, ажилтан, суралцагчийг хамгаалах арга зам
- орон нутагт тохиолддог аюул, сургууль ба сургалтын аюулгүй, хүртээмжтэй
бусад байршлууд, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн арга замууд
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-

амь аврахад чиглэсэн, зөрчлийн асуудлыг харгалзсан, тухайн орон нутгийн
иргэдэд тулгамдаад байгаа эрүүл мэндийн гол асуудлыг хөндсөн, ач холбогдол
бүхий боловсролын мэдээллийг боловсролын хариу арга хэмжээний бүх
асуудалтай уялдуулах арга замууд

Гэр бүл, олон нийт, сургууль болон сургалтын бусад орчин хоорондын нягт
уялдаа холбоог дэмжих бүтцийг оролцоотой, нээлттэй зөвлөлдөх арга барилаар
хөгжүүлэх хэрэгтэй (доорх Заавар 2-3 болон 46-р хуудасны Дүн шинжилгээний
стандарт 1, Заавар 3, 52-р хуудасны Дүн шинжилгээний стандарт 2, Заавар 5; 56-р
хуудасны Дүн шинжилгээний стандарт 3, Заавар 3-4-ийг тус тус үзнэ үү).
2. “Орон нутгийн боловсролын хороо” гэж тухайн орон нутгийн бүх суралцагчийн
эрх, боловсролын хэрэгцээг тодорхойлох, хангах үүрэгтэй бүлгийг хэлнэ. Үүнийг
“Эцэг эх-багшийн холбоо” эсхүл “Сургуулийн удирдах хороо” гэх зэргээр өөрөөр
нэрлэж болно. Энэ бүтэц нь сургалт, чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагаа зохион
байгуулах эсхүл сургалтын хөтөлбөрийг дэмжих зорилгоор боловсролын
эрх бүхий байгууллага ба бусад оролцогч талтай хамтран ажиллаж, орон
нутагт дэмжлэг үзүүлэх боломжтой. Хэрэв орон нутгийн боловсролын хороо
байгуулагдаагүй бол түүнийг байгуулах зөвлөмж өгөх хэрэгтэй (Заавар 3 ба 7-г
үзнэ үү).
Орон нутгийн боловсролын хороонд тухайн орон нутгийн бүх бүлгийн төлөөлөл
байх хэрэгтэй бөгөөд эдгээрт:
• сургуулийн удирдлага, багш, ажилтан
• эцэг эх, асран хамгаалагч
• хүүхэд, залуучууд
• иргэний нийгмийн байгууллагын ажилтан
• орон нутгийн ТББ, шашны байгууллагын төлөөлөл
• манлайлагчид
• эрүүл мэндийн ажилтан байж болно.
Эмзэг бүлгийн төлөөллийн оролцоо нэн чухал юм. Орон нутгийн боловсролын
хорооны гишүүдийг эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд, охид, хөвгүүдийн тэгш оролцоог
хангасан, тухайн орон нутгийн нөхцөл байдалд тохирсон оролцооны үйл явцаар
сонгоно.
Үндэс угсаа, овог аймаг, шашин шүтлэг, арьсны өнгө зэрэг нийгмийн ялгааг
дэвэргэж болохуйц төвөгтэй онцгой байдлын үед орон нутгийн боловсролын
хороо нь бүх талтай хамтран ажиллах хэрэгтэй. Хэдийгээр тэгш оролцоо гол
зорилго боловч хувь хүмүүс ба бүлгүүдийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд авч үзнэ.
Хороод тухайн орон нутгийн бүх хүнд боловсролыг аюулгүй, тэгш, хүртээмжтэй
хүргэхийг зорилгоо болгоно. Тэд нийгэм-эдийн засаг, улс төрийн өөрчлөгдөж
буй нөхцөл байдлын талаар хамгийн бодитой мэдээлэлтэй, бүх шатны шийдвэр
гаргагчидтай харилцаатай байх нь зүйтэй (44-р хуудас дах Дүн шинжилгээний
стандарт 1, Заавар 3-ыг үзнэ үү).
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3. Орон нутгийн боловсролын хорооны гишүүдийн үүрэг, хариуцлагыг дараах
чиглэлээр тодорхойлно. Үүнд:
− тулгамдсан асуудлуудаар тогтмол уулзалт зохион байгуулах
− уулзалтын тэмдэглэл хөтөлж, шийдвэрийг баримтжуулах
− олон нийтийн санхүүгийн ба бусад төрлийн хандив тусламжийг хуваарилах
− боловсролын хөтөлбөрүүд нь суралцагч бүрийн эрэлт хэрэгцээ, эрхийг
хүндэтгэж, тэдгээрт нийцүүлэх үүднээс тэдний насны онцлог, соёл
уламжлалд мэдрэмжтэй тохирсон аргыг тодорхойлох. Жишээлбэл:
хичээлийн хуваарийг уян хатан болгох, орон нутгийн нөхцөл байдлыг
тусгасан, сурагчдын насны онцлогт тохирсон хөтөлбөр боловсруулах гэх
мэт
− орон нутгийн болон үндэсний түвшний боловсролын эрх бүхий
байгууллагуудтай холбоо тогтоож, иргэд ба шийдвэр гаргагчдын харилцааг
дэмжих
− боловсролын чанар, хүртээмжийг хариуцсан талуудын хариуцлагын
тогтолцоог бэхжүүлэх
− сургах ба сурах үйлийн чанарыг хангахын тулд боловсролын үйлчилгээнд
хяналт-шинжилгээ хийх
− суралцах боломжуудыг хэн хүртэж байгаа болон хүртэж чадахгүй байгаа
талаар нарийвчилсан мэдээлэл цуглуулах, хяналт-шинжилгээ хийх
− сургуульд ирж буцах замд сурагч, багш, ажилтныг халдлагаас хамгаалах,
аюулгүй байдлыг хангах
− боловсролын үйлчилгээнд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах талаар тусгах
− нийгэм-сэтгэл зүйн зохистой дэмжлэгийг бүрдүүлэх (46-р хуудас дах Дүн
шинжилгээ хийх стандарт 1, Заавар 3-ыг үзнэ үү).
4. Орон нутгийн боловсролын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө: Орон нутгийн
боловсролын байгууллагууд, олон нийт, орон нутгийн боловсролын хороо
хамтран оролцоонд суурилсан төлөвлөлтийн аргаар боловсролын үйл
ажиллагааг эрэмбэлэн төлөвлөж, олон нийтэд түшиглэсэн боловсролын үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулна. Олон нийтэд түшиглэсэн боловсролын
төлөвлөгөөг үндэсний боловсролын төлөвлөгөө байгаа тохиолдолд түүнд
тулгуурлан боловсруулах бөгөөд энэ нь албан ба албан бус боловсролын
хөтөлбөрүүдийн чанарыг сайжруулах боломжийг бүрдүүлнэ. Тус төлөвлөгөөнд
гамшигт нэрвэгдсэн олон нийтийн ялангуяа эмзэг бүлгийн иргэдийн үнэт зүйл,
тэдгээрт тулгамдаж буй асуудлууд, эрх болон хэрэгцээг тусгах нь зүйтэй.
Боловсролын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь боловсролын тасралтгүй
байдлыг хангахад анхаарна. Төлөвлөгөөнд хэд хэдэн зорилт дэвшүүлж болно.
Үүнд:
• үйл ажиллагаа, шалгуур үзүүлэлт ба хүрэх түвшин, хугацааг нь тодорхойлж
өгөх замаар сургах ба сурах орчин ямар байх талаар нийтлэг зорилтыг
дэвшүүлэх;
• сургалтын хөтөлбөрийг аливаа зөрчлийн асуудлыг харгалзсан, гамшгийн
эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн байдлаар тухайн нөхцөл байдалд
тохируулан өөрчлөх
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•
•

•

•

ажилтныг сонгон шалгаруулах, удирдлагаар хангах, сургах үйл явцын журам
болон багшид өгөх урамшуулал, тэдэнд үзүүлэх дэмжлэгийг зөвшилцөх
ялгаварлах үзлийг багасгах, боловсрол хүн бүрд хүрэлцээтэй, хүртээмжтэй,
уян хатан, хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц байх ёстой гэдэг үзэл санааг
төлөвшүүлэхийн тулд хүний эрхэд суурилсан аргачлалыг нэн тэргүүнд
тавих
аливаа халдлагаас хамгаалагдсан, аюулгүй суралцах орчныг бүрдүүлэх,
боловсролыг халдлагаас хамгаалахад чиглэсэн нэн тэргүүний зорилтуудын
талаар нэгдсэн ойлголтод хүрэх, хүчин чармайлтаа уялдуулах
боловсролын эрхийг хамгаалах хууль ёсны чиг үүрэгтэй боловсролын
байгууллага, холбогдох бусад талын үүрэг, хариуцлагыг нарийн тодорхойлох,
үүнд хөрөнгө босгох, дэд бүтцийг хөгжүүлэх болон засвар үйлчилгээгээр
хангах, агентлаг хоорондын болон хүнсний аюулгүй байдал, эрүүл мэнд,
эрүүл ахуй, хоол тэжээл, усан хангамж ба ариун цэвэр зэрэг бусад салбарын
уялдаа зохицуулалтын чиг үүргийг хамруулах.

Иргэдийн өргөн хүрээтэй оролцоог хангахад дэмжлэг үзүүлэх үүднээс Үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөнд иргэдийн оролцоотой хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг
тогтмол хийх талаар тусгах хэрэгтэй. (Зохицуулалтын стандарт 1-ийг 40-43р хуудаснаас, Дүн шинжилгээний стандарт 1, Заавар 3-ыг 46-р хуудаснаас,
Багш ба боловсролын бусад ажилтны стандарт 2-ыг 101-102-р хуудаснаас,
Боловсролын бодлогын стандарт 1, Заавар 6-г 108, 111-р хуудаснаас,
Боловсролын бодлогын стандарт 2, Заавар 3-ыг 113-р хуудаснаас, мөн Сфер
стандартын “Усан хангамж, ариун цэвэр ба эрүүл ахуй, Хүнсний аюулгүй байдал
ба хоол тэжээл, Эрүүл мэндийн арга хэмжээ” бүлгүүдийг үзнэ үү).
5. Боловсролын үйл ажиллагаа дахь хүүхэд, залуучуудын оролцоо: Хүүхэд,
залуучууд өөрсдийн амьдралд нөлөөлөх асуудлууд болон боловсролын
тогтолцооны хөгжил, удирдлагын талаар санал бодлоо илэрхийлэх эрхтэй.
Тэднийг аюулгүй, тав тухтай, найрсаг орчинд урьж, яриа хэлэлцээрт оролцуулж,
санаа бодлоо илэн далангүй илэрхийлэх боломж олгох хэрэгтэй. Уран зураг,
хөгжим, жүжиг зэрэг хүүхэд, залуучууд өөрсдийгөө илэрхийлэхэд нь дэмжлэг
үзүүлэх аргуудыг тухайн соёлд нь тохируулан хэрэглэж болно (Боловсролын
бодлогын стандарт 1, Заавар 1 ба 6-г 106-107, 109-р хуудаснаас үзнэ үү).
Хүүхэд, залуучуудад өөрийнхөө болон гэр бүл, найз нөхдийнхөө сэтгэл
хөдлөл, нийгэм-сэтгэл зүйн сайн сайхан байдлыг хамгаалж, дэмжих чадвар
эзэмшүүлэх хэрэгтэй. Аливаа онцгой байдлын дараа хэн хичээлдээ ирэхгүй
байгааг тогтооход хүүхэд, залуучууд үнэтэй хувь нэмэр оруулдаг бөгөөд тухайн
хүүхдүүдэд сургуульдаа эргэж ирэхэд нь тусалдаг. Түүнчлэн тэд гэмтэж
бэртсэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй үе тэнгийнхнээ суралцах боломжоор хангахад
тусалдаг. Хүүхдүүд эерэг өөрчлөлтийг санаачлах, тухайлбал энх тайвныг
бэхжүүлэх, зөрчил мөргөлдөөн болон гамшгийн суурь шалтгааныг арилгахад
хувь нэмэр оруулах чадвартай тул тэдний чадавхыг бэхжүүлэхэд анхаарвал
зохино. Жишээлбэл, сургуулийн орчин дах хүчирхийллийг мэдээлэх, түүнээс
сэргийлэх, үе тэнгийнхнээ эвлэрүүлэн зуучлах, зөрчлийг шийдвэрлэхэд
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туслах чиглэлээр хүүхэд, залуучуудыг сургаж, чадавхжуулах боломжтой (Энэ
стандартын Заавар 7-г болон 65-70-р хуудас дах Хүртээмж ба сургалтын орчны
стандарт 2-ыг,104-р хуудас дах Багш ба боловсролын бусад ажилтны стандарт
3, Заавар 5-6-г үзнэ үү).
Тусламжийн эд зүйлс тараах, байр сууц барих зэрэг ажлууд нь залуучуудад
өөрсдийн орон нутагтаа чухал ач холбогдолтой үйл ажиллагааг төлөвлөх,
хэрэгжүүлэхэд оролцох боломжийг олгоно. Ийм ажилд гар бие оролцсоноор
хүүхдүүд гэмт хэрэгт орох, зэвсэгт бүлэглэлд нэгдэх зэрэг эрсдэлээс ангид
байж, эерэг үйлст оролцсоноор тэдний сэтгэл зүйд ч сайнаар нөлөөлөхийн
зэрэгцээ орон нутгийн иргэд тэдний хувь нэмрийг үнэлэх ач холбогдолтой.
Боловсролын хөтөлбөрийг төлөвлөх, хянаж шинжлэх, үнэлэх үйл явц ялангуяа
ур чадвар ба амьжиргааг дээшлүүлэх сургалтад залуучуудыг оролцуулснаар
тэдгээр хөтөлбөр нь тэдний одоогийн ба цаашдын хэрэгцээг хангах нөхцөл
бүрдэнэ. Охид, бүсгүйчүүдийн боловсролын хүртээмж ба эрэлт хэрэгцээ нь
хөвгүүд, залуучуудынхаас өөр байх боломжтой тул тэдний дуу хоолойг хүргэх,
оролцоог дэмжихэд тусгайлан анхаарвал зохино (SEEP Сүлжээнээс гаргасан
“Хямралын дараа эдийн засгийг сэргээх арга хэмжээний минимум стандарт”,
“Ажлын байр нэмэгдүүлэх стандарт”, “Бизнесийн хөгжлийн стандарт” зэргийг
үзнэ үү).
6. Нийгмийн буюу иргэдийн оролцоот аудит нь боловсролын хөтөлбөрийн олон
нийтэд тулгуурласан үнэлгээ юм. Үүнийг дараах зорилгоор хийнэ:
• хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд бэлэн байгаа хүмүүс, санхүүжилт, эд материалыг
тодорхойлох
• дутагдаж буй зүйлсийг тодорхойлох
• хөтөлбөрийн үр нөлөөнд хяналт-шинжилгээ хийх.
Онцгой байдлын эхэн ба дунд үе шатанд нийгмийн буюу иргэдийн оролцоот
аудит хийх боломж тэр бүр гарахгүй байж болно. Гэвч удаан үргэлжилж ужгирсан
хямралын үед эсхүл сэргээн босгох эхний шатанд нийгмийн буюу иргэдийн
оролцоот аудит хийснээр орон нутгийн иргэд боловсролын хөтөлбөрийг илүү
сайн үр дүнтэй хянах, эрх нь зөрчигдсөн тохиолдлыг баримтжуулах боломж
олгодог. Нийгмийн буюу иргэдийн оролцоот аудитад залуучуудыг, ялангуяа
албан болон албан бус боловсролын алинд ч хамрагддаггүй залуучуудыг
оролцуулах нь нэн чухал ач холбогдолтой. Нийгмийн буюу иргэдийн оролцоот
аудитын үр дүнг орон нутгийн бүх иргэд, холбогдох байгууллагуудтай хуваалцах
нь чухал юм (Дүн шинжилгээний стандарт 4-г 57-58-р хуудаснаас үзнэ үү).
7. Чадавхыг бэхжүүлэх үйл ажиллагаа нь хувь хүмүүс болон байгууллагууд
дэвшүүлсэн зорилгодоо хүрэхэд туслах мэдлэг, ур чадвар, чадамжийг
дээшлүүж, зан үйлийг төлөвшүүлж өгдөг. Нэрвэгдсэн хүн амын дундах багш,
боловсролын салбарын бусад ажилтан, сургалтын хөтөлбөр боловсруулагчид
зэрэг боловсролын мэргэшсэн хүмүүсийг олж боловсролын хөтөлбөрийн
төлөвлөлт, хэрэгжилтэд татан оролцуулах талаар бүхий л идэвх чармайлтыг
гаргах хэрэгтэй. Хэрэв тухайн орон нутагт мэргэшсэн хүмүүс хангалттай
олдохгүй, эсхүл тэд боловсролын тогтолцоог сэргээн босгоход туслах
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боломжгүй мөн хүсэлгүй байвал орон нутгийн иргэдийн чадавхыг бэхжүүлэх
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх нь тохиромжтой. Үнэлгээгээр тухайн орон
нутгийн эмзэг бүлгийг хамруулан охид, хөвгүүд, залуучууд, насанд хүрэгчдийн
чадавх, хэрэгцээ, хариу арга хэмжээний ялгаатай байдлыг судалж үзэх
шаардлагатай. Сургалтын хөтөлбөрийг ашиглан , олон нийтийн чадавхыг
үнэлж, шаардлагатай байгаа сургалт болон бусад чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ,
арга хэлбэрээ тодорхойлно. Ийм үйл ажиллагаа нь орон нутгийн иргэдийг
боловсролын хөтөлбөртөө эзэн байх, тогтвортой хэрэгжүүлэх болон бусад
салбаруудтай уялдан ажиллахад чиглүүлнэ.
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Олон нийтийн оролцооны стандарт 2: Нөөц
Суралцагчийн насны онцлогт тохирсон суралцах боломжийг бий болгохын тулд орон
нутгийн нөөцийг тодорхойлж, дайчилж, ашиглана.

Гол үйл ажиллагаа (доорх заавартай холбон уншина)
•

•

•

Чанартай боловсролын хүртээмжийг сайжруулах үүднээс олон нийт,
боловсролын ажилтан, суралцагч нь орон нутгийн нөөцийг тодорхойлж,
дайчилна (Заавар 1-3-ыг үзнэ үү).
Боловсролын эрх бүхий байгууллага, олон нийт, хүмүүнлэгийн оролцогч
талууд нь тухайн орон нутагт байгаа мэдлэг, ур чадварыг тодорхойлж, эдгээр
чадавхыг бүрэн дүүрэн ашиглахад чиглэсэн боловсролын хөтөлбөрийг
төлөвлөнө (Заавар 4-5-ыг үзнэ үү).
Үндэсний эрх бүхий байгууллага, олон нийт, хүмүүнлэгийн байгууллагууд
нь гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, зөрчил, мөргөлдөөний аюулыг багасгах
асуудлыг тусгасан боловсролын хөтөлбөрийг боловсруулж, баталж,
хэрэгжүүлэхдээ орон нутгийн нөөцийг ашиглана (Заавар 5-ыг үзнэ үү).

Заавар
1. Орон нутгийн нөөц гэдэгт тухайн орон нутагт байгаа хүний, оюун ухааны, хэл
соёлын, мөнгөн болон материаллаг нөөцийг ойлгоно. Боловсролын хариу
арга хэмжээний төсөл боловсруулах, төлөвлөхдөө орон нутагт байгаа нөөцийг
тодорхойлж, эдгээр нь боловсролд ямар хувь нэмэр оруулж болохыг тогтоох
дүн шинжилгээг хийх хэрэгтэй.
Орон нутгийн нөөц нь үндэсний эрх бүхий байгууллагуудын хуулиар хүлээсэн
үүрэг хариуцлагыг орлохгүй. Орон нутгийн нөөц нь сургах ба сурах үйл явцын
аюулгүй байдал, хүртээмж болон чанарыг сайжруулах боломжтой. Цэцэрлэг,
сургууль, сургалтын бусад орон зайг засаж сайжруулах, шинээр барихад хүн
хүч, эд материалаар дэмжлэг үзүүлэх нь биет дэмжлэгт хамаарна. Суралцагч,
багш, сургалтын ажилтан болон асран хамгаалагчдад нийгэм, сэтгэлзүйн
дэмжлэг зэрэг хамгаалал болон сэтгэл санаа, бие махбод, нийгмийн сайн
сайхан байдлыг дэмжихэд оруулах хувь нэмэр нь нийгэм-сэтгэлзүйн дэмжлэгт
хамаарна. Багшийн ажиллах урам зоригийг цалин болон бусад урамшуулал
олгох нөөцийг дайчлах замаар нэмэгдүүлж болно. Нөөц бүрдүүлэлтийн
бүртгэлийг шударга, ил тод байдлыг хангах үүднээс хадгалах хэрэгтэй. Хүүхдүүд
өөрсдийн чадлаас давсан биеийн хүчний хүнд хүчир ажил хийгээгүй болохыг
баталгаажуулах хяналт-шинжилгээ (Хүртээмж ба сургалтын орчны стандарт
2-ыг 67-72-р хуудаснаас, Хүртээмж ба сургалтын орчны стандарт 3-ыг 73-76-р
хуудаснаас, Боловсролын бодлогын стандарт 2, Заавар 4-г 114-р хуудаснаас
үзнэ үү).
2. Хүртээмж, аюулгүй байдлыг дэмжих: Боловсролын эрх бүхий байгууллага,
олон нийтийн болон хүмүүнлэгийн байгууллагууд орон нутгийн иргэдийг
эмзэг бүлгийн хүүхэд, залуучуудыг олж илрүүлэхх, тэднийг сургуульд суух,
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суралцахуйн бусад үйл ажиллагаанд тогтмол хамрагдахад нь туслахыг
уриалах хэрэгтэй. Тухайлбал, эмэгтэйчүүд болон залуучуудын бүлэг нэн ядуу
өрхийн хүүхдүүдэд хувцас өгөх эсхүл өрх толгойлсон хүүхдүүдэд хоол хүнсний
тусламж үзүүлж болно. Сургууль, цэцэрлэг болон сургалтын бусад орчинг
хүүхэд, залуучуудад аюулгүй, хамгаалагдсан газар болгохын тулд орон нутгийн
иргэд боловсролын эрх бүхий байгууллагуудтай хамтран ажиллах ёстой.
Тэд хүүхдүүдэд сургууль, цэцэрлэгтээ аюулгүй ирж, очих унаагаар үйлчлэх,
алслагдсан болон тусгаарлагдсан газарт байгаа хүүхдүүдэд хүрч үйлчлэх
дэмжлэгийг зохион байгуулж болно. Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад
хүртээмжтэй болгохын тулд саад тотгор болж буй зүйлийг арилгах ажил ч
хийж болно.
Охид ба хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн ирцийг дээшлүүлэх, учирч болох
дарамт шахалтаас тэднийг хамгаалахын тулд эмэгтэйчүүд туслах багшаар
ажиллах боломжтой. Соёлын эсхүл хамгааллын шалтгаанаар залуучуудыг
насаар бага хүүхдүүдтэй хамт сургах боломжгүй тохиолдолд орон нутгийн зүгээс
үе тэнгийнхний сургалт, техник мэргэжлийн сургалт, жижиг бизнес хөгжүүлэх
сургалт зэрэг албан бус сургалтын хөтөлбөрүүдийг боловсруулахад нөлөөлж
эсхүл дэмжлэг үзүүлж болно. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах боловсрол, орон
нутгийн хариу арга хэмжээний бэлэн байдлын талаар мэдээлэл боловсруулах,
батлах, түгээн дэлгэрүүлэхэд орон нутгийн нөөцийг дайчлах хэрэгтэй (доорх
Заавар 5 болон, Хүртээмж ба сургалтын орчны стандарт 2, Заавар 3-ыг 68-р
хуудаснаас, SEEP Сүлжээнээс гаргасан “Хямралын дараа эдийн засгийг
сэргээн босгох суурь стандарт”-ыг үзнэ үү).
3. Урт хугацааны үр нөлөөг бий болгох: Боловсролын ажилтан, олон нийт урт
хугацааны үр нөлөөг бий болгох үүрэг, хариуцлагын чиглэлээр сургалтад
хамрагдах хэрэгтэй. Эдгээрт хөрөнгө бүрдүүлэх ба захиран зарцуулах, барилга
байгууламжийн засвар үйлчилгээ, хөгжлийн бэрхшээлийн тухай мэдлэг
ойлголт, хүүхэд залуучуудын оролцоог хангах онцлог арга хэмжээний талаарх
сургалтуудыг оруулж болно.
4. Орон нутгийн иргэдийн хувь нэмрийг хүлээн зөвшөөрөх: Бүхий л төлөвлөлт,
хөтөлбөр боловсруулалт, тайлагнах үйл явцад орон нутгийн хувь нэмрийн
талаарх мэдээллийг оруулах хэрэгтэй. Боловсролыг сэргээн босгоход
орон нутгийн иргэдээс оруулах хувь нэмэр нь барилгын материал гэх мэт
материаллаг шинжтэй байж болно. Мөн чанарын буюу тусгай мэдлэг, чадвар
зэрэг тоогоор хэмжих боломжгүй дэмжлэг байх боломжтой. Орон нутгийн
зүгээс оруулах хувь нэмэр өндөр байх нь өөриймсөг хандлагыг болон урт
хугацааны дэмжлэгийг бий болгоход тустай. Гэвч удаан хугацааны гадны
тусламж дэмжлэг нь орон нутгийн дэмжлэгээс хамааралтай байж болохгүй.
Боловсролын үйлчилгээг хүргэх хууль ёсны үүргийг үндэсний түвшний эрх
бүхий байгууллагууд хүлээнэ.
Үе тэнгийнхний сургалт, олон нийтийн оролцоо, орон нутгийн хөгжлийн
санаачлагад оруулж буй залуучуудын оролцоо, хувь нэмрийг дэмжиж,
урамшуулдаг байвал зохино. Залуучуудын оролцоо нь төлөвлөх, хэрэгцээний
үнэлгээ хийх үе шатанд онцгой чухал юм.
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5. Орон нутгийн чадавх: Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, зөрчилдөөнийг
намжаахад чиглэсэн боловсролын хөтөлбөр боловсруулах, нутагшуулах,
хэрэгжүүлэх үйл явц нь орон нутгийн даван туулах стратеги, чадавхад
тулгуурласан, тэдгээрийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн байх хэрэгтэй.
Тухайн орон нутгийн хүн амын бүлгүүдийн хувьд нөөцийн хүртээмж ялгаатай,
оролцох боломж тэгш бус байх нь боловсролын үйл ажиллагаанд сөргөөр
нөлөөлж, хуваагдмал, тэгш бус байдлыг даамжруулах эрсдэлтэй. Боловсролын
хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд хувь нэмэр оруулсан аль нэг хувь хүн, хэсэг бүлэг
хүмүүст илүү хандаж, хандив өгч чадахгүй бусад хүмүүсээс илүү давуу эрх олгох
ёсгүй. Хувь нэмэр оруулахгүй гэж шийдсэн хүмүүсийг ялгаварлан гадуурхаж
болохгүй (Дүн шинжилгээний стандарт 1, Заавар 3-ыг 46-р хуудаснаас,
Боловсролын бодлогын стандарт 1, Заавар 6-г 111-р хуудаснаас үзнэ үү).
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Зохицуулалтын стандарт 1: Зохицуулалт
Боловсролын зохицуулалтын тогтолцоог тодорхой болгож, чанартай боловсролыг
хүртээмжтэй, тасралтгүй хүргэхээр ажиллаж буй оролцогч талуудад дэмжлэг үзүүлнэ.

Гол үйл ажиллагаа (Заавартай холбож уншина):
•

Сурч боловсрох эрхийг хангах үүрэгтэй боловсролын эрх бүхий байгууллага нь
боловсролын бусад оролцогч талыг хуралдуулах, оролцуулах зохицуулалтыг
хийж боловсролын хариу арга хэмжээг манлайлах үүрэг гүйцэтгэнэ (Заавар
1-ийг үзнэ үү).

•

Агентлаг хоорондын зохицуулалтын хороо нь үнэлгээ, төлөвлөлт, мэдээллийн
менежмент, нөөцийн бүрдүүлэлт, чадавх хөгжүүлэх болон нөлөөллийн арга
хэмжээг уялдуулж зохицуулна (Заавар 1-ийг үзнэ үү).

•

Зохицуулалтын үйл ажиллагаанд боловсролын бүх түвшин ба төрлүүдийг авч
үзнэ (Заавар 1-ийг үзнэ үү).

•

Боловсролын үйл ажиллагааг дэмжих үүднээс боловсролын эрх бүхий
байгууллага, хандивлагч, НҮБ-ын системийн байгууллага, ТББ, орон нутаг болон
бусад оролцогч талууд нь шуурхай, ил тод, тэгш байдлыг хангасан, уялдаа
зохицуулалттай санхүүжилтийн бүтцийг ашиглана (Заавар 2-ыг үзнэ үү).

•

Зохицуулалтын хороонд болон зохицуулалтын бүлгүүдийн хүрээнд хариу арга
хэмжээний төлөвлөлт ба зохицуулалтын талаарх мэдээлэл солилцох ил тод
арга хэлбэрийг хэрэгжүүлнэ (Заавар 3-4-ийг үзнэ үү).

•

Боловсролын хариу арга хэмжээний чадавх ба сул талуудыг тодорхойлох
зорилгоор хамтарсан үнэлгээ хийнэ (Заавар 4-ийг үзнэ үү).

•

Бүх оролцогч талу үр дүнтэй ажиллахын тулд эрх тэгш ба ил тод байх,
хариуцлагатай байх болон хариуцлага тооцох зарчмуудыг дагаж мөрдөнө
(Заавар 5-6-г үзнэ үү).

Заавар
1. Боловсролын хариу арга хэмжээг зохицуулах агентлаг хоорондын
зохицуулалтын хороо нь олон талын төлөөллөөс бүрдэх ёстой. Үндэсний
түвшний боловсролын эрх бүхий байгууллага нь манлайлах хэдий ч орон
нутгийн удирдлага болон байгууллагуудын төлөөллийг зохистой хамруулах
нь зүйтэй. Боловсролын салбарын удирдлагын чадавх, хууль ёсны эрх мэдэл
дутмаг нөхцөлд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр холбогдох агентлагуудад
манлайллын чиг үүргийг олгоно. Одоо байгаа боловсролын салбарын
зохицуулалтын бүлэг дээрх үүрэг хариуцлагыг хүлээх ёстой хэдий ч АХБХны кластерын системийг идэвхжүүлсэн нөхцөлд Боловсролын кластерыг
байгуулбал зохино. Ингэсэн тохиолдолд ч боловсролын эрх бүхий холбогдох
байгууллагын төлөөлөл шийдвэр гаргахад байнга оролцоно. Хямралын шинж
чанараас хамааран зохицуулалтын бүлгийг үндэсний болон орон нутгийн
түвшинд байгуулна. Тус бүлгийн гишүүдийн үүрэг, хариуцлагыг заасан
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удирдамжийг гаргах хэрэгтэй (113-114-р хуудсан дах Боловсролын бодлогын
стандарт 2, Заавар 3-4-ийг үзнэ үү).
Бага насны хүүхдийн хөгжил, бага, дунд, албан бус, техник мэргэжлийн, дээд
боловсрол болон насанд хүрэгчдийн боловсролыг оруулаад боловсролын бүх
түвшин, төрлүүдийг зохицуулалтын үйл ажиллагаанд авч үзэх хэрэгтэй.
2. Нөөцийг дайчлах: Онцгой байдлаас сэргээн босгох хүртэлх хугацаанд чанартай
боловсрол олгох хөтөлбөрийг амжилттай, шуурхай хэрэгжүүлэхэд их хэмжээний
санхүүжилт шаардагдана. НҮБ-ын Хүмүүнлэгийн яаралтай тусламжийн болон
Нэгдсэн тусламж хүсэх уриалга гаргах үйл явц гэх мэт бүх хүчин чармайлт нь
санхүүжилтийн тэгш хүртээмжтэй, ил тод, уялдаа зохицуулалт бүхий нөхцөлийг
хангахад чиглэх хэрэгтэй. Онцгой байдлын үеийн яаралтай тусламж, хариу арга
хэмжээний үед НҮБ-ын Хүмүүнлэгийн тусламжийн нэгдсэн сан болон онцгой
байдлын хариу арга хэмжээний бусад сангуудаас боловсролын санхүүжилт
олгох боломжтой. Орон нутгийн түншлэгчдийг нөөц хүртэх бололцоогоор
хангавал зохино.
Онцгой байдлын үеийн санхүүжилтын зохицуулалтад үндэсний ба орон
нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн нөхцөл болон уламжлалыг харгалзахаас
гадна тогтвортой хэрэгжих боломжгүй, урьд өмнө хэрэгжүүлж байгаагүй
арга хэмжээг авахаас зайлсхийх нь зүйтэй. Ялангуяа зөрчил мөргөлдөөний
үед хуваагдмал байдлыг даамжруулахаас сэргийлэх үүднээс улс төрийн
дүн шинжилгээнд тулгуурлан нөөцийг хуваарилах хэрэгтэй. Багш болон
боловсролын бусад ажилтны цалин, урамшуулал, мөн боловсролын холбогдох
бусад зардал, хураамжийн талаар цогц бодлого боловсруулах нь нэн чухал.
Тогтвортой нөлөөллийг дэмжих үүднээс онцгой байдлын үеийн санхүүжилтын
зохицуулалтыг (тухайлбал, хандивлагчдын итгэлцлийн сан эсхүл хувь
нийлүүлсэн санхүүжилт, үндэсний түвшний санхүүжилт гэх мэт хөгжлийн
санхүүжилтын хэлбэрүүд) урт хугацааны зохицуулалттай уялдуулах хэрэгтэй.
Ялангуяа техник мэргэжлийн боловсрол, сургалтыг дэмжих хувийн хэвшлийн
санхүүжилтийг хайх нь зүйтэй (69-р хуудасны Хүртээмж ба суралцах орчны
стандарт 2, Заавар 8-ыг, 71-р хуудасны Багш ба боловсролын бусад ажилтны
стандарт 2, Заавар 2-ыг, 114-р хуудас дах Боловсролын бодлогын стандарт
2, Заавар 4-ийг, ОБҮБС: Багшийн цалин хөлсний талаарх заавар болон with
www.inee.org/inee-minimum-standards цахим хуудсанд байгаа Боловсролын
нэмэлт санхүүжилтийн гарын авлага, SEEP Сүлжээ: Хямралын дараах эдийн
засгийг сэргээн босгох суурь стандартын Санхүүгийн үйлчилгээний стандарт
5: Зохицуулалт ба ил тод байдал хэсгийг үзнэ үү).
3. Мэдээлэл болон мэдлэгийн менежментийн хүрээнд:
- хэрэгцээ, чадавх ба хамрах хүрээний үнэлгээ
- мэдээлэл цуглуулах, хадгалах, шинжлэх ба хуваалцах
- хяналт-шинжилгээ ба үнэлгээ
- цаашдын үйл ажиллагаанд ашиглах сургамжууд хамаарна.
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Үр дүнтэй мэдээлэл ба мэдлэгийн менежментийн системийг үндэсний
системтэй давхардуулж хийхийн оронд түүнд тулгуурлаж хөгжүүлэх нь чухал.
Хүүхэд хамгаалал, нийгэм-сэтгэл зүйн дэмжлэг, түр орогнох байр, усан хангамж
ба ариун цэврийн байгууламж, эрүүл мэнд ба эрт үеийн сэргээн босголтын
чиглэлээр ажилладаг үндэсний ба орон нутгийн түншлэгчдийн оролцоо нэн
чухал ач холбогдолтой. Үндэсний ба орон нутгийн эрх бүхий байгууллагууд нь
мэдээлэл ба мэдлэгийн удирдлагын системүүдийг урт хугацаанд төлөвлөж,
хариуцан хэрэгжүүлэх хэрэгтэй (Дүн шинжилгээний стандарт 1, Заавар 6-г
48-р хуудаснаас, Дүн шинжилгээний стандарт 2, Заавар 6-г 52-р хуудаснаас,
Дүн шинжилгээний стандарт 3, Заавар 3-ыг 56-р хуудаснаас, Боловсролын
бодлогын стандарт 1, Заавар 5-ыг 111-р хуудаснаас, SEEP Сүлжээний Хямралын
дараа эдийн засгийг сэргээх суурь стандартын Зохицуулалтын стандарт 6:
Бодит өгөөжийг бий болгох хүчин чармайлтыг зохицуулах хэсгийг тус тус үзнэ
үү).
4. Хамтарсан үнэлгээ: Боловсролын хариу арга хэмжээний чадавх ба сул
талуудыг тодорхойлох хамтарсан үнэлгээг олон улсын түвшний боловсролын
кластерын Хамтарсан Боловсролын хэрэгцээний үнэлгээний гарын авлагыг
эсхүл хэрэглэхээр урьдчилан тохирсон бусад үнэлгээний аргыг ашиглан
хийнэ. Эдгээр аргыг ашиглах сургалтыг урьдчилан сэргийлэх болон
тогтвортой ажиллагааны төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд хамруулж хийх
хэрэгтэй. Оролцогч талууд дангаараа боловсролын үнэлгээ хийх нөхцөлд
хариу арга хэмжээний уялдаа зохицуулалтыг дэмжих үүднээс тухайн талууд
боловсролын эрх бүхий байгууллагууд ба зохицуулалтын бүлгүүдтэй үр
дүн болон мэдээллээ хуваалцах хэрэгтэй. Зарим улс оронд олон салбарын
оролцоотой түргэвчилсэн үнэлгээг онцгой байдал үүссэнээс хойш эхний 48
цагийн дотор хийж гүйцэтгэдэг. Хэрэв ийм үнэлгээ хийх нөхцөл үүсвэл эрүүл
мэнд, усан хангамж ба ариун цэврийн байгууламж, түр орогнох байр зэрэг
бусад салбартай уялдуулах шаардлагатай (Дүн шинжилгээний стандарт 1,
Заавар 1-8-ыг 44-49-р хуудаснаас үзнэ үү).
5. Хариуцлага: Оролцогч тал тус бүр өөрсдийн бүрэн эрхтэй байхын зэрэгцээ
бүх тал зохицуулалт болон мэдээлэл хуваалцах талаарх хариуцлагаа хүлээн
зөвшөөрөх хэрэгтэй. Энэ нь мэдээлэл цуглуулах, ажлын төлөвлөлтийг уг
мэдээллээрээ хангахтай холбоотой асуудлыг ил тод байлгах учиртай гэсэн
үг юм. Боловсролын хариу арга хэмжээнд ноцтой тулгамдаж буй асуудал
байвал АХБХ-ны Боловсролын кластер эсхүл зохицуулалтын бусад бүтэц нь
нэн тэргүүний хэрэгцээг хангах зорилгоор тухайн тулгамдаж буй асуудалд
холбогдох оролцогч талын анхаарлыг хандуулах үүргийг хүлээнэ. Сайтар
зохион байгуулсан хяналт-шинжилгээ болон үнэлгээ боловсролын ажлын
үр дүнгийн талаарх мэдээллийг нээлттэй хуваалцах боломжийг бий болгож
нэрвэгдсэн хүн амын өмнө хүлээх хариуцлагыг дээшлүүлэхэд дөхөм болдог.
Энэ нь ОБҮБС-ний Суурь стандартын хэрэгжилтийг дэмжихийн зэрэгцээ
хүмүүнлэгийн үндсэн зарчмыг дагаж мөрдөн хэрэгцээт газруудад хүрч
ажиллахад дэмжлэг үзүүлнэ. Хүний эрхийн үндэсний байгууллагууд нь
нэрвэгдсэн хүн амын боловсролын эрхийг хангах үүрэгтэй үндэсний түвшний
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эрх бүхий байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжих ба хяналт-шинжилгээ хийх
хэрэгтэй (Боловсролын бодлогын стандарт 2, Заавар 5-ыг 114-р хуудаснаас
үзнэ үү).
6. Үр дүнд суурилсан хандлага гэдэг нь оролцогч бүх тал боловсролын хариу
арга хэмжээг сайтар зохион байгуулалттай хийж, хүссэн үр дүнд хүргэхийн
төлөө хүчин чармайлт гаргахыг хэлнэ. Боловсролын хариу арга хэмжээний
зохицуулалтад тасралтгүй мониторинг хийж, үнэлэх нь зохицуулалтад
тулгамдаж буй асуудлыг хурдан шуурхай тодорхойлж, арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ (Дүн шинжилгээний стандарт 3, 4-ийг 5458-р хуудаснаас үзнэ үү).
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Дүн шинжилгээний стандарт 1: Нөхцөл байдлын үнэлгээ
Онцгой байдлын үеийн боловсролын нөхцөл байдлын шуурхай үнэлгээг цогцоор нь ил
тод, оролцоонд тулгуурлан хийнэ.

Гол үйл ажиллагаа (доорх заавартай холбож унших)
•
•

•

•

•
•

•

Боловсролын анхдагч түргэвчилсэн үнэлгээг аюулгүй байдал ба
хамгаалалтыг хамруулан аль болох нэн даруй хийнэ (Заавар1-ийг үзнэ үү).
Үнэлгээний хүрээнд боловсролын зорилго ба ач холбогдол, боловсролын
хүртээмжид тулгарч буй бэрхшээл, боловсролын нэн тэргүүний хэрэгцээ ба
үйл ажиллагааны талаарх орон нутгийн хүлээлтийг тодорхойлоход чиглэсэн
нарийвчилсан мэдээллийг цуглуулна (Заавар 2-ыг үзнэ үү).
Онцгой байдлын өмнөх болон онцгой байдлын үеийн орон нутгийн чадавх,
нөөц, суралцахуйн болон боловсролын стратегиуд тодорхойлогдсон байна
(Зааварчилгаа 2-5-ыг үзнэ үү).
Боловсролын хариу арга хэмжээ нь болзошгүй эрсдэл, зөрчил мөргөлдөөний
онцлогт тохирсон, ач холбогдолтой, мэдрэмжтэй байх нөхцөлийг хангах
үүднээс нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийнэ (Заавар 3-ыг үзнэ үү).
Мэдээлэл цуглуулах үйл явцыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд нэрвэгдсэн хүн
амын төлөөллийг оролцуулна (Заавар 2-3, мөн 7-8-ыг үзнэ үү).
Боловсролын өөр өөр түвшин, төрөлд шаардлагатай боловсролын хэрэгцээ,
нөөцийн иж бүрэн үнэлгээг гол оролцогч талуудын оролцоотой хийнэ
(Заавар 2-7-г үзнэ үү).
Агентлаг хоорондын зохицуулалтын хороо нь үнэлгээнд давхардал бий
болохоос сэргийлж бусад салбар, холбогдох оролцогч талуудыг уялдаа
зохицуулалтаар хангана (Заавар 6 ба 8-ыг үзнэ үү).

Заавар
1. Анхдагч үнэлгээний хугацааг нэрвэгдсэн хүн ам, үнэлгээний багийн аюулгүй
байдал ба хамгаалалтыг харгалзан үзэж тогтооно. Энэ үнэлгээг онцгой
байдал үүссэн даруйд, боломжтой бол бүх нэрвэгдсэн газар дахь боловсролын
бүх төрлийг хамруулан хийх хэрэгтэй. Анхдагч үнэлгээнээс хойш хөтөлбөрийн
ололт амжилт, саад бэрхшээл, хангагдаагүй хэрэгцээг нягтлан хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хийж уг мэдээллийг тогтмол шинэчлэх шаардлагатай.
Ерөнхий үнэлгээг тэр даруйд нь хийх боломжгүй нөхцөлд хэсэгчилсэн анхдагч
үнэлгээний хүрээнд нэн тэргүүний арга хэмжээнд шаардлагатай мэдээллийг
цуглуулж болно.
2. Үнэлгээгээр боловсролын хариу арга хэмжээнд шаардлагатай ангилсан
мэдээллийг цуглуулах, зөрчил мөргөлдөөн эсхүл гамшгаас үүдэж үргэлжилж
болзошгүй эрсдэлийг үнэлэх хэрэгтэй. “Ангилсан” гэдэг нь мэдээллийг
тодорхой бүрэлдэхүүн хэсгүүдээр ангилсан, тодруулбал мэдээллийг хүйс
болон насны бүлгээр нь ангилж дүн шинжилгээ хийсэн байхыг илэрхийлнэ.
Мэдээлэл нь бүх нэрвэгдсэн бүлгийн боловсролын эрхийг хангахад чиглэсэн
боловсролын чадавх, хөрөнгө нөөц, эмзэг байдал, сул тал, тулгамдсан
44

Боловсролын суурь стандарт: Бэлэн байдал, Хариу арга хэмжээ, Сэргээн босголт

асуудлуудыг тодорхойлно. Тухайн өртсөн хүн ам эсхүл асуудлыг хэтрүүлэн
үнэлэх, нөөцийг үр ашиггүй зарцуулахаас зайлсхийх үүднээс боловсролын
болон онцгой байдлын бусад чиглэлээр хариу арга хэмжээ үзүүлж буй талууд
үнэлгээ, газар оронд нь очиж үзэж танилцах ажлаа харилцан уялдуулах хэрэгтэй
(Орон нийтийн оролцооны стандарт 2-ыг 37-39-р хуудаснаас, Зохицуулалтын
стандарт 1-ийг 40-43-р хуудаснаас үзнэ үү)
Үнэлгээг мэдээллийн бүх боломжит эх сурвалжийг бүрэн дүүрэн ашиглан
хийх хэрэгтэй. Анхдагч мэдээлэл цуглуулах үйл явц нь боловсролын оролцогч
талуудын нэн чухал шийдвэрүүдийг мэдээллээр хангах, мэдлэгийн дутмаг
байдлыг нөхөхөд юу шаардлагатайг тодорхойлох байдлаар хязгаарлагдах
нь зүйтэй. Мэдээллийн олдоц хязгаарлагдмал нөхцөлд мэдээлэл цуглуулах
өөр хувилбарыг бодож олно. Ингэхдээ орон нутгийн удирдлага болон олон
нийтийн бүлгүүдтэй холбоо тогтоох, бусад салбараас эсхүл хямралын өмнөх
мэдээллийн сангуудаас хоёрдогч мэдээллийг цуглуулж болно. Хямралын
өмнөх мэдээллийн сан нь онцгой байдал үүссэн нөхцлийг харьцуулах
хэмжүүрийг мөн бүрдүүлнэ.
Төслийн зохицуулалтыг хангах болон мэдээллээр хангагч хүмүүст тавих
шаардлагыг багасгах зорилгоор мэдээлэл цуглуулах арга хэрэгслийг улс
орнууд дотооддоо стандартчилсан байх хэрэгтэй. Боломжтой бол онцгой
байдал үүсэхээс өмнө буюу бэлэн байдлын төлөвлөлтийн хүрээнд үнэлгээний
арга хэрэгслүүдийг боловсруулж, бүх оролцогч талууд хүлээн зөвшөөрсөн
байвал зохино. Орон нутгийн мэдээллээр хангагч этгээдээс ач холбогдолтой
гэж үзсэн нэмэлт мэдээллийг өгөх орон зайг энэхүү арга хэрэгслүүдэд бий
болгох хэрэгтэй.
Үнэлгээний багт нэрвэгдсэн олон нийтийг хамруулах нь зүйтэй. Эрэгтэй,
эмэгтэй суралцагч, багш болон боловсролын бусад ажилтан, эцэг эх, асран
хамгаалагчдын мэдлэг туршлага, хэрэгцээ шаардлага, санаа зовж буй
асуудлууд, чадавхыг илүү сайн ойлгож мэдэх үүднээс тэдгээр оролцогчийн
хүйсийн тэнцвэртэй байдлыг хангавал зохино. Холбогдох эрх бүхий
байгууллагатай зөвлөлдөх хэрэгтэй.
Хүндэтгэх болон үл ялгаварлах суурь зарчим бүхий ёс зүйн асуудлыг үнэлгээнд
харгалзан үзэх хэрэгтэй. Мэдээлэл цуглуулах үйл явц нь мэдээллийн
нууцлалаас эсхүл мэдээлэл цуглуулахад оролцсоноос нь үүдэн хүмүүсийг
эрсдэлд оруулж болзошгүй (доорх Заавар 5-г үзнэ үү). Мэдээлэл цуглуулагч
талууд оролцогчдыг хамгаалах үүрэгтэй бөгөөд тэдгээрт дараах зүйлсийг
мэдэгдэх ёстой. Үүнд:
- мэдээллийг цуглуулж буй зорилго
- мэдээлэл цуглуулах үйл явцад оролцохгүй байх эсхүл сөрөг үр
дагаваргүйгээр хүссэн үедээ болих эрх
- нууцлалыг хадгалах болон нэргүй мэдээлэл өгөх эрх (57-р хуудасны Дүн
шинжилгээний стандарт 4, Заавар 2-ыг үзнэ үү).
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3. Нөхцөл байдлын үнэлгээнд гамшгийн эрсдэл болон зөрчил мөргөлдөөний дүн
шинжилгээ багтах ба энэ нь боловсролын хариу арга хэмжээг үүсээд байгаа
зөрчил мөргөлдөөн, гамшгийн нөхцөл байдалд тохирсон, нийцтэй, мэдрэмжтэй
байдлаар хэрэгжүүлэхэд тусална.
Эрсдэлийн үнэлгээ нь суралцагчийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд нөлөөлж
болох бүх нөхцөл байдлыг авч үзнэ. Энэ нь боловсрол эрсдэлт нөхцөлийг
бий болгох бус хамгааллын арга хэрэгсэл болох нөхцөлөөр хангахад тусална.
Эрсдэлийн үнэлгээгээр боловсролд учирч болох дараах эрсдэлийг үнэлнэ.
Үүнд:
- аюул заналхийлэл, муу засаглал, авлига
- халдварт өвчний тархалт зэрэг нийгмийн эрүүл мэндийн асуудлууд
- хорт хий ялгарах, химийн бодис асгарах зэрэг үйлдвэрлэлийн ослыг
хамааруулаад нийгэм, эдийн засаг, хүрээлэн буй орчны бусад хүчин зүйлс
- хүйс, нас, хөгжлийн бэрхшээл, үндэс угсаа болон тухайн нөхцөл байдалтай
холбоотой бусад хүчин зүйлээс үүдэж болох эрсдэлүүд
Боловсролын талаар авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ нь үүсээд буй тэгш
бус байдал, зөрчил мөргөлдөөнийг даамжруулахгүй байх нөхцөлийг хангах
үүднээс тухайн үеийн эсхүл гарч болзошгүй хүч хэрэглэсэн зөрчил мөргөлдөөн
болон эрсдэлийг үнэлнэ. Энэхүү үнэлгээг зөрчил мөргөлдөөн болон гамшгийн
үеийн аль алинд нь зайлшгүй хийх шаардлагатай. Зөрчил мөргөлдөөний дүн
шинжилгээнд дараах зүйлүүдийг авч үзнэ. Үүнд:
- зөрчил мөргөлдөөнд шууд ба шууд бусаар оролцож буй талууд, зөрчил
мөргөлдөөнд өртсөн буюу өртөх эрсдэлтэй талууд
- бодитой үүссэн эсхүл болзошгүй зөрчил мөргөлдөөний шалтгаан,
даамжруулагч хүчин зүйлс
- боловсролын оролцогч талууд болон бусад тал хоорондын харилцаа болон
зөрчил, мөргөлдөөний шалтгаан.
Тухайн бүс нутаг эсхүл улс орны зөрчил мөргөлдөөний дүн шинжилгээг
ихэвчлэн судалгааны байгууллагуудаас авах боломжтой байдаг. Эдгээр дүн
шинжилгээг боловсролд ач холбогдолтой талаас дахин авч үзэх нь зүйтэй.
Одоогоор хийгдсэн дүн шинжилгээ байхгүй эсхүл байгаа нь хэрэглэгдэхээргүй
нөхцөлд нэрвэгдсэн газруудад уулзалт зохион байгуулах эсхүл баримт
бичгийн судалгаа хийх хэлбэрээр зөрчил мөргөлдөөний дүн шинжилгээг хийх
боломжтой. Боловсролын салбарын оролцогч талууд боловсролын талаарх
мэдээлэл, үр дүнгээ бүх сонирхогч талтай хуваалцаж зөрчил мөргөлдөөний
цогц дүн шинжилгээ хийх чиглэлээр холбогдох агентлагуудад нөлөөлөл
үзүүлэх хэрэгтэй.
Эрсдэлийн үнэлгээний тайлан нь байгалийн аюул, хүний үйл ажиллагаатай
холбоотой аюул болон зөрчил, мөргөлдөөний эрсдэлийн удирдлагын
стратегийг тодорхойлно. Стратегид урьдчилан сэргийлэх, аюулыг бууруулах,
бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээ, сэргээн босгох, нөхөн сэргээх
ажлууд хамаарч болно. Тухайлбал, сургууль эсхүл сургалтын орчинд бэлэн
байдлын буюу аюулгүй байдлыг хангах төлөвлөгөөтэй байх шаардлага гарч
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болно. Үүнд урьдчилан сэргийлэх, аюулыг багасгах, хариу арга хэмжээ авах
ажлуудыг төлөвлөнө. Болзошгүй аюул, заналыг болон суралцагчийн эмзэг
байдал ба даван туулах чадварт нөлөөлж болох хүчин зүйлсийг тодруулж
харуулсан эрсдэлийн зураглалыг мөн бэлтгэж болно.
Эрсдэлийн үнэлгээ нь олон нийтийн даван туулах чадвар болон орон нутгийн
нөөц, чадавхаа ашиглан тэмцэх чадвар, чадавхыг мөн хамруулан авч үзнэ.
Гамшгийн аюулыг бууруулах, бэлэн байдлаа хангах, сэргээн босгох талаарх
мэдлэг, ур чадвар, чадавхыг үнэлж, боломжтой бол бэлэн байдлыг хангах
болон аюулыг бууруулах үйл ажиллагааны хүрээнд онцгой байдал үүсэхээс
өмнө болон онцгой байдлын дараа эдгээрийг сайжруулна (Олон нийтийн
оролцооны стандарт 1, Заавар 1-4-ийг 31-33-р хуудаснаас, Олон нийтийн
оролцооны стандарт 2, Заавар 5-ыг 39-р хуудаснаас, Хүртээмж ба суралцах
орчны стандарт 2, Заавар11-ийг 72-р хуудаснаас, Заахх ба суралцах стандарт
2, Заавар 6-г 90-р хуудаснаас, Боловсролын бодлогын стандарт 1, Заавар 2 ба
4-ийг 109-110-р хуудаснаас, Боловсролын бодлогын стандарт 2, Заавар 3, 5-ыг
113-114-р хуудаснаас үзнэ үү).
4. Мэдээллийн найдвартай байдал ба мэдээллийн дүн шинжилгээний аргууд:
Мэдээллийн дүн шинжилгээнд дараах зүйлсийг тодорхой оруулна. Үүнд:
• шалгуур үзүүлэлт
• мэдээллийн эх сурвалж
• мэдээлэл цуглуулах арга
• мэдээлэл цуглуулагч
• мэдээллийн дүн шинжилгээний үйл явц.
Мэдээлэл цуглуулагчийн аюулгүй байдалд эрсдэл учирч болзошгүй нөхцөлд
мэдээлэл цуглуулагч хувь хүмүүсийн нэрсийг бус мэдээ цуглуулахад оролцогч
байгууллагын төрлийг зааж өгөх нь зүйтэй. Мэдээлэл цуглуулах эсхүл дүн
шинжилгээ хийхтэй холбоотой хязгаарлалтууд нь үр дүнгийн найдвартай
байдалд нөлөөлж болзошгүй эсхүл бусад нөхцөл байдалд нийцэхгүй тохиолдолд
үүнийг тэмдэглэж дурдах хэрэгтэй. Тухайлбал, нөөцийн хуваарилалтаас
ахиухан хүртэх юмуу буруутгагдахаас зайлсхийх үүднээс мэдээлэл өгөгч тал
ирцийг хэтрүүлсэн эсхүл нөхцөл байдлыг хэт хөөрөгдсөнөөс болж бодит бус
мэдээлэл бий болж болно. Хэрвээ хөтөлбөр болон хяналт-шинжилгээний
системд тусгагдаагүй тодорхой бүлгүүд эсхүл асуудлууд үүссэн бол эдгээрийг
мөн дурдвал зохино.
Мэдээллийн өрөөсгөл байдлыг багасгахын тулд хэд хэдэн эх сурвалжаас
мэдээлэл цуглуулж, харьцуулах хэрэгтэй. Энэ арга нь мэдээллийн баталгаатай
байдлыг нэмэгдүүлнэ. Дүгнэлт гаргахаас өмнө эмэгтэй, эрэгтэй хүүхэд болон
залуучууд гэх мэт хамгийн их нэрвэгдсэн бүлгүүдтэй ярилцаж зөвлөлдөх
хэрэгтэй. Гадны хүмүүсийн ойлголт, асуудалд хандах хандлагад тулгуурлан
хүмүүнлэгийн хариу арга хэмжээг явуулахаас зайлсхийх үүднээс орон нутгийн
иргэдийн хүлээлт, мэдлэгийг дүн шинжилгээнд чухалчилж авч үзэх хэрэгтэй
(Боловсролын бодлогын стандарт 1, Заавар 4-ийг 110-р хуудаснаас үзнэ үү).
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5. Үнэлгээнд оролцогчдод боловсролын эрх бүхий байгууллага, эмзэг бүлгийнхэн
зэрэг нэрвэгдсэн хүн амын төлөөллийг хамруулах хэрэгтэй. Мэдээлэл
цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, мэдээллийн удирдлага ба түгээх үйл явцад
дээрх бүлгүүдийг оролцуулах нь анхдагч үнэлгээний хувьд үүссэн нөхцөл
байдлаас хамаараад түвэгтэй байж болно. Тиймээс оролцоог нөхцөл байдал
тогтворжих үед нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Үнэлгээг хийх явцад тухайн орон нутгийн
иргэдийн харилцдаг бүх хэлээр харилцах боломжийг бүрдүүлэх, шаардлагатай
тохиолдолд дохионы хэл болон Брайль үсгийг ашиглах нь зүйтэй (Боловсролын
бодлогын стандарт 1, Заавар 4-ийг 110-р хуудаснаас үзнэ үү).
6. Боловсролын салбар ба бусад салбаруудын хамтын ажиллагаа нь үнэлгээний
цогц байдал, ач холбогдол болон чанарыг нэмэгдүүлэхэд нэн чухал ач
холбогдолтой. Өөр өөр байгууллагуудын зүгээс хийх үнэлгээний давхардал
бий болохоос зайлсхийх үүднээс боловсролын оролцогч талууд хамтарч
үнэлгээ хийх, үнэлгээ хоорондын зохицуулалтыг хийх замаар хэрэгцээ
тодорхойлох үнэлгээгээ уялдуулах хэрэгтэй. Үнэлгээг уялдуулснаар онцгой
байдлын үзүүлсэн нөлөөллийн талаар бодитой баримтуудыг бүрдүүлж,
харилцан уялдаа бүхий хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
Мэдээлэл хуваалцахыг хөхиүлэн дэмжих нь хүмүүнлэгийн оролцогч талуудын
хариуцлагыг сайжруулдаг (42-р хуудасны Зохицуулалтын стандарт 1, Заавар
4-ийг үзнэ үү).
Нүүрлээд буй аюул, эрсдэл болон үйлчилгээний хүртээмж зэрэг боловсролын
хариу арга хэмжээг мэдээлэхэд боловсролын салбар бусад салбартай доорх
чиглэлээр хамтран ажиллах хэрэгтэй. Үүнд:
- Эрүүл мэндийн салбартай халдварт өвчний аюулын талаарх мэдээлэл
болон тархвар зүйн мэдээ авах, бэлгийн ба нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд,
ХДХВ-ийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эмчилгээ, асаргаа, дэмжлэг
үзүүлэх үйлчилгээг хамааруулаад эрүүл мэндийн суурь үйлчилгээний
хүртээмжийн талаар мэдэж авах;
- Хамгааллын салбартай жендэрт суурилсан ба бэлгийн хүчирхийлэл,
өнчин хүүхдүүд болон тухайн орон нутгийн бусад эмзэг бүлгийн иргэдтэй
холбоотой эрсдэлүүд, боловсролд тулгарч буй саад бэрхшээл, нийгэмсэтгэл зүйн дэмжих үйлчилгээний хүртээмжийн талаар олж мэдэх;
- Хоол тэжээлийн салбартай сургуульд суурилсан, олон нийтэд түшиглэсэн
болон бусад хоол тэжээлийн үйлчилгээний талаарх мэдээлэл авах;
- Түр орогнох байр, хуарангийн менежментийн салбартай сургалтын болон
амралт чөлөөт цаг өнгөрөөх байгууламжуудийн хүртээмж, тэдгээрийн
аюулгүй зохистой байршил, шинээр барих/сэргээн босгох ажлыг уялдуулах,
сургуулиудад шаардлагатай хүнсний бус зүйлсийг нийлүүлэх;
- Усан хангамж ба ариун цэврийн салбартай сургалтын орчинд усны
найдвартай хангамж болон зохистой ариун цэврийн байгууламж ашиглах
боломж бүрдүүлэх;
- Ложистикийн салбартай ном, бусад хангамжийн худалдан авалт ба
хүргэлтийг зохион байгуулах.
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(Зохицуулалтын стандарт 1, Заавар 1, 3, 4-ийг 40-42-р хуудаснаас, Боловсролын
бодлогын стандарт 2, Заавар 2-ыг 113-р хуудаснаас үзнэ үү)
7. Боловсрол ба нийгэм-сэтгэл зүйн хэрэгцээ: Хэрэгцээний ерөнхий үнэлгээний
хүрээнд боловсрол болон нийгэм-сэтгэл зүйн хэрэгцээ, нөөцийн талаар
нарийвчилсан мэдээлэл цуглуулна. Орон нутгийн талаар мэдлэгтэй үнэлгээний
багийн гишүүд үнэлгээний эдгээр асуудалд дэмжлэг үзүүлж болно. Эдгээр
хэрэгцээг хангахад байгууллагууд өөрсдийн нөөц, ажилтан болон чадавхыг
дайчлан дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй.
8. Үнэлгээний үр дүнг аль болох шуурхай гаргаж бэлэн болгосноор боловсролын
үйл ажиллагааг төлөвлөх боломж бүрдэнэ. Боловсролын эрх бүхий байгууллага,
ТББ, хүмүүнлэгийн байгууллага, орон нутгийн олон нийтийн хүрээнд нөөц,
боловсролын хэрэгцээ болон боловсролын эрх хангагдсан эсхүл зөрчигдсөн
байдлыг тодорхойлсон хямралын өмнөх мэдээ болон хямралын дараах
үнэлгээнүүдийг мөн хуваалцах хэрэгтэй.
Орон нутгийн ба үндэсний түвшний боловсролын эрх бүхий байгууллагууд нь
үнэлгээний үр дүнг хуваалцах үйл явцыг зохицуулна. Хэрэв эдгээр эрх бүхий
байгууллага үүнийг хийх чадавхгүй бол боловсролын салбарын зохицуулалтын
хороо эсхүл Боловсролын кластер зэрэг аль нэг олон улсын байгууллага тус үйл
явцыг удирдаж болно. Мэдээллийг ашиглахад хялбар болгох үүднээс боломжтой
бол үнэлгээний үр дүнгийн мэдээллийг танилцуулах загварыг стандартчилах нь
зүйтэй (40-43-р хуудасны Зохицуулалтын стандарт 1-ийг үзнэ үү).
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Дүн шинжилгээний стандарт 2: Хариу арга хэмжээний стратеги
Тэгш хамруулах боловсролын хариу арга хэмжээний стратегид тухайн нөхцөл байдлын
тодорхой дүрслэл, сурч боловсрох эрхэд тулгарч буй бэрхшээл, түүнийг даван туулах
стратеги багтана.

Гол үйл ажиллагаа (доорх заавартай холбож унших)
•
•

•

•

•

•
•

Хариу арга хэмжээний стратегиуд үнэлгээний үр дүнг нарийвчлан тусгадаг
(Заавар 1-2-ыг үзнэ үү).
Боловсролын хариу арга хэмжээ нь тэгш хамруулсан, чанартай боловсрол
олгохын тулд нэрвэгдсэн хүн амын хэрэгцээг аажмаар хангана (Заавар1, 5,
8-ыг үзнэ үү).
Олон нийт эсхүл үйлчилгээ үзүүлж байгаа талуудад аюул учруулахгүй,
онцгой байдлын нөлөөг улам доройтуулж даамжруулахгүй байдлаар хариу
арга хэмжээний стратегийг төлөвлөж, хэрэгжүүлнэ (Заавар 3, 7-г үзнэ үү).
Анхдагч үнэлгээ болон нөхцөл байдлын дүн шинжилгээгээр цуглуулсан
мэдээллийг боловсролын хариу арга хэмжээг шинэ мэдээллээр хангах
үүднээс тогтмол шинэчилнэ (Заавар 4-ийг үзнэ үү).
Хариу арга хэмжээний стратегид боловсролын эрх бүхий байгууллагууд,
олон нийтийн үнэлгээ хийх болон хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн чадавх бэхжүүлэх асуудал багтана (Заавар
2-ыг үзнэ үү).
Боловсролын хариу арга хэмжээ нь үндэсний боловсролын хөтөлбөрүүдийг
дэмжиж, харилцан уялдсан байна (Заавар 6, 8-ыг үзнэ үү).
Хөтөлбөрийн эхэнд суурь мэдээллийг системтэй цуглуулна (Заавар 9-ийг
үзнэ үү).

Заавар
1. Хариу арга хэмжээний стратегүүд: Боловсролын оролцогч талууд хариу арга
хэмжээний стратегиа үнэлгээгээр тодорхойлсон гол үр дүн, нэн чухал асуудалд
үндэслэсэн гэдгийг баталгаажуулахын тулд үнэлгээний мэдээллийг шинжлэх,
тайбарлах үйл явцад хөрөнгө гаргах ёстой. Ингэснээр үнэлгээний үр дүн нь
хөтөлбөрийн хариу арга хэмжээнд аль хэдийнэ тодорхойлсон ойлголтуудыг
давтах эрсдэлээс зайлсхийнэ.
хариу арга хэмжээний стратеги нь боловсролын эрх бүхий байгууллагуудын
манлайллын чиг үүрэг, бусад оролцогч талуудтай ажиллах хамтын ажиллагааг
тодорхойлно. Тухайлбал, багшийн цалин хөлс болон тоног төхөөрөмж зэрэг
бүтээгдэхүүнд зориулсан боловсролын зардлын түвшинг зардлын түвшингийн
урт хугацааны тогтвортой байдлыг харгалзан үзэж байгууллагуудын дунд
зохицуулах хэрэгтэй.
Хариу арга хэмжээний стратегийг холбогдох хариу арга хэмжээний
төлөвлөгөөнд үндэслэн, олон нийтийн идэвхтэй оролцоотой боловсруулах
ёстой. Эдгээр стратеги нь боловсролын төрөл бүрийн түвшин ба төрлүүд, аюул,
эрсдэлийн талаарх мэдлэг ойлголт, бусад агентлагуудаас боловсролын үйл
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ажиллагааг дэмжиж буй эсэх мэдээллийг тусгаж харуулбал зохино. Төсвийг
суурь мэдээлэл цуглуулах, үнэлгээ хийх гэсэн нэн шаардлагатай боловсролын
үйл ажиллагаанд олгох нь зүйтэй. (31-р хуудасны Олон нийтийн оролцооны
стандарт 1, Заавар 1-ийг үзнэ үү).
Боловсролын бүх түвшин, төрлүүдийн хүртээмжид тулгарч байгаа жендэртэй
холбоотой саад тотгор зэрэг бэрхшээлүүдэд дүн шинжилгээ хийж, тэдгээр
бэрхшээлийг арилгах үйл ажиллагааг тусгана. Тэгш хамруулсан боловсролыг
хүргэх, боловсролын өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээг хангах үүднээс аль болох
уян хатан байдлыг бүрдүүлэх нь зүйтэй.
2. Мэдээлэл цуглуулах ба дүн шинжилгээ хийх чадавхыг бэхжүүлэх: Хариу арга
хэмжээний стратегид боловсролын эрх бүхий байгууллагын ажилтан болон
олон нийтийн чадавхыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааг тусгах хэрэгтэй. Ялангуяа
залуучуудыг мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ
хийхэд оролцуулж болно. Үнэлгээний мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх
үйл явцыг цогц, үр дүнтэй байлгахын тулд энэ үйл ажиллагаанд оролцогчдын
хүйсийн тэнцвэрийг хангах нь чухал юм. (55-р хуудасны Дүн шинжилгээний
стандарт 3, Заавар 2-ыг, 58-р хуудасны Дүн шинжилгээний стандарт 4, Заавар
3-ыг үзнэ үү).
3. “Хохирол учруулахгүй байх”: Онцгой байдлын үеийн боловсролын хариу арга
хэмжээнд гол төлөв нөөц хомс байдаг газруудад сургалт, ажлын байр, хүнс
болон мөнгөн тэтгэмж зэргийг хүргэх үйл ажиллагаа хамаардаг. Эдгээр
нөөц нь ихэнхдээ эрх мэдэл, эд баялгийг илэрхийлнэ. Тиймээс нөөцөөр
туслах үйл ажиллагаа олон нийтийн дунд ялгаварлан гадуурхах байдлыг
улам даамжруулж, зөрчил мөргөлдөөний нэг хүчин зүйл болж болно. Зөрчил
мөргөлдөөний үеэр зарим хүн эсрэг талынхаа хүчийг сулруулах эсхүл өөрийн
талаа дэмжих, хувьдаа ашиг олох зорилгоор эдгээр нөөцийг хянах, ашиглахыг
оролдож болзошгүй. Ийм нөхцөл бий болсон үед, боловсролын хариу арга
хэмжээ нь аюулын хор учруулж болох шалтгаан болдог. Тийм учраас эрсдэл ба
зөрчил мөргөлдөөний дүн шинжилгээний талаарх ойлголтдоо үндэслэн ийм
нөхцөл байдал үүсэхээс сэргийлэхэд анхаарч ажиллах шаардлагатай. (44-р
хуудасны Дүн шинжилгээний стандарт 1, Заавар 1-ийг үзнэ үү).
Нөөцийг хуваарилах болон онцгой байдлын үеийн боловсролын хариу арга
хэмжээг хэрэгжүүлэх үйл явц нь мөн энх тайван байдлыг бүрдүүлэх орон
нутгийн чадавхыг бэхжүүлэх боломжтой. Энэ хүрээнд хийгдэж байгаа үйл
ажиллагаанууд олон нийтийн эв нэгдлийг бэхжүүлэх эсхүл бий болгох замаар
хуваагдмал байдал болон зөрчил мөргөлдөөн үүсгэх шалтгаануудыг багасгана.
Тухайлбал, багшийн сургалтын хөтөлбөр нь үндэс угсааны хуваагдлыг давж
мэргэжлийн сонирхол дээр нь тулгуурлаж, багшийг нэгтгэж чадна. Өмнө
ялгаварлан гадуурхагдаж байсан бүлгүүдийг татан оролцуулах замаар
иргэдийн эрх тэгш харилцааг хөхиүлэн дэмжих боломжтой.
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4. Хариу арга хэмжээний стратегийг шинэчлэх: Боловсролын оролцогч талууд
онцгой байдлын үеэс сэргээн босгох болон хөгжлийн үе шатыг хүртэл хариу
арга хэмжээний стратегиа тогтмол үнэлж, шинэчилж байх шаардлагатай.
Тэд стратегидаа онцгой байдлын болон аюулгүй байдлын нөхцөлд гарсан
өөрчлөлт, одоогийн ололт амжилтыг тодорхойлж харуулах ёстой. Хангагдаагүй
хэрэгцээ болон эрхийг тогтмол тодорхойлж, тэдгээрт нийцүүлж стратегид
зохих өөрчлөлтийг хийх хэрэгтэй. Авч буй арга хэмжээ нь чанар, тэгш оролцоо,
хамрагдалт, тогтвортой байдал, хамтын эзэмшлийг тууштай сайжруулахыг
хөхиүлэн дэмжвэл зохино.
5. Хандивлагчдын хариу арга хэмжээ: Боловсролын чанар, хүртээмжийн
суурь түвшинг хангах үүднээс онцгой байдлын үеийн боловсролын хариу
арга хэмжээний чанар болон хамрах хүрээний аль алийг нь хандивлагчид
тогтмол хянах хэрэгтэй. Онцгой байдалд байгаа нэрвэгдсэн газруудад сурч
боловсрох өргөн боломжийг тэгш хүртээмжтэй бүрдүүлэхийн тулд эмзэг
бүлгийн суралцагчийн хамран сургалт ба тогтвортой хамрагдалтад онцгой
анхаарал хандуулах хэрэгтэй. «Тэгш хүртээмж» гэдэг нь эрэгтэй, эмэгтэй
хүүхэд, залуучууд, насанд хүрэгчид ялангуяа гарал угсаа, хэл соёл, хөгжлийн
бэрхшээлийн улмаас ялгаварлан гадуурхагдсан хүмүүст тэгш боломж
бүрдүүлэхийг илэрхийлнэ.
Боловсролын хариу арга хэмжээний санхүүжилт нэрвэгдсэн хүн амд боловсрол
олгох нөхцөлийг бий болгох явдлыг ус, хоол хүнс, орон байр, эрүүл мэндийн
хариу арга хэмжээтэй ижил түвшинд нэн тэргүүнд анхаарах нь зүйтэй. Энд
дүрвэгсэд, дотооддоо нүүлгэн шилжүүлсэн хүн ам хамаарна. Бүх нийтийн сурч
боловсрох эрхийг хангахад шаардагдах хүрэлцэхүйц санхүүжилт нэн чухал
үүрэгтэй. Санхүүжүүлэх хөтөлбөрүүдийг богино хугацааны санхүүжилтээр
хязгаарлах ёсгүй бөгөөд сэргээн босгох хугацаанд ч үргэлжлүүлэх нь зүйтэй.
(Доорх зааварчилгааны 7-г, мөн Хүртээмж ба суралцах орчны стандарт 1,
Заавар 1-2-ыг 62-64 хуудаснаас болон www.inee.org/inee-minimum-standards
сайт дах “ОБҮБС-ний Боловсролын нэмэлт санхүүжилтийн заавар”-ыг үзнэ үү).
6. Үндэсний хөтөлбөрүүдийг бэхжүүлэх: Онцгой байдлын үеийн боловсролын
хариу арга хэмжээ нь бага насны хүүхдийн хөгжил, техник мэргэжлийн
болон амьжиргааг дэмжих сургалтын хөтөлбөр зэрэг боловсролын үндэсний
хөтөлбөрүүдтэй уялдахын сацуу тэдгээрийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн байвал
зохино. Энд үндэсний болон орон нутгийн түвшний боловсролын төлөвлөлт,
захиргаа, удирдлага, түүнчлэн дэд бүтэц, багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх
сургалт, дэмжлэг зэрэг багтана. Ирээдүйд илүү сайн тогтолцоог хөгжүүлэх,
хөгжлийн бэрхшээлтэй болон үндэсний цөөнхийн бүлгийн хүүхдүүдийг оруулаад
бүх хүүхдэд тэгш хамруулах боловсролын тогтолцоог бэхжүүлэх үүднээс
онцгой байдлын үеийн боловсролын хариу арга хэмжээ авахад боловсролын
эрх бүхий байгууллагуудыг хамруулах шаардлагатай. (Боловсролын бодлогын
стандарт 1-ийг 108-112-р хуудаснаас, Боловсролын бодлогын стандарт 2-ыг
113-114-р хуудаснаас үзнэ үү).
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7. Онцгой байдлын хариу арга хэмжээний бэлэн байдал ба гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах: Хөгжлийн байгууллагууд, хандивлагчид урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээ болон хямралын дараах сэргээн босгох нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, онцгой байдлын хариу арга хэмжээний бэлэн
байдлыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжих хэрэгтэй. Гамшгийн
эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлыг хангахад зориулсан хөрөнгө оруулалт нь
боловсролын эрх бүхий байгууллага, түншлэгчдийн төлөвлөлт, зохицуулалт,
хариу арга хэмжээг сайжруулахад хувь нэмэр оруулдаг учраас үр ашигтай
байдаг. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, бэлэн байдлыг хангахад зориулагдсан
хөрөнгө оруулалт нь мөн онцгой байдлын үед шаардагдах хөрөнгө оруулалтыг
багасгах ач холбогдолтой.
8. Тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэлийн хязгаарлалттай холбоотой
бэрхшээлийг даван туулах: Хүүхдүүд, бага боловсрол, дүрвэгсэд гэсэн
чиглэлээр хязгаарлагдмал эрхтэй хүмүүнлэгийн байгууллагууд нь өөрсдийн
авч хэрэгжүүлж буй боловсролын хариу арга хэмжээгээрээ дамжуулж
боловсролын эрх бүхий байгууллага болон боловсролын салбарын бусад
оролцогч талд дэмжлэг үзүүлэх нөхцөлийг хангах хэрэгтэй. Боловсролын
ерөнхий стратегид хамаарах чиглэлүүдэд:
-

бага насны хүүхдийн хөгжил

-

тэгш хамруулсан бага боловсрол

-

дунд, дээд ба мэргэжлийн боловсрол зэрэг залуучуудын хэрэгцээ

-

насанд хүрэгчдийн боловсрол

-

багш бэлтгэх ба багшийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт зэрэг хамаарна.

Насанд хүрсэн суралцагчийн боловсролын стратегид бичиг үсэг ба тоо тоолол,
амьдрах ухааны ур чадвар хөгжүүлэх, аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдлын
мэдлэг ойлголтыг агуулсан албан бус боловсролын хөтөлбөрийг багтаана.
Онцгой байдлаас нүүн дүрвээд буцаж ирэгсдийг хүлээн авч буй газруудад
боловсролыг хөгжүүлэхэд хоцролтыг нөхөх хөтөлбөр, техник мэргэжлийн
сургалт зэргийг зохион байгуулж урт хугацааны боловсролын дэмжлэгээр
хангах хэрэгтэй. (Зохицуулалтын стандарт 1-ийг 40-43-р хуудаснаас, Заах ба
суралцах стандарт 1-2-ыг 82-90-р хуудаснаас үзнэ үү)
9. Суурь мэдээлэл цуглуулах: “Суурь мэдээлэл” гэж боловсролын шинэ үйл
ажиллагаа эхлэхээс өмнө зорилтот хүн амаас цуглуулсан мэдээллийг хэлнэ.
Энэ нь хөтөлбөрийн ажилтанд боловсролын нөхцөл байдлыг ойлгоход тусалдаг
бөгөөд хожим хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний явцад цуглуулсан мэдээлэлтэй
харьцуулах суурь болгож ашигладаг. Суурь мэдээллийг системтэй цуглуулах
хэрэгтэй. Тухайлбал, хүн амын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, сургуульд
хамрагдалтын түвшин, багш-сурагчийн харьцааг нарийвчилж оруулна.
Мэдээлэл нь тухайлсан нэг арга хэмжээнд чиглэсэн байж болно. Жишээлбэл,
хэрэв хөтөлбөр нь охидын сургуульд хамрагдалтыг сайжруулахад чиглэсэн
бол хөтөлбөр эхлэхийн өмнөх охидын хамрагдалтын түвшинг суурь түвшин
болгох шаардлагатай.
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Дүн шинжилгээний стандарт 3: Хяналт-шинжилгээ
Боловсролын хариу арга хэмжээ болон өртсөн хүн амын суралцах хэрэгцээний
өөрчлөлтөд тогтмол хяналт-шинжилгээ хийх шаардлагатай.

Гол үйл ажиллагаа (доорх заавартай холбож унших)
• Онцгой байдал үүссэн үеэс сэргээн босгох үе шатыг хүртэл боловсролын
хариу арга хэмжээнд тогтмол хяналт-шинжилгээ хийх үр дүнтэй
тогтолцоотой байна (Заавар 1-ийг үзнэ үү).
• Нийт суралцагч, багш болон боловсролын бусад ажилтны аюулгүй байдлыг
хангахын тулд боловсролын хариу арга хэмжээнд хяналт-шинжилгээ хийнэ
(Заавар 1-ийг үзнэ үү).
• Эмзэг байдалтай хүмүүсийг мэдээлэл цуглуулах аргачлалд сургах, хяналтшинжилгээний үйл ажиллагаанд оролцуулж, тэдэнтэй тогтмол зөвлөлдөнө
(Заавар 2-ыг үзнэ үү).
• Боловсролын нарийвчилсан мэдээллийг системтэй, тогтмол цуглуулж,
боловсролын хариу арга хэмжээг мэдээллээр хангана (Заавар3-4-ийг үзнэ
үү).
• Боловсролын мэдээлэлд шинжилгээ хийж, бүх холбогдох оролцогч тал,
ялангуяа нэрвэгдсэн олон нийт, эмзэг бүлгүүдтэй тогтмол хугацаанд
хуваалцана (Заавар 3-4-ийг үзнэ үү).

Заавар
1. Хяналт-шинжилгээ нь хөтөлбөрүүд хүн амын боловсролын өөрчлөгдөж буй
хэрэгцээг хангаж байгаа эсэх, мөн эдгээр нь өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд
хэрхэн нийцэж байгааг тодорхойлдог. Хяналт-шинжилгээ нь:
- арга хэмжээ ач холбогдолтой, хэрэгцээнд нийцэж байгаа эсэхийг
баталгаажуулна;
- сайжруулах боломжуудыг тодорхойлно;
- зөрчил мөргөлдөөн болон гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад хувь нэмэр
оруулна;
- хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ.
Зөрчил мөргөлдөөн, байгалийн аюул, ялгаварлан гадуурхалтыг санамсаргүй
байдлаар нэмэгдүүлэхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс боловсролын
хөтөлбөрүүдийн төлөвлөсөн болон төлөвлөөгүй үр нөлөөнд хяналт-шинжилгээ
хийх хэрэгтэй. Урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр хяналт-шинжилгээ хийх нь
мэдээллийн үнэн бодит байдлыг сайжруулна.
Хяналт-шинжилгээний төлөвлөгөө нь хэрэгцээ шаардлагаас хамааран төрөл
бүрийн мэдээ, мэдээллийг ямар давтамжтай цуглуулахыг, мөн мэдээллийг
цуглуулах ба боловсруулахад шаардлагатай нөөцийг тодорхойлно. Сургууль,
боловсролын бусад хөтөлбөрөөс түүврийн аргаар олон төрлийн мэдээлэл
цуглуулж, үүсээд байгаа хэрэгцээ болон асуудлын талаар түргэн хугацаанд
мэдээлэл авч болно. Ийм мэдээлэлд:
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сургуульд хамрагдалт ба завсардалтын талаарх нарийвчилсан мэдээлэл
суралцагч сургуульд ирэхээс өмнө хооллодог эсэх
ном сурах бичиг, заах арга ба сургалтын хэрэглэгдэхүүний хүртээмж зэрэг
нь хамаарна.

Сургууль завсардсан хүүхэд, залуучууд болон тэдний сургуульд хамрагдаагүй
эсхүл завсардсан шалтгааны хяналт-шинжилгээг санамсаргүй түүвэрлэсэн
цөөн өрхүүдэд очиж ярилцах замаар хийх боломжтой. Хяналт-шинжилгээний
явцад эмэгтэйчүүд болон эмзэг бүлгийн иргэдийн дуу хоолойг шууд биечлэн
сонсох нь чухал ач холбогдолтой. Хэрэв үндэс угсаа эсхүл нийгмийн бусад
бүлгийн талаарх мэдээлэл хэт нарийн эсхүл иж бүрэн судалгаа, түүвэр судалгаа,
чанарын судалгаагаар цуглуулахад хэцүү тохиолдолд тодорхой бүлгүүдэд
тулгарч байгаа онцлог асуудлыг тодорхойлохын тулд албан бус ярилцлага хийх
зэргээр тодорхойлж болно.
Хяналт-шинжилгээний болон тайлагнах тогтолцоо нь суралцагч, багш,
боловсролын бусад ажилтны аюулгүй байдал, сайн сайхан байдал зөрчигдөхөд,
мөн боловсролын дэд бүтцийн төлөв байдлыг тодорхойлоход хэрэгтэй. Энэ нь
ялангуяа зэвсэгт халдлага, барьцаалах, зэвсэгт хүчин ба зэвсэглэсэн бүлэглэлд
хүүхэд элсүүлэх, жендэрт суурилсан хүчирхийлэл эсхүл байгалийн гамшгийн
эрсдэлийн үед чухал ач холбогдолтой байдаг. Энэ утгаараа хяналт-шинжилгээ
хийхдээ боловсролын салбарын оролцогч талууд, орон нутгийн ба үндэсний
түвшний эрх бүхий байгууллагууд, эсхүл НҮБ болон аюулгүй байдал, шүүх,
хамгаалал, хүний эрхийн талаарх ТББ-уудтай холбоо тогтоох шаардлагатай
байж магадгүй юм. Тайлагнасан мэдээллийн нууцлалыг харгалзан үзэх нь
чухал байдаг.
Шаардлагатай гэж үзвэл хяналт-шинжилгээний үр дүнд тулгуурлан хэрэгжиж
байгаа боловсролын хариу арга хэмжээнд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй.
2. Хяналт-шинжилгээнд оролцох хүмүүс нэрвэгдсэн хүн амын бүх бүлгээс
тэдний хэл, соёл, заншлыг харгалзан тохиромжтой байдлаар мэдээлэл
цуглуулах чадвартай байх шаардлагатай. Мэдээлэл цуглуулах баг нь хүйсийн
хувьд тэнцвэртэй, тухайн орон нутгийн хэлээр чөлөөтэй харилцдаг, мэдээлэл
цуглуулах арга барилд суралцсан байх нь чухал. Орон нутгийн онцлогоос
хамааран эмэгтэйчүүд эсхүл цөөнхийн бүлгүүдтэй итгэл хүлээлгэж болохуйц
хүнээр тусад нь уулзаж, мэдээлэл авах шаардлага гарч болно. Нэрвэгдсэн
олон нийтийн төлөөлөл, ялангуяа залуучуудыг тэдний амьдралд шууд
нөлөөлөх боловсролын хөтөлбөрүүдийн үр нөлөөнд хяналт-шинжилгээ хийхэд
аль болох эртнээс оролцуулах хэрэгтэй. Энэ нь ялангуяа өсвөр насны охид,
хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагч зэрэг тодорхой бүлгүүдэд зориулсан албан
бус боловсролын хөтөлбөрүүдэд онцгой ач холбогдолтой (51-р хуудасны Дүн
шинжилгээний стандарт 2, Заавар 2-ыг, 58-р хуудасны Дүн шинжилгээний
стандарт 4, Заавар 3-ыг үзнэ үү).
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3. Боловсролын удирдлагын мэдээллийн системийг ихэвчлэн үндэсний
эрх бүхий байгууллагууд удирдаж, боловсролын мэдээллийг нэгтгэн, дүн
шинжилгээ хийдэг. Хэрвээ тухайн нөхцөл байдалд боловсролын удирдлагын
мэдээллийн систем байдаг бол онцгой байдлын улмаас энэ нь тасалдсан буюу
шинэчлэх шаардлагатай нөхцөл бий болж болзошгүй. Үндэсний боловсролын
удирдлагын мэдээллийн систем эсхүл түүнтэй адилтгах системийг хөгжүүлэх,
сайжруулахад үндэсний, бүсийн болон орон нутгийн түвшинд чадавх
бэхжүүлэх шаардлага гарч болно. Ийм чадавхыг бэхжүүлэх нь холбогдох
хүмүүст мэдээлэл цуглуулах, удирдах, тайлбарлах, бэлэн байгаа мэдээллийг
ашиглах, хуваалцахад ач холбогдолтой. Хэвийн ажиллагаатай системийг
дэмжих зорилгоор үүнийг аль болох эртнээс эхлүүлэх хэрэгтэй ба эрт
сэргээн босгох үе шат гэхэд төр захиргааны аль нэг байгууллагад байршуулах
нь хамгийн тохиромжтой (Зохицуулалтын стандарт 1, Заавар 3-ыг 41-р
хуудаснаас, Боловсролын бодлогын стандарт 1, Заавар 5-ыг 111-р хуудаснаас,
Боловсролын бодлогын стандарт 2, Заавар 4-ийг 114-р хуудаснаас тус тус үзнэ
үү).
Боловсролын удирдлагын мэдээллийн системд нийцсэн програм болон
техник хангамж нэн чухал юм. Үндэсний болон орон нутгийн боловсролын
байгууллагууд ба үндэсний түвшний сургалтын байгууллагууд зэрэг
боловсролын бусад дэд салбар нь мэдээлэл солилцох боломжийг хангасан
тохирох тоног төхөөрөмжтэй байх хэрэгтэй. Мөн тусгай програм хангамж бүхий
гар утаснууд мэдээлэл цуглуулах үйл явцыг сайжруулах бөгөөд технологийн
дутмаг байдал нь нөөц боломж хязгаарлагдмал газраас мэдээлэл цуглуулахад
саад учруулах ёсгүй.
4. Суралцагчийн хяналт-шинжилгээг тэдний суралцах явцад болон хөтөлбөрийг
дуусгасан эсхүл хаясны дараа ч гэсэн боломжтой бүх хугацаанд хийх нь
зүйтэй. Хяналт-шинжилгээг тоон болон чанарын үнэлгээгээр дараах чиглэлийг
хамруулан хийнэ. Үүнд:
- бага насны хүүхдийн биеийн ерөнхий өсөлт хөгжил, жижиг булчингийн
хөгжил, танин мэдэхүй, нийгэм-сэтгэл хөдлөлийн хөгжил
- бичиг үсэг ба тоо тооллын чадвар эзэмшилт
- амьрах ухааны суурь чадварын мэдлэг ойлголт, хэрэглээ
- бичиг үсгийн чадвар эзэмшсэний дараах унших материалын хүртээмж.
Мэргэжлийн боловсролын хувьд хяналт-шинжилгээг суралцагчийн ажил
эрхлэлтийн тандалт судалгаа байдлаар хийвэл зохино. Суралцагчийн
хөтөлбөрт хамрагдсаны дараах хяналт-шинжилгээ нь хөтөлбөрийн бүтэц
дизайны талаар үнэтэй санал, шүүмжээр хангадаг (93-94-р хуудасны Заах ба
суралцах стандарт 4-ийг, SEEP Сүлжээ: Хямралын дараах эдийн засгийн эрт
үеийн сэргээн босголтын суурь стандартаас Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
болон Бизнес хөгжүүлэх стандартыг үзнэ үү).
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Дүн шинжилгээний стандарт 4: Үнэлгээ
Системтэй, хараат бус үнэлгээ нь боловсролын хариу арга хэмжээний үйл ажиллагааг
сайжруулж, хариуцлагыг бэхжүүлнэ.

Гол үйл ажиллагаа (доорх заавартай холбож уншина)
• Боловсролын хариу арга хэмжээний үйл ажиллагааг тогтмол үнэлснээр
найдвартай, ил тод мэдээллийг бүрдүүлж, боловсролын цаашдын үйл
ажиллагааг мэдээллээр хангана (Заавар 1-2-ыг үзнэ үү).
• Үнэлгээний үйл ажиллагаанд нэрвэгдсэн олон нийт, боловсролын эрх бүхий
байгууллагын төлөөлөл зэрэг бүх оролцогч талыг татан оролцуулна (Заавар
3-ыг үзнэ үү).
• Сайн туршлага, сургамжуудыг өргөн хүрээнд хуваалцах ба цаашдын
нөлөөллийн ажил, хөтөлбөр, бодлогыг мэдээллээр хангана (Заавар 4-ийг
үзнэ үү).

Заавар
1. Хяналт-шинжилгээ ба үнэлгээний ялгаа: Хяналт-шинжилгээ ба үнэлгээ нь
боловсролын хөтөлбөрүүдийн хувьд дэвшүүлсэн зорилго, зорилтдоо хүрэх
гол үндэс нь болдог. Хяналт-шинжилгээ нь боловсролын хөтөлбөрүүд зорилго
зорилтдоо хүрэх чиглэлд гарч байгаа ахиц дэвшлийг хэмждэг тасралтгүй үйл
явц юм. Энэ нь хөтөлбөр эсхүл төсөл дэвшүүлсэн зорилго, зорилтдоо үр дүнтэй
хүрэх нөхцөлийг хангахын тулд тэдгээрийн хэрэгжилтийн үе шатанд өөрчлөлт
хийх боломжийг боловсролын хөтөлбөрийн ажилтанд олгодог.
Үнэлгээг харьцангуй цөөн давтамжтай, ихэвчлэн хөтөлбөр, төслийн дунд
хугацаанд эсхүл төгсгөлд хөндлөнгийн, хараат бус талууд хийж гүйцэтгэдэг.
Үнэлгээ нь үр дүнг хэмжих бөгөөд хүлээгдэж буй үр дүнд хүрсэн эсэхийг
үнэлдэг. Үнэлгээний хүрээнд үйл ажиллагаа нь дэвшүүлсэн нэн тэргүүний
зорилт, бодлого, эрх зүйн дүрэм журмуудад нийцсэн эсэх, хөтөлбөрүүд үр
ашигтай хэрэгжсэн эсэхийг үнэлэх боломжтой.
2. Боловсролын хариу арга хэмжээний үнэлгээг хийхдээ хөтөлбөрийн үр
дүн ба үр нөлөөний талаарх цаг үеийн, найдвартай бүхий мэдээллийг
бүрдүүлдэг аргачлал ашиглах нь цаашдын арга хэмжээнд авч үзэхэд чухал
ач холбогдолтой байдаг. “Үр нөлөө” гэдэг нь хөтөлбөрийн үр дүнд хүмүүсийн
амьдралд гарсан хэмжигдэхүйц өөрчлөлт юм. Тоон ба чанарын аливаа мэдээ
мэдээллийг нас, хүйсээр нарийвчлан задаргаа хийх нь чухал ач холбогдолтой.
Тоон мэдээлэл нь тоолж болох зүйлсийг илтгэх бөгөөд үүнд хамран сургалт,
ирц, сургууль завсардалт, сурлагын амжилт зэрэг үр дүн багтана. Чанарын
мэдээлэл нь тоогоор хэмжих боломжгүй зүйлсийг илтгэхийн зэрэгцээ тухайн
үйл явцыг ойлгох, үр дүнг тайлбарлахад чухал үүрэгтэй. Тухайлбал чанарын
мэдээлэлд сургууль буюу сургалтын бусад орчинд юу болж өрнөдөг, хамран
сургалт, ирц, сургууль завсардалтын шалтгаан гэх мэт мэдээлэл хамаарна.
(Дүн шинжилгээний стандарт 1, Заавар 2-ыг 44-р хуудаснаас, Зохицуулалтын
стандарт 1, Заавар 3-ыг 41-р хуудаснаас үзнэ үү).
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3. Үнэлгээгээр дамжуулан чадавх бэхжүүлэх: Үнэлгээний төсөвт боловсролын
эрх бүхий байгууллага, олон нийтийн төлөөлөл, суралцагч зэрэг холбогдох
оролцогч талуудад чадавх бэхжүүлэх сургалт семинарын зардлыг багтаах
хэрэгтэй. Эдгээр нь үнэлгээг танилцуулах ба тайлбарлах, үнэлгээний
төлөвлөгөөг оролцоонд суурилж, ил тод аргаар боловсруулах, оролцогч талуудад
үнэлгээний үр дүнг хамтдаа хянах, тайлбарлах боломжийг олгоно. Суралцагч,
багш, боловсролын бусад ажилтныг мэдээлэл цуглуулах явцын үнэн зөв
байдлыг сайжруулах, бодитой хэрэгжих боломжтой зөвлөмж боловсруулахад
дэмжлэг үзүүлэх үүднээс үнэлгээний үйл явцад татан оролцуулах хэрэгтэй.
Жишээлбэл, багш болон боловсролын бусад ажилтан нь санал болгож буй
зөвлөмжүүдтэй холбоотой бодит хүндрэл бэрхшээлийн талаар тодорхой санал
дүгнэлт нэмэрлэх боломжтой (51-р хуудасны Дүн шинжилгээний стандарт 2,
Заавар 2-ыг, 55-р хуудасны Дүн шинжилгээний стандарт 3, Заавар 2-ыг, 114-р
хуудасны Боловсролын бодлогын стандарт 2, Заавар 4-ийг үзнэ үү).
4. Үнэлгээний үр дүн ба сургамжийг хуваалцах: Үнэлгээний тайлангийн гол үр
дүн, ялангуяа зөвлөмж ба сургамжийг олон нийтэд болон оролцогч талуудад
ойлгомжтой хэлбэрээр хуваалцах хэрэгтэй. Эдгээр нь цаашдын ажлыг
төлөвлөхөд ач холбогдолтой. Онцгой байдал буюу зөрчил мөргөлдөөнийг
даамжруулахад нөлөөлөхөөс сэргийлэх, нууц буюу нэргүй мэдээлэл өгсөн
мэдээлэгчдийг эрсдэлд оруулахаас зайлсхийх үүднээс нууцлалтай мэдээлэлд
болгоомжтой хандвал зохино (40-42-р хуудасны Зохицуулалтын стандарт
1, Заавар 3, 5-ыг, 114-р хуудасны Боловсролын бодлогын стандарт 2, Заавар
4-ийг үзнэ үү).
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Бүх хүн чанартай, өөрт
хэрэгтэй боловсролын
боломжоор хангагдах
ёстой.

Стандарт 1
Тэгш Хүртээмж
Суралцах орчин
нь аюулгүй,
хамгаалагдсан байх
бөгөөд суралцагч,
багш, ажилтан албан
хаагчдын хамгаалал
болон сэтгэл зүйн
сайн сайхан байдлыг
дэмжсэн байна.

Стандарт 2
Хамгаалал ба Сайн
Сайхан Байдал

Хүртээмж ба Суралцах Орчин

Боловсролын
байгууллагын
барилга байгууламж
нь суралцагч, багш,
ажилтны аюулгүй,
сайн сайхан байдлыг
дэмжихийн зэрэгцээ
эрүүл мэнд, хоол
тэжээл, сэтгэл зүйн
болон хамгааллын
үйлчилгээтэй уялдсан
байна.

Стандарт 3
Барилга Байгууламж,
Сургалтын Хэрэгсэл ба
Үйлчилгээ

Суурь стандарт
Олон Нийтийн Оролцоо, Зохицуулалт, Дүн шинжилгээ

Хямралын үед хүний суурь эрх, нөөц баялаг болох боловсролын хүртээмж
ихэвчлэн туйлын хязгаарлагдмал байдаг. Боловсрол нь нэрвэгдсэн хүмүүст
үүссэн нөхцөл байдлыг даван туулах, амьдралаа хэвийн болгоход туслахад
чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ нь амь насаа аврахад шаардагдах мэдлэг, амьд
үлдэх ур чадварыг олгож чадах бөгөөд боловсролын тэгш хүртээмж ба чанарыг
сайжруулах өөрчлөлтийн боломжийг бий болгодог.
Онцгой байдлын үеэс сэргээн босгох үе шат хүртэлх хугацаанд боловсролын үйл
ажиллагааг зохион байгуулахад илүү төвөгтэй байдаг. Онцгой байдлын хариу
арга хэмжээний үед шинээр бий болсон эмзэг бүлгүүд боловсролоос үр өгөөж
хүртэхгүй байх, түүнчлэн онцгой байдлын өмнө байсан эрсдэл ба гадуурхлын хэв
шинжүүд улам гүнзгийрэх хандлагатай болдог. Эрх баригчид, орон нутаг болон
хүмүүнлэгийн байгууллагууд аюулгүй суралцахуйн орчинд бүх хүнд хүртээмжтэй,
чанартай боловсрол олгох нөхцөлийг бүрдүүлэх үүрэгтэй байдаг. Энэ нь суралцагч,
багш, боловсролын бусад ажилтныг хамгаалах, нийгэм сэтгэл зүйн сайн сайхан
байдлыг хангахыг дэмждэг.
Суралцагч, багш, боловсролын бусад ажилтан нь сургалтын үйл ажиллагаа явуулах
байр руу ирж буцах замд болон сургалтын орчинд бие махбодын болон нийгэмсэтгэл зүйн эрсдэлтэй тулгарах нь нэлээд элбэг тохиолддог. Онцгой байдлаас
сэргээн босгох хүртэлх хугацаанд боловсролын хөтөлбөрүүд бие махбодын ба
сэтгэл зүйн хамгааллыг бий болгох боломжтой. Боловсролын түр болон байнгын
байгууламжууд, түүний дотор сургууль, сургалтын орчин, хүүхдэд ээлтэй орон
зайг болзошгүй бүх аюулд тэсвэртэй байхаар газрыг сонгож, төлөвлөж, барих
шаардлагатай. Эдгээр байгууламж нь үйлчлэхээр төлөвлөж байгаа бүх хүнд
хүртээмжтэй байх ёстой.
Сургалтын аюулгүй байр нь боловсролын тасралтгүй байдлыг хангаж, заах ба
суралцах үйл явцын тасалдлыг багасгана. Ийм байгууламжийг олон нийтийн
арга хэмжээний гол төв болгон ядуурлыг бууруулах, бичиг үсгийн боловсролыг
дэмжих, өвчлөлийг багасгахад чиглэсэн үйлчилгээг явуулах боломжтой. Онцгой
байдал үүсэхээс өмнө боловсролын хүртээмж тэгш бус байсан байж болох ч,
аюулгүй, илүү тэгш хүртээмжтэй боловсролыг бий болгох нь энх тайван байдлыг
тогтооход чухал хувь нэмэр болж чадах юм.
Ялгаварлан гадуурхалтаас үүдэн нэг ч хүн сурч боловсрох боломжоос үлдэж
хоцрох ёсгүй. Сурч боловсрох эрхийг хангах, боловсролын хүртээмжид тулгарах
саад бэрхшээлийг багасгах үүднээс албан ба албан бус боловсролын үйлчилгээний
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлбэл зохино. Боловсролын бүх үйлчилгээ үзүүлэгч
нь хүйсээр ялгаварлан гадуурхах явдал ялангуяа охид, хөвгүүдэд тулгардаг
харилцан адилгүй эрсдэлүүдийг анхаарч тэдгээрийг багасгах арга хэмжээ авах
шаардлагатай. Сургуулийн төлбөр, хэлний болон бие махбодын саад бэрхшээлээс
хамаарч зарим бүлгүүд ялгаварлан гадуурхагдаж болзошгүй гэдгийг анхаарах
хэрэгтэй.
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Хүртээмж ба суралцах орчны стандарт 1: Тэгш хүртээмж
Бүх хүн чанартай, өөрт хэрэгтэй сурч боловсрох боломжоор хангагдах ёстой.

Гол үйл ажиллагаа (доорх заавар холбож уншина)
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Ялгаварлан гадуурхах шалтгаанаар хувь хүн эсхүл нийгмийн бүлгийн сурах,
боловсрох боломжийг үгүй хийж болохгүй (Заавар 1-ийг үзнэ үү).
Сургалтын байгууламж болон түүний байршил нь бүх хүнд хүртээмжтэй
байна (Заавар 1-ийг үзнэ үү).
Хамран сургалтад тулгарах бичиг баримт дутуу эсхүл бусад шаардлагыг
хангаагүй зэрэг саад бэрхшээлийг арилгана (Заавар 2, 4-ийг үзнэ үү).
Нэрвэгдсэн иргэдийн боловсролын хэрэгцээг бүрэн дүүрэн хангахын
тулд уян хатан, албан ба албан бус боловсролын боломжуудыг үе шаттай
бүрдүүлнэ (Заавар 3 ба 5-ыг үзнэ үү).
Бүх хүүхэд, залуучууд, насанд хүрэгчид чанартай, хэрэгцээнд нь нийцсэн
боловсрол олгохын тулд орон нутгийн иргэдийг мэдээлэл сургалтаар
хангаж, татан оролцуулна (Заавар 6-7-г үзнэ үү).
Хангалттай нөөцийг бүрдүүлж боловсролын үйл ажиллагааг тасралтгүй,
тэгш хамруулсан, чанартай байдлаар хүргэнэ (Заавар 8-ыг үзнэ үү).
Онцгой байдлаас үүссэн боловсролын тасалдлын дараа аль болох богино
хугацаанд суралцагч албан боловсролын тогтолцоонд хамрагдах буюу
сургуульд буцаж орох боломжийг бүрдүүлнэ (Заавара 9-ийг үзнэ үү).
Дүрвэгсдэд зориулсан боловсролын хөтөлбөрийг боловсролын эрх бүхий
байгууллага болон тухайн иргэдийн харъяа улс орон хүлээн зөвшөөрсөн
байх хэрэгтэй.
Гамшигт нэрвэгдэн дүрвэж ирсэн хүн амд үзүүлэх боловсролын үйлчилгээг
хүлээн авсан орон нутгийн ард иргэдэд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байхаар
зохицуулна.

Заавар
1. Ялгаварлан гадуурхалтад нас, хүйс, хөгжлийн бэрхшээл, ХДХВ-ын халдвар,
иргэншил, арьс өнгө, гарал угсаа, овог аймаг, анги давхарга, шашин шүтлэг, хэл,
соёл, улс төрийн харъяалал, бэлгийн чиг хандлага, нийгэм эдийн засгийн байдал,
газар зүйн байршил, эсхүл боловсролын тусгай хэрэгцээнээс шалтгаалсан
саад бэрхшээл багтана. Ялгаварлан гадуурхах явдал санаатай байж болно.
Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс ашиглах боломжгүй дэд бүтцийн улмаас
эсхүл суралцагчийн оролцоог дэмждэггүй бодлого, үйл ажиллагааны үр дүнд
гарах санаандгүй үр дүн байж ч болно. Ялгаварлан гадуурхалтын жишээнд
жирэмсэн охид, ДОХ-ын халдвартай суралцагчийг сургуульд сурахыг хориглох
болон сургуулийн төлбөр төлөх, дүрэмт хувцас, ном ба бусад хэрэглэгдэхүүнийг
худалдан авах шаардлага хамаардаг.
Зарим нэг тодорхой бүлэг, хувь хүн онцгой байдлын үед боловсролд хамрагдахад
бэрхшээлтэй тулгардаг. Тухайлбал, онцгой байдал болон нүүлгэн шилжүүлэлтийн
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улмаас тэдгээр бүлэг илүү эмзэг байдалтай болно. Ийм бүлэгт доорх хүмүүс
багтдаг. Үүнд:
• бие эрхтний ба оюун ухааны бэрхшээлтэй иргэд
• сэтгэцийн эрүүл мэнд ба нийгэм-сэтгэл зүйн бэрхшээлтэй иргэд
• охид
• залуучууд
• зэвсэгт хүчин ба зэвсэгт бүлэглэлд оролцогч хүүхдүүд
• өрх толгойлсон өсвөр насны хүүхдүүд
• хүүхэд төрүүлсэн өсвөр насны охид
• тодорхой угсаатны эсхүл нийгмийн бүлгийн иргэд
Эрх баригчид, олон нийт, хүмүүнлэгийн байгууллагууд нь хүн бүрийг боловсролын
үйл ажиллагаанд хамрагдах боломжоор хангах үүрэгтэй байдаг. Энэ нь тодорхой
нөхцөл байдлаас үүдэн ялгаатай суралцахуйн хэрэгцээ бүхий орхигдсон
бүлгүүдийн хэрэгцээ болон нэн тэргүүний асуудлыг үнэлж эдгээрт анхаарал
хандуулна гэсэн үг юм. Суралцах боломжуудыг хязгаарлаж байгаа ялгавартай
бодлого, үйл ажиллагааг олж тодорхойлон арилгах нь зүйтэй. Тодорхой үндэс
угсаа, хэл соёл, газар зүйн эсхүл насны бүлгээс үүдэн боловсролын хүртээмжийн
хязгаарлагдмал байдал нь болзошгүй сөргөлдөөнийг бий болгож зөрчилдөөнийг
даамжруулдаг.
Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пакт (1966)-д боловсрох
эрхийг тодорхой заасан. Үүнд:
• 2-р зүйлд “үндэс угсаа, арьсны өнгө, хүйс, хэл, шашин шүтлэг, улс төрийн болон
бусад үзэл бодол, үндэсний болон нийгмийн гарал, эд хөрөнгийн байдал,
төрсөн болон бусад нөхцөл байдлын аливаа хэлбэрийн алагчлалгүйгээр
сурч боловсрох эрхтэй”-г заасан.
• 13-р зүйлд “Боловсрол хүний хувийн зан чанарыг бүхэлд нь бүрэн хөгжүүлэх,
нэр төрөө ухамсарлахад чиглэгдэж, хүний эрх, үндсэн эрх чөлөөг хүндэтгэн
бэхжүүлэх ёстойг зөвшөөрч байна. Боловсрол хүн бүрд чөлөөт нийгмийн
тустай гишүүн байх, бүх үндэстэн, арьс үндэстэн, угсаа, шашин шүтлэгээрээ
ялгавар бүхий бүлгийн хувьд харилцан ойлголцох, хүлцэн тэвчих, эвсэн
найрамдах, мөн Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас энх тайвныг сахих
талаар явуулж байгаа үйл ажиллагаанд дөхөм үзүүлэхэд бүгдэд боломж
олгох ёстойг зөвшөөрч байна.” Түүнчлэн тус 13-р зүйлд “боловсролын эрхийг
бүрэн хэрэгжүүлэхийн тулд улс орнууд (1) хүн бүрд бага боловсролыг заавал,
үнэ төлбөргүй олгох, (2) үнэ төлбөргүй боловсрол олгохыг дэвшилттэйгээр
нэвтрүүлэх бүхий л шаардлагатай арга хэмжээ авах замаар, техникмэргэжлийн дунд сургуулийн боловсролыг оролцуулан, дунд боловсролын
төрөл бүрийн хэлбэрийг бүгдэд боломжтой, хүртээмжтэй болгох, (3)
бага боловсрол бүрэн эзэмшээгүй буюу бага сургуулийг дүүргээгүй хүн
суурь боловсролтой болохыг хөхиүлэн дэмжих буюу эрчимжүүлэх” үүрэг
хариуцлагыг тодорхойлсон (Боловсролын бодлогын стандарт 1, Заавар 1
ба 7-г 108-111-р хуудаснаас, Боловсролын бодлогын стандарт 2, Заавар 3-ыг
113-р хуудаснаас үзнэ үү).
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2. Элсэлт, хамран сургалт ба үргэлжлэн суралцах: Бичиг баримтад тавигдах
шаардлагууд уян хатан байх хэрэгтэй. Онцгой байдалд байгаа гамшигт өртсөн
иргэдэд иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ, биеийн байцаалт, сургуулийн
хувийн хэрэг зэрэг бичиг баримт байхгүй байж болох тул сургалтад хамрагдахад
эдгээр бичиг баримтыг шаардахгүй байвал зохино. Хамгааллын асуудал
болон соёлын хэм хэмжээг хүндэтгэх үүднээс насны хязгаарыг хатуу мөрдөх
шаардлагагүй. Сургууль завсардсан хүүхдүүдэд хоёр дахь боломж олгож
сургуульд хамруулах хэрэгтэй. Хамгийн эмзэг бүлгийн иргэдийг тодорхойлох,
тэднийг хэрхэн хамруулах талаар тусгайлан арга хэмжээ авна. Аюулгүй байдлын
асуудлын үүднээс бичиг баримт болон хамрагдалтын мэдээллийн нууцлалыг
хадгалах шаардлагатай (доорх Заавар 4-ийг, Боловсролын бодлогын стандарт
1, Заавар1, 2-ыг 108-109-р хуудаснаас, Боловсролын бодлогын стандарт 2,
Заавар 1-ийг 113-р хуудаснаас үзнэ үү).
3. Чанартай боловсрол эзэмших боломжуудыг өргөн хүрээнд бүрдүүлэх
шаардлагатай. Үүний зорилго нь бүх суралцагчийн боловсролын хэрэгцээг
хангах болон улс орны эдийн засаг, нийгэм, улс төрийн хөгжилд хувь
нэмрээ оруулах явдал юм. Эдгээр боломжууд тухайн нөхцөл байдал болон
суралцагчийн хэрэгцээнд нийцэх шаардлагатай бөгөөд дараах чиглэлээр
байж болно. Үүнд:
• Бага насны хүүхдийн хөгжил
• Бага, дунд ба дээд боловсрол
• Бичиг үсэг ба тоо тоолол
• Амьдрах ухааны боловсрол
• Техник мэргэжлийн боловсрол зэрэг залуучууд, насанд хүрэгчдийн хөтөлбөр
Хурц хямралын үед хүүхдэд ээлтэй орон зай буюу аюулгүй орчинг бүрдүүлэх нь
хамгийн эхний хариу арга хэмжээ байх ба үүнтэй зэрэгцэн албан боловсролын
орчинг бий болгох эсхүл дахин сэргээх шаардлагатай. Хүүхдэд ээлтэй орон зай
нь хүүхэд, залуучуудын сайн сайхан байдлыг хамгаалж дэмжих зорилготой.
Ийм орон зайг хүүхэд залуучуудыг албан боловсролын танхимын сургалтад
хамруулахад бэлтгэх, заримыг нь албан бус боловсролын үйл ажиллагаа
явуулахад тохиромжтой байдлаар зохион байгуулдаг. Энд бага насны хүүхдүүдээс
эхлэн залуучууд хүртэл нас насны бүлэгт тохирсон зохион байгуулалттай сургалт,
тоглоом, спорт, жүжиг, урлаг, хөгжим, хамгаалал ба сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлнэ.
Хүүхдэд ээлтэй орон зай бүрдүүлснээр орон нутгийн иргэд, хүмүүнлэгийн ба
төрийн ажилтанд албан ба албан бус боловсролын хэрэгцээ болон чадавхыг
үнэлэх, орон нутгийн санаачлагыг нэгтгэх, дэмжих боломжийг олгоно.
4. Уян хатан байдал: Суралцахуйн боломжууд нь нөхцөл байдалд нийцсэн, уян
хатан байх хэрэгтэй. Энэ хүрээнд дараах зүйлсийг анхаарна:
• суралцагчийн тодорхой бүлгийн хэрэгцээнд нийцүүлэн хичээлийн жилийн
төлөвлөгөө, хичээлийн хуваарь, цаг, ээлжийг өөрчлөх
• эчнээ, зайны сургалт, түргэвчилсэн буюу “хоцрогдлыг нөхөх” сургалтын
хөтөлбөрүүд зэрэг сургалтын олон хувилбар санал болгох
• залуу эцэг эхчүүдэд зориулсан хүүхэд харах үйлчилгээг нэвтрүүлэх
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•

төрсний гэрчилгээ зэрэг баримт бичгийн шаардлагыг тавихгүй байх зэрэг
болно (дээрх Заавар 2-ыг үзнэ үү).

Сургалтад оруулж байгаа өөрчлөлтийн талаар залуучууд, эмэгтэйчүүд, бусад
орхигдож болзошгүй иргэдтэй хэлэлцэх нь зүйтэй. Боловсролын эрх бүхий
байгууллагууд төлөвлөж байгаа өөрчлөлт нь суралцагчийн хэрэгцээнд нийцэж
байгааг баталгаажуулах шаардлагатай. Суралцагч өргөн уудам нутаг дэвсгэрт
тархсан нөхцөлд боловсролын боломжуудыг өргөн хүрээтэй, хамгийн үр
ашигтайгаар төлөвлөхийн тулд сургууль болон сургалт зохион байгуулах
байршлын зураглалыг гаргана (111-р хуудасны Боловсролын бодлогын стандарт
1, Заавар 7-г, 113-р хуудасны Боловсролын бодлогын стандарт 2, Заавар 1-ийг
үзнэ үү).
5. Яаралтай анхаарах шаардлагатай боловсролын нэн тэргүүний асуудлыг
анхдагч үнэлгээнд тулгуурлаж гаргана. Ингэхдээ дараах зүйлийг анхаарч үзэх
нь чухал. Үүнд:
• нас, хүйсээр ангилсан нарийвчилсан мэдээлэл
• эмзэг байдал ба хамгааллын асуудлууд
• амь нас аврахтай холбоотой мэдээлэл зэрэг тодорхой агуулгын хэрэгцээ
• боловсролын тогтолцоог дахин сэргээхтэй холбоотой асуудлууд
Нэн тэргүүний асуудалд санхүүжилт, ложистик ба хамгаалатай холбоотой
бэрхшээлүүдийг авч үзэж болох ч эмзэг бүлгийг умартаж болохгүй (42-47-р
хуудасны Дүн шинжилгээний стандарт 1-ийг, 44-49-р хуудасны Заах ба суралцах
стандарт 1-ийг, 108-114-р хуудасны Боловсролын бодлогын стандарт 1, 2-ыг
үзнэ үү).
6. “Чанартай” бөгөөд “нийцтэй” боловсрол: эдгээр нэр томьёоны тодорхойлолтыг
115-р хуудасны Нэр томьёоны тайлбараас үзнэ үү.
3. Олон нийтийн оролцоо: Боловсролын хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор
боловсролын үйл явцад олон нийтийг идэвхтэй татан оролцуулах хэрэгтэй.
Олон нийтийн оролцоо нь дараах ач холбогдолтой.
• харилцааны дутагдлыг арилгах
• нэмэлт хөрөнгө нөөц дайчлах
• аюулгүй байдал, хамгаалал, сэтгэл зүйн асуудлуудыг шийдвэрлэх
• олон хувилбарт суралцахуйн боломжуудын хэрэгцээг тодорхойлох
• бүх холбогдох бүлгүүд, үүнд эмзэг бүлгийн иргэдийн оролцоог дэмжих.
(“Оролцоо”-ны тодорхойлолтыг 122-р хуудасны Нэр томьёоны тайлбараас, Олон
нийтийн оролцооны стандарт 1, 2-ыг 31-39-р хуудаснаас, Заах ба Суралцах
Стандарт 3 ба Заавар 2-ыг 91-р хуудаснаас үзнэ үү).
8. Нөөц: Үндэсний эрх бүхий байгууллагууд боловсролын үйлчилгээг хүргэх гол
үүрэг хариуцлагыг хүлээдэг. Үүнд уялдаа зохицуулалт, хангалттай хэмжээний
санхүү, эд материалын болон хүний нөөцөөр хангах асуудлууд хамаарна.
Үндэсний эрх бүхий байгууллагууд боловсролын үйлчилгээгээр бүрэн хангах
боломжгүй нөхцөлд бусад эх үүсвэрээс нэмэлт дэмжлэг авч болно. Тухайлбал,
олон улсын хамтын нийгэмлэг, НҮБ-ын харъяа байгууллагууд, олон улсын ба
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дотоодын ТББ-ууд, орон нутаг, шашны байгууллагууд, иргэний нийгэм болон
хөгжлийн бусад түншлэгчид багтана. Хандивлагчид аль болох уян хатан
хандаж, боловсролын тасралтгүй байдлыг хангах үүднээс зохицуулалт бүхий
төрөл бүрийн арга хэмжээг дэмжих нь зүйтэй (37-р хуудасны Олон нийтийн
оролцооны стандарт 2, Заавар 1-ийг, 50-52-р хуудасны Дүн шинжилгээний
стандарт 2, Заавар 1, 5-ыг үзнэ үү).
9. Боловсролын барилга байгууламжийг түр орогнох байр болгон ашиглахыг
багасгах: Боловсролын зориулалттай барилга байгууламжийг өөр ямар
ч боломж байхгүй нөхцөлд л зөвхөн нүүлгэн шилжүүлэгдсэн хүмүүсийг
байршуулах түр байр болгон ашиглах хэрэгтэй. Бэлэн байдлын төлөвлөлтийн
явцад онцгой байдал буюу гамшиг тохиолдсон үед түр орогнох байр болгон
ашиглах бусад олон байршлыг тодорхойлох нь зүйтэй.
Боловсролын зориулалтай барилга байгууламжийг түр орогнох байр болгон
ашиглаж байгаа нөхцөлд орон байр болон хамгааллын салбарын ажилтантай
хамтран болзошгүй сөрөг үр дагавар ба хамгааллын эрсдэлийг багасгах арга
хэмжээ авна. Боловсролын байгууламжийг зориулалтын дагуу боловсролын
үйл ажиллагаанд буцаан ашиглах хугацааг оролцогч талууд харилцан
зөвшилцөх нь зүйтэй. Энэ нь онцгой байдлын үед сургалтын үйл ажиллагааны
тасалдлыг багасгах мөн гэр бүлүүд онцгой байдлын дараа боловсролын
барилга байгууламжид хэт удаан хугацаагаар байрлахаас сэргийлнэ.
Боловсролын зориулалтын байгууламжийг түр орогнох байр болгон ашиглах
нөхцөлд ном сурах бичиг, номын сан, тавилга, сургуулийн бүртгэл, амралт
чөлөөт цагаар ашигладаг тоног төхөөрөмж зэрэг сургуулийн эд хөрөнгийг
хамгаалах нь чухал юм. Боловсролын байгууламжийг ашиглагдахуйц
байдалтайгаар буцааж өгөх хэрэгтэй. Боломжтой бол оролцогч талууд
боловсролын байгууламжийг сайжруулах боломжийг ашиглах шаардлагатай.
Жишээ нь ариун цэврийн байгууламжид засвар хийж болон барилгын хийц
бүтээцийг хүчитгэж болно (Хүртээмж ба суралцах орчны стандарт 3, Заавар
4-6-г 57-76-р хуудаснаас, Боловсролын бодлогын стандарт 1, Заавар 3-ыг 110-р
хуудаснаас үзнэ үү).
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Хүртээмж ба суралцах орчны стандарт 2: Хамгаалал ба сайн сайхан байдал
Суралцах орчин нь аюулгүй, хамгаалагдсан байх бөгөөд суралцагч, багш, ажилтан албан
хаагчдын хамгаалал болон сэтгэл зүйн сайн сайхан байдлыг дэмжсэн байна.

Гол үйл ажиллагаа (доорх заавартай холбож уншина)
•
•

•
•
•
•

•

Суралцах орчин нь суралцагч, багш, ажилтан, албан хаагчдын аюулгүй
байдлыг хангасан байна (Заавар 1, 3, 4-ийг үзнэ үү).
Багш, ажилтан, албан хаагчид нь аюулгүй, таатай суралцах орчныг бүрдүүлэх,
суралцагчийн нийгэм сэтгэл зүйн сайн сайхан байдлыг хангахад чиглэсэн
мэдлэг, ур чадварыг эзэмшсэн байна (Заавар 2, 3, 8, 9-ийг үзнэ үү).
Сургууль, сургалтын түр байр, хүүхдэд ээлтэй орон зайг хүрч үйлчлэх хүн
амд ойр байршуулна (Заавар 5, 6-г үзнэ үү).
Сургалтын байр руу очих зам аюулгүй, хамгаалагдсан, бүх хүмүүст
хүртээмжтэй байна (Заавар 5, 7-г үзнэ үү).
Сургалтын байр нь цэрэг арми, халдлагаас ангид тусгаарлагдсан байна
(Заавар 1, 3, 6, 7-г үзнэ үү).
Суралцагч, багш, ажилтан албан хаагчдын аюулгүй байдлыг хангахтай
холбоотой сургалтын байрны байршлыг тодорхойлох, мөн бодлого, бүтэц
тогтолцооны талаарх шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн оролцоог хангана
(Заавар 1, 10-ыг үзнэ үү).
Гамшгийн эрсдлийн удирдлага, эрсдлийг бууруулах үйл ажиллагаагаар
дамжуулан сургалтын орчны аюулгүй байдлыг сайжруулна (Заавар 11-ийг
үзнэ үү).

Заавар
1. Аюулгүй байдал: Суралцах орчны аюулгүй байдлыг хангаснаар болзошгүй аюул
осол, гарз хохирлоос хамгаалж чадна. Түүнчлэн орчны аюулгүй байдлыг хангах
нь сэтгэл зүй, бие махбодтой холбоотой хохирлыг бууруулахад нөлөөлнө (Нэр
томъёоны тайлбарын 115-р хуудаснаас үзнэ үү).
Үндэсний эрх баригч байгууллагууд нь аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй ба
үүнд дэг журмыг хангалттай, сайн сахиулахад анхаарах, шаардлагатай болон
тохиромжтой тохиолдолд цэрэг армийн хүчийг дайчлах зохицуулалт хийх
зэрэг багтана. Сургалтын байр аюултай эсхүл ашиглах боломжгүй болсон
тохиолдолд ашиглах найдвартай, аюулгүй байдлыг хангасан өөр сургалтын
байр болон бусад төрөл хэлбэрийг урьдчилан тодорхойлсон байх хэрэгтэй.
Ийм нөхцөлд гэр бүлийн орчинд суралцах эсхүл зайны сургалт зэрэг сонголт
байх боломжтой. Нөхцөл байдал аюултай байгаа тохиолдолд суралцагчийг
сургуульд хамруулахыг хүсч байгаа эсэх талаар олгон нийтийн санал зөвлөгөөг
сонсох нь чухал юм. Цэрэг арми, зэвсэгт хүч нь ямар ч үед боловсролын
барилга байгууламжийг түр орогнох байрны зориулалтаар ашиглах ёсгүй
(Аюулгүй байдлын талаар Заавар 5, 6, 7-г, аюулгүй ажиллагааны талаар 2-4, 8, 9,
11-ийг, мөн Боловсролын бодлогын стандарт 1, Заавар 1-ийг 108-р хуудаснаас
үзнэ үү).
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2. Сэтгэл санаа, бие махбод, нийгмийн сайн сайхан байдал нь дараах хүчин
зүйлсээс шалтгаална. Үүнд:
- аюулгүй байдал, хамгаалал
- эрүүл мэнд
- боловсролын үйлчилгээ үзүүлэгч ба суралцагч хоорондын болон суралцагч
хоорондын харилцаан дах аз жаргалтай, халуун дотно байдал
Эрт дээр үеэс эхлэн аюулгүй, хамгаалагдсан орчинд хүмүүсийн хайр халамж
бүхий харилцааны нөлөөгөөр хүүхдийн хөгжил, сурах үйл явц нь илүү сайн хөгжиж
иржээ. Суралцагчийн сайн сайхан байдлыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагаа нь
хувь хүний зохистой хөгжил, нийгмийн эерэг харилцаа, эрүүл мэндэд голчлон
анхаардаг ба өөрсдөд нь нөлөө, хамаарал бүхий шийдвэр гаргах үйл явцад
суралцагчийн оролцоог дэмжих нь чухал юм. Хүүхэд, залуучууд асуудлыг
шийдвэрлэх, шийдвэр гаргах, эрсдлийг бууруулах үйл явцад оролцсоноор итгэл
найдвараа алдахгүй байхын зэрэгцээ өөрсдийн сайн сайхан байдалд хувь нэмрээ
оруулж чадна. Хэрэв эцэг эхчүүд гэр орондоо үр хүүхдийнхээ сайн сайхан байдлыг
хангаж чадахгүй бол бусад хүмүүс хүүхдүүдийг тохиромжтой үйлчилгээнд холбон
зуучлах зэргээр туслах хэрэгтэй (Хүртээмж ба суралцах орчны стандарт 3, Заавар
8-ыг 76-р хуудаснаас үзнэ үү).
3. Хамгаалал: “Хамгаалал” гэдэг нь бие махбод, сэтгэл зүй ба нийгмийн дарамт,
мөлжлөг, хүчирхийллийн бүхий л хэлбэрээс ангид, эрх чөлөөтэй байхыг хэлнэ.
Суралцагч, багш, ажилтан сургалтын гадаад болон дотоод орчин дах доор
дурдсан аюул, эрсдэлийн талаар мэдлэгтэй, мөн тэдгээрээс хамгаалагдсан
байх ёстой. Үүнд:
• дээрэлхэх
• бэлгийн мөлжлөг
• байгалийн аюулт үзэгдлүүд
• зэвсэг, дарь сум, миньжүүлсэн талбай, тэсрэх бөмбөг
• зэвсэглэсэн хүчин, галын шугам, бусад цэрэг дайны заналхийлэл, үүнд
барьцаалагдах, цэрэгт татах г.м.
• улс төрийн тогтворгүй байдал.
Орон нутгийн иргэд, суралцагч, багш, ажилтнууд хоорондоо зөвлөлдөх замаар
эрсдлийн үнэлгээг хамтран хийснээр хамгааллын хэрэгцээ шаардлага, нэн
тэргүүнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлуудаа ойлгож, олж илрүүлэх чухал
ач холбогдолтой юм. Энэхүү эрсдэлийн үнэлгээг тогтмол хийж, ингэхдээ соёл,
ёс заншил, улс төрийн хүчин зүйлсийн дүн шинжилгээг авч үзэх нь зүйтэй (Дүн
шинжилгээний стандарт 1, Заавар 2, 3-ыг 44-46-р хуудаснаас үзнэ үү).
Хамгаалал зөрчигдсөн асуудал гарсан тохиолдолд уг зөрчлийн талаарх баримтыг
нууцаар цуглуулж, энэ талаар мэдээлэхдээ хүний эрхийн хяналт-шинжилгээний
чиглэлээр сургагдсан хүмүүсээс туслалцаа авах хэрэгтэй. Мөн зөрчил, үйл
явдлын гол мэдээлэл болох нас, хүйс, тухайн хүний онцлог хэв байдлыг зориудаар
халдах үндэслэл болгосон эсэхийг тэмдэглэж дурдах хэрэгтэй. Нөхцөл байдлын
шинж байдлыг тодорхойлоход ийм мэдээлэл чухал бөгөөд асуудалд үр дүнтэй
арга хэмжээ авахад тус дөхөм болно. Эрүүл мэнд, хамгаалал, нийгэм сэтгэл зүйн
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үйлчилгээнд хамруулах гэх мэт тухайн зөрчлийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн хариу
арга хэмжээг мөн баримтжуулах шаардлагатай.
Суралцагч, багш, ажилтны бие махбод, сэтгэл зүйн аюулгүй байдалд хүчирхийлэл
ба бусад аюул заналхийлэл тохиолдох нөхцөл байдал элбэг байгаа тохиолдолд
аюулгүй орчныг бүрдүүлэх үйл ажиллагаанд иргэд, орон нутгийг татан оролцуулах
нь зүйтэй. Үүнд, дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх боломжтой:
• хүүхдийн хүмүүжлийн эерэг аргыг ашиглах талаар эцэг эх, ахмад настнуудад
зориулсан мэдээлэл сурталчилгаа түгээх
• орон нутгийн хамгаалалын тулгамдсан асуудлуудын талаар цагдаа буюу
нийгмийг аюулаас хамгаалах хүчний мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх сургалт
сурталчилгаа зохион байгуулах
• суралцагч хичээлдээ ирж буцахдаа асран хамгаалагчдаар хамгаалуулах
гэх мэт хамгааллын тодорхой арга хэмжээнүүдийг иргэд, эрх бүхий
байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх.
(Боловсролын бодлогын стандарт 1, Заавар 1-ийг 108-р хуудаснаас үзнэ үү).
4. Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл (тодорхойлолтыг 115-р хуудсан дах Нэр
томьёоны тайлбараас үзнэ үү), ялангуяа бэлгийн хүчирхийлэл нь маш ноцтой,
амь насанд аюул учруулахуйц хамгааллын тулгамдсан асуудал юм.жендэрт
суурилсан хүчирхийлэл нь ихэвчлэн эмэгтэйчүүд, охидод чиглэсэн байдаг.
Боловсролын хөтөлбөрүүдийн хүрээнд бэлгийн дарамт, бэлгийн мөлжлөгийн
талаар хяналт-шинжилгээ хийж, хариу арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Эцэг эх,
суралцагч, багш, ажилтан нь хүүхэд, залуучуудад сургалтын байр руу ирэх,
буцах замд тулгарч болзошгүй эрсдэлийг бууруулах арга замуудын талаар
харилцан зөвшилцөх нь зүйтэй. Тухайлбал:
• бэлгийн дарамт, мөлжлөг, хүчирхийлэл ба жендэрт суурилсан хүчирхийллийн
бусад хэлбэрийн эсрэг тодорхой дүрэм журам боловсруулж, олон нийтийн
хүртээл болгох
• хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй зан төлөв, хэм хэмжээг багш, ажилтны мөрдөх ёс
зүйн дүрэмд тусгах
• эмэгтэй суралцагчийг хамгаалах, тэдэнд аюулгүй байдлын итгэл
төрүүлэхийн тулд сургалтын орчинд насанд хүрсэн эмэгтэй ажилтны тоог
нэмэгдүүлэх. Эрэгтэй, эмэгтэй багшийн тоо тэнцвэртэй биш тохиолдолд
орон нутгийн сайн дурын эмэгтэй ажилтан туслах ажилтнаар ажиллаж,
хүүхдийн хувьд хамгаалагдсан орчныг бүрдүүлэхэд туслах боломтой.
Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл гарах хандлагатай нөхцөлд нууцлал, аюулгүй
байдлыг хангасан мэдээлэл, гомдол гаргах ба хариу арга хэмжээ авах тогтолцоог
бүрдүүлэх нь чухал ач холбогдолтой. Үүнийг үндэсний эрх бүхий байгууллага,
эсхүл жендерт суурилсан хүчирхийллийн талаар мэдлэг, туршлагатай бие даасан
байгууллага хариуцан гүйцэтгэж болно.
Холбон зуучлах, хариу арга хэмжээ авах тогтолцооны хүрээнд жендерт суурилсан
хүчирхийллийн хохирогчдыг эрүүл мэнд, сэтгэл зүйн дэмжлэг, хамгаалал, хууль
эрх зүйн тохиромжтой дэмжлэгээр хангах асуудал нь хангалттай зохицуулагдсан
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байх шаардлатай (доорх Заавар 9, мөн Багш ба боловсролын бусад ажилтны
стандарт 2, Заавар 3-ыг 102-р хуудаснаас, Боловсролын бодлогын стандарт 1,
Заавар 1-ийг 108-р хуудаснаас үзнэ үү).
5. Сургалтын байр нь суралцагчийн байрлаж буй газраас хамгийн ихдээ хэр
хол зайтай байж болохыг орон нутгийн ба үндэсний стандартыг баримтлан
тодорхойлох хэрэгтэй. Мөн зай, байршлыг тодорхойлохдоо ойролцоо орших
цэргийн анги, миньжүүлсэн талбай, өтгөн бут шугуй зэрэг аюулгүй байдал,
хүртээмжид нөлөөлөхүйц аюултай зүйлсийг харгалзан үзэх нь чухал юм.
Суралцагч, эцэг эх болон орон нутгийн бусад иргэдтэй сургууль, сургалтын
байрны байршил болон тохиолдож болзошгүй аюулын талаар зөвлөлдөх
хэрэгтэй. Сургууль хүртэлх зай хэт хол байх нь хүртээмжийг багасгах ба энэ
тохиолдолд нэмэлт сургалтын байруудыг суралцагчийн гэрийн ойр байгуулж,
хичээл сургалтын үйл ажиллагаа явуулснаар боловсролын хүртээмжийг
дэмжих боломжтой юм (Заавар 3, 6,7-г үзнэ үү).
6. Сургууль хүрэх зам, орчны аюулгүй байдал: Суралцагч, багш, ажилтан,
иргэд, бүх насны насны охид, хөвгүүдийн хувьд сургууль хүртэлх зам, орчны
аюулгүй байдлыг хангахын тулд тохиолдож болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлж,
эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний талаар тэдэнтэй зөвшилцөж, шийдвэрлэх
шаардлагатай. Жишээлбэл, суралцагч сургууль руугаа гэрэлтүүлэг муутай
замаар явдаг бол асран хамгаалагч нь тэднийг хүргэж өгөх эсхүл хүүхдийн
хувцас, цүнхэнд цацруулагч тууз хадах зэргээр аюулгүй байдлыг хангах арга
хэмжээ авч болно (Тус стандартын Заавар 3, 7-г, 32-34-р хуудаснаас Олон
нийтийн оролцооны стандарт 1, Заавар 2-5-ыг, 108-р хуудаснаас Боловсролын
бодлогын стандарт 1, Заавар 1-ийг үзнэ үү).
7. Боловсролыг аливаа халдлагаас хамгаалж, аюулгүй байдлыг хангах: Зарим
тохиолдолд суралцагч, багш, ажилтан сургууль руу ирж, буцах замдаа бие
махбод, сэтгэл санааны дарамт, эрсдэлд өртдөг. Дараах арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлснээр эдгээр эрсдэлийг бууруулж болох юм. Үүнд:
• аюулгүй байдлын талаарх зөвлөмж, нийгэм-сэтгэл зүйн дэмжлэг, хүний
эрх, зөрчил, мөргөлдөөнийг намжаах, энх тайван байдлыг бий болгох,
хүмүүнлэгийн тухай хуулийн талаарх мэдлэг, боловсролыг сургалтын
хөтөлбөрт тусгаж агуулгыг баяжуулах
• дайны цагт энгийн иргэд, суралцагч, багш, ажилтан болон боловсролын
барилга байгууламжид халдахыг хориглосон Женевийн конвенц болон Олон
улсын эрүүгийн шүүхийн тухай Ромын дүрмийн үзэл санаа, хэрэгжилтийн
талаар олон нийтэд чиглэсэн сургалт, сурталчигаа хийж, мэдлэг ойлголт
өгөх
• хүмүүнлэгийн тухай хууль, боловсролыг халдлагаас хамгаалах суурь
зарчмуудын талаар засгийн газар, цэргийн шүүх, зэвсэгт хүчин, бүлэглэлд
чиглэсэн мэдлэг, ойлголт өгөх үйл ажиллагааг зохион байгуулах
• барилга байгууламжийн хамгаалалт, бэхлэлтийг сайжруулах, хамгаалалтын
ажилтан ажиллуулах
• багшид зориулсан амьдрах байрыг сургалтын байрны ойр бэлтгэх
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•
•

заналхийлэлд өртсөн сургалтын байр болон суралцагч, багш, ажилтныг
аюулгүй газарт шилжүүлэх
гэр бүл, орон нутагт түшиглэсэн сургууль байгуулах

Орон нутаг, эсхүл орон нутгийн боловсролын зөвлөл тухайн нөхцөл байдал
болон аюулгүй байдлын тулгамдсан асуудлаас хамааран сургуулиудыг хамгаалах
үүргийг хариуцаж болно. Жишээлбэл, тэд сургуулийг хамгаалалтын ажилтнаар
хангах, эсхүл сургуульд багшлах, дэмжлэг үзүүлэх итгэл хүлээсэн хүмүүс, шашны
номлогчдыг ажиллуулах боломжтой. Иргэний зөрчил мөргөлдөөний үед орон
нутгийн иргэд сургууль болон сургалтын байршлуудыг аюулгүй “ариун дагшин
газар” буюу “тайван бүс” болгох дүрэм журам гаргаж, тэдгээрийг мөрдөх талаар
зөрчилдөөнтөй талуудын хооронд хэлэлцээр хийхийг дэмжиж болно.
НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн 1612 (2005) тогтоолоор хориглосон зургаан ноцтой
зөрчлийн нэг нь сургууль, эмнэлгүүдэд халдах явдал юм. Халдлага гарсан
тохиолдолд энэхүү зөрчлийг НҮБ-ын тэргүүлдэг Хяналт-шинжилгээ, Тайлагнах
механизмын дагуу мэдээлэх шаардлагатай (Боловсролын бодлогын стандарт 1,
Заавар 1-ийг 108-р хуудаснаас, Боловсролын бодлогын стандарт 2, Заавар 4-ийг
114-р хуудаснаас үзнэ үү).
8. Сэтгэл зүйн дэмжлэг ба сайн сайхан байдлын талаарх сургалт: Багш, ажилтан
нь суралцагчдад дараах арга хэлбэрээр сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх талаар
сургагдсан байх ёстой. Үүнд:
• Үлгэрчилсэн сургалт
• Хүүхдэд ээлтэй арга зүй, аргачлал ашиглах
• Тоглох, дасгал хөдөлгөөн хийх
• Амьдрах ухааны чадвар эзэмшүүлэх
• Холбон зуучлах
Багш, ажилтны сайн сайхан байдлыг хангах асуудал чухал бөгөөд энэ нь
суралцагчийн сайн сайхан байдлыг хангаж, тэдэнд албан ба албан бус сургалтын
хөтөлбөрийг амжилттай дүүргэхэд эерэгээр нөлөөлнө (Заах ба суралцах
стандарт 1, Заавар 6-г 85-р хуудаснаас, Заах ба суралцах стандарт 2, Заавар 2-ыг
88-р хуудаснаас, Багш ба боловсролын бусад ажилтны стандарт 3-ыг 103-104-р
хуудаснаас үзнэ үү).
9. Хүчирхийлэлгүй ангийн менежмент: Дакарын Үйл ажиллагааны хүрээнд
зааснаар боловсрол нь “харилцан ойлголцол, энх тайван ба хүлээцтэй байдлыг
дэмжих, хүчирхийлэл ба зөрчил мөргөлдөөнөөс урьдчилан сэргийлэхэд
туслах” зорилгод хүрэх арга зам юм. Энэхүү зорилгод хүрэхийн тулд сургууль,
анги танхимд эерэг менежментийг бий болгох шаардлагатай ба энэ чиглэлээр
багшид дэмжлэг хэрэгтэй. Энэ нь харилцан ойлголцол, тайван ба хүлээцтэй
байдлыг дэмжсэн, хүчирхийлэл, зөрчилдөөнөөс сэргийлэх ур чадварыг
олгодог суралцах орчныг бүрдүүлнэ гэсэн үг юм. Эерэг хандлага болон эерэг
хүмүүжлийн аргууд нь ийм орчныг бий болгох үндэс суурь бөгөөд бие махбодын
шийтгэл, үг хэлээр доромжлох, айлган сүрдүүлэх, сэтгэл санааг тавгүй болгох
зэрэг үйлдлийг таслан зогсооход чухал үүрэгтэй. Сэтгэл санааг тавгүйтүүлэх
үйлдэлд дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалт зэрэг багтах ба
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эдгээр асуудлыг багшийн ёс зүйн дүрэмд тусгаж, багшийн сургалт, хяналтын
хүрээнд системтэйгээр авч үзэх ёстой (Заах ба суралцах стандарт 2,3-ыг 88-92р хуудаснаас, Заах ба суралцах стандарт 2, Заавар 3-ыг 89-р хуудаснаас, Багш
ба боловсролын бусад ажилтны стандарт 3-ыг 103-104-р хуудаснаас үзнэ үү).
10. Орон нутгийн оролцоо: Орон нутаг суралцах таатай, аюулгүй орчныг бий
болгох, дэмжих, хамгаалахад манлайлах үүрэг хүлээх ёстой. Бүх эмзэг бүлгийн
төлөөллийг хөтөлбөрийн төлөвлөлтөд оролцуулах хэрэгтэй ба энэ нь орон
нутгийн иргэдийн дунд боловсролыг дэмжих эерэг хандлагыг нэмэгдүүлдэг
(Олон нийтийн оролцооны стандарт 1-ийг 31-36-р хуудаснаас, Хүртээмж ба
суралцах орчны стандарт 1, Заавар 7-г 59-р хуудаснаас үзнэ үү).

11. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах ба эрсдэлийн удирдлага: Суралцагч, багш,
ажилтан нь гамшгаас хамгаалах ба гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын үйл
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай ба үүний тулд дараах чиглэлийн
сургалтад хамрагдах хэрэгтэй. Үүнд:
• Гамшгаас хамгаалах, бэлэн байдлын төлөвлөгөө боловсруулах ба
хэрэгжүүлэх
• болзошгүй болон зонхилон тохиолддог гамшгийн төрлөөр дадлага, сургууль
хийх
• сургуулийн аюулгүй байдлыг хангах бүтцийн ба бүтцийн бус арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх, үүнд газар хөдлөлтөд өртөмтгий газар нутагт байрлаж буй
сургуулийн хувьд нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг боловсруулах гэх
мэт.
Орон нутаг, сургуулийн аюулгүй байдлын зөвлөл нь сургуулийн гамшгаас
хамгаалах, аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг
үзүүлэх хэрэгтэй. Тухайлбал эрсдэлийг үнэлэх ба эрэмбэлэх, дэд бүтэц болон
хүрээлэн буй орчныг хамгаалах стратеги хэрэгжүүлэх, гамшгийн хариу арга
хэмжээний бэлэн байдлыг сайжруулах журам боловсруулах, ур чадварыг
нэмэгдүүлэх зэрэг дэмжлэг үзүүлж болно.
Гамшгаас хамгаалах, бэлэн байдлын төлөвлөгөө, сургуулийн нүүлгэн шилжүүлэх
төлөвлөгөөг бүх хүнд, ялангуяа бичиг үсэг үл мэдэх иргэд, бие махбод, оюун
ухаан, сэтгэцийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй, тохиромжтой байдлаар
боловсруулан, тэдэнд танилцуулсан байх хэрэгтэй (Дүн шинжилгээний
стандарт 1, Заавар 3-ыг 46-р хуудаснаас, Хүртээмж ба суралцах орчны стандарт
3, Заавар 1,2-ыг 73-74-р хуудаснаас, Заах ба суралцах стандарт 2, Заавар 6-г
90-р хуудаснаас, Боловсролын бодлогын стандарт 1, Заавар 2, 6-г 109-111-р
хуудаснаас үзнэ үү).
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Хүртээмж ба суралцах орчны стандарт 3:
Барилга байгууламж, сургалтын хэрэгсэл ба үйлчилгээ
Боловсролын байгууллагын барилга байгууламж нь суралцагч, багш, ажилтны аюулгүй,
сайн сайхан байдлыг дэмжихийн зэрэгцээ эрүүл мэнд, хоол тэжээл, сэтгэл зүйн болон
хамгааллын үйлчилгээтэй уялдсан байна.

Гол үйл ажиллагаа (доорх заавартай холбож унших)
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

Бүх суралцагч, багш, ажилтанд зориулсан сургалтын байр, дэд бүтцийн
аюулгүй, хүртээмжтэй байдлыг хангасан байна (Заавар 1-4-ийг үзнэ үү).
Түр болон байнгын сургалтын байрыг гамшигт тэсвэртэй зураг төсөл,
барилгын стандартын дагуу барих, хүчитгэх шаардлагатай (Зааварч 2, 4-ийг
үзнэ үү).
Сургалтын байруудад хамгаалалтын зурвас, тэмдэглэгээг ил тод
харагдахуйц байдлаар байрлуулна.
Сургалтын байрны бүтэц зохион байгуулалт нь тухайн нөхцөл байдалд
тохирсон байх ба анги танхим, захиргаа удирдлага, амралт чөлөөт цаг,
ариун цэврийн байгууламжуудад зориулсан зохистой зай талбайтай байна
(Заавар 2, 4-ийг үзнэ үү).
Оролцоонд суурилсан, суралцагч төвтэй арга зүй, аргачлалыг дэмжих
үүднээс анги танхимын зай болон суудлын зохион байгуулалт нь нэгж
суралцагч, багшид ногдох зөвшөөрөгдсөн харьцааг хангасан байна (Заавар
4-ийг үзнэ үү).
Орон нутгийн иргэд, залуучууд сургалтын байр барих болон засварын ажилд
оролцоно (Заавар 1-3-ыг үзнэ үү).
Хувийн ариун цэвэр, хамгааллыг хангах үүднээс усан хангамж ба ариун
цэврийн байгууламжийг зохистой тоо хэмжээгээр бүрдүүлэх ба үүнд нас,
хүйс, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан
үзнэ (Заавар3, 5, 6-г үзнэ үү).
Сургалтын орчинд ур чадварт суурилсан эрүүл мэнд, эрүүл ахуйн
боловсролыг дэмжин сурталчилна (Заавар 6-г үзнэ үү).
Суралцагчийн үр дүнтэй суралцах ба хөгжихөд сөргөөр нөлөөлөх өлсөх гэх
мэт бусад бэрхшээлийг арилгахын тулд сургуульд түшиглэсэн эрүүл мэнд,
хоол тэжээлийн үйлчилгээг үзүүлнэ (Заавар 7-г үзнэ үү).
Сургууль болон сургалтын орчин нь хүүхэд хамгаалал, эрүүл мэнд, хоол
тэжээл, нийгмийн ба сэтгэл зүйн үйлчилгээтэй уялдаж холбогдсон байна
(Заавар 8-ыг үзнэ үү).

Заавар
1. Байршил: Боловсролын барилга байгууламжийг суралцагч, багш, ажилтны эрх
тэгш байдал, амь насны аюулгүй байдлыг хангасан байршилд барих, сэргээн
босгох, нүүлгэн шилжүүлэх хэрэгтэй. Онцгой байдлаас өмнө ашиглаж байсан
боловсролын барилга байгууламжуудыг дахин ашиглах боломжтой эсэхийг
авч үзэх нь чухал. Сургалтын байрыг онцгой байдал тохиолдохоос өмнө байсан
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байршилд нь дахин засварлаж, сэргээн босгох нь тухайн орон нутаг дахь
зарим тодорхой бүлгүүдийн эсрэг ялгаварлан гадуурхах үзлийг үргэлжлүүлэх,
эсхүл суралцагчийг гамшигт өртөх эрсдэлд оруулж болзошгүй. Тиймээс
зөрчил мөргөлдөөн, гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх нь маш чухал үйл
ажиллагаа болно. Үүнд үндэсний эрх бүхий байгууллагууд, олон нийт, ялангуяа
эмзэг бүлгийн төлөөлөгчидтэй зөвлөлдөх үйл явцыг хамруулах хэрэгтэй. Тэд
боловсролын байгууллагын барилга байгууламжуудыг хаана барих талаар
үнэ цэнэтэй мэдээлэл өгч чадна. Сургууль, боловсролын байгууламжийг
суралцагчийн гэр болон бусад үйлчилгээнд ойрхон байх нөхцөлийг
бүрдүүлэхийн тулд хуарангийн менежментийн, хоргодох байрны, эрүүл
мэндийн зэрэг бусад кластер болон салбартай хамтран ажиллах нь нэн чухал
юм (Дүн шинжилгээний стандарт 1, Заавар 1-6-г 44-48-р хуудаснаас, Хүртээмж
ба сургалтын орчны стандарт 2, Заавар 11-ийг 72-р хуудаснаас, Боловсролын
бодлогын стандарт 1, Заавар 3-ыг 110-р хуудаснаас, Зохицуулалтын стандарт
1-ийг 40-43-р хуудаснаас үзнэ үү).
2. Бүтэц, зураг төсөл, барилга байгууламж: Боловсролын зориулалттай түр
ба байнгын барилга байгууламжийн зураг төсөл, барилгын ажилд дараах
элементүүдийг харгалзан үзэх нь чухал ач холбогдолтой. Үүнд:
• Аюулгүй байршлууд сонгох: Эвдэрч сүйрсэн сургуулийн барилгын аюулгүй
байдалд мэргэжилтнээр үнэлгээ хийлгэх хэрэгтэй бөгөөд хэрэгцээ
шаардлага ба өртөг зардалд үндэслэн дахин ашиглах, засварлах, сэргээх,
түр орлуулах барилгуудыг эрэмбэлж ангилна.
• Тэгш хамруулах, гамшигт тэсвэртэй барилга байгууламжийн зураг төсөл ба
барилгын ажил: Түр болон байнга ашиглах барилгуудад сургуулийн зураг
төсөл ба барилгын олон улсын түвшний код, стандарт (эсхүл дотоодын
стандарт нь хангалттай сайн бол холбогдох дүрэм, журам)-уудыг баримтлах
хэрэгтэй. Сургуулийн барилга байгууламжийн зураг төсөв, барилга, засварын
ажил нь гал түймэр, салхи шуурга, газар хөдлөлт, хөрсний гулгалт зэрэг
болзошгүй аюулд тэсвэртэй байдлаар хийгдсэн байх ёстой. Сургуулийн
барилгыг сэргээн босгохдоо суралцагч, багш, ажилтныг болзошгүй эрсдэлд
өртөхгүй байх нөхцөлийг хангах, мөн багшлах, суралцах чанартай, аюулгүй
орчныг бүрдүүлэхийн тулд зураг төсөл хийх болон барихдаа зохистой
гэрэлтүүлэг, агааржуулалт, халаалтыг тусгах шаардлагатай.
• Барилга байгууламжийг орон нутгийн эрх бүхий байгууллага болон иргэд
хямд төсөр өртгөөр засварлах боломжтой эсэх: Хэрэв боломжтой бол
барилга байгууламжийг барихдаа дотоодын зах зээл дээрх боломжит
материал болон ажиллах хүчийг ашиглах нь зүйтэй. Хэмнэлттэй, бат бөх,
удаан хугацааны эдэлгээ даах чанартай барилга (дээвэр, шал гэх мэт)
босгоход анхаарах нь зүйтэй.
• Төсөв хөрөнгийн хүрэлцээ, богино болон урт хугацаанд ашиглах боломж
зэргийг анхаарахаас гадна орон нутгийн иргэд болон боловсролын
салбарын төлөвлөгчид, удирдах ажилтныг татан оролцуулах шаардлагтай.
Сургуулийн барилга байгууламжууд нь түр хугацааны, хагас суурин, байнгын,
эсхүл өргөтгөл, мөн нүүдлийн хэлбэрээр байж болно. Гамшигт өртсөн хүн амын
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өөр өөр бүлэг нь сургуулийн барилгын ажил, засварын ажил зэрэг хамтарсан
үйл ажиллагаанд оролцох нь зөрчилдөөнийг бууруулахад дэмжлэг үзүүлнэ
(Хүртээмж ба сургалтын орчны стандарт 2, Заавар 11-ийг 72-р хуудаснаас,
Боловсролын бодлогын стандарт 1, Заавар 3-ыг 110-р хуудаснаас үзнэ үү,
www.inee.org/inee-minimum-standards цахим хуудас, ОБҮБ-ын Сүлжээний гарын
авлагаас Аюулгүй сургуулийн барилгын удирдамж заавар, Сфер стандартын
“Түр хамгаалах байр ба суурьшил, хүнсний бус зүйлс” бүлгийг үзнэ үү).
3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд: Боловсролын байгууллагын барилга
байгууламжийн зураг төсөлд бие эрхтний болон харааны бэрхшээлтэй
хүмүүсийн хэрэгцээг зохистой тусгах хэрэгтэй. Барилга руу орох, гарах гарц
тэргэнцэр эсхүл бусад хөдөлгөөн хөнгөвчилсөн төхөөрөмж хэрэглэдэг
иргэдийн хэрэгцээнд нийцсэн байвал зохино. Ангийн өрөө тасалгаа, эд
хогшил, усан хангамж ба ариун цэврийн байгууламж нь хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүмүүсийн хэрэгцээнд нийцсэн байх шаардлагатай. Боловсролын барилга
байгууламжуудын байршлыг тодорхойлох явцад хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэд ба хүүхдүүдийн эцэг эх, хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудыг төлөөлж
буй байгууллагуудтай орон нутгийн ба үндэсний түвшинд хамтран ажиллахыг
зөвлөж байна.
4. Сургалтын байрны орчны төлөвлөлт ба засвар үйлчилгээ: Боловсролын
барилга байгууламжийн зураг төслийг боловсруулах, төлөвлөхдөө тухайн
сургалтын орчинг хэн, хэрхэн ашиглах вэ гэдгийг онцгойлон анхаарах нь чухал.
Сургалтын байрны орчин нь нас, хүйс, бие эрхтэний чадвар, соёл уламжлалыг
харгалзсан, бүх хүний хэрэгцээнд нийцсэн байх хэрэгтэй. Анги дүүргэлтийн
дээд хязгаарыг дотоод стандартын дагуу бодитоор тогтоох нь зүйтэй. Хамран
сургалт нэмэгдсэн нөхцөлд олон ээлжээр хичээллэх явдлыг үе шаттай
бууруулахын тулд нэмэлт анги танхим гаргахуйц хангалттай зай талбайг
боломжийн хэмжээнд бүрдүүлнэ. Сурагч, багш, ажилтанд онцгой байдлын үед
ашиглах боломжтой ослын гарцыг гаргах хэрэгтэй.
Барилга байгууламжийн зэрэгцээ ариун цэврийн байгууламж, ширээ, сандал,
самбар зэрэг сургалтын хэрэгсэлд тогтмол засвар үйлчилгээ хийх хэрэгтэй.
Иргэд олон нийт болон орон нутгийн боловсролын зөвлөл нь сургалтын орчны
засвар үйлчилгээнд өөрсдийн цагаа зарцуулах, эсхүл эд материалын тусламж
үзүүлэх зэргээр хувь нэмрээ оруулж болно (Багш ба боловсролын бусад
ажилтны стандарт 3, Заавар 1-ийг 103-р хуудаснаас үзнэ үү).
5.Ариун цэврийн байгууламж нь сургалт явуулах байгууламжийн дотор эсхүл
түүнтэй ойрхон байвал зохих ба энэ чиглэлээр усан хангамж, ариун цэвэр,
эрүүл ахуйн салбартай хамтран ажиллах нь чухал. Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн
хүрээнд дараах байгууламж хамаарна. Үүнд:
• хатуу хог хаях байгууламж буюу хогийн сав, хогийн цэг
• ус зайлуулах байгууламж буюу борооны ус зайлуулах суваг, шуудуу
• хувийн ариун цэвэр сахих болон бие засах газрыг цэвэрлэхэд хангалттай
усан хангамж багтана.
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Ариун цэврийн байгууламж нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй
байх бөгөөд тусдаа байх, нэр төр, аюулгүй байдлыг хангахуйц байх ёстой. Ариун
цэврийн өрөөний хаалга нь дотор талдаа түгжээтэй байвал зохино. Бэлгийн
дарамт, хүчирхийллээс сэргийлэхийн тулд, хөвгүүд/эрэгтэйчүүд болон охид/
эмэгтэйчүүдийн ариун цэврийн өрөө нь тусдаа, тохь тухтай, очиход хялбар байх
хэрэгтэй. “Сфер” стандартын сургуулийн ариун цэврийн өрөөний стандартад
зааснаар 30 эмэгтэй хүүхэд тутамд нэг, 60 эрэгтэй хүүхэд тутамд нэг ариун
цэврийн өрөө ногдохоор байх ёстой. Тусдаа ариун цэврийн өрөөгөөр хангах
боломжгүй тохиолдолд бие засах газрыг охид, хөвгүүд зэрэг ашиглахаас
зайлсхийх зохицуулалтыг хийх нь чухал. Хэрэв бие засах газар нь сургалтын
байрны дотор байхгүй бол ойролцоох бие засах газрыг тодорхойлж, хүүхдүүд
ашиглах явцад хяналт-шинжилгээ хийх, харгалзах зэргээр анхаарал хандуулах
хэрэгтэй (“Сфер” стандартын Усан хангамж, ариун цэвэр, эрүүл ахуйг дэмжих
бүлгийн бохир ус зайлуулах хэсгийг үзнэ үү).
Шаардлагатай гэж үзвэл эмэгтэй суралцагчдад ариун цэврийн хэрэгсэл, мөн
тэдний уламжлал, соёлд нийцэхүйц хувцсаар хангаж тэдний сурах үйл явцад
бүрэн дүүрэн оролцох нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
6. Ундны ус ба эрүүл ахуйн дадлыг дэмжих: Сургалтын байр нь ундны усны аюулгүй
эх үүсвэртэй холбогдсон байх бөгөөд гар нүүрээ тогтмол угаахыг дэмжиж
савангаар хангах хэрэгтэй. Мөн нүүр гараа угаах гэх мэт эрүүл ахуйн дадлыг
өдөр тутмын үйл ажиллагаанд тусгаж хамруулах нь чухал. Сфер стандартын
Сургуулийн орчинд усан хангамжийн наад захын хэмжээг зөвлөсөн зааврын
дагуу нэг суралцагчийн өдөрт уух ундны болон нүүр гараа угаах усны хэмжээ
3 литрээс багагүй байхаар заасан байдаг (“Сфер” стандартын Усан хангамж,
ариун цэвэр, эрүүл ахуйг дэмжих бүлгийн ундны усан хангамж хэсгийг үзнэ үү).
7. Сургуульд түшиглэсэн эрүүл мэнд, хоол тэжээлийн хөтөлбөрүүдийг эрүүл
мэнд, хоол тэжээл, ариун цэврийн салбарын хөрөнгө, нөөцтэй холбож
уялдуулна. Эдгээр салбарын хувьд хүүхдүүд эрүүл чийрэг байж, сурч хөгжихэд
тулгарч буй саад бэрхшээлийг арилгахад анхаарлаа хандуулдаг ба хөтөлбөрүүд
нь суралцах үйл явцад тулгарах саад тотгорыг багасгаж, хүүхдийн хөгжлийг
зохистой байдлаар дэмждэг. Үүнд дараах чиглэлүүдийг хамруулж болно.
• Хоол хүнсний хэрэгцээг хангахад чиглэсэн сургуулийн хоолны хөтөлбөрүүд
• шимэгч паразитын халдварыг эмчлэх
• халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрүүд (улаанбурхан, суулгалт,
ХДХВ/ДОХ г.м.);
• бичил тэжээлийн бэлдмэлээр хангах (“А” витамин, төмөр, иод гэх мэт).
Хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхдээ Дэлхийн Хүнсний Хөтөлбөрийн сургуулийн хоол
хүнсний талаарх удирдамж, заавар зэрэг хүлээн зөвшөөрөгдсөн зөвлөмжийг
дагаж мөрдөх нь зүйтэй (Сфер стандартын Хүнсний аюулгүй байдал ба хоол
тэжээл бүлгийг үзнэ үү).
8. Орон нутгийн үйлчилгээ, холбон зуучлах механизмийн хүртээмж: Багш,
ажилтан нь суралцагчийн бие бялдар, сэтгэл зүй, сэтгэл санааны сайн сайхан
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байдлыг дэмжихэд чиглсэсэн орон нутгийн үйлчилгээнд тэднийг холбон
зуучлах механизмыг ашиглаж болно. Багш, ажилтныг бие махбод, сэтгэл
зүйн хямрал болон хамгааллын бусад тулгамдсан асуудлуудын шинж тэмдэг,
гэр бүлээсээ тусгаарлагдсан байгаа хүүхдийг хэрхэн таньж илрүүлэх талаар
сургалтад хамруулсан байх хэрэгтэй. Суралцагчийн сайн сайхан байдалд
заналхийлж буй аюулын талаарх мэдээллийг багш, ажилтан, үйлчилгээний
бусад салбарын оролцогч талуудтай хуваалцах нь зүйтэй.
Холбон зуучлах үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулахын тулд бусад
салбарын үйлчилгээтэй албан ёсны уялдаа холбоог урьдчилан тогтоох
хэрэгтэй. Ийм үйлчилгээнд зөвлөгөө өгөх, бэлгийн ба жендэрт суурилсан
хүчирхийллийн хохирогчдод нийгэм-сэтгэл зүйн ба хууль эрх зүйн дэмжлэг
үзүүлэх, дарамт ба үл хайхрах зэрэг сэжигтэй тохиолдлуудад чиглэсэн
нийгмийн үйлчилгээ зэрэг багтаж болно. Зэвсэгт хүчин, зэвсэгт бүлэглэлд
оролцож байсан хүүхдүүдэд гэр бүлийнх нь хүмүүсийг хайж олох, гэр
бүлтэйгээ эргэн нэгдэхэд туслах үйлчилгээ мөн үүнд хамаарна (Хүртээмж ба
сургалтын орчны стандарт 2, Заавар 2-ыг 68-р хуудаснаас, Заах ба суралцах
стандарт 1, 6-г 85-р хуудаснаас, Заах ба суралцах стандарт 2, Заавар 2-ыг
88-р хуудаснаас үзнэ үү).
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Тодорхой нөхцөл
байдалд болон
суралцагчийн хэрэгцээ
шаардлагад нийцсэн
албан ба албан
бус боловсролын
үйлчилгээг хүргэхдээ
соёл, нийгэм, хэл
зүйн хувьд тохирсон
сургалтын хөтөлбөр
ашиглана.

Стандарт 1
Cургалтын Хөтөлбөр
Удирдамж болон сурах
үйл явц нь суралцагч
төвтэй, оролцоонд
суурилсан, тэгш
хамруулсан байна.

Стандарт 2
Сургалт, Мэргэжил
Дээшлүүлэх, Зөвлөн
туслах
Багш болон
боловсролын ажилтан
нь хэрэгцээ шаардлага,
нөхцөл байдалд нь
нийцсэнбайдалдаа
системтэй, тохирсон,
тодорхой давтамжтай
сургалтад хамрагдана

Стандарт 3
Удирдамж ба Сурах
Үйл Явц

Заах ба Суралцах

Суурь Стандарт
Олон Нийтийн Оролцоо, Зохицуулалт, Дүн шинжилгээ

Сурлагын үр дүнг
үнэлэх, баталгаажуулах
тохиромжтой аргыг
ашиглана.

Стандарт 4
Сурлагын Үр Дүнгийн
Үнэлгээ

Боловсролын хөтөлбөр нь чанартай Заах ба суралцах боломжийг олгож
байгаа тохиолдолд боловсрол эзэмших нь утга учиртай болно. Онцгой байдал
нь боловсролыг суралцагчдад тохиромжтой, тэднийг дэмжсэн, хамгаалсан
байхад туслах сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах, багшийн сургалт, мэргэжил
дээшлүүлэх ба дэмжлэг, заах арга ба суралцах үйл явц, сургалтын үр дүнгийн
үнэлгээг сайжруулах боломж олгодог. Мөн онцгой байдлын нөхцөлд сургалтын
хөтөлбөрийн төрөл болон суралцах тэргүүлэх чиглэлийн талаар чухал шийдвэр
гаргах шаардлага бий болж болох юм. Иймд ойрын ба ирээдүйд тохиолдож
болзошгүй эрсдэл, аюул, заналхийллээс сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулахад
чиглэсэн мэдлэг, чадварыг олгох нь маш чухал юм. Мөн түүнчлэн хүний эрх, энх
тайван, ардчилсан иргэний нийгмийн талаарх боловсролыг онцлон анхаарах
хэрэгтэй.
Жижиг бизнес эрхлэх, санхүүгийн мэдлэг, техник мэргэжлийн сургалт боловсрол
гэх мэт амьжиргаа, хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой боловсролыг олгох арга
хэмжээнд залуучууд, ялангуяа албан боловсрол эзэмшээгүй эмзэг бүлгийн
иргэдийг хүртээмжтэйгээр хамруулах хэрэгтэй. Хөдөлмөрийн зах зээлд дүн
шинжилгээ хийх, эдийн засаг, эрт үеийн сэргээн босгох салбартай хамтран
ажиллах нь эрэлтэд нийцсэн сургалтын хөтөлбөр бий болгох болон эдийн засгийн
ур чадвар олгох явдлыг сайжруулахад тустай.
Мэргэшээгүй буюу хангалттай түвшинд бэлтгэгдээгүй багш, ажилтан нь онцгой
байдлын үед гамшиг, хямралаас шууд болон шууд бусаар үүдэж бий болсон
бэрхшээлийг арилгах үүрэг хүлээдэг тул суралцагчдад сургалтын агуулгыг үр
дүнтэй зааж эзэмшүүлэх ур чадварт багшийг сургах хэрэгтэй. Сэтгэлийн дарамтад
орсон хүүхдүүдэд хэрхэн тусалж дэмжих гэх мэт тусгай сургалтад багш, ажилтныг
хамруулах нь зүйтэй.
• Тухайн улсын шийдвэр гаргагчид, боловсролын байгууллагууд, ажил
олгогчид нь онцгой байдал үүссэн үеээс сэргээн босгох хүртэл бүхий л
үе шатанд хэрэгжүүлж буй сургалтын хөтөлбөр, олгож буй боловсролын
гэрчилгээг хүлээн зөвшөөрөх нь чухал юм. Иргэд хүүхдийнхээ эзэмшсэн
боловсролын үнэ цэнэ, мөн эрх бүхий байгууллагууд тэрхүү үнэ цэнийг
хүлээн зөвшөөрч байгаа эсэхийг мэдэхийг хүсдэг. Заах ба суралцах үйл
явцын цаг үеэ олсон, тохиромжтой үнэлгээ, дүгнэлт нь дараах хэв шинжийг
агуулна. Үүнд:
• итгэл үнэмшилтэй
• заах арга барилд ашиглагдах
• сургалтын хөтөлбөр ба суралцагчийн давуу, сул талыг тодорхойлдог
боловсролын байгууллагын ажилтан, иргэн, суралцагчид ахиц дэвшил,
хэрэгцээ шаардлагын тухай мэдээлэл өгдөг.

Заах ба суралцах стандарт

81

Заах ба суралцах стандарт 1: Cургалтын хөтөлбөр
Тодорхой нөхцөл байдалд болон суралцагчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн албан ба
албан бус боловсролын үйлчилгээг хүргэхдээ соёл, нийгэм, хэл зүйн хувьд тохирсон
сургалтын хөтөлбөр ашиглана.

Гол үйл ажиллагаа (доорх заавартай холбож уншина)
•

Боловсролын эрх бүхий байгууллага нь албан ёсны сургалтын хөтөлбөрийг
хянах, боловсруулах, шинэчилж өөрчлөх ажлыг хариуцах бөгөөд үүнд бүх
талын оролцоог хангана (Заавар 1-3-ыг үзнэ үү).

•

Сургалтын хөтөлбөр, сурах бичиг, нэмэлт хэрэглэгдэхүүн нь суралцагчийн
насны онцлог, хөгжлийн түвшин, хэл, соёл, чадвар, хэрэгцээнд нийцсэн байна
(Заавар 1-4-ийг үзнэ үү).

•

Дүрвэгсэд ба дотооддоо нүүлгэн шилжүүлсэн иргэдийн боловсролд хэрэглэж
буй сургалтын хөтөлбөр, шалгалтын хэлбэрийг тэдний эх орон болон тэднийг
хүлээн авагч улсын засгийн газар хүлээн зөвшөөрнө (Заавар 3-ыг үзнэ үү).

•

Албан ба албан бус сургалтын хөтөлбөр нь гамшгийн эрсдэлийг бууруулах,
байгаль орчны боловсрол, зөрчилдөөнөөс сэргийлэх мэдлэг чадварыг олгоно
(Заавар 3-4-ийг үзнэ үү).

•

Сургалтын хөтөлбөр, сурах бичиг, нэмэлт материалд бичиг үсгийн чадвар,
бага насны хүүхдийн хөгжил, амьдрах ухааны чадвар, эрүүл мэнд, эрүүл ахуйн
дадал зэрэг суурь боловсролын үндсэн чадамж олгох агуулгыг багтаасан
байна (Заавар 4, 5-ыг үзнэ үү).

•

Сургалтын хөтөлбөрт суралцагчийн нийгэм-сэтгэл зүйн сайн сайхан байдал,
хамгааллын хэрэгцээг харгалзан тусгана (Заавар 6-г үзнэ үү).

•

Сургалтын агуулга, материал, удирдамжийг суралцагчийн эх хэл дээр бэлтгэнэ
(Заавар 7-г үзнэ үү).

•

Сургалтын хөтөлбөр, сурах бичиг, нэмэлт материал нь жендэрийн мэдрэмжтэй,
олон янз байдлыг хүлээн зөвшөөрсөн, ялгаварлан гадуурхлаас сэргийлж, бүх
суралцагчийг хүндэтгэхийг дэмжсэн байна (Заавар 7-г үзнэ үү).

•

Багшлах ба суралцахад зориулсан материалыг дотоодын зах зээлээс
хангалттай тоо хэмжээгээр худалдан авч, цаг тухайд нь ханган нийлүүлнэ.
(Заавар 7-г үзнэ үү).

Заавар
1. Сургалтын хөтөлбөр нь суралцагч өөрийн мэдлэг, чадвараа сайжруулахад нь
туслах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө юм. Сургалтын хөтөлбөр нь албан ба албан
бус боловсролд аль алинд нь байх ба бүх суралцагчийн хэрэгцээ шаардлагад
нийцэж, тохирсон байвал зохино. Үүнд сургалтын зорилго, агуулга, үнэлгээ,
заах арга зүй, холбогдох материал хамаарна:
• “суралцахуйн зорилго” нь боловсролын үйл ажиллагаагаар дамжуулан
суралцагчийн танин мэдэхүй, сэтгэл зүй, бие бялдрын хөгжилд нөлөөлөх
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мэдлэг, хандлага, ур чадварыг тодорхойлно.
“сургалтын агуулга”-д бичиг үсэг, тоо тоолол, амьдрах ухааны чадвар гэх
мэт сэдэв багтана.
“үнэлгээ” нь сургалтын агуулгад тусгасан мэдлэг, хандлага, чадварыг
эзэмшсэн байдлын түвшинг хэмжиж, тодорхойлно.
“заах арга зүй” нь сургалтын агуулгын дагуу бүх суралцагч мэдлэг, чадвар
эзэмшүүлэх арга аргачлал юм.
“сургалтын материал”-д ном сурах бичиг, газрын зураг, диаграмм, сургалтын
нэмэлт материал, багшийн гарын авлага, тоног төхөөрөмж, тоглоом,
багшлах ба суралцахтай холбоотой бусад материал багтана.

2. Насны онцлог, хөгжлийн түвшин, нөхцөл байдалд тохирсон сургалтын
хөтөлбөр: Сургалтын хөтөлбөр нь суралцагчийн насны онцлог, хөгжлийн
түвшин, тухайлбал мэдрэхүй, сэтгэхүй, танин мэдэхүй, сэтгэл хөдлөл, бие
бялдрын хөгжилд нийцсэн байх ёстой. Онцгой байдал үүссэ үеэс эхлэн сэргээн
босгох үе шат хүртэл ашиглах албан ба албан бус боловсролын хөтөлбөр нь нас
ба хөгжлийн түвшнээс хамаарч харилцан адилгүй байж болох тул сургалтын
хөтөлбөр, арга зүйг тухайн нөхцөл байдалд нийцүүлэн өөрчлөх шаардлага
гардаг. Иймээс багшлах арга зүйг суралцагчийн хэрэгцээ ба хөгжлийн түвшинд
тохируулан өөрчилж, хөгжүүлэхэд нь багшид дэмжлэг үзүүлж байх нь чухал
(Заах ба суралцах стандарт 2-ыг 88-90-р хуудаснаас үзнэ үү).
3. Сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх, боловсруулах нь хугацаа шаардсан, нүсэр
үйл явц бөгөөд үүнийг боловсролын холбогдох эрх бүхий байгууллагууд хийж
гүйцэтгэнэ. Албан боловсролын хөтөлбөрийг онцгой байдлын үед эсхүл
дараа нь дахин боловсруулж байгаа тохиолдолд үндэсний түвшинд хүлээн
зөвшөөрөгдсөн бага, дунд сургуулийн батлагдсан хөтөлбөрийг ашиглах
нь зүйтэй. Хэрэв ийм хөтөлбөр байхгүй нөхцөлд сургалтын хөтөлбөрийг
яаралтай боловсруулах эсхүл нөхцөл байдалд тохируулан өөрчилбөл зохино.
Дүрвэгсдийн хувьд хүлээн авагч улс эсхүл тэдний өөрийн үндэсний сургалтын
хөтөлбөрт тулгуурлаж болно. Бусад тохиолдолд ижил төстэй онцгой байдал
үүссэн үед хэрэглэсэн сургалтын хөтөлбөр ашиглах боломжтой.
Сургалтын хөтөлбөр нь дүрвэгсдийн хувьд сайн дураараа эх орондоо буцахад
нь туслах үүднээс дүрвэсэн ба хүлээж авсан улсын аль алинд нь хүлээн
зөвшөөрөгдөхүйц байх нь нэн зохистой. Энэ нь хэлний түвшин, боловсролын
гэрчилгээ олгоход нөлөөлөх шалгалтын үр дүн гэх зэргийг анхаарч ажиллах бүс
нутгийн болон байгууллага хоорондын уялдаа холбоо, зохицуулалтыг шаардсан
асуудал юм. Үүнд дүрвэгсэд ба тэднийг хүлээн авагч орны хэтийн төлөвлөгөө
болон олон улсын эрх зүйг анхаарах нь зүйтэй (Боловсролын бодлогын стандарт
1, Заавар 7-г 108-р хуудаснаас үзнэ үү).
Онцгой байдал үүссэн үеэс сэргээн босгох үе шат хүртэл албан ба албан бус
боловсролын хөтөлбөрийг тухайн онцгой нөхцөл байдалд тохирсон, шаардлагатай
мэдлэг, чадвараар баяжуулж байх хэрэгтэй (доорх Заавар 5-г үзнэ үү).
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Зарим тодорхой бүлгийн хувьд тусгай хөтөлбөр шаардлагатай болох
магадлалтай. Тухайлбал:
• амьжиргаагаа залгуулж буй хүүхэд, залуучууд
• өмнө нь зэвсэгт хүчин, зэвсэгт бүлэглэлд оролцож байсан хүмүүс
• сургуулийн нас нь хэтэрсэн буюу удаан хугацаагаар сургууль завсардсан
хүмүүс
• насанд хүрсэн суралцагч
Боловсролын эрх бүхий байгууллага нь сургалтын хөтөлбөр, сурах бичиг
боловсруулах, үнэлгээ хийх, боловсролын хөтөлбөрүүдийг тогтмол хянахад
манлайлах үүрэг гүйцэтгэнэ. Үүнд суралцагч, багш, багш нарын холбоо, гамшигт
өртсөн орон нутгийн иргэдийг идэвхтэй татан оролцуулах хэрэгтэй. Сурах бичгийг
хянах багт үндэсний цөөнхийн өөр өөр бүлэг, бусад эмзэг бүлгийн төлөөллийг
багтаах нь өрөөсгөл байдлаас зайлсхийх, иргэдийн дунд энх тайван байдлыг
бэхжүүлэхэд тустай. Эдгээр төлөөлөл нь зөрчил, хуваагдмал байдлыг өдөөсөн
утга бүхий мэдээллийг сурах бичгээс хасах үйл явцад хурцадмал байдлыг
өдөөхгүй байхад анхаарах ёстой.
4. Үндсэн чадваруудыг сургалтын агуулга болон багшийн сургалтын материалыг
боловсруулах болон шинэчлэхээс өмнө тодорхойлох нь зүйтэй. Суурь
боловсролын “үндсэн чадвар”-т:
• бичиг үсэг, тоо тооллын хэрэглээний чадвар
• нэр төртэй амьдрах, нийгмийн гишүүнийхээ хувьд идэвхтэй, утга учиртай
оролцоотой гишүүн болоход суралцагчид шаардлагатай чухал мэдлэг,
амьдрах ухааны чадвар, хандлага, дадал зэрэг нь орно.
Дээрх үндсэн чадваруудыг бодит туршлагаар дамжуулан бэхжүүлэх нь чухал. Бага
насны хүүхдийн хөгжилд чиглэсэн үйл ажиллагаа нь балчир насны хүүхэд бүрийг
хамруулахуйц байх хэрэгтэй. Бага насны хүүхдийн сурч мэдсэн суурь чадвар нь
цаашдаа үндсэн чадваруудыг бүрэн төгс эзэмших үндэс суурь нь болдог.
5. Амьдрах ухааны чадвар олгох сургалтын агуулга ба үндсэн зарчим нь
суралцагчийн нас, суралцах арга барил, туршлага, орчин нөхцөлд орчинд
тохирсон байх ёстой. Эдгээр нь суралцагчийн ирээдүйд бие даасан, бүтээмжтэй
амьдрах чадварыг нь нэмэгдүүлдэг. Агуулга ба үндсэн зарчим нь тухайн
нөхцөл байдалд нийцсэн байх бөгөөд дараах асуудлыг багтаана. Үүнд:
• эрүүл мэнд ба эрүүл ахуйг дэмжих, үүнд бэлгийн ба нөхөн үржихүйн эрүүл
мэнд, ХДХВ/ДОХ
• хүүхэд хамгаалал ба нийгэм-сэтгэл зүйн дэмжлэг
• хүний эрхийн боловсрол, иргэний боловсрол, энх тайвныг тогтоох,
хүмүүнлэгийн хууль
• гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, тэсрэх бөмбөг нуусан талбай, орчноос
өөрийгөө хамгаалах талаарх мэдлэг зэрэг амь нас хамгаалах чадвар
• соёл, амралт чөлөөт цаг, спорт, урлаг, жишээ нь хөгжим, бүжиг, жүжиг,
дүрслэх урлаг гэх мэт
• амьжиргааны чадвар, техник мэргэжлийн ур чадварын сургалт
• орон нутаг, уугуул нутгийн байгаль орчны талаарх мэдлэг
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охид, хөвгүүдэд тулгардаг тодорхой эрсдэл, аюул заналаас өөрийгөө
хамгаалах чадвар зэрэг болно.

Сургалтын агуулга нь суралцагчийн амьжиргааны үндсэн суурийг тавьж өгдөг.
Мэргэжил олгох сургалтын хөтөлбөр нь хөдөлмөр эрхлэх боломжид тулгуурлах ба
ажлын байранд дадлага хийх хөтөлбөрийг багтаасан байх хэрэгтэй (SEEP Сүлжээ:
Хямралын дараа эдийн засгийг сэргээх суурь стандартын Хөдөлмөр эрхлэлтийг
бий болгох стандарт, Бизнес хөгжүүлэх стандартыг үзнэ үү).
Зөрчил мөргөлдөөнтэй орон нутагт зөрчил шийдвэрлэх болон энх тайвны
боловсролын агуулга, арга зүйг хэрэгжүүлэх нь талуудын ойлголтыг нэмэгдүүлэх
боломжтой. Энэхүү боловсролоор эвлэрэл, энх тайван тогтоох харилцааны
ур чадварыг олгох боломжтой. Орон нутаг маргаантай, төвөгтэй асуудлуудыг
шийдэхэд бэлэн байхын тулд энх тайвны боловсрол, тайван санал, санаачилгыг
хэрэгжүүлэхэд анхаарал хандуулах хэрэгтэй (Боловсролын бодлогын стандарт 1,
Заавар 1-ийг 106-107-р хуудаснаас үзнэ үү).
6. Суралцагч, багш, ажилтны нийгэм сэтгэл зүйн хэрэгцээ, эрх, хөгжлийн асуудлыг
онцгой байдал үүссэн үеэс эхлээд сэргээн босгох үе шат хүртэлх бүхий л
хугацаанд анхаарах шаардлагатай. Боловсролын ажилтныг суралцагчийн
сэтгэлийн зовуурийн шинж тэмдгийг таньж мэдэх талаар сургах хэрэгтэй
ба тэдэнд туслах арга хэмжээ авах, шаардлагатай үйлчилгээнд холбож өгөх
дэмжлэг үзүүлэх талаар мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Хичээл болон хичээлээс
гадуурх орчинд хүүхдэд нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр
багш, ажилтан, иргэдэд зориулсан тодорхой удирдамж заавар байх хэрэгтэй.
Сэтгэлийн зовуурьтай суралцагчид эерэг хүмүүжлийн арга, анхаарал
төвлөрөлийг нь сайжруулахын тулд хичээлийн цагийг богиносгох зэрэг
урьдчилан бэлтгэсэн заах арга барил шаардлагатай.
Бүх суралцагч амралт чөлөөт цаг болон суралцах үйл явцад хамтдаа оролцох
нь зүйтэй. Тохиромжтой заах арга зүй, агуулга нь суралцагчийн өөртөө мөн
ирээдүйд итгэх итгэх, ирээдүйдээ итгэх итгэл, найдварыг нь нэмэгдүүлдэг
(69-70-р хуудасны Хүртээмж ба суралцах орчны стандарт 2, Заавар 8, 9, 76-р
хуудасны Хүртээмж ба суралцах орчны стандарт 3, Заавар 8, 108-р хуудасны
Боловсролын бодлогын стандарт 1, Заавар 1-ийг үзнэ үү).
Ихэвчлэн багш, ажилтныг гамшигт өртсөн орон нутгаас нь авч ажиллуулдаг
тул тэд суралцагчийн адил сэтгэлийн зовуурьтай байх магадлалтай. Иймээс
үүнийг сургалт, хяналт-шинжилгээ, дэмжлэгт тулгуурлан шийдэх нь зүйтэй.
Багш өөрийн эсхүл суралцагчийн нийгэм сэтгэл зүйн сайн сайхан байдалд
таагүйгээр нөлөөлөхөд хүргэж болох үүрэг хариуцлагыг хүлээхгүй байвал
зохино (104-р хуудасны Багш ба боловсролын бусад ажилтны стандарт 3,
Заавар 6, Сфер стандартын Эрүүл мэндийн арга хэмжээ бүлгийн Сэтгэцийн
эрүүл мэнд ба нийгэм-сэтгэл зүйн сайн сайхан байдлын стандартыг үзнэ үү).
7. Сургалтад хэрэглэж буй хэл нь олон хэлтэй улс болон орон нутагт маргаантай
асуудал болж болно. Сургалтад хэрэглэх хэлний талаар орон нутаг,
боловсролын эрх бүхий байгууллага, бусад оролцогч тал хамтран зөвшилцөж
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шийдвэр гаргах нь маргаантай байдлыг багасгахад тусална. Багш нь
суралцагчийн ойлгодог хэлээр хичээлээ зааж, эцэг эх, олон нийттэй харилцах
ёстой. Тэгш хамруулалтыг бүрэн дүүрэн хангах үүднээс сонсголын ба харааны
бэрхшээлтэй суралцагчдад хамгийн тохиромжтой хэл болон тохирох заах арга
зүйг ашиглах хэрэгтэй. Нэмэлт хичээл, үйл ажиллагааг суралцагчийн ярьж
ойлгодог хэлээр хүргэвэл зохино. Ялангуяа бага насны хүүхдийн сургалтад
үүнийг сайтар анхаарах нь зүйтэй.
Дүрвэгсдийн хувьд тэднийг хүлээн авагч улс орны зүгээс дүрвэгсдийн
сургуулийг өөрийн орны боловсролын стандарт, сургалтын хэл болон
хөтөлбөрийг дагаж мөрдөхийг шаардаж болно. Дүрвэгсэд суралцах эрхтэйг
мэдэх нь чухал. Дүрвэгсдийн ирээдүйн боломжууд, онцгой байдлын дараа
хүлээн авагч орон болон өөрийн эх орондоо боловсролоо үргэлжлүүлэн
эзэмшихэд юу шаардлагатайг харгалзан үзвэл зохино. Урт хугацаагаар
нүүлгэн шилжүүлэгдсэн тохиолдолд суралцагчийг хүлээн авагч улс, орон
нутгийн хэлийг сурах боломжоор хангах хэрэгтэй. Энэ нь тэдэнд тухайн
хүлээн авагч орон нутгийн иргэдтэй харилцах, боловсрол эзэмших, бусад
боломжийг хүртэх боломжийг олгодог (Боловсролын бодлогын стандарт 1,
Заавар 7-г 111-р хуудаснаас үзнэ үү).
8. Онцгой байдал үүссэнээс эхлээд сэргээн босгох үе шат хүртэлх бүхий л
хугацаанд боловсролын үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхдээ олон янз
байдлыг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Энэ нь өөр өөр мэргэжил, боловсрол, эмзэг
бүлгийн суралцагч, багш, ажилтныг хэлж байгаа бөгөөд хүлээцтэй байдал ба
хүндэтгэлтэй байдлыг дэмжинэ гэсэн үг юм. Олон янз байдал нь:
• жендэр
• оюун ухаан, бие махбодын хөгжлийн бэрхшээл
• суралцах чадвар
• өөр өөр орлоготой бүлгээс гаралтай суралцагч
• Өөр өөр насны суралцагчтай анги
• соёл ба иргэншил
• угсаа, шашин шүтлэг байж болно.
Сургалтын хөтөлбөр, гарын авлага материал, заах арга зүй нь өрөөсгөл хэвшмэл
ойлголтыг арилгаж, эрх тэгш байдлыг дэмжих ёстой. Сургалтын хөтөлбөрөөр
дамжуулан хүлээцтэй байдлын талаар ярьж тайлбарлахаас эхлэн хандлага ба
зан төлөвийг өөрчлөх хүртэл нөлөөлөх боломжтой. Энэ нь бусдын эрхийг хүлээн
зөвшөөрөх, хүндэтгэх хандлагыг хөгжүүлэхэд чиглүүлнэ. Хүний эрхийн талаарх
боловсролыг насны онцлогт тохирсон, соёлын хувьд нийцсэн арга замаар олон
янз байдлыг дэмжсэн албан ба албан бус боловсролоор дамжуулан эзэмшүүлэх
хэрэгтэй. Хүний эрхийн талаарх боловсрол олгох хөтөлбөрийн агуулгыг олон
улсын хүний эрх, хүмүүнлэгийн хууль, амьдрах ухааны чадвартай уялдуулах
нь зүйтэй. Одоогийн хэрэглэж байгаа сургалтын материал, заах арга зүйг
тухайн нөхцөл байдалд тохируулан өөрчлөх хэрэгцээ үүсэж болох ба үүнийг
хийхэд багшид холбогдох дэмжлэг хэрэгтэй (Заах ба суралцах стандарт 2, 88-р
хуудасны Заавар 2, 111-р хуудасны Боловсролын бодлогын стандарт 1, Заавар
7-г үзнэ үү).
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9. Орон нутагт бэлэн ашиглаж буй сургалтын материалыг онцгой нөхцөл
байдал үүсэж эхэлмэгц хянах хэрэгтэй. Нүүлгэн шилжүүлэгдсэн болон
дүрвэгсдийн хувьд өөрийн эх орон, орон нутагтаа хэрэглэж байсан сургалтын
материал үүнд хамаарна. Шаардлагатай тохиолдолд сургалтын материалд
өөрчлөлт хийх, шинэчлэн боловсруулах хэрэгтэй бөгөөд бүх суралцагчид
хүрэлцэхүйц хангалттай тоогоор хэвлэн гаргах хэрэгтэй. Үүнд хөгжлийн
бэрхшээлтэй суралцагчид хүртээмжтэй хэлбэрийг багтаана. Сургалтын
материалыг хадгалах, түгээх, ашиглахад хяналт-шинжилгээ хийж ажиллахад
нь боловсролын эрх бүхий холбогдох байгууллагат дэмжлэг үзүүлбэл зохино
(100-р хуудасны хуудасны Багш ба боловсролын бусад ажилтны стандарт 3,
Заавар 1-ийг үзнэ үү).
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Заах ба суралцах стандарт 2:
Сургалт, мэргэжил дээшлүүлэх, зөвлөн туслах
Багш болон боловсролын ажилтан нь хэрэгцээ шаардлага, нөхцөл байдалд нь нийцсэн
системтэй, тохирсон, тодорхой давтамжтай сургалтад хамрагдана.

Гол үйл ажиллагаа (доорх заавартай холбож уншина)
•
•
•
•

•
•

Эрэгтэй, эмэгтэй багш, боловсролын бусад ажилтныг хэрэгцээнд нь
нийцсэн сургалтад хамрагдах боломжоор хангах (Заавар 1-2-ыг үзнэ үү).
Сургалт нь тухайн нөхцөл байдалд тохирохоос гадна суралцахуйн зорилго,
агуулгыг тусгасан байх (Заавар 1-2-ыг үзнэ үү).
Боловсролын эрх бүхий байгууллага сургалтыг хүлээн зөвшөөрч, батлах
(Заавар 3-4-ийг үзнэ үү).
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, дэмжлэг, удирдамж заавар, хяналтшинжилгээ, танхимын зөвлөгөө зэргийг чадварлаг сургагч зохион байгуулах
(Заавар 3-4-ийг үзнэ үү).
Сургалт ба байнгын дэмжлэгийн үр дүнд багш оролцооны аргыг ашиглан
сургалтаа явуулах идэвхтэй чиглүүлэгч болж хөгжих (Заавар 3-6-г үзнэ үү).
Аюулын тухай ойлголт, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, зөрчилдөөнөөс
сэргийлэх мэдлэг чадварыг сургалтын албан ба албан бус боловсролын
хөтөлбөрт багтаах (Заавар 6-г үзнэ үү).

Заавар
1. “Багш” нь албан ба албан бус боловсролын хөтөлбөрийн чиглүүлэгч, сургагч,
дэмжигч байна. Багш нар харилцан адилгүй туршлагатай, өөр өөр сургалтад
хамрагдсан, ахмад суралцагч эсхүл орон нутгийн иргэн ч байж болно (96-102-р
хуудасны Багш ба боловсролын бусад ажилтны стандарт 1-3-ыг үзнэ үү).
2. Албан сургалтын хөтөлбөр, түүний агуулгыг боловсруулах нь боловсролын
эрх бүхий байгууллагын үүрэг хариуцлага юм. Сургалтын хөтөлбөр ба агуулгад
тухайн нөхцөл байдалд тохируулан суралцагчийн эрх ба хэрэгцээ шаардлага,
боловсролын ажилтны тодорхой хэрэгцээ шаардлагыг боломжит төсөв, цаг
хугацааны хувьд харгалзан тусгах ёстой.

Сургалтын агуулгын хамрах хүрээнд:
•

•

•

•
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бичиг үсэг, тоо тоолол, тухайн нөхцөл байдалд уялдсан амьдрах ухааны
ур чадвар, эрүүл мэндийн боловсролыг багтаасан үндсэн судлагдахууны
мэдлэг
эерэг хүмүүжлийн арга, анги танхимын менежмент, оролцооны арга, тэгш
хамруулах боловсрол зэргийг багтаасан сурган хүмүүжүүлэх ба багшлах
арга зүй
суралцагчийн эсрэг жендэрт суурилсан хүчирхийллийг үл тэвчих, үүнийг
мэдээлэх, холбон зуучлах тогтолцоог багтаасан багш, ажилтны ес зүйн
дүрэм
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, зөрчил мөргөлдөөнөөс сэргийлэх зарчмууд
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•

•

•

суралцагч болон багшийн хэрэгцээ шаардлага, орон нутгийн үйлчилгээ ба
холбон зуучлах тогтолцооны хүртээмжийг багтаасан нийгэм-сэтгэл зүйн
хөгжил ба дэмжлэг
хүний эрхийн зарчмууд ба чиг хандлага, хүмүүнлэгийн хууль, тэдгээрийн
үзэл санаа, зорилгыг ойлгох, эдгээрт суралцагчийн хэрэгцээ шаардлага,
суралцагч, багш, иргэд, боловсролын эрх бүхий байгууллагын үүрэг
хариуцлага шууд ба шууд бусаар хэрхэн холбогдож байгааг мэдэх
нөхцөл байдалд тохирсон бусад агуулга зэрэг багтана.

Сургалтын үйл ажиллагаа нь олон янз байдал, ялгаварлан гадуурхалтай холбоотой
асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэхэд анхаарсан байх ёстой. Жишээлбэл, жендэрийн
мэдрэмжтэй арга зүй нь эрэгтэй, эмэгтэй багшийн аль аль нь анги танхимд
жендэрийн тэгш байдлыг ойлгож, хэрэгжүүлэхийг дэмжинэ. Боловсролын
эмэгтэй ажилтан болон иргэдийн сургалтаар дамжуулан ангид болон орон нутагт
эерэг өөрчлөлтийг бий болгох боломжтой (80-85-р хуудасны Заах ба суралцах
стандарт 1, 66-67-р хуудасны Хүртээмж ба сургалтын орчны стандарт 2, Заавар 2,
3, 69-р хуудасны Заавар 8, 75-р хуудасны Хүртээмж ба сургалтын орчны стандарт
3, Заавар 8, 100-102-р хуудаснаас Багш ба боловсролын бусад ажилтны стандарт
3-ыг үзнэ үү).
3. Сургалтын дэмжлэг ба зохицуулалт: Боломжтой бол боловсролын эрх
бүхий байгууллага нь албан ба албан бус хөтөлбөрийн хүрээнд багшийн
сургалтын төлөвлөлт, хэрэгжилтийг удирдах үүрэгтэй. Боловсролын эрх
бүхий байгууллага энэхүү үйл явцыг удирдах боломжгүй нөхцөлд, байгууллага
хоорондын зохицуулалтын хороо нь удирдамж, зохицуулалтаар хангах
боломжтой. Сургалтын төлөвлөгөөнд мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг
багтааж өгөх ба шаардлагатай тохиолдолд багш бэлтгэх, сургах байгууллага
болон их дээд сургуулийн анги, танхимыг сэргээх төлөвлөгөөг мөн тусгана.
Эдгээр байгууллага нь боловсролын салбарын тогтвортой үйл ажиллагааг
сэргээхэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ (38-42-р хуудасны Зохицуулалтын стандарт
1, Заавар 1, 101-р хуудасны Багш ба боловсролын бусад ажилтны стандарт 3,
Заавар 3-4-ийг үзнэ үү).
Үндэсний түвшний боловсролын эрх бүхий байгууллага болон холбогдох
оролцогч талууд нь багшийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр, мөн
энэхүү хөтөлбөрийг хүлээн зөвшөөрөх тогтолцооны талаар яриа хэлэлцүүлгийг
онцгой байдлын хариу арга хэмжээний эхний үе шатад эхлүүлэх хэрэгтэй.
Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг чадварлаг багшид тавигддаг
үндэсний түвшний шалгуурыг аль болох хангахуйц хэмжээнд байхаар төлөвлөх
хэрэгтэй. Мөн нийгэм-сэтгэл зүйн хэрэгцээг хангах гэх мэт онцгой байдлын
үед үүсэх асуудлыг тусгах нь зүйтэй. Дүрвэгсдэд зориулсан боловсролын
тогтолцоо нь дотоодын боловсролын тогтолцооноос тусдаа байгаа тохиолдолд
дүрвэгсдэд хичээл зааж буй багшийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг
дүрвэгсдийн эх орны эсхүл тэднийг хүлээн авагч улсын багшийн мэргэжлийн
түвшинд тавигддаг шалгуурт нийцүүлж зохион байгуулна.
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Багшид тохирсон сургалтын боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн багш
нараас сонгох нь зүйтэй. Үүнд зориулж тэдний заах арга зүй болон сургалт
зохион байгуулах ур чадварыг дээшлүүлэх шаардлага гарч болох юм.
Багшийг сонгохдоо эрэгтэй, эмэгтэй хүйсийн тэнцвэрт байдлыг хангах нь
зүйтэй. Багшийн тоо хязгаарлагдмал, эсхүл хангалттай түвшинд сургагдаж
бэлтгэгдээгүй нөхцөлд багш бэлтгэх, багшийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын
байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй. Ингэхдээ үндэсний
ба бүсийн түвшний байгууллага, НҮБ-ын байгууллага, ТББ гэх мэт талуудын
хамтарсан хүчин чармайлт, дэмжлэгийг авах хэрэгтэй. Үүнд:
• багшийн сургалтын хөтөлбөр, сурах бичиг шинэчлэх
• онцгой байдлын талаарх шинэчилсэн агуулга тусгаж оруулах;
• туслах багш эсхүл дадлагажигчаар ажиллуулан багшлах дадлага туршлага
олгох
4. Сургалтыг хүлээн зөвшөөрөх ба магадлан итгэмжлэх: Онцгой байдал үүсэх
үеэс сэргээн босгох үе шатанд багшийн сургалтын чанарыг хангаж, хүлээн
зөвшөөрүүлэхэд боловсролын эрх бүхий байгууллагын баталгаа, магадлан
итгэмжлэл гол үүрэг гүйцэтгэнэ. Дүрвэгсдэд хичээл зааж буй багшийн хувьд
хүлээн авагч улс эсхүл дүрвэгсдийн эх орон буюу орон нутгийн боловсролын
эрх бүхий байгууллага сургалтыг хүлээн зөвшөөрч, суралцагч ба багшийн
хэрэгцээнд нийцүүлж өөрчлөх эсэхийг тодорхойлно (109-р хуудаснаас
Боловсролын бодлогын стандарт 1, Заавар 7-г үзнэ үү).
5. Багш, суралцагчид зориулсан гарын авлага, материал: Сургалтын хөтөлбөрт
суурилж тусгай нэмэлт материал хэрэгцээтэй эсэхийг тодорхойлоход багш
суралцсан байх шаардлагатай. Мөн орон нутагтаа байгаа боломжит нөөцийг
ашиглан заах арга зүйд дэмжлэг болох тохиромжтой, үр дүнтэй материал,
хэрэглэгдэхүүн хийж бүтээх талаар суралцах хэрэгтэй (85-р хуудаснаас Заах
ба суралцах стандарт 1, Заавар 9, 100-р хуудаснаас Багш ба боловсролын бусад
ажилтны стандарт 3, Заавар 1-ийг үзнэ үү).
6. Аюулын талаарх мэдлэг ойлголт, эрсдэлийг бууруулах ба хариу арга хэмжээний
бэлэн байдал: Багш нь суралцагч болон олон нийтэд ирээдүйд учирч болох
болзошгүй гамшгаас сэргийлэх ба эрсдэлийг бууруулахад нь туслах мэдлэг,
ур чадвар эзэмших хэрэгтэй. Заах ба суралцах үйл явцад эрсдлийг бууруулах,
зөрчилдөөнөөс сэргийлэх талаарх мэдлэгийг тусгаж, уялдуулахад багшид
дэмжлэг шаардлагатай байж болно. Үүнд орон нутагт тохиолдож болзошгүй
аюул, гамшгийг тодорхойлох, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ
авахад шаардагдах мэдээлэл, ур чадварыг багтана (44-45-р хуудаснаас Дүн
шинжилгээний стандарт 1, Заавар 3, 66-67-р хуудасны Хүртээмж ба сургалтын
орчны стандарт 2, Заавар 11, 70-71-р хуудаснаас Хүртээмж ба сургалтын орчны
стандарт 3, Заавар 1-2, 107-109-р хуудаснаас Боловсролын бодлогын стандарт
1, Заавар 2, 6-г үзнэ үү).
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Заах ба суралцах стандарт 3: Хичээл заах ба суралцах үйл явц
Хичээл заах болон сурах үйл явц нь суралцагч төвтэй, оролцоонд суурилсан, тэгш
хамруулсан байна.

Гол үйл ажиллагаа (доорх заавартай холбож уншина)
•
•
•

•

Заах арга зүй нь суралцагчийн нас, хөгжлийн түвшин, хэл, соёл, чадвар,
хэрэгцээнд нийцсэн байна (Заавар 1-3-ыг үзнэ үү).
Хичээлийн агуулгын талаарх ойлголт, багшлах ур чадвар нь багшийн
суралцагчтай харилцах харилцаагаар илэрнэ (Заавар 1-3-ыг үзнэ үү).
Заах болон суралцах үйл явц нь тэгш хамруулалтыг дэмжих, суралцахуйд
тулгарах бэрхшээлийг багасгах замаар хөгжлийн бэрхшээлтэй болон бүх
суралцагчийн хэрэгцээнд нийцсэн байна (Заавар 2-ыг үзнэ үү).
Эцэг эх, орон нутгийн удирдлага нь ашиглагдаж буй хичээлийн агуулга,
багшлах арга зүйг ойлгож, хүлээн зөвшөөрсөн байна (Заавар 3-ыг үзнэ үү).

Заавар
1. Идэвхтэй оролцоо: Суралцагчийн идэвхтэй оролцоо нь нас болон хөгжлийн
насны түвшин бүрд чухал ач холбогдолтой. Багшлах арга зүй нь харилцан
идэвхтэй, оролцоонд суурилсан, бүх суралцагч хичээлд оролцох нөхцөлийг
хангасан байвал зохих ба хөгжлийн түвшинд тохирсон бүлгийн ажил, төсөлт
ажил, үе тэнгийн боловсрол, дүрд тоглох, түүх ярих, үйл явдал тайлбарлах,
тоглоом, видео, өгүүллэг зэрэг аргыг ашиглана. Эдгээр арга нь багшийн
сургалт, сурах бичиг, сургалтын хөтөлбөрт туссан байх хэрэгтэй. Идэвхтэй
сургалтын аргыг тусгахын тулд сургалтад ашиглаж буй хөтөлбөрийг өөрчилж
шинэчлэх шаардлагатай.
Бага насны хүүхэд тоглоомоор дамжуулан суралцдаг. Тэдний суралцах үйл
явц нь идэвхтэй тоглох ба харилцаанд тулгуурлах ёстой. Чиглүүлэг бүхий
тоглоом тоглох нь тэдний чадварыг хөгжүүлэхийн сацуу үе тэнгийнхэн болон
багштайгаа харьцах харилцааг сайжруулдаг. Бага насны хүүхэдтэй эцэг эх,
асран хамгаалагч бүрийн сайн ойлгож, хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх
зүйлс нь:
• хүүхдийн хэрэгцээнд ойлгож, мэдрэмжтэй хандахын ач холбогдол
• бага насны хүүхдийг асарч халамжлах арга
• хүүхдийг суралцах үйл явцад идэвхтэй оролцуулах, хөгжлийг нь дэмжих
тоглоомын арга юм.
2. Суралцах бэрхшээл: Багш нь онцгой байдлын үед албан ба албан бус
боловсролын үйл ажиллагааны ач холбогдлын талаар эцэг эх, иргэд,
боловсролын эрх бүхий байгууллага болон бусад оролцогч талтай ярилцах
хэрэгтэй ба үүнд нь дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Ийнхүү ярилцахдаа эрх,
олон янз байдал, тэгш хамралт, боловсролын үйл ажиллагаанд хамрагдаж
чадахгүй байгаа хүүхэд, залууст хүрч үйлчлэх зэрэг асуудлыг багтааж болно.
Ийм хэлэлцүүлэг нь хүмүүст бүх хүүхдийг боловсролд хамруулах асуудлыг
ойлгуулах, тэдний дэмжлэгийг авах болон зохих хөрөнгө нөөц, анги танхимаар
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хангах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Суралцах үйл явцад
гарч буй бэрхшээлийг тодорхойлох, үүнийг орон нутгийн түвшинд шийдвэрлэх
төлөвлөгөө боловсруулах ажилд багш эцэг эхийн холбоо, сургуулийн удирдлага,
орон нутгийн боловсролын хороо зэрэг талуудыг дайчлан оролцуулж болно
(63-64-р хуудаснаас Хүртээмж ба сургалтын орчны стандарт 1, Заавар 7-г үзнэ
үү).
3. Тохирсон арга зүй: Онцгой байдал үүссэн үеэс сэргээн босгох үе шат хүртэлх
боловсролын үйл ажиллагаа нь албан боловсролын хүрээнд эерэг өөрчлөлт
бий болгох боломжийг багшид олгоно. Багшлах аргыг тухайн нөхцөл байдалд
нийцсэн, хүлээн зөвшөөрөгдсөн байхаар өөрчлөх боломжтойн зэрэгцээ
суралцагчийн эрх, хэрэгцээ, нас, хөгжлийн бэрхшээл болон чадавхыг харгалзан
үзсэн байх хэрэгтэй. Оролцоонд суурилсан буюу суралцагчид ээлтэй заах аргыг
хянуур, мэдрэмжтэйгээр нэвтрүүлэх нь зүйтэй. Онцгой байдлын үед, ялангуяа
онцгой нөхцөлд байдал дөнгөж үүссэн эхний үед шинэ арга зүйг нэвтрүүлэх
нь туршлагатай багшийн хувьд ч бэрхшээл, дарамттай байж болох ба энэ нь
суралцагч, эцэг эх, иргэдэд нөлөөлөх талтай (www.inee.org/inee-minimumstandards цахим хуудсан дах ОБҮБС-ний гарын авлагын Заах ба суралцах
зааврыг үзнэ үү).
Аливаа өөрчлөлтийг боловсролын эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл,
зохицуулалт, дэмжлэгтэйгээр нэвтрүүлбэл зохино. Сургууль, орон нутгийн
иргэдийн хувьд эдгээр өөрчлөлтийг ойлгож, хүлээн зөвшөөрөхөд цаг хугацаа
шаардагдаж болох юм. Эцэг эх, орон нутгийн иргэдийн санаа зовнил, сэтгэгдлийг
хүлээж авч, шийдвэрлэх нь нэн чухал юм. Багш шинэ агуулга болон өөрийн мэдлэг
ойлголт, зан төлөвт тусгах өөрчлөлттэй сайтар танилцах хэрэгтэй.
Сайн дурын ажилтан, зохион байгуулагч, чиглүүлэгч багш, асран хамгаалагчдыг
сургаж, тасралтгүй дэмжлэг үзүүлэх замаар суралцагч төвтэй арга барилыг
албан бус боловсролын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх боломжтой. Арга зүй нь
онцгой байдлын нөхцөлд тохиромжтой үндсэн чадамж болох бичиг үсэг, тоо
тоолол, амьдрах ухааны ур чадвар олгох сургалтын хөтөлбөрт тохирсон байх
шаардлагатай (82-р хуудаснаас Заах ба суралцах стандарт 1, Заавар 4-ийг үзнэ
үү).
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Заах ба суралцах стандарт 4: Сурлагын үр дүнгийн үнэлгээ
Сурлагын үр дүнг үнэлэх, баталгаажуулах тохиромжтой аргыг ашиглана.

Гол үйл ажиллагаа (доорх Заавартай холбож уншина)
•
•
•

•
•

Дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд суралцагч ахиц дэвшил гаргаж буй эсэхэд
тасралтгүй үнэлгээ хийж арга зүйдээ тусгана (Заавар 1-ийг үзнэ үү).
Суралцагчийн амжилтыг баталгаажуулж, кредит цаг буюу хөтөлбөр
дүүргэснийг гэрчлэх баримт бичиг олгоно (Заавар 2-ыг үзнэ үү).
Мэргэжил олгох сургалтын хөтөлбөрийг төгсөгчийг үнэлж хөтөлбөр
өөрчлөгдөж буй орчин, нөхцөлд нийцтэй, чанартай байгаа эсэхийг
магадлана (Заавар 2-ыг үзнэ үү).
Үнэлгээний арга нь шударга, найдвартай, суралцагчид айдас төрүүлэхгүй
байна (Заавар 3-ыг үзнэ үү).
Үнэлгээ нь суралцагчийн ирээдүйн боловсрол, эдийн засгийн хэрэгцээ
шаардлагад нийцсэн байна (Заавар 4-ийг үзнэ үү).

Заавар
1. Үнэлгээний үр дүнтэй арга, хэрэгслийн талаар танилцуулах шаардлагатай ба
дараах зүйлийг харгалзан үзэх хэрэгтэй. Үүнд:
• нийцтэй байдал: сорил, шалгалт нь суралцах нөхцөл байдал болон
суралцагчийн насанд тохирсон байна (Заавар 4-ийг үзнэ үү).
• жигд байдал: бүх түвшинд, бүх багш дүгнэх арга зүйг мэддэг, ойролцоо арга
замаар ашигладаг байна.
• боломж: шалгалтад ирж чадаагүй суралцагчид үнэлгээнд хамрагдах өөр
боломжийг олгоно.
• хугацаа: сургалтын явцад болон эцэст үнэлгээ хийнэ.
• давтамж: давтамжид онцгой байдал нөлөөлж болзошгүй.
• аюулгүй, тохиромжтой орчин: боловсролын ажилтны албан ёсны үнэлгээг
аюулгүй орчинд зохион байгуулна.
• ил тод байдал: үнэлгээний үр дүнг суралцагчид танилцуулж тэдэнтэй
хэлэлцэх бөгөөд хүүхдийн хувьд тэдний эцэг, эхэд танилцуулна. Боломжтой
бөгөөд зохимжтой бол үнэлгээний гол үе шатанд хөндлөнгийн үнэлгээчийг
оролцуулна.
• хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид зориулан тохируулга хийх: цаг хугацааг
сунгах, тэдний ур чадвар, ойлголтыг тохирох хувилбарт арга хэлбэрээр
илэрхийлэх (www.inee.org/inee-minimum-standards цахим хуудсанд буй
ОБҮБС-ний гарын авлагын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн суралцахуйг
дэмжих товч зааврыг үзнэ үү).
2. Үнэлгээний үр дүн: Албан боловсролын хөтөлбөрийн хувьд суралцагчийн
сурлагын ахиц ба шалгалтын үр дүнг боловсролын эрх бүхий байгууллагаар
хүлээн зөвшөөрүүлэхээр үнэлгээг зохион байгуулдаг. Дүрвэгчдийн хувьд
тэдний эх орон эсхүл орон нутгийн боловсролын эрх бүхий байгууллагаар
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үнэлгээний үр дүнг хүлээн зөвшөөрүүлэх чиглэлээр хүчин чармайлт гаргах
хэрэгтэй. Мэргэжил олгох сургалтын хувьд сургалтын үйлчилгээ үзүүлэгч нь
үндэсний үнэлгээний стандартыг дагаж мөрдөх ёстой. Тухайн хөтөлбөрийг
төгссөнийг диплом эсхүл гэрчилгээ зэрэг баримт бичгээр гэрчилнэ.
3. Үнэлгээнд баримтлах ёс зүйн дүрэм: Үнэлгээг ёс зүйн дүрмийн дагуу
боловсруулж хэрэгжүүлнэ. Ингэснээр үнэлгээ нь шударга, найдвартай,
айдас, түгшүүр төрүүлэхгүй байна. Суралцагч сайн дүн авсан эсхүл сургууль,
хөтөлбөрийн хүрээнд сайшаал, урамшуулал авсныхаа төлөө аливаа дарамтад
өртөх ёсгүй. Үүнээс сэргийлэхэд орон нутгийн иргэн болон уридлага газар
дээр нь очиж ажиглах, хяналт-шинжилгээ хийх хэрэгтэй (67-68, 70-р хуудаснаас
Хүртээмж ба сургалтын орчны стандарт 2, Заавар 4, 9-ийг үзнэ үү).
Нийцтэй байдал: Үнэлгээний агуулга болон үйл явц нь сургалтад ашигласан
материалуудтай шууд уялдсан байх ёстой. Сургалтын зорилго, жишиг үзүүлэлтийг
сургалтын хөтөлбөрөөс тодорхойлно. Хэрэв боломжтой бол стандарт хөтөлбөр
гэхээс илүүтэй зааж ашигласан материалыг шингээн үнэлгээ зохион байгуулах
бөгөөд энэ нь хичээлийн дутуу үлдсэн хэсгийг бус бодитоор сурсан зүйлийг илүү
илтгэнэ.
Багш, боловсролын бусад ажилтан нь тохирох, хэрэглэхэд хялбар байх үнэлгээний
арга хэрэгслийг ашиглах хэрэгтэй. Үнэлгээний аргыг хэрхэн ашиглах талаар
заавар болон сургалт зохион байгуулах нь үр дүнтэй байдлыг нэмэгдүүлнэ. Орон
нутгийн иргэд сурлагын ахиц болон заах аргын үр дүнтэй байдлыг үнэлэхэд туслах
боломжтой. Энэ нь олон суралцагчтай анги, холимог бүлэг, эсхүл ганцаарчлан
анхаарал тавих шаардлагатай суралцагчийн нөхцөлд илүү үр өгөөжтэй байж
болно.
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Багш болон
боловсролын бусад
ажилтны ажиллах
нөхцөлийг нарийн
тодорхойлж, зохих
цалин хөлс олгоно

Стандарт 1
Ажилд сонгон
шалгаруулах
Хангалттай тооны,
зохих мэргэжлийн
ур чадвартай багш,
боловсролын бусад
ажилтныг ил тод,
оролцоог хангасан
арга замаар, олон янз
болон тэгш байдлыг
тусгасан шалгуур
үзүүлэлтийн дагуу
сонгон шалгаруулна.

Стандарт 2
Ажлын Нөхцөл

Багш ба боловсролын бусад ажилтaн

Багш болон
боловсролын бусад
ажилтанд дэмжлэг
үзүүлж зөвлөн туслах
тогтолцоог үр дүнтэй
хэрэгжүүлнэ.

Стандарт 3
Дэмжлэг ба Зөвлөн туслах

Суурь стандарт
Олон Нийтийн Оролцоо, Зохицуулалт, Дүн шинжилгээ

Багш ба боловсролын бусад ажилтан нь онцгой байдал үүссэн эхний үеэс сэргээн
босгох үе шат хүртэл хүүхэд, залуучуудын боловсролын хэрэгцээг хангахаар
ажиллана. Тэд мэргэжлийн түвшний хувьд их сургуулийн зэрэг цолтой төрийн
албан хаагчаас эхлээд сайн дурын ажилтан, албан боловсрол бага хэмжээнд
эзэмшсэн орон нутгийн сургагч багш зэргээр харилцан адилгүй байж болно. “Багш
ба боловсролын бусад ажилтан” гэдэгт дараах хүмүүс хамаарна. Үүнд:сургуулийн
багш, туслах багш
• бага насны хүүхэлтэй ажилладаг болон СӨБ-ын багш
• хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй ажилладаг сургагч
• тусгай мэргэжилтэн, мэргэжил олгох сургалтын сургагч
• хүүхдэд ээлтэй орон зайд ажиллаж буй чиглүүлэгч
• орон нутгийн сайн дурын ажилтан, шашны сургагч, амьдрах ухааны
хичээлийн зааварлагч
сургуулийн захирал, хичээлийн эрхлэгч, ахлах багш, боловсролын бусад албан
тушаалтан
Багш болон боловсролын бусад ажилтны үүрэг, хариуцлага нь боловсролын төрөл
(албан ба албан бус) болон сургалтын орчны төрөл хэлбэрээс хамаарна. Багш,
боловсролын бусад ажилтны шийдвэр гаргалтад оролцох оролцоо болон тэдний
мэргэжил дээшлүүлэх асуудал онцгой байдлын үеийн боловсролын төслийн
төлөвлөлтөд чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болдог.
Багш, боловсролын бусад ажилтныг таних, сонгон шалгаруулах, ажилд томилох
үйл явц нь үл ялгаварласан, оролцоонд суурилсан, ил тод байх ёстой. Мөн
хүйсийн тэнцвэрт тэгш байдал болон орон нутгийн төлөөлөл зэргийг анхаарах
шаардлагатай. Багш, боловсролын бусад ажилтан нь холбогдох туршлага, ур
чадвартай байх ба тэдэнд зохистой цалин хөлс олгох хэрэгтэй. Тэд үйлдвэрчний
эвлэл байгуулах буюу элсэн орох эрхтэй байна. Ёс зүйн дүрэм, үүрэг хариуцлага,
зөвлөн туслах тогтолцоо хяналт-шинжилгээний механизм, ажлын нөхцөл,
гэрээний шаардлага, цалин хөлс ба ажлын үр өгөөж зэргийг гамшигт өртсөн орон
нутгийн иргэдтэй зөвлөлдөн боловсруулах нь илүү оновчтой.
Хямралт нөхцөлд багш болон боловсролын бусад ажилтанд дасан зохицох, даван
туулах, хэвийн байдалдаа орох зэрэгт нь дэмжлэг шаардлагатай болдог. Онцгой
байдал үүссэн үеэс сэргээн босгох хүртэлх үеийн боловсролын үйл ажиллагаа нь
хүүхэд, залуучууд, олон нийтэд амь нас аврахад чиглэсэн мэдээлэл түгээх, сурах
боломж олгох, эерэг ирээдүй бий болгоход чиглэсэн нийгмийн дэмжлэг үзүүлэх
зэргээр тэдний даван туулах чадварыг бэхжүүлж өгдөг. Онцгой байдал үүссэнээс
сэргээн босгох бүх үеийн боловсролд багш болон боловсролын бусад ажилтан нэн
чухал хувь нэмэр оруулдаг. Тэд өөрт нь зориулсан дэмжлэг, заавар авах эрхтэй.
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Багш ба боловсролын бусад ажилтны стандарт 1: Ажилд сонгон шалгаруулах
Хангалттай тооны, зохих мэргэжлийн ур чадвартай багш, боловсролын бусад ажилтныг
ил тод, оролцоог хангасан арга замаар, олон янз болон тэгш байдлыг тусгасан шалгуур
үзүүлэлтийн дагуу сонгон шалгаруулна.

Гол үйл ажиллагаа (доорх Заавартай холбож уншина)
•

•

•

Сонгон шалгаруулалтаас өмнө тодорхой, тохирсон, үл ялгаварласан
байдлаар ажлын байрны тодорхойлолт болон удирдамжийг боловсруулна
(Заавар 1-ийг үзнэ үү).
Олон талын төлөөллийг хангасан сонгон шалгаруулалтын хороо нь
ил тод шалгуур, чадамжийн үнэлгээнд тулгуурлан, орон нутагт хүлээн
зөвшөөрөгдсөн байдал, жендер ба олон янз байдлыг анхаарч багш болон
боловсролын бусад ажилтныг сонгон шалгаруулна (Заавар 2-4-ийг үзнэ үү).
Анги дүүргэлтийн хэмжээ хэтрэхээс сэргийлэхийн тулд сонгон шалгаруулж,
ажилд томилсон багш, боловсролын ажилтны тоо хангалттай байхад
анхаарна (Заавар 5-ыг үзнэ үү).

Заавар
1. Ажлын байрны тодорхойлолт нь хүйс, үндэс угсаа, шашин шүтлэг, хөгжлийн
бэрхшээл болон бусад ялгаатай байдлаар нь ялгаварлан гадуурхаагүй байна.
Үүнд хамгийн багадаа дараах зүйлийг тусгасан байна:
− үүрэг, хариуцлага
− удирдах, удирдуулах албан тушаалтан
− ёс зүйн дүрэм
(98-99-р хуудасны Багш ба боловсролын бусад ажилтны стандарт 2, Заавар 1-ийг
үзнэ үү).
2. Туршлага ба ур чадвар: Хүлээн зөвшөөрөгдсөн үнэмлэх гэрчилгээтэй,
шаардлага хангасан багшийг сонгон шалгаруулж авах нь чухал. Тэд суралцагчид
нийгэм-сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид
заах ур чадвартай байх хэрэгтэй. Шаардлага хангасан багш нь онцгой байдал
үүссэнээс үнэмлэх гэрчилгээ, бусад бичиг баримтаа үрэгдүүлсэн бол, тэдний
багшлах ур чадварыг үнэлж тодорхойлох нь зүйтэй. Шалгуурт нийцсэн багшийн
тоо хүрэлцэхгүй байвал багшлах туршлага багатай, эсхүл огт туршлагагүй
багшийг ажиллуулах талаар судална. Багшийн боловсролын түвшин, багшлах
туршлага зэргийг үнэлж, улмаар зохих сургалтад хамруулах шаардлагатай.
Суралцагчийн эх хэл дээр ярьдаг багшийг аль болох сонгож ажиллуулах
хэрэгтэй. Шаардлагатай, тохиромжтой гэж үзвэл, тухайн улсын (буюу хүлээн
авагч орны) үндэсний хэлээр эрчимжүүлсэн сургалт зохион байгуулж болно
(84-р хуудасны Заах ба суралцах стандарт 1, Заавар 7-г үзнэ үү).
Зарим тохиолдолд багш, боловсролын бусад ажилтныг сонгон шалгаруулахад
хүйсийн тэгш байдлыг хангахад илүү анхаарах шаардлагатай болдог. Ийм
тохиолдолд сонгон шалгаруулах хороотой зөвлөлдөж, тавих шалгуурыг
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өөрчилж болно. Олон улсын хөдөлмөрийн болон хүний эрхийн баримт бичиг,
хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу, багш ба боловсролын бусад ажилтны
доод нас 18 байвал зохих ба зарим тохиолдолд 18-аас доош насны иргэдийг
багшийн туслах, чиглүүлэгчээр авч ажиллуулж болно.
3. Багшийг сонгон шалгаруулах шалгуур үзүүлэлтэд дараах асуудлыг ашиглана.
Мэргэжлийн ур чадвар, шинж чанар:
− эзэмшсэн мэргэжлийн чиглэл
− багшлах туршлага, үүнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажилласан
туршлага
− хүүхэд, залуучуудын нийгэм-сэтгэлзүйн хэрэгцээний талаар мэдлэг,
мэдрэмжтэй байх
− мэргэжлийн ур чадвар, туршлага
− холбогдох хэлний чадвар, үүнд орон нутгийн дохионы хэл, брайль үсгийн
талаарх ойлголт
Хувь хүний ур чадвар:
− нас, хүйс (хүйсийн тэнцвэрт байдлыг харгалзан үзэх)
− хүлээцтэй байдал
− гарал угсаа, шашин шүтлэг
− тухайн орон нутгийн олон янз байдал. Сонгон шалгаруулалтад нөлөөлж
болзошгүй нийгмийн сөргөлдөөн, удаан хугацаанд үргэлжилсэн тэгш бус
байдал зэрэг асуудлыг харгалзан үзэх хэрэгтэй (84-85-р хуудасны Заах ба
суралцах стандарт 1, Заавар 8-ыг үзнэ үү).
Бусад үзүүлэлт:
Багш болон боловсролын бусад ажилтан нь орон нутгийн иргэдтэй харилцаа
холбоотой, тэдний дунд хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх ёстой. Орон нутгийнхаа
нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн байдлын талаарх мэдлэг, ойлголттой байдаг тул
боломжтой бол аль болох гамшигт өртсөн орон нутгаас нь сонгож авах нь зүйтэй.
Хэрэв багш, боловсролын бусад ажилтныг өөр газраас сонгосон бол тэдний
тээвэр, байрны зардал зэргийг нөхөн төлөх шаардлагатай болж болно. Сургалтын
байр нь дүрвэгсэд болон дотоодын нүүлгэн шилжүүлэгдсэн иргэдэд зориулсан
бол тухайн орон нутгаас нь багш, боловсролын ажилтныг авч ажиллуулах нь сайн
харилцааг бий болгоход тусална (www.inee.org/inee-minimum-standards цахим
хуудсанд буй ОБҮБС-ний Багшийн цалин хөлсний тухай удирдамжийг үзнэ үү).
4. Лавлагаа тодорхойлолт: Суралцагчийг аливаа эрсдэлд оруулахаас урьдчилан
сэргийлэх зорилгоор ажилд шалгаруулж авсан бүх багш, боловсролын
ажилтны тодорхойлолт, лавлагааг нягталж шалгах хэрэгтэй.
5. Анги дүүргэлт: Бүх хүүхэд, залуучууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн
хамруулах түвшинд анги дүүргэлтийн хэмжээг орон нутгийн тодорхойлсны
дагуу бодит хязгаар тавьж тогтоох хэрэгтэй. Багш, суралцагчийн тооны зохистой
харьцааг хангахуйц, хангалттай тооны багш авч ажиллуулбал зохино. Оролцогч
талууд нь багш суралцагчийн тооны харьцаанд үндэсний ба орон нутгийн
стандарт болон зөвлөмжийг харгалзаж үзнэ. Зарим тохиолдолд хүмүүнлэгийн
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болон хөгжлийн байгууллага багш суралцагчийн тооны харьцааны өөрийн
стандарттай байж болно. Зарим тохиолдолд анги дүүргэлтийн 1:40 гэсэн
харьцааг зөвлөмж болгодог. Гэсэн ч оролцогч талууд тухайн орон нутагт
тохиромжтой байх, бодитой анги дүүргэлтийг судалж, тодорхойлох нь зүйтэй.
(17-18-р хуудасны Суурь стандартыг нутагшуулах жишээ Танилцуулга бүлэг, 8092-р хуудасны Заах ба суралцах стандартыг үзнэ үү)
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Багш ба боловсролын бусад ажилтны стандарт 2: Ажлын нөхцөл
Багш болон боловсролын бусад ажилтны ажиллах нөхцөлийг нарийн тодорхойлж, зохих
цалин хөлс олгоно.

Гол үйл ажиллагаа (доорх Заавартай холбож уншина)
•
•
•
•

Цалин хөлсний тогтолцоо болон ажлын нөхцлийг бүх оролцогч тал харилцан
тохиролцсон байна (Заавар 1-2-ыг үзнэ үү).
Ажлын нөхцөл, цалин хөлсний талаар гэрээнд тусгах бөгөөд цалин хөлсийг
тогтмол олгоно (Заавар 2-ыг үзнэ үү).
Багш, боловсролын бусад ажилтан нь гэрээний нөхцөл, шаардлагаа
тохиролцохын тулд зохион байгуулалтад орох эрхтэй.
Хэрэгжилтийн тодорхой удирдамж бүхий ёс зүйн дүрэмтэй байх бөгөөд
түүнийг дагаж мөрдөнө (Заавар 3-ыг үзнэ үү).

Заавар
1. Ажлын нөхцөл: Ажлын байрны тодорхойлолт, ажил үүргийн хуваарь, ажлын
нөхцөлийн тайлбар, ёс зүйн дүрмийг гэрээнд тусгана. Энэ нь сургалтын орчин,
орон нутгийнхны дунд багшийн үүрэг хариуцлагыг мэргэжлийн болгоход
тусална. Гэрээнд тухайн орон нутаг, боловсролын эрх бүхий байгууллага, бусад
оролцогч талаас олгож буй цалин хөлсний хариуд тухайн багш ямар үйлчилгээ
үзүүлэхийг тодорхой тусгана. Мөн багшаас хүлээж буй зан байдлын зохистой
хэм хэмжээг оруулж өгнө.
Гэрээнд дараах зүйлийг тусгана:
− ажлын үүрэг даалгавар, хариуцлага
− цалин хөлс
− ажлын ирцэд тавих шаардлага
− ажлын цаг, өдөр
− гэрээний хугацаа
− ёс зүйн дүрэм
− дэмжлэг, зөвлөн туслах, маргаан шийдвэрлэх тогтолцоо (96-р хуудасны
Багш ба боловсролын бусад ажилтны стандарт 1, Заавар 1-ийг үзнэ үү).
2. Цалин хөлс: Хангалттай цалин хөлс нь тухайн багш болон боловсролын бусад
ажилтны өөрийн наад захын хэрэгцээнд хүрэлцэхүйц байх ба энэ нь нэмэлт
орлогын эх үүсвэр хайлгүйгээр мэргэжлийн ажилдаа анхаарал хандуулж
ажиллах боломжийг бүрдүүлдэг. Хэрэгцээтэй бол багш ба боловсролын
бусад ажилтны цалингийн тогтолцоог аль болох хурдан дахин шинэчлэх
буюу боловсруулж гаргах нь зүйтэй. Боловсролын эрх бүхий байгууллага нь
цалин хөлсний тогтолцоог сайжруулахад гол үүрэг хүлээдэг болохыг анхаарах
хэрэгтэй. Боловсролын салбарын эрх бүхий байгууллага, үйлдвэрчний эвлэл,
орон нутгийн иргэд, нийгэмлэг, НҮБ-ын байгууллага, ТББ зэрэг холбогдох бүх
оролцогч талын зохицуулалт нь цалин урамшууллын тогтвортой бодлого, үйл
ажиллагааны суурийг тавихын зэрэгцээ онцгой байдлын сэргээн босгох үе
шатаас хөгжлийн үе шатанд шилжихэд дэмжлэг болно.
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Цалин хөлс нь мөнгөн ба мөнгөн бус хэлбэртэй байж болох ба эрх тэгш,
тогтвортой байх ёстой. Учир нь цалин хөлсний бодлого хэрэгжиж эхлэхэд багш
болон боловсролын ажилтан уг бодлогыг цаашид тогтвортой хэрэгжинэ гэсэн
хүлээлттэй байдаг. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөхцөлд чадварлаг багш, ажилтан
өндөр цалинтай улс орон руу шилжин нүүх магадлал өндөр тул цалин хөлсний
тогтолцоонд зах зээлийн дараах хүчин зүйлийг харгалзан үзэх хэрэгтэй. Үүнд:
− амьжиргааны өртөг
− багш, бусад мэргэжилтний эрэлт хэрэгцээ
− ижил түвшний мэргэжилтний цалингийн түвшин, эрүүл мэндийн тусламж
үйлчилгээ
− хангалттай тооны чадварлаг багш, боловсролын мэргэжилтэн байгаа эсэх
(SEEP Сүлжээнээс гаргасан Хямралын дараа эдийн засгийг сэргээн босгох
стандартын Хөдөлмөр эрхлэлтийг бий болгох стандартыг үзнэ үү).
Цалин хөлс нь ажлын нөхцөл, ёс зүйн дүрмийн биелэлттэй хамааралтай байна.
Багш хичээл заасныхаа төлөө хүүхдээс хувиараа төлбөр, хураамж авах зэрэг
ашиг сонирхлын зөрчлөөс зайлсхийх нь зүйтэй (40-р хуудасны Зохицуулалтын
стандарт 1, Заавар 2, www.inee.org цахим хуудаснаас Багшийн цалин хөлсний
тухай удирдамжийг үзнэ үү).
3. Ёс зүйн дүрмээр багш болон боловсролын бусад ажилтны зан үйлийн
стандартыг тогтоодог. Эдгээр стандартыг сургалтын орчин болон боловсролын
арга хэмжээ, үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөнө. Үүнийг мөрдөөгүй хүмүүст
ногдуулах хариуцлагыг ёс зүйн дүрэмд тодорхой тусгах хэрэгтэй. Ёс зүйн
дүрэмд багш, ажилтны хүлээх дараах үүрэг багтана. Үүнд:
− суралцагчийг чадварынх нь хүрээнд хүндэтгэх, хамгаалах, тэдний сурч
боловсрох эрхийг хангах
− биеэ авч явах байдал болон ёс зүйн хэм хэмжээг өндөрт баримтлах
− бүх суралцагчид хүлээн зөвшөөрөх үл ялгаварлах орчныг бүрдүүлэхийн
тулд боловсрол эзэмшихэд тулгарч буй саад бэрхшээлийг арилгах
− бэлгийн болон бусад дарамт, суралцагчийн хөдөлмөрийн болон бэлгийн
мөлжлөг, айлган сүрдүүлэх, хүчирхийлэх, ялгаварлан гадуурхах зэргээс
ангид хамгаалагдсан, эрүүл, тэгш байдлыг хангасан орчныг бүрдүүлэх
− хүний эрх болон үл ялгаварлах зарчимтай зөрчилдсөн мэдлэг, үйлдлийг
заахгүй, дэмжихгүй байх
− ажил таслахгүй байж цаг баримтлах.
(Ёс зүйн дүрмийн үлгэрчилсэн загварыг www.inee.org/inee-minimum-standards
цахим хуудсанд буй ОБҮБС-ний гарын авлагаас, 67-68, 70-р хуудасны Хүртээмж ба
сургалтын орчны стандарт 2, Заавар 4, 9-ийг, 101-р хуудасны Багш ба боловсролын
бусад ажилтны стандарт 3, Заавар 4-ийг үзнэ үү).
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Багш ба боловсролын бусад ажилтны стандарт 3:
Дэмжлэг ба зөвлөн туслах
Багш болон боловсролын бусад ажилтанд дэмжлэг үзүүлж зөвлөн туслах тогтолцоог үр
дүнтэй хэрэгжүүлнэ.

Гол үйл ажиллагаа (Заавартай холбож уншина)
•
•
•

•
•

•

Заах ба суралцах үйл ажиллагаанд зориулсан материал болон зай талбайг
хангалттай хэмжээнд байлгана (Заавар 1-ийг үзнэ үү).
Багш, боловсролын бусад ажилтныг идэвхжүүлэх, дэмжихийн тулд тэднийг
мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагаанд хамруулна (Заавар 2, 3-ыг үзнэ үү).
Багш, боловсролын бусад ажилтныг тогтмол үнэлэх, хяналт тавих, дэмжлэг
үзүүлэх ил тод, хариуцлагатай, хяналт-шинжилгээний механизм бүрдүүлнэ
(Заавар 2-3-ыг үзнэ үү).
Багш, боловсролын ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг тогтмол зохион
байгуулж, баримтжуулан, хэлэлцдэг байна (Заавар 4-ийг үзнэ үү).
Суралцагчдад багш, боловсролын бусад ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн
талаар санал дүгнэлт тогтмол өгөх боломжийг бүрдүүлнэ (Заавар 5-ыг үзнэ
үү).
Багш, боловсролын бусад ажилтанд тохирсон, хүртээмжтэй, бодит амьдралд
нийцсэн нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлнэ (Заавар 6-г үзнэ үү).

Заавар
1. Заах ба суралцах үйл явцад зориулсан материал болон сургалтын зай талбай
нь багш, боловсролын бусад ажилтанд хичээлээ заах, үр дүнтэй ажиллахад
тохиромжтой байвал зохино. (71-75-р хуудасны Хүртээмж ба сургалтын орчны
стандарт 3, 81-р хуудасны Заах ба суралцах стандарт 1, Заавар 2, 88-р хуудасны
Заах ба суралцах стандарт 2, Заавар 5-ыг үзнэ үү).
2. Дэмжлэг үзүүлэх болон хяналт-шинжилгээ хийх механизм: Удирдлага, хяналт,
хариуцлагын тогтолцоог үр дүнтэй хангах нь багшид мэргэжлийн дэмжлэг
үзүүлэх, тэднийг идэвхжүүлэх, сургалтын чанарыг сайжруулахад чухал ач
холбогдолтой. Энэ тогтолцоог боловсролын эрх бүхий байгууллагын удирдлага
дор боловсролын үйлдвэрчний эвлэл, орон нутгийн төлөөлөл, холбоо
нийгэмлэг, НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллага, ТББ-ын оролцоотойгоор аль болох
өргөн цар хүрээ хамран бүрдүүлэх хэрэгтэй. Ментор хийх, бие биедээ үзүүлэх
харилцан дэмжлэг нь багш, боловсролын ажилтныг ажлын гүйцэтгэлээ
сайжруулахад чиглэсэн зорилго, шаардлагатай алхмыг тодорхойлоход тусалж,
тэднийг идэвхжүүлж өгдөг (31-35-р хуудасны Олон нийтийн оролцооны
стандарт 1, Заавар 1-5, 87-р хуудасны Заах ба суралцах стандарт 2, Заавар 3,
ЮНЕСКО/ОУХБ-ын Багшийн статусын талаарх зөвлөмж (1966)-ийг үзнэ үү).
3. Чадавхжуулах, мэргэжил дээшлүүлэх, сургалт: Ямар чиглэлээр чадваржих
хөтөлбөрт хамрагдах хэрэгцээ байгааг болон хамгийн чухал тэргүүлэх чиглэлийг
тодруулах, идэвхжүүлэх, урамшуулах асуудлаар багш болон боловсролын
бусад ажилтантай зөвлөлдөх нь чухал. Энэ нь багш, мэргэжилтнийг бэлтгэх,
Багш болон боловсролын бусад ажилтан
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мэргэжил дээшлүүлэх чиглэлээр ямар хэрэгцээ болон боломж байгааг
тогтооход тусална. Чадавхжуулах, сургалт, мэргэжил дээшлүүлэх ажлыг үл
ялгаварлах зарчмаар хэрэгжүүлбэл зохино (87-р хуудасны Заах ба суралцах
стандарт 2, Заавар 3-ыг үзнэ үү).
4. Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ: Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг сайн зохион
байгуулах нь сайн гүйцэтгэлийг бий болгоход дэмжлэг болдог. Багш,
боловсролын ажилтны ажлын үр дүн, үр бүтээлийг үнэлэхдээ тулгамдаж буй
асуудал болон цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлох ярилцлагыг хүн
бүртэй хийх нь зүйтэй.
Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд дараах асуудлыг хамруулж болно. Үүнд:
− Хичээлийн явцаас ажиглах, үнэлэх шалгуур үзүүлэлт боловсруулах
− санал дүгнэлт өгөх
− ахиц дэвшил, өсөлтийг хэмжих зорилго, зорилт дэвшүүлэх
(Доорх Заавар 5, 99-100-р хуудасны Багш ба боловсролын бусад ажилтны стандарт
2, Заавар 3-ыг үзнэ үү).
5. Суралцагчийн оролцоо: Суралцагчийг ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ, дүгнэлтийн
үйл явцад оролцуулах нь чухал. Энэ нь сургалтын орчны бүх асуудлыг ойлгож
сургалтын чанарыг сайжруулахад тустай. Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний
нэг хэсэг болгон суралцагчаас хөндлөнгийн хяналт-шинжилгээ хийж буй
талд өөрийн санал дүгнэлтээ тогтмол өгөх боломжтой. Ингэхдээ багшийн
гүйцэтгэл, зан төлөв, сургалтын орчин болон хамгааллын асуудлыг хамруулж
санал дүгнэлтээ өгч болно.
6. Нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг ба сайн сайхан байдал: Гамшиг, онцгой байдлын
үед хямралаас шалтгаалан бэлтгэгдсэн, туршлагатай багш, боловсролын
ажилтан ч гэсэн барьц алдах магадлалтай. Тэд шинэ сорилт, үүрэг
хариуцлагатай тулгарснаар сэтгэлзүйн хувьд хямралд орох боломжтой байдаг.
Нөхцөл байдалд дасан зохицох болон суралцагчид заах чадвар нь өөрийнх нь
сайн сайхан байдал, өөрт нь үзүүлэх дэмжлэгээс хамаардаг (69-70-р хуудасны
Хүртээмж ба сургалтын орчны стандарт 2, Заавар 8-9, 75-р хуудасны Хүртээмж
ба сургалтын орчны стандарт 3, Заавар 8, 83-84-р хуудасны Заах ба суралцах
стандарт 1, Заавар 6-г үзнэ үү).
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Стандарт 2
Төлөвлөлт ба
Хэрэгжүүлэлт
Боловсролын
үйл ажиллагаа нь
ажиллагааныолон
улсын болонба
үндэсний бодлого,
хууль тогтоомж,
стандарт, төлөвлөгөө
болон гамшигт өртсөн
хүн амын боловсролын
хэрэгцээнд анхаарлаа
хандуулна.

Стандарт 1
Хууль Тогтоомж, Бодлого
Боловсруулалт
Боловсролын
салбарын удирдлага
нь үнэ төлбөргүй, тэгш
хамруулаххүртээмжтэй
боловсролын чанартай
үйлчилгээг тасралтгүй
үргэлжлүүлэх, сэргээх
асуудалд нэн тэргүүнд
анхаарна.

Боловсролын Бодлого

Суурь стандарт
Олон Нийтийн Оролцоо, Зохицуулалт, Дүн шинжилгээ

Олон улсын эрх зүйн баримт бичиг, тунхаглалд бүх хүн сурч боловсрох эрхтэйг
заасан байдаг. Энэ эрхийг хүндэтгэж, хамгаалж, биелүүлэх нь эрх баригчид болон
олон улсын хамтын нийгэмлэгийн үүрэг хариуцлага юм. Үзэл бодлоо чөлөөтэй
илэрхийлэх, үл ялгаварлах, нийгмийн болон боловсролын бодлогын шийдвэр
гаргахад дуу хоолойгоо илэрхийлэх эрх нь сурч боловсрох эрхийн салшгүй хэсэг
билээ.
Онцгой байдлын эхний үе шатаас сэргээн босгох үе хүртэл эдгээр эрхийг
хамгаалах нь нэн чухал юм. Үүний тулд боловсролын эрх бүхий байгууллага, гол
оролцогч талууд онцгой байдлын үеийн боловсролын төлөвлөгөөг боловсруулан
хэрэгжүүлэх бөгөөд төлөвлөгөөнд дараах зүйлийг анхаарна. Үүнд:
• үндэсний ба олон улсын боловсролын стандарт, бодлогод нийцсэн байх
• сурч боловсрох эрхийг хангах үүргийг тусгах
• гамшиг, хямралд өртсөн хүмүүсийн сурч боловсрох хэрэгцээнд хариу арга
хэмжээ авах болон тэдний эрхийг хангах ажлыг тусгах
• хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших боломжийг хангах алхмуудыг тусгах
гамшгийн бэлэн байдал, гамшгийн үеийн хариу арга хэмжээ болон урт
хугацааны хөгжлийн уялдаа холбоог хангах
Бодлого, хөтөлбөр, үйл ажиллагааны төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлтэд орон нутгийн
оролцоог хангах нь гамшгийн бэлэн байдал болон гамшгийн үеийн хариу арга
хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой.
Жендерийн тэгш байдлыг дэмжих, олон янз байдлыг хүндэтгэн үзэх үүднээс
онцгой байдлын үеийн боловсролын бодлого, хөтөлбөр нь Хүүхдийн эрхийн тухай
конвенцын заалт, Бүх нийтийн боловсрол, Мянганы хөгжлийн зорилтуудтай
сайтар уялдах хэрэгтэй. Эдгээр баримт бичиг нь хүйс, шашин шүтлэг, үндэс угсаа,
хэл соёл, хөгжлийн бэрхшээлээс үүдсэн ялгаварлан гадуурхалт зэрэг ялгаварлан
гадуурхалтын бүх хэлбэрээс хамгаалахад чиглэсэн боловсролын бодлого, хууль
тогтоомжийг дэмждэг.

Боловсролын бодлого
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Боловсролын бодлогын стандарт 1:
Хууль тогтоомж, бодлого боловсруулалт
Боловсролын салбарын эрх бүхий байгууллагууд үнэ төлбөргүй, тэгш хамран сургах
чанартай боловсролыг тасралтгүй хүргэх, сэргээх асуудалд нэн тэргүүнд анхаарна.

Гол үйл ажиллагаа (доорх заавартай холбож уншина)
•

•

•

•

•

•

•

Боловсролын салбарын барилга байгууламж, суралцагч, багш, боловсролын
бусад ажилтныг олон улсын хүмүүнлэгийн ба хүний эрхийн тухай хуулиар
хамгаалсан байдгийг үндэсний боловсролын хууль тогтоомж, дүрэм журам,
бодлогоор баталгаажуулна (Заавар 1-ийг үзнэ үү).
Үндэсний боловсролын хууль тогтоомж, дүрэм журам, бодлогод сурч
боловсрох эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах, хангах асуудлыг тусгахын зэрэгцээ
боловсролын тасралтгүй байдлыг хангана (Заавар 1-2-ыг үзнэ үү).
Боловсролын барилга байгууламжийг сэргээн барих болон өөр
байгууламжаар орлуулан ашиглахад аюулгүй байдлыг хангах талаар хууль
тогтоомж, дүрэм журам, бодлогод тусгана (Заавар 1-2-ыг үзнэ үү).
Тэгш хамруулах, оролцоог хангасан үйл явцын дагуу хийж гүйцэтгэсэн
дүн шинжилгээнд тулгуурлан хууль тогтоомж, дүрэм журам, бодлогыг
боловсруулна (Заавар 4-ийг үзнэ үү).
Үндэсний боловсролын бодлогот онцгой байдлын үед шуурхай арга хэмжээ
авах нөхцөлийг хангасан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хууль тогтоомж
болон төсвийг тусгана (Заавар 5-6- г үзнэ үү).
Хууль тогтоомж, дүрэм журам, бодлого нь дүрвэгсдэд өөрийн харъяа улс,
орон нутгийн сургалтын хөтөлбөр, хэлийг ашиглах боломжийг олгоно
(Заавар 7-г үзнэ үү).
Хууль тогтоомж, дүрэм журам, бодлогот ТББ болон НҮБ-ын төрөлжсөн зэрэг
төрөөс ангид байгууллагууд онцгой байдлын үеийн боловсролын хөтөлбөр
боловсруулж хэрэгжүүлж болохыг заасан байна (Заавар 8-ыг үзнэ үү).

Заавар
1. Үндэсний эрх бүхий байгууллага нь олон улсын хүний эрхийн баримт бичигт
заасны дагуу сурч боловсрох эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах, хангах үүрэгтэй. (7-р
хуудасны Танилцуулга бүлгийг үзнэ үү).
Хүний эрхийн эдгээр баримт бичигт хүн амыг тэр дундаа хүүхэд залуусыг
онцгойлон асран халамжлах тухай олон улсын дүрэм журам багтана. Үүнд
хоол тэжээл, амралт чөлөөт цаг, соёл, дарамт хүчирхийллээс сэргийлэх, бага
насны (6 хүртэлх насны) хүүхдийн боловсрол зэрэг чиглэлийг хамруулна. Тэр
дундаа Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц нь хүүхдийн сурч боловсрох эрх болон
хүүхдэд нөлөөлж буй шийдвэрийн талаар зөвлөлдөх эрх, хүндэтгэлтэй хандах
боломжоор хангагдах эрх, эрхээ мэдэх эрх зэрэг боловсролын үйлчилгээ авах
явц дах тэдний эрхийн асуудалд анхаардгаараа онцгой ач холбогдолтой (34-35р хуудасны Олон нийтийн оролцооны стандарт 1, Заавар 5, 60-62-р хуудасны
Хүртээмж ба сурах орчны стандарт 1, Заавар 1-2, 82-84-р хуудасны Заах ба
суралцах стандарт 1, Заавар 5-6-г үзнэ үү).
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Суралцагч, багш, боловсролын бусад ажилтан болон боловсролын барилга
байгууламж нь иргэний статустай байх ба бүх улс оронд хүчин төгөлдөр үйлчилдэг
олон улсын хүмүүнлэгийн хуулийн нэг хэсэг болох Женевийн конвенцын дагуу
зэвсэгт халдлагаас хамгаалагдсан байдаг. Эрх баригчид болон олон улсын
оролцогч талууд нь дээрх хамгаалагдсан статусыг үндэсний хууль тогтоомжид
тусган бодитоор хэрэгжүүлж, боловсролын барилга байгууламжийг цэргийн
зориулалтаар ашиглахаас сэргийлэх хүчин чармайлтыг дэмжих хэрэгтэй.
Боловсролын тасралтгүй байдал ба хүүхэд хамгаалалд хүчирхийллийн нөхцөл
байдал заналхийлж байгаа тохиолдолд боловсрол болон боловсролтой
холбоотой хүний эрх, хүмүүнлэгийн хуулийг дэмжин сурталчлах нь нэн
тэргүүний зорилт байна. Суралцагч, боловсролын ажилтан, боловсролын
барилга байгууламж зэрэгт чиглэсэн халдлага, боловсролын байгууламжийг
эзлэн авах гэсэн үйлдлийг хянах, мэдэгдэх, тайлагнах нь нэн чухал юм. Энэ нь
хохирогчдын нэр төрийг хамгаалах, хариу арга хэмжээ авах, мөрдөн шалгах,
шүүх ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд тустай (65-69-р хуудасны Хүртээмж ба сурах
орчны стандарт 2, Заавар 1, 3-4, 6-7-г үзнэ үү).
2. Үндэсний боловсролын хууль тогтоомж, бодлого нь бүх нийтийн боловсролын
тасралтгүй байдлыг хангах ёстой. Үндэсний болон орон нутгийн түвшинд
сургуулийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд өмнө нь тохиолдож байсан,
болзошгүй, байнга тохиолддог аюулыг тусгавал зохино. Эдгээрт боловсролын
салбарт сөрөг үр дагавар байнга бий болгодог үер гэх мэт жижиг хэмжээний
гамшиг, аюулт үзэгдэл ч хамаарна. Мөн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд
эмзэг бүлгийн хүүхэд, залуучуудын онцлог хэрэгцээг тусгах хэрэгтэй.
Боловсролын салбарын гамшгаас хамгаалах, хариу арга хэмжээний тухай
хууль байхгүй улс оронд гамшиг, онцгой нөхцөл байдал нь ийм хуультай болох
боломж олгодог (44-45-р хуудасны Дүн шинжилгээний стандарт 1, Заавар 3,
70-71-р хуудасны Хүртээмж ба сургалтын орчны стандарт 2, Заавар 11, 88-р
хуудасны Заах ба суралцах стандарт 2, Заавар 6-г үзнэ үү).
Боловсролын бодлого, хөтөлбөрт сургуулийн өмнөх насны хүүхэд, тэдний эцэг
эх, асран хамгаалагчдад зориулсан бага насны хүүхдийн хөгжлийн үйлчилгээг
хамруулах нь зүйтэй. Үүнд дараах үйлчилгээг хамруулж болно:
• бага насны хүүхдийн асаргаа ба эцэг эхийн бүлэг
• тоглоомын бүлэг
• бага насны хүүхдийг аюулгүй орчинд үйл ажиллагаанд хамруулах
• эрүүл мэнд, хоол тэжээл ба бусад үйлчилгээтэй холбох
Залуучуудад чиглэсэн үндэсний бодлоготой улс оронд онцгой байдал нь
залуучуудад хандсан салбар хоорондын үйл ажиллагааг бэхжүүлэх боломж
олгодог. Ийм бодлого байхгүй улсын хувьд холбогдох оролцогч талууд нь
хямралын үед залуучуудын асуудал хариуцаж ажиллах байгууллагыг томилох
боломжтой. Залуучуудад чиглэсэн салбар дундын бодлого болон хөтөлбөрийн
төлөвлөлт, хэрэгжилтэд хамтын ажиллагаа өрнүүлэх нь зүйтэй. Үндэсний
түвшний залуучуудын бодлого боловсруулахдаа залуусын бүлгүүдийн олон
янз сонирхол ба нөлөө, залуусын оролцоонд бий болж буй боломж, тулгарч буй
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эрсдэл зэрэгт дүн шинжилгээ хийх хэрэгтэй. Залуучуудын бодлого нь дараах
үндэсний түвшний тогтолцоотой уялдсан байна. Үүнд:
• боловсрол
• техник, мэргэжлийн боловсрол, сургалт
• гамшгийн бэлэн байдал
(62-р хуудасны Хүртээмж ба сургалтын орчны стандарт 1, Заавар 2, SEEP
Сүлжээний Хямралын дараа эдийн засгийг сэргээн босгох суурь стандартын
Ажлын байр бий болгох стандартыг үзнэ үү).
3. Шинээр барьсан, сэргээн зассан сургуулийн аюулгүй байдал: Болзошгүй аюул,
заналхийллээс ангид, аюулгүй газрыг сонгож сургууль байгуулах бөгөөд гамшиг,
аюулыг тэсвэрлэх чадвартай байхаар төлөвлөж, барих шаардлагатай. Онцгой
байдлын үед сургуулийг түр орогнох байр болгон ашиглах нөхцөлд боловсрол
тасалдахгүй үргэлжлүүлэхээр хангалттай орон зай, тасалгаа төлөвлөх нь
зүйтэй (64-р хуудасны Хүртээмж ба сургалтын орчны стандарт 1, Заавар 9, 7273-р хуудасны Хүртээмж ба сургалтын орчны стандарт 3, Заавар 1-2, www.inee.
org/inee-minimum-standards цахим хуудсан дах ОБҮБС-ний Аюулгүй байдлыг
хангасан сургуулийн барилгын талаарх зааврыг үзнэ үү).
4. Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ: Боловсролын хууль тогтоомж, бодлогод
онцгой байдлын үед үүсэх нийгэм, эдийн засаг, аюулгүй байдал, байгаль орчин,
улс төрийн нөхцөл байдлын талаарх ойлголтыг тусгавал зохино. Ингэснээр
боловсролын төлөвлөлт, хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа нь суралцагчийн эрх ба
хэрэгцээг хангаж, нийгмийн хуваагдмал байдал буюу зөрчилдөөн даамжрахаас
зайлсхийх ач холбогдолтой.
Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээнд зөрчилдөөний үнэлгээ, хүний эрхийн
үнэлгээ, гамшгийн эрсдэл болон гамшгийн бэлэн байдлын дүн шинжилгээ
зэргийг хамруулж болно. Боловсролын эрх бүхий байгууллага болон
бусад оролцогч тал нь боловсролын асуудлыг хянаж, нөхцөл байдлын дүн
шинжилгээнд хувь нэмрээ оруулах хэрэгтэй. Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ
хийхэд орон нутгийн иргэдийг өргөнөөр оролцуулж, зөвлөлдөх нь чухал. Ийм
дүн шинжилгээг боловсролын салбарын тогтмол үнэлгээ, шинэчлэлийн үйл
явцын нэг хэсэг байлгахад боловсролын эрх бүхий байгууллага ба бусад
оролцогч тал нөлөөлөх хэрэгтэй (44-47-р хуудасны Дүн шинжилгээний
стандарт 1, Заавар 3-6-г үзнэ үү).
Эрсдэлийн дүн шинжилгээнд улс төр, захиргаа удирдлага, хүмүүнлэгийн орчин
дахь авлигын эрсдэлийн дүн шинжилгээг хамруулна. Онцгой байдлын үеийн
боловсролын хариу арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх явцад авлигатай
холбоотой асуудлыг аль болох нээлттэй ярих хэрэгтэй. Энэ нь авлигатай
тэмцэх хүчирхэг бодлого боловсруулах сайн арга зам юм. Авлигын талаарх
хэлэлцүүлэг нь авлигыг зөвтгөж зөөлрүүлэх эсхүл тухайн талын эмзэг сул
талыг сануулж дурдах утга агуулах ёсгүй (44-45-р хуудасны Дүн шинжилгээний
стандарт 1, Заавар 3-ыг үзнэ үү).
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5. Мэдээлэл хуваалцах ба мэдээллийн систем: Боловсролын бодлого
боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд оролцож буй талууд бодлого, стратеги, хариу
арга хэмжээний мэдээллийг хуваалцах хэрэгтэй. Энэ нь зөрчил мөргөлдөөн,
гамшгийг бууруулахад онцгой ач холбогдолтой. Мэдээлэл нь бүх талд
ойлгомжтой, хүртээмжтэй байх хэрэгтэй (40-41-р хуудасны Зохицуулалтын
стандарт 1, Заавар 3-ыг үзнэ үү).
Хууль тогтоомж, дүрэм журам, бодлогыг баталгаатай, бодит мэдээлэлд
үндэслэн боловсруулах шаардлагатай. Боловсролын удирдлагын мэдээллийн
системийн мэдээллийг газар нутаг, хүн амын бүлэг гамшгийн өөр өөр төрөлд
өртөмтгий байдлын мэдээлэлтэй холбох хэрэгтэй. Энэ нь үндэсний болон орон
нутгийн боловсролын төлөвлөгөөнд бэлэн байдлыг хангах стратегийн чухал
чиглэл болж өгнө. Орон нутгийн түвшинд цуглуулсан боловсролын талаарх
мэдээ, баримтыг үндэсний түвшний боловсролын удирдлагын мэдээллийн
системд оруулах нь зүйтэй (54-р хуудасны Дүн шинжилгээний стандарт 3,
Заавар 3-ыг үзнэ үү).
6. Гамшгийн бэлэн байдлыг хангах ажлын хүрээ: Боловсрол үндэсний гамшгийн
бэлэн байдлын тогтолцооны салшгүй нэг хэсэг байх ёстой. Гамшгийн үед
боловсролын салбарт үр дүнтэй, цаг алдалгүй хариу арга хэмжээ авахад
шаардлагатай нөөцийг бэлэн байлгаж, баталгаажуулбал зохино. Үндэсний,
орон нутгийн боловсролын хөтөлбөрийг дэмжигч олон улсын оролцогч
талууд нь хөгжлийн хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгон гамшгийн үед боловсролын
салбарын хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг хангах асуудлыг дэмжих
хэрэгтэй. Орон нутгийн түвшинд гамшгийн хариу арга хэмжээнд хүүхэд,
залуучуудын оролцоог сайтар хангах асуудлыг бэлэн байдлыг хангах ажлын
хүрээнд тусгах нь зүйтэй (33-35-р хуудасны Олон нийтийн оролцооны стандарт
1, Заавар 4-5, 38-р хуудасны Олон нийтийн оролцооны стандарт 2, Заавар 5,
70-71-р хуудасны Хүртээмж ба сургалтын орчны стандарт 2, Заавар 11, 88-р
хуудасны Заах ба суралцах стандарт 2, Заавар 6-г үзнэ үү).
7. Үл ялгаварлах: Боловсролын эрх бүхий байгууллага нь боловсролын
үйлчилгээг бүх бүлэгт эрх тэгш хүргэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд анхаарах
шаардлагатай. Олон улсын хууль тогтоомжид заасны дагуу дүрвэгсэд нь
тухайн улсын иргэдийн нэгэн адил боловсрол эзэмших эрхээр хангагдах ёстой.
Мөн үнэмлэх гэрчилгээ, диплом, зэрэг цол авах зэрэг илүү өндөр түвшинд
суралцах, төлбөр ба хураамжаас хөнгөлүүлэх, хүлээн авагч улсын иргэдтэй
адил нөхцөл, шаардлагатай тэтгэлэгт хамрагдах боломжийг бүрдүүлбэл
зохино. Дотооддоо нүүлгэн шилжүүлэгдсэн иргэд нь нүүлгэн шилжүүлэгдээгүй
иргэдтэй адил түвшинд боловсролын эрхээр хангагдах ба эдгээр эрх нь
үндэсний ба олон улсын хүнийэрхийн хууль, дотоодод нүүлгэн шилжүүлэх
журмаар зохицуулагдана (60-63-р хуудасны Хүртээмж ба сургалтын орчны
стандарт 1, Заавар 1-2, 4, 81-85-р хуудасны Заах ба суралцах стандарт 1, Заавар
3, 7-8, 88-р хуудасны Заах ба суралцах стандарт 2, Заавар 5-ыг үзнэ үү).
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8. Төрийн бус ба НҮБ-ын оролцогч талд суралцагч бүрийн боловсрол эзэмших
эрх болон хэрэгцээг хангахын тулд үндэсний түвшний боловсролын үйл
ажиллагаанд нэмэлт дэмжлэг үзүүлэхийг нь зөвшөөрсөн байх ёстой. Эдгээр
байгууллагат хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, барилга байгууламж барих, мөн онцгой
байдлын хариу арга хэмжээг шуурхай, аюулгүй хэрэгжүүлэх боломжийг
бүрдүүлэхэд хүлээн авагч улсын зүгээс дэмжих нь зүйтэй. Үүнд яаралтай
виз олгох боломж, сургалтын болон тусламжийн материалд гаалийн тусгай
зохицуулалтаар хангах зэрэг багтана.
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Боловсролын бодлогын стандарт 2: Төлөвлөлт ба хэрэгжилт
Боловсролын үйл ажиллагаа нь олон улсын болон үндэсний бодлого, хууль тогтоомж,
стандарт, төлөвлөгөө болон гамшигт өртсөн хүн амын боловсролын хэрэгцээнд анхаарлаа
хандуулна.

Гол үйл ажиллагаа (доорх заавартай холбож уншина)
•
•

•

•

•

Албан ба албан бус боловсролын хөтөлбөрт олон улсын болон үндэсний
хууль эрх зүйн хүрээ, бодлогыг тусгана (Заавар 1-г үзнэ үү).
Онцгой байдлын үед боловсролын үйл ажиллагааны төлөвлөлт,
хэрэгжилтийг бусад салбарын хариу арга хэмжээтэй уялдуулна (Заавар
2-ыг үзнэ үү).
Онцгой байдлын үеийн боловсролын хөтөлбөрийг үндэсний түвшний
боловсролын төлөвлөгөө, стратегитай холбож, боловсролын салбарын урт
хугацааны хөгжлийн бодлоготой уялдуулна.
Боловсролын эрх бүхий байгууллага нь ирээдүйд учирч болзошгүй болон
одоо тулгарч буй гамшгийн бэлэн байдлыг хангах, хариу арга хэмжээ авахад
чиглэсэн үндэсний, орон нутгийн боловсролын төлөвлөгөө боловсруулж,
хэрэгжүүлнэ (Заавар 3-ыг үзнэ үү).
Боловсролын бодлогыг үр дүнтэй, ил тод боловсруулах, боловсролын
хөтөлбөрүүдийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд санхүү, техник, материал ба хүний
нөөц хангалттай байна (Заавар 4-5-ыг үзнэ үү).

Заавар
1. Сурч боловсрох эрх ба боловсролын зорилтыг хангах: Албан ба албан бус
боловсролын хөтөлбөрт сурч боловсрох эрх болон боловсролын зорилтыг
хангахад чиглэсэн тэгш хамруулан сургах үйл ажиллагааг тусгах хэрэгтэй.
Энэ нь үндэсний болон олон улсын эрх зүйд нийцсэн байвал зохино (60-63-р
хуудасны Хүртээмж ба сургалтын орчны стандарт 1, Заавар 1-2, 4, 106-107, 109р хуудасны Боловсролын бодлогын стандарт 1, Заавар 1, 7-г үзнэ үү).
2. Салбар хоорондын уялдаа: Бага насны хүүхдийн хөгжил, залуучуудад чиглэсэн
үйл ажиллагаа зэрэг боловсролын хариу арга хэмжээг усан хангамж, орчны
эрүүл ахуй ба ариун цэвэр, хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдал ба хүнсний
тусламж, орон байр, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, эдийн засгийн сэргээн босголт
зэрэг бусад салбартай уялдуулах хэрэгтэй (46-47-р хуудасны Дүн шинжилгээний
стандарт 1, Заавар 6, 64-р хуудасны Хүртээмж ба сургалтын орчны стандарт
1, Заавар 9, 68-72-р хуудасны Хүртээмж ба сургалтын орчны стандарт 3; Сфер
гарын авлага; SEEP Cүлжээ: Хямралын дараа эдийн засгийг сэргээн босгох
суурь стандартын Ажлын байр бий болгох болон Бизнес хөгжүүлэх стандартыг
үзнэ үү).
3. Үндэсний ба орон нутгийн боловсролын төлөвлөгөөнд одоогийн буюу ирээдүйд
тохиож болзошгүй гамшиг, онцгой байдлын үеийн хариу арга хэмжээг тусгах нь
зүйтэй. Үүнд салбар хоорондын зохицуулалт дах шийдвэр гаргах үйл явц, уялдаа
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зохицуулалт, аюулгүй байдал, хамгааллын тогтолцоо зэргийг тодорхойлно.
Нөхцөл байдлын талаарх үнэлгээнд үндэслэн төлөвлөгөөг боловсруулах
бөгөөд зөрчилдөөн болон гамшгийг эрт зарлан мэдээлэх шалгуур үзүүлэлт,
тогтолцоог тусгавал зохино. Үүнийг боловсролын зохих бодлогоор дэмжинэ.
Түүнчлэн үндэсний ба орон нутгийн төлөвлөгөөг тогтмол шинэчилэх тогтолцоо
бий болгох хэрэгтэй (24-25-р хуудасны Орон нутгийн иргэдийн оролцооны
стандарт 1, Заавар 4, 31-32-р хуудасны Орон нутгийн иргэдийн оролцооны
стандарт 2, Заавар 1, 37-38-р хуудасны Дүн шинжилгээний стандарт 1, Заавар
3, 109-110-р хуудасны Боловсролын бодлогын стандарт 1, Заавар 4-ийг үзнэ
үү).
4. Нөөц: Үндэсний эрх бүхий байгууллага, хүмүүнлэгийн байгууллага, хандивлагч,
ТББ, орон нутаг болон бусад оролцогч тал гамшиг, онцгой байдлын үеийн
боловсролын үйлчилгээг хүргэх хангалттай санхүүжилт бүрдүүлэхэд хамтран
ажиллах хэрэгтэй. Нөөцийн зохицуулалтыг тухайн улс өөрөө хариуцах бөгөөд
одоо хэрэгжиж буй зохицуулалтын тогтолцоотой уялдах хэрэгтэй. Нөхцөл
байдлын хувьд боломжтой гэж үзвэл, нөөцийг дараах чиглэлээр тэнцвэртэй
хуваарилна.
- нэмэлт анги танхим, ном сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүн зэрэг
материаллаг эд зүйл
- багшийн болон зөвлөн дэмжих сургалт, сургалтын хэрэглэгдэхүүн зэрэг
чанарын бүрэлдэхүүн
Боловсролын үйл ажиллагаа халдлагад өртөхөд системтэй, төвлөрсөн
байдлаар тайлагнах болон боловсролын салбарын мэдээ баримт цуглуулах,
дүн шинжилгээ хийх, солилцоход зориулж нөөц хуваарилах нь зүйтэй (28р хуудасны Орон нутгийн иргэдийн оролцооны стандарт 2, Заавар 1, 31-32р хуудасны Зохицуулалтын стандартын 1, Заавар 1-2, 37-38-р хуудасны Дүн
шинжилгээний стандарт 2, Заавар 2, 46-47-р хуудасны Дүн шинжилгээний
стандарт 3, Заавар 3, 49-р хуудасны Дүн шинжилгээний стандарт 4, Заавар 3-4,
63-65-р хуудасны Хүртээмж ба сургалтын орчны стандарт 2, Заавар 7-г үзнэ үү).
5. Ил тод, хариуцлагатай байдал: Авлигаас (мөнгөн болон мөнгөн бус) сэргийлэх
үйл ажиллагаа бүхий бодлогын төлөвлөлт болон хэрэгжилттэй холбоотой
мэдээллийг үндэсний болон орон нутгийн засаг захиргаа, олон нийт,
хүмүүнлэгийн байгууллага харилцан хуваалцах хэрэгтэй. Хяналт-шинжилгээг
үр дүнтэй болгож, хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд ил тод байдал нэн чухал юм.
Авлигын талаарх гомдлыг шийдвэрлэх тогтолцоо нь нууцлалыг хангасан,
тухайн соёлд тохирсон байвал зохино. Үүнд иргэдийг авлигын талаар
мэдээлэхийг нь дэмжсэн, мэдээлсэн хүмүүсийг хамгаалахад чиглэсэн бодлого
багтана (33-р хуудасны Зохицуулалтын стандарт 1, Заавар 5, 37-38-р хуудасны
Дүн шинжилгээний стандарт 1, 3, 109-110-р Боловсролын бодлогын стандарт
1, хуудасны Заавар 4-ийг үзнэ үү).
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ХАВСРАЛТ 1: Нэр томьёоны тайлбар
Хүртээмж: албан ба албан бус боловсролын хөтөлбөрт хамрагдах, оролцох,
төгсөх боломжийг хэлнэ. Хүртээмжийг хязгаарлаагүй нөхцөлд энэ нь суралцагч
боловсролын хөтөлбөрт оролцож, дүүргэхэд бодит, санхүү, материал, аюулгүй
байдал, дэд бүтэц, байгууллага, институцийн болон нийгэм-соёлын саад бэрхшээл
байхгүй гэсэн утгыг илэрхийлнэ.
Эгэх хариуцлага: гамшигт өртсөн талуудын хэрэгцээ, тулгамдсан асуудал, чадавх,
нөхцөл байдлыг харгалзсан арга хэмжээ ба шийдвэрийн мөн чанар, шалтгааны
тайлбар юм. Эгэх хариуцлага нь санхүүгийн нөөц ашиглалт гэх мэт удирдлагын
үйл явцын ил тод байдлыг хангах тухай асуудал юм. Энэ нь эрхийнхээ талаар дуу
хоолой хүргэх ба үүнд нь эрх ба хариу арга хэмжээ авах үүргийг хамруулсан ойлголт
юм. Боловсролын салбарын хувьд эгэх хариуцлага гэдэг нь суралцагчийн мэдлэг,
чадвар, хандлага, багшийн зан үйл, сургууль болон тогтолцооны ажлын гүйцэтгэл
зэрэг үйлчилгээг чанартай хүргэх боловсролын үйлчилгээ үзүүлэгчдийн үүрэг
хариуцлагын асуудал юм.
Үнэлгээ: 1) боловсролын үйл ажиллагааг төлөвлөх, онцгой байдлын үеийн
хариу арга хэмжээг авахаас өмнө хэрэгцээ шаардлага, дутагдаж байгаа зүйлс
болон боломжтой хөрөнгө нөөцийг тодорхойлоход чиглэсэн арга хэмжээ, 2)
суралцагчийн суралцах явц, амжилтын сорил. “Сургалтын үр дүнгийн үнэлгээ”
нь боловсролын хөтөлбөрийн хүрээнд тодорхойлсон үнэлгээний хэлбэр юм.
ОБҮБС-ний багц аргачлалаас (www.inee.org/inee-minimum-standards) үнэлгээний
олон аргыг үзэх боломжтой. Ихэнх тохиолдолд үнэлгээний аргачлалыг тодорхой
орчин, нөхцөл байдалд өөрчилж тохируулан ашиглах хэрэгтэй.
Чадавх: хувь хүн, орон нутаг, нийгэм, байгууллагат тодорхойлсон зорилгодоо
хүрэхэд нь туслах давуу тал, шинж чанар, нөөц боломжуудыг нэгдэл.
Чадавхыг бэхжүүлэх: Хүн болон байгууллагыг дэвшүүлсэн зорилгодоо хүрэхэд
нь туслах мэдлэг, чадвар, ур чадвар, зан төлөвийг бэхжүүлэх үйл явц.
Хүүхдэд ээлтэй орон зай ба сургууль: Орон нутгийн зүгээс хүүхдийн сурч боловсрох,
амралт чөлөөт цагаа үр дүнтэй өнгөрүүлэх, тоглож наадахад нь зориулж бүтээн
байгуулсан аюулгүй, тохиромжтой орчин болон сургуулийг хэлнэ. Хүүхдэд ээлтэй
орон зайд эрүүл мэнд, хоол тэжээл, нийгэм-сэтгэл зүйн дэмжлэг, хэвийн болон
тасралтгүй байдлыг сэргээх бусад үйл ажиллагаа зохион байгуулах боломжтой.
Хүүхдэд ээлтэй орон зайг оролцоонд суурилсан хэлбэрээр төлөвлөж, хэрэгжүүлэх
ба хүүхдийн тодорхой насны бүлэг эсхүл холимог насны бүлгийг хамруулж болно.
Онцгой байдлын эхэн үеэс сэргээн босгох үе хүртэл хүүхдэд ээлтэй орон зай,
сургуулийг байгуулж ажиллах нь чухал ач холбогдолтой.
Хүүхэд хамгаалал: дарамт, мөлжлөг, үл хайхрах ба хүчирхийллийн бүх хэлбэр,
тухайлбал дээрэлхэх, бэлгийн мөлжлөг, үе тэнгийнхэн, багш, боловсролын
бусад ажилтны зүгээс ирэх хүчирхийлэл, мөн байгалийн аюулт үзэгдэл, зэвсэгт
халдлага, миньжүүлсэн талбай, зэвсэглэсэн цэрэг дайчид, байлдааны галын
шугам, улс төрийн заналхийлэл, зэвсэгт хүчин буюу зэвсэгт бүлэглэлд элсүүлэх
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зэргээс ангид, хамгаалагдсан байх.
Хүүхэд: 0-18 насны бүх хүн. Энэ насны ангилалд өсвөр насныхны (10-19 насны)
дийлэнх нь багтдаг бөгөөд энэ нь 15-24 насны залуучуудын ангилалтай давхацдаг
(доор хэсэг дэх “залуучууд”-ын тодорхойлолтыг үзнэ үү).
Зэвсэгт хүчин, зэвсэгт бүлэглэлтэй холбоотой хүүхдүүд: дайтаж буй зэвсэгт
хүчинд хүүхдийг хүчээр хулгайлж, элсүүлсэн эсхүл сайн дураараа нэгдсэн байх
магадлалтай. Тэд байнга зэр зэвсэг хэрэглэдэггүй ч зөөгч, тагнуулч, тогооч зэрэг
үүрэг гүйцэтгэх эсхүл ноцтой бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч байх магадлалтай.
Эдгээр хүүхэд сурч боловсрох боломжоо алдсан байдаг тул тэднийг дайчилгаанаас
суллах, нийгэмшүүлэх явцад албан ба албан бус боловсрол, түргэвчилсэн сургалт,
амьдрах ухааны ур чадвар, мэргэжлийн сургалтад хамруулах замаар тэдний
боловсролын хэрэгцээ шаардлагад тусгайлан анхаарах шаардлагатай. Ялангуяа
нөхөн сэргээх хөтөлбөрт хамрагдалгүй үлдэх хандлагатай байдаг тул охидод
онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй.
Танин мэдэхүй: бодол санаа, төсөөлөл, хандлага ойлголт, ой санамж, шийдвэр
гаргах, шалтгааныг тунгаах, асуудал шийдвэрлэх зэрэг сэтгэхүйн үйл явц.
Орон нутгийн боловсролын хороо: орон нутгийн боловсролын хэрэгцээ
шаардлагыг тодорхойлж, шийдэх зорилготой одоо ажиллаж буй эсхүл шинээр
байгуулах хороо. Гишүүдэд эцэг эх, асран хамгаалагч, багш, суралцагч, орон
нутгийн байгууллага, удирдлага, алслагдсан бүлгийн хүмүүс, иргэний нийгмийн
байгууллага, залуучуудын бүлэг, эрүүл мэндийн ажилтан зэрэг багтана.
Зөрчилдөөнийг бууруулах: 1) зөрчилдөөнд мэдрэмжтэй хандах, зөрчил,
мөргөлдөөн болон хүчирхийллийн учир шалтгааныг даамжруулахгүй байх, 2)
зөрчилдөөний шалтгааныг шийдвэрлэх, үүнд оролцогч талуудын асуудлыг
ойлгох, оролцож буй аргыг нь өөрчлөх зорилго бүхий үйл ажиллагаа. Хүмүүнлэг,
сэргээн босгох, хөгжлийн үйл ажиллагаа нь зөрчлийн нөхцөл байдалд болон урт
хугацаанд энх тайван, тогтвортой байдлыг бий болгодог. Зөрчил мөргөлдөөнөөс
сэргийлэх, зөрчлийн үеийн болон дараах арга хэмжээнд зөрчлийг бууруулах
аргачлалыг ашиглах хэрэгтэй.
Хөгжлийн бэрхшээл: бусдын адил нийгэмд эрх тэгш, бүрэн дүүрэн, үр дүнтэй
оролцоход саад болж буй хандлагын болон хүрээлэн буй орны саад, бие махбод,
сэтгэц, оюун ухаан, мэдрэхүйн эрхтний согог.
Ангилсан мэдээлэл: дэд хэсэгт хувааж ангилсан статистик мэдээлэл. Жишээлбэл
нийт хүн ам болон түүврээс авсан мэдээллийг хүйс, нас болон газар зүйн
байршлаар дүн шинжилгээ хийх боломжтой.
Гамшиг: өртсөн улс, орон нутаг, нийгмийн хувьд дотоод нөөц бололцоо, чадавхаас
нь хэтэрсэн, нийгмийн үйл ажиллагааг ноцтой тасалдуулахад хүргэсэн, хүн хүч,
материал, эдийн засаг, байгаль орчинд учирсан гарз хохирол.
Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах: гамшгийг үүсгэж буй шалтгаан, хүчин зүйлийг
шинжилж, удирдах системтэй хүчин чармайлт гаргаж, эрсдэлийг бууруулах үзэл
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баримтлал, үйл ажиллагаа. Үүнд аюулд өртөлтийг бууруулах, хүн болон эд зүйлийн
эмзэг байдлыг багасгах, хүрээлэн буй орчин болон газрын ухаалаг менежмент,
сөрөг үйл явдлаас хамгаалах бэлэн байдлыг сайжруулсан ажиллагаа гэх мэт
багтана.
Ялгаварлан гадуурхах: Хүйс, шашин шүтлэг, бэлгийн чиг хандлага, нас, үндэс
угсаа, ХДХВ-ийн халдвар болон бусад хүчин зүйлсийн улмаас хүнд ялгавартай
хандан тусламж авах, үйлчилгээ хүртэх, боломж, эрхээ эдлэх болон оролцоог нь
хаан боогдуулахад хүргэх.
Сэтгэлийн зовуурь: сэтгэлээр унах, бачимдах, сэтгэл санаа тогтворгүй болох
байдал. Энэ нь ядуурал, хэт ачаалал, аюулгүй байдал, сайн сайхан байдалд
учирч буйэсрэг аюул заналхийлэл зэрэг амьдралын хүнд хэцүү нөхцөлөөс үүдэн
тохиолддог.
“Хохирол учруулахгүй байх”: зөрчилдөөн буюу зөрчилдөөн үүсэх эрсдэлтэй
нөхцөл байдалд хүмүүнлэгийн ба хөгжлийн үйл ажиллагаанаас санамсаргүй
байдлаар бий болох сөрөг болон эерэг нөлөөг тогтооход тусалдаг арга зам
юм. Зөрчилдөөнийг улам дордуулж даамжруулахгүй харин ч нөхцөл байдлыг
сайжруулахад нэмэр болохуйц төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээнд энэ
аргачлалыг ашиглах боломжтой. “Хохирол учруулахгүй байх” арга нь зөрчил
мөргөлдөөний үед үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагын хувьд баримтлах
шаардлагатай нэн чухал арга юм.
Бага насны хүүхдийн хөгжил: 0-8 настай бага насны хүүхдийн бие махбодын эрүүл
мэнд, оюун ухааны сэргэлэн цовоо байдал, сэтгэл хөдлөлийн хувьд өөртөө итгэх
итгэл, нийгэмших чадвар, сурах бэлтгэлийг зохистой хөгжүүлэх үйл явц юм. Эрүүл
мэнд, хоол тэжээл, усан хангамж, ариун цэвэр ба эрүүл ахуй, боловсрол, хүүхэд
хамгааллын үйлчилгээтэй уялдсан цогц хөтөлбөр, нийгмийн болон санхүүгийн
бодлого зэрэг нь бага насны хүүхдийн хөгжлийн асуудалд дэмжлэг болдог.
Чанартай хөтөлбөрийн үр өгөөжийг бүх хүүхэд, гэр бүл, тэр дундаа эмзэг бүлгийн
хүн ам хамгийн ихээр хүртдэг.
Боловсролын эрх бүхий байгууллагууд: үүнд сурч боловсрох эрхийг хангах үүрэг,
хариуцлага бүхий засгийн газар болон түүний харьяа яам, хэлтэс, байгууллага,
агентлаг хамаарна. Эдгээр байгууллага нь боловсролын үйлчилгээг үндэсний,
бүсийн, орон нутгийн түвшинд хүргэх ажлыг хариуцдаг. Засгийн газрын эрх
мэдэл алдагдсан зарим тохиолдолд, ТББ болон НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллага
зэрэг засгийн газрын бус оролцогч талууд энэ үүрэг хариуцлагыг орлон гүйцэтгэх
боломжтой.
Боловсролын кластер: энэ нь дотоодын нүүлгэн шилжүүлэлтийн үед
хүмүүнлэгийн хариу арга хэмжээг боловсролын салбарт хэрэгжүүлэх чиг
үүрэгтэй байгууллага, агентлаг-хоорондын зохицуулалтын механизм юм. НҮБ-ын
Хүүхдийн Сан болон Хүүхдийг Ивээх Сан хамтран Агентлаг-хоорондын байнгын
хороо (тусдаа тайлбарласныг үзнэ үү)-гоор дамжуулан 2007 онд боловсролын
кластерыг олон улсын түвшинд байгуулсан билээ. Бусад байгууллага тухайн
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улс орны боловсролын кластерыг тэргүүлж болох ч боловсролын яам үүнд
идэвхтэй оролцдог. Дүрвэгсэдтэй холбоотой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд
НҮБ-ын Дүрвэгсдийн асуудал хариуцсан агентлаг тус кластерыг тэргүүлдэг.
Боловсролын кластер нь гамшиг, хямралын үед хүмүүнлэгийн хариу арга хэмжээ
авах чадавхыг бэхжүүлэх үүргийг хүлээдэг. Кластер нь хүмүүнлэгийн тусламжийн
үеийн манлайлал, хариуцлагын тогтолцоог боловсролын салбарт урьдчилан
тодорхойлж, хангах ёстой.
Онцгой байдлын үеийн боловсрол: гамшиг, хямралын үед бага насны хүүхдийн
хөгжил, бага, дунд, албан бус, техник мэргэжил, дээд болон насанд хүрэгчдийн
боловсролын үйлчилгээг бүх насны иргэдэд чанартай хүргэх үйл явц. Онцгой
байдлын үеийн боловсрол нь амь насыг аврах, хамгаалахад туслах бие махбод,
нийгэм-сэтгэл зүйн ба танин мэдэхүйн мэдлэг, чадварыг олгодог.
Боловсролын хариу арга хэмжээ: Онцгой байдлын эхний үеэс эхлэн сэргээн
босгох үе шат хүртэл хүмүүсийн боловсролын хэрэгцээ шаардлага болон сурч
боловсрох эрхийг хангахад чиглэсэн үйлчилгээг хүргэх үйл явц.
Онцгой байдал: улс, орон нутгийн тогтвортой байдал алдагдаж, хэвийн байдалд
орж амжаагүй нөхцөл байдал.
Албан боловсрол: сургууль, коллеж, их сургууль, боловсролын бусад байгууллагын
тогтолцоогоор олгож буй суралцах боломж. Үүнд ихэвчлэн 5-7 наснаас эхлэн 2025 хүртэлх насны хүүхэд, залуучуудад чиглэсэн (өдрийн сургалттай) боловсролыг
хамруулдаг. Энгийн үед албан боловсролыг боловсролын яам хариуцдаг
бол онцгой байдлын үед боловсролын бусад оролцогч тал дэмжлэг үзүүлэх
боломжтой.
Жендэр: эмэгтэй, эрэгтэй хүний үүрэг, хариуцлага, түүнийг тодорхойлогч хүчин
зүйлс болон нийгэмд үнэлэгдэх үнэлэмжийг хэлнэ. Дээрх хэв шинж нь соёлын
хувьд харилцан адилгүй бөгөөд цаг хугацааны явцад өөрчлөгддөг. Жендерийг
эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн бодож, сэтгэж, үйлдэж байгааг нийгэмд хэрхэн
хүлээж авч байгаагаар тодорхойлдог. Эдгээр зан үйлийг гэр бүл, сургууль, шашны
номлол, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан сурч мэддэг. Жендэрийн
үүрэг, хариуцлага, тодорхойлогч хүчин зүйлс нь нийгмийн өөрчлөлтийг даган
өөрчлөгдөж болно.
Жендэрийн тэнцвэрт байдал: эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс болон охид хөвгүүдийн
тооны харьцаа ойролцоо буюу тэнцүү байх. Үүнийг эрэгтэй, эмэгтэй хүний аль
алиных нь ашиг сонирхлыг харгалзан үзэж, хамгаалах үүднээс үйл ажиллагаа
болон шийдвэр гаргах үйл явцад оролцох оролцоог хангаж хэрэгжүүлнэ.
Жендэрийн тэнцвэрт байдал нь боловсролын салбарын болон олон улсын,
үндэсний байгууллагат ажиллаж буй эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн тооны харьцаатай
хамааралтай. Тэр дундаа багшийн хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой чухал асуудал
юм. Бүх түвшинд жендэрийн тэнцвэрт байдал хангагдсанаар эрэгтэй, эмэгтэй
хүмүүс, охид хөвгүүдэд бодлого, хөтөлбөрийн үзүүлэх үр нөлөө харилцан адилгүй
байдаг талаар хэлэлцэх, шийдвэрлэх боломжийг олгодог.
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Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл: жендэрийн ялгаан дээр үндэслэсэн аливаа хор
уршигтай үйлдэл. Эмэгтэйчүүд нийгэмд эзлэх байр суурь нь доогуур байгаагаас
болж жендэрт суурилсан хүчирхийлэлд өртөх хандлага илүү байдаг. Эрэгтэй
хүн болон хөвгүүд ч мөн бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч болох магадлалтай.
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн мөн чанар, цар хүрээ нь соёл уламжлал, улс
орон, бүс нутаг бүрд харилцан адилгүй байдаг. Жишээлбэл:
• бэлгийн хүчирхийлэл, үүнд бэлгийн мөлжлөг ба дарамт, биеэ үнэлэхийг
албадах, албадлагын болон насанд хүрээгүй хүүхдийн гэрлэлт
• гэр бүлийн хүчирхийлэл, үүнд бие махбод, оюун санааны болон сэтгэлзүйн
дарамт
• хор хөнөөлтэй уламжлалт ёс заншил, үүнд эмэгтэй хүний бэлэг эрхтнийг
зэрэмдэглэх, гэр бүлийнхээ нэр төрийг гутаасны төлөө цаазлах, бэлэвсэрсэн
хүнд үлдээх өв буюу бэлэвсэн эхнэр нас барсан нөхрийнхөө эрэгтэй
хамаатантай гэрлэх гэх мэт.
Аюул: амь нас алдах, бэртэж гэмтэх, эд хөрөнгийн хохирол учрах, нийгэм эдийн
засгийн хямрал, байгаль орчны доройтол үүсгэхүйц аюул бүхий бодит үйл явдал,
үзэгдэл эсхүл хүний үйл ажиллагаа. Аюул нь байгалийн болон хүний хүчин
зүйлээс үүдсэн эсхүл аль алины нөлөөнөөс шалтгаалсан байж болно. Аюулаас
үүдэлтэй эрсдэл нь тохиолдох магадлал, давтамж, хүчин чадлаас шалтгаална.
Жишээлбэл, суурин бус эзгүй хээр нутагт 100 жилд нэг удаа тохиох жижиг газар
хөдлөлт нь хүмүүст маш бага эрсдэл учруулна. Харин хот суурин газар 5-10 жил
нэг удаа тохиох 48 цагийн дотор 3 метрт хүрэх үер буух нь учруулах хохирол ихтэй
тул эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг зайлшгүй авах шаардлагатай.
ХДХВ-ээс сэргийлэх, эмчилгээ, асаргаа, дэмжлэг: ХДХВ-ийн шинэ халдварын
тоо болон ХДХВ/ДОХ-ын халдвар авсан, өвчилсөн хүмүүст үзүүлж буй сөрөг үр
дагаврыг бууруулах зорилготой хандлага, төлөв байдлыг өөрчлөх хууль эрх зүй,
тогтолцоо, био анагаахын чиглэлийн цогц арга хэмжээ. ХДХВ-ийн халдвараас
сэргийлэх, эмчилгээ, асаргаа, дэмжлэгийг ямар бүлгийн иргэд тус өвчнөөр
халдварлах эрсдэл ихтэй байгаа, ямар төлөв байдал, хандлага халдвар ихээр
нэмэгдэхэд нөлөөлж байгаа гэх мэт өвчний тархвар зүйн ойлголтод тулгуурлан
хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Эрсдэлт зан үйлд ихэвчлэн ижил хүйстэн эрэгтэйчүүд,
мансууруулах бодис хэрэглэгч, биеэ үнэлэгч, тохиролцоонд тулгуурласан харилцаа
болон насны хэт ялгаатай бэлгийн харилцаатай хүмүүс хамаардаг.
Хүний эрх: нэр төртэй амьдрах гэсэн үг бөгөөд энэ нь хүн бүрийн хувьд салшгүй,
түгээмэл шинж чанартай байдаг учир үүнийг хүнээс хэзээ ч салгаж болохгүй зүйл
юм. Онцгой байдлын үед хүний үндсэн эрх болох үл ялгаварлах, хамгаалуулах,
амьд явах эрхийг хангахад нэн тэргүүнд анхаарах шаардлагатай. Боломжит
нөөцөд тулгуурлан бусад эрхийг шат дараатай хангах нь чухал. Боловсрол нь
хамгаалуулах, үл ялгаварлах, амьд явах эрхийг хангах чухал арга хэрэгсэл болдог
тул сурч боловсрох нь хүний үндсэн эрх гэж үздэг. Улс орнуудын хувьд бүх цаг
үед ялангуяа онцгой байдлын үед хүний эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах, хангах үүрэг
хариуцлагыг зохицуулдаг олон улсын эрх зүйн гэрээ, норматив стандартын нэгдэл
нь олон улсын хүний эрхийн хууль юм. Зөрчилдөөний үед олон улсын хүмүүнлэгийн
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ба эрүүгийн хуулийг баримталдаг. Эдгээр гэрээ, хэлэлцээр болон стандарт нь
дайсагналыг зохицуулж, энгийн иргэдийг хамгаалах, үүрэг хариуцлага нэхэх,
шаардах, тухайн улс орноос шахан гаргах зэргээр төрийн нэрийн өмнөөс үүрэг
гүйцэтгэнэ. Дүрвэгсдийн тухай хуульд мөрдлөг хавчлага, зэвсэгт мөргөлдөөнөөс
болж олон улсын хил давж нүүлгэн шилжүүлэгдсэн иргэдийн өмнө хүлээх засгийн
газрын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлсон байдаг.
Тэгш хамруулах боловсрол: хүн бүрд сурах боломжийг бий болгох, оролцох,
амжилт гаргах нөхцөлийг нь бүрдүүлэх. Энэ нь боловсролын бодлого, үйл
ажиллагаа, сургалтын хэрэгсэл, байгууламж зэрэг нь хүн бүрийн олон янз
байдлыг харгалзан бүх хүнийг тэгш хамруулахад чиглэнэ гэсэн үг юм. Ялгаварлан
гадуурхал, хэлний бэрхшээлийг арилгах дэмжлэг сул, агуулга болон сургах арга
зүй нь бүх суралцагчид үр өгөөжтэй байж чадахгүй байх зэргээс шалтгаалж
боловсролын гадна үлдэж орхигдох явдал бий болдог. Бие махбод, мэдрэхүйн
эрхтэн, сэтгэц, оюун ухааны бэрхшээлтэй хүмүүс ихэвчлэн боловсролын гадна
орхигдсон байдаг. Мөн гамшиг, онцгой байдал үүнд нөлөөлдөг. Зарим тохиолдолд
нөхцөл байдал, нийгэм, соёл, дэд бүтцийн хүчин зүйлсээс шалтгаалан өмнө нь
боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж байсан хүмүүс боловсролоос гадуур үлдэж
орхигдох тохиолдол байдаг. Тэгш хамруулах боловсрол нь оролцоо болон сурах
үйл явцад тулгарч буй дээрх саад бэрхшээлийг арилгах, заах арга зүй, хөтөлбөрийг
хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчид хүртээмжтэй, тохиромжтой болгож, сурах
эрхийг нь хангахыг хэлнэ. Мөн бүх хүнд сурч боловсрох таатай нөхцөлийг бий
болгон дэмжиж, хувь хүн бүрийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарна.
Мэдээллийн удирдлага: хэрэгцээ шаардлага, чадавх, хамрах түвшний үнэлгээ,
холбогдох хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, мэдээллийн сан, мэдээллийн дүн
шинжилгээ, мэдээлэл солилцох систем зэргээс бүрддэг. Мэдээллийн удирдлагын
хэрэгсэл, систем нь аливаа баримт мэдээллийг хэн, хэзээ, ямар зорилгоор
цуглуулах, боловсруулах, хуваалцахыг шийдэхэд оролцогч талуудад тусална.
Хичээл заах ба суралцах үйл явц: суралцагч ба багш хоорондын харилцаа.
Үнэлгээгээр тодорхойлсон хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан боловсруулсан
хөтөлбөрийн дагуу заах үйл явцыг төлөвлөх бөгөөд үүнийг багш хэрэгжүүлнэ.
Суралцагч төвтэй, оролцоонд суурилсан, тэгш хамруулсан заах ба суралцах үйл
явц бүхий боловсролыг дэмжиж, хэрэгжүүлэхэд олон нийтийг хамруулах хэрэгтэй.
Агентлаг хоорондын байнгын хороо (АХБХ): хүмүүнлэгийн тусламжийг зохицуулах,
бодлого боловсруулах, шийдвэр гаргах зорилготой агентлаг хоорондын форумыг
хэлнэ. АХБХ-г 1992 оны 6-р сард хүмүүнлэгийн тусламжийг бэхжүүлэх тухай НҮБын Ерөнхий Ассамблейн тогтоолын дагуу байгуулсан. Тус байнгын хороо нь НҮБын ба НҮБ-ын бус хүмүүнлэгийн түншлэгчдээс бүрддэг.
Дотооддоо нүүлгэн шилжүүлэгдсэн хүн (ДНШХ): олон улсын хил хязгаар
давалгүйгээр өөрийн эх орондоо аюулгүй газар эрж хайх зорилгоор гэр орноо
орхиж, дайжихад хүрсэн хүн. ДНШХ нь зэвсэгт мөргөлдөөн, гамшиг, нийтийг
хамарсан хүчирхийлэл эсхүл хүний эрхийн зөрчил гэх мэт дүрвэгсэдтэй ижил
шалтгааны улмаас дүрвэдэг. Гэвч тухайн улсын засгийн газар нь тэднийг
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дүрвэхэд хүргэснээс үл хамааран тэд эрх зүйн хувьд өөрийн улсын засгийн
газрын хамгаалалтад үлддэг. Тус улсын иргэний хувьд тэд хүний эрхийн болон
олон улсын хүмүүнлэгийн хуулийн дагуу хамгаалагдах болон бусад эрхийг эдлэх
эрхтэй.
Суралцагч: хүүхэд, залуучууд, насанд хүрэгч зэрэг боловсролын хөтөлбөрт
оролцож буй хүмүүсийг хэлэх ба үүнд албан тогтолцооны сургуулийн сурагч,
мэргэжил олгох сургалтын хөтөлбөрийн суралцагч, бичиг үсэг, тоо тооллын анги,
нийгэм хамт олныг түшиглэсэн амьдрах ухааны сургалт, үе тэнгийнхний сургалт
зэрэг албан бус сургалтын оролцогчид хамаарна.
Сургалтын үр дүн: сургалт, дамжаа, боловсролын хөтөлбөрт хамрагдсаны үр дүнд
олж эзэмшсэн суралцагчийн мэдлэг, хандлага, ур чадвар. Сургалтын үр дүн нь
ихэвчлэн суралцагчийн эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадвараар тодорхойлогддог.
Сургалтын байр: сургалтын байр, талбайн байршил.
Сургалтын зай, талбай: Заах, суралцах үйл явцыг зохион байгуулж буй орчин,
газар. Жишээлбэл, хувь хүний гэр, хүүхэд саатуулах төв, цэцэрлэг, түр хоргодох
байр ба сургууль.
Амьдрах ухаан: хувь хүн өөрийн өдөр тутмын амьдралдаа тулгарах шаардлага,
сорилтод дасан зохицож, үр дүнтэй даван туулахад хэрэг болох эерэг хандлага
бүхий ур чадварыг хэлнэ. Эдгээр нь хувь хүн болон хүний нийгэмд оролцож буй
гишүүний хувьд бодох, мэдрэх, үйлдэх, харилцахад нь тухайн хүнд тусалдаг.
Амьдрах ухааныг өөр хоорондоо уялдаа бүхий гурван бүлэгт ангилдаг. Үүнд:
- танин мэдэхүйн
- хувь хүний буюу сэтгэл хөдлөлийн
- хүн хоорондын буюу нийгмийн
Амьдрах ухаан нь мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, ашиглах, бусадтай үр дүнтэй
харилцах гэх мэт ерөнхий байж болно. Энэ ур чадвар нь эрсдэлийг бууруулах,
байгаль орчныг хамгаалах, эрүүл мэндийг дэмжих, ХДХВ-ээс сэргийлэх,
хүчирхийллээс зайлсхийх, энх тайвныг тогтоох зэрэг тодорхой агуулгыг хамарсан
байж болно. Гамшиг, хямралын үед амьдрах ухааны чадвар илүү их хэрэгтэй
болдог тул онцгой байдал болон орон нутгийн нөхцөлд нийцэх амьдрах ухааны
чадварыг олгоход онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй.
Амьжиргаа: амьдрахад шаардагдах чадвар, өмч хөрөнгө, боломж, үйл ажиллагаа.
Хөрөнгө гэдэгт санхүү, байгаль, бие бялдар, нийгэм, хувь хүний нөөц боломж
багтана. Жишээлбэл: дэлгүүр, газар, зах зээл эсхүл тээврийн системтэй харилцах
боломж. Хямрал, цочролыг даван туулж, дасан зохицож, хөрөнгө чадамжаа
хадгалж, тогтвортой сайжруулан амьжиргааны боломжийг үр хүүхэддээ өвлүүлэн
үлдээх зэрэг нь амьжиргаа тогтвортой байгаагийн шинж юм.
Албан бус боловсрол: албан боловсролын тодорхойлолтод хамаарахгүй
боловсролын үйл ажиллагааг хэлнэ (дээр дурдсан тусдаа тодорхойлолтыг үзнэ
үү). Албан бус боловсрол нь боловсролын байгууллага дотор болон түүний гадна
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зохион байгуулах бөгөөд бүх насны хүнд үйлчилдэг. Албан бус боловсрол нь
ихэвчлэн үнэмлэх, гэрчилгээ олгодоггүй. Албан бус боловсролын хөтөлбөр нь
хүүхэд, насанд хүрэгчийн боловсролын шинэ хэрэгцээг шуурхай хангахад чиглэсэн
олон янз хэлбэр, уян хатан байдал, түргэн хувирах чадвараараа онцлогтой.
Үеийнхнээсээ хоцорсон, албан боловсрол эзэмшээгүй, эсхүл насанд хүрсэн
зэрэг тодорхой бүлгийн суралцагчид зориулж албан бус боловсролыг төлөвлөж
хэрэгжүүлдэг. Сургалтын хөтөлбөр нь албан боловсрол эсхүл шинэ аргачлалд
суурилсан байж болно. Жишээлбэл: “түргэвчилсэн” сургалт, сургуулийн дараах
хөтөлбөр, бичиг үсэг ба тоо тооллын чадвар олгох сургалт гэх мэт. Албан бус
боловсрол нь албан боловсролын хөтөлбөрт хожуу ч гэсэн шилжих боломжийг
олгодог тул үүнийг зарим тохиолдолд “боловсролын хоёр дахь боломж” гэж
нэрлэдэг.
Оролцоо: үйл явц, шийдвэр гаргалт, үйл ажиллагаанд оролцох ба нөлөөлөх.
Оролцоо нь бүх хүний эрх бөгөөд хөтөлбөр боловсруулах, олон нийттэй хамтран
ажиллахад үндэс суурь болдог. Оролцоо нь чадавхаас хамааран харилцан
адилгүй байдаг. Насанд хүрэгч, хүүхэд, залуучууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн,
эмзэг бүлгийн иргэн зэрэг хүн амын бүх бүлэг бага наснаасаа эхлэн төрөл бүрийн
арга хэлбэрээр оролцож болно. Хүрч үйлчлэхэд бэрхшээлтэй, хамтран ажиллахад
төвөгтэй гэсэн шалтгаанаар ямар ч бүлгийн хүний оролцох эрхийг үгүйсгэж
болохгүй. Оролцоо нь сайн дурынх байх бөгөөд оролцоог урамшуулан, дэмжих
хэрэгтэй. Харин оролцоонд нь саад учруулж, төөрөгдүүлэх ёсгүй. Оролцоо нь
төрөл бүрийн үйл ажиллагаа, аргачлалаас бүрдэж болно. Үйлчилгээнээс хүртэх,
материаллаг нөөц нэмэрлэх, бусдын шийдвэрийг идэвхгүйгээр хүлээн зөвшөөрөх,
маш бага түвшинд зөвлөлдөх зэрэг нь идэвхгүй оролцоонд багтана. Харин
идэвхтэй оролцоонд боловсролын үйл ажиллагааны шийдвэр гаргах, төлөвлөх,
хэрэгжүүлэх үйл явцад шууд оролцох, цаг хугацаа зарцуулах зэрэг багтана.
Оролцоонд суурилсан суралцахуй: суралцагч төвтэй заах ба суралцах аргачлал.
Үүнд жижиг бүлгээр ажиллах, хийнгээ суралцах, бодит хэрэглэгдэхүүн ашиглах,
нээлттэй асуулт хариулт өрнүүлэх, үе тэнгийнхэн бие биедээ харилцан заах
зэрэг арга орно. Жишээлбэл, суралцагч математикийн ухагдахууныг ойлгохын
тулд дасгал ажил хийх эсхүл асуудлыг шийдэхийн тулд хамтран ажиллах, асуулт
асууж хариулах боломжтой. Суралцагчийг ширээний ард идэвхгүй сууж, хаалттай
асуултад хариулах, самбараас хуулах зэрэг хэв шинж агуулсан багш-төвтэй арга
зүйгээс оролцоонд суурилсан суралцах арга зүй нь эрс ялгаатай. Энэ арга зүйг
багш, боловсролын эрх бүхий байгуулага хэрэгцээ шаардлага тодорхойлох, дүн
шинжилгээ хийх, шийдэл олох, ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх
зэрэгт дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ашиглах боломжтой. Үүнд олон нийтийн
оролцоо, зохион байгуулалт, дүн шинжилгээ зэргийг хамруулж болно.
Бэлэн байдал: болзошгүй буюу тулгарч буй аюулт үзэгдэл, нөхцөл байдлын
нөлөөллийг урьдчилан таамаглаж, сэргийлэх, үр дүнтэй хариу арга хэмжээ
авах, сэргээн босгоход чиглэсэн засгийн газар, онцгой байдлын мэргэжлийн
байгууллага, олон нийт, хувь хүмүүсийн мэдлэг, чадвар.
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Урьдчилан сэргийлэх: Аюул заналхийлэл, гамшгийн (нэр томьёоны тусдаа
тодорхойлолтыг үзнэ үү) сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх арга хэмжээ.
Хамгаалалт: дарамт шахалт, мөлжлөг, хүчирхийлэл, үл хайхрах бүх хэлбэрээс
ангид байх эрх чөлөө.
Нийгэм-сэтгэл зүйн дэмжлэг: тухайн нийгэм дэх хүмүүсийн сайн сайхан байдлыг
дэмжих үйл явц, арга хэмжээ. Онцгой байдлаас болж салж тусгаарлагдсан
хүүхдийг гэр бүлд нь эргэн нэгтгэх, гамшгийн үеийн боловсролын үйлчилгээг
орон нутгийн иргэд, гэр бүл дэмжин зохион байгуулах зэрэг гэр бүл, найз нөхдийн
дэмжлэг зэрэг үүнд хамаарна.
Чанартай боловсрол: чанартай боловсрол нь зардлын хувьд үнэтэй биш,
хүртээмжтэй, жендерийн мэдрэмжтэй байж олон янз байдлыг харгалздаг. Үүнд:
1) аюулгүй, тэгш хамруулах, суралцагчид ээлтэй орчин
2) хичээлийн сэдэв, арга зүйд нарийн мэрэгшсэн, чадварлаг, бэлтгэгдсэн
багш
3) ойлгомжтой, хэл, соёл, нийгмийн хувьд суралцагчид тохирсон, тухайн
нөхцөл байдалд нийцсэн сургалтын хөтөлбөр
4) заах ба суралцах үйл явцад тохиромжтой сургалтын хэрэглэгдэхүүн
5) суралцагчийн нэр төрийг хүндэтгэсэн хичээл заах оролцооны арга болон
суралцах үйл явц
6) зохистой анги дүүргэлт, багш суралцагчийн тооны харьцаа
7) бичиг үсэг, тоо тоолол, амьдрах ухааны ур чадварын зэрэгцээ амралт
чөлөөт цаг, тоглоом, спорт, бүтээлч үйл ажиллагаанд анхаарал хандуулах
зэрэг багтана.
Сэргээн босгох: гамшигт өртсөн иргэдийн гэр орон, амьжиргаа, амьдралын
нөхцөл эсхүл нийгэм сэтгэл зүйн сайн сайхан байдлыг сэргээх, сайжруулах үйл
ажиллагаа болон гамшгийн эрсдэлийг бий болгож буй хүчин зүйлийг бууруулах
оролдлого.
Дүрвэгсэд: Дүрвэгсдийн тухай конвенцод (1951) зааснаар дүрвэгч нь “арьс өнгө,
үндэс угсаа, иргэншил, нийгмийн тодорхой бүлэг, улс төрийн үзэл бодол зэргээс
болж мөрдөгдөн, айдас нүүрлэсэн, өөрийн улсын хамгаалалтад орох хүсэлгүй
буюу эх орондоо буцах боломжгүй, иргэншил бүхий эх орноосоо өөр улсад байгаа
хүн” гэж тодорхойлсон байдаг.
Нийцтэй боловсрол: суралцагчид тохирсон суралцах боломж. Боловсролыг
нийцтэй болгоход орон нутгийн уламжлал, ёс заншил, соёлын эерэг дадал, итгэл
үнэмшил, хэрэгцээ зэргийг анхаардаг. Энэ нь үндэсний болон олон улсын нөхцөлд
хүүхдийг нийгэмд эерэг ирээдүйг бий болгоход бэлтгэдэг. Нийцтэй боловсрол нь
боловсролын чанарын нэг хэсэг бөгөөд юуг, хэрхэн, хэр үр дүнтэй суралцаж буйг
илэрхийлдэг.
Даван туулах чадвар: болзошгүй аюулд дасан зохицох тогтолцоо, нийгэм, хамт
олон, хувь хүний чадавх. Дасан зохицох гэдэг нь үйл ажиллагаа, бүтцийг хүлээн
зөвшөөрөхүйц түвшинд хүргэх, хадгалахын тулд тэвчээр гаргах, өөрчлөлт хийх
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гэсэн утгыг илэрхийлнэ. Даван туулах чадвар нь дэмжлэг олж авах чадвар, сэдэл
тэмүүлэл, өөдрөг үзэл, итгэл найдвар, тэвчээр, байгаа нөөцөө дайчлах гэх мэт
дасан зохицох ба амьдрах ухааны ур чадварт суурилдаг. Хамгааллын хүчин зүйл
нь хор уршиг учруулдаг эрсдэлт хүчин зүйлээс хүчтэй байх үед даван туулах
чадвар бий болдог.
Эрсдэл: байгалийн гамшиг, ХДХВ-ийн тархалт, жендэрт суурилсан хүчирхийлэл,
зэвсэгт халдлага, хүн барьцаалж хулгайлах зэрэг хөндлөнгийн аюул болон
ядуурал, бие махбодын ба оюуны бэрхшээл, эмзэг бүлэгт буй хүн гэх мэт хувь
хүний эмзэг байдлын үр дагавар.
Эрсдэлийн үнэлгээ: хүн, эд хөрөнгө, амьжиргаа, байгаль орчинд учирч болзошгүй
аюулыг шинжлэх, эмзэг байдлын одоогийн нөхцөл байдлыг үнэлэх замаар
эрсдэлийн мөн чанар болон цар хүрээг тодорхойлох арга зүй.
Аюулгүй байдал: бие махбодын ба нийгэм-сэтгэл зүйн хор уршгаас ангид байх эрх
чөлөө.
Аюулгүй байдлын баталгаа: заналхийлэл, аюул, гэмтэл бэртэл, гарз хохирлоос
сэргийлэх хамгаалалт.
Хамааралтай тал: төсөл, хөтөлбөрт ашиг сонирхол бүхий хүн, бүлэг, байгууллага.
Эмзэг байдал: хувь хүн эсхүл бүлгийг халдлага, аюул, сэтгэлийн зовуурьт
өртөмтгий болгож буй шинж чанар, нөхцөл байдал. Эмзэг бүлэгт эцэг эх, асран
хамгаалагчаасаа салж, тусгаарлагдсан хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, өрх
толгойлсон хүн, зэвсэгт хүчин, зэвсэгт бүлэглэлд оролцож байсан хүүхэд зэрэг
хамаарна.
Сайн сайхан байдал: эрүүл мэнд болон сайн сайхан байдалд хүрэх бүх үйл явцын
нэгдэл. Энэ нь бие махбод, сэтгэл хөдлөл, нийгэм ба танин мэдэхүйн эрүүл
байдлыг илэрхийлнэ. Сайн сайхан байдалд хувь хүнд сайнаар нөлөөлөх дараах
хүчин зүйл багтана. Үүнд:
- нийгэмд эзлэх байр суурьтай, утга учир бүхий оролцоотой байх
- аж жаргал, итгэл найдварыг мэдрэх
- өөрийн эрхэмлэдэг сайн үнэт зүйлийнхээ дагуу амьдрах
- нийгмийн эерэг харилцаа, дэмжих орчин
- сорилт, бэрхшээлийг даван туулж, амьдралдаа эерэгээр ашиглах чадвартай
байх
- аюулгүй байдал, хамгаалал болон чанартай үйлчилгээ хүртэх боломжтой
байх (“танин мэдэхүй”-н тодорхойлолтыг үзнэ үү)
Залуучууд ба өсвөр насныхан: залуучууд гэдэг нь 15-24 насны, өсвөр насныхан
гэдэг нь 10-19 насны хүмүүсийг хэлнэ. 10-24 насны өсвөр насныхан болон
залуучууд нь хүн амын хамгийн том бүлгийг бүрдүүлдэг. Өсвөр насны төгсгөл
болон насанд хүрэх эхлэл харилцан адилгүй байдаг. Улс орон, соёл уламжлалаас
хамааран насанд хүрсэн гэж тооцох, улмаар нийгэмд тодорхой үүрэг даалгавар
ногдуулахад хангалттай гэж үзэх насны хязгаар харилцан адилгүй байж болно.
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Онцгой байдлын үед өсвөр насныхан нь бага насны хүүхэд, хүүхэд болон насанд
хүрэгчээс өөр хэрэгцээ шаардлагатай байдаг. Залуу нас нь биеэ даан хариуцлага
хүлээх шилжилтийн үеийг илэрхийлнэ. Эдгээр тодорхойлолт нь нийгэм соёл,
байгууллага, эдийн засаг, улс төрийн хүчин зүйлээс хамаарч, нөхцөл байдал бүрд
харилцан адилгүй байна.
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ХАВСРАЛТ 2: ТОВЧИЛСОН ҮГС
ДОХ 		

Дархлалын олдмол хомсдол

ХДХВ 		

Хүний дархлал хомсдолын вирус

АХБХ 		

Агентлаг-хоорондын байнгын хороо

ДНШХ 		

Дотоодын нүүлгэн шилжүүлэгдсэн хүмүүс

ОУХБ		

Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага

ОБҮБС		

Онцгой байдлын үе дэх боловсролын байгууллагуудын сүлжээ

ГХЯ		

Гадаад Хэргийн Яам

ТББ		

Төрийн бус байгууллага

NORAD 		

Норвег Улсын Хөгжлийн Агентлаг

SEEP 		

Жижиг бизнесийг хөгжүүлэх боловсрол, дэмжлэг

НҮБ 		

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага

ЮНЕСКО

НҮБ-ын Боловсрол, Шинжлэх Ухаан, Соёлын Байгууллага

НҮБДАЭДК

НҮБ-ын Дүрвэгчдийн асуудал эрхэлсэн дээд комиссарын газар

НҮБХС		

НҮБ-ын Хүүхдийн Сан
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ХАВСРАЛТ 3: ИНДЕКС
хүртээмж ... мөн тэгш хүртээмжийг үзнэ үү
сургууль хүрэх зам
хариуцлага
идэвхтэй суралцах
өсвөр насныхан
насанд хүрсэн суралцагч
дүн шинжилгээ
нөхцөл байдлын үнэлгээ
үнэлгээ
хяналт-шинжилгээ
хариу арга хэмжээний стратеги
нөхцөл байдлын үнэлгээ
хамтын ажиллагаа
нөхцөл байдлын шинжилгээ
зохицуулалт
мэдээлэл цуглуулах арга
мэдээллийг шалгах ба шинжлэх
нарийвчилсан мэдээлэл
боловсролын болон нийгэм сэтгэлзүйн хэрэгцээ
ёс зүйн асуудал
үр дүн
мэдээллийн эх үүсвэр
гол үйл ажиллагаа 35
суралцагчийн 47
сургалтын үр дүн 75,76,78,89-90
оролцогчид 39
хариу арга хэмжээний стратеги 41-2
баг 36
анхдагч үнэлгээ хийх хугацаа 35
халдлага, -аас хамгаалах 64-5, 108
суурь мэдээлэл 44
чадавх 9-10,30,33,38,115
чадавхыг бэхжүүлэх 27,42,47,49,102,115
хүүхдэд ээлтэй орчин ба сургууль 57-8,115
хүүхэд хамгаалал 115
хүүхэд 25-6,29,87,115
ангийн хэмжээ 97
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ангийн менежмент 66
ёс зүйн код 63,65,66,99-100
танин мэдэхүйн үйл явц 116
олон нийтийн боловсролын хороо 23-4,116
олон нийтийн оролцоо 19,20,22-7,121
чадавх бэхжүүлэх 27
хүүхэд, залуучууд 25-6
олон нийтийн боловсролын хороо 23-4,116
тэгш хүртээмж 59
тэгш оролцоо 22-3
гол үйл ажиллагаа 22
орон нутгийн боловсролын арга хэмжээний төлөвлөгөө 24-5
төлөвлөлт ба хэрэгжилт 106
хамгаалал 63,66
үүрэг, хариуцлага 24
аюулгүй байдлыг дэмжих 63
нийгмийн буюу иргэдийн оролцоот аудит 26
олон нийтийн нөөц 19,28-30
хүртээмж ба аюулгүй байдал 29
урт хугацаанд тогтвортой хэрэгжүүлэх 29
гол үйл ажиллагаа 28
орон нутгийн чадавх 30
хувь нэмрийг нь хүлээн зөвшөөрөх 29-30
зөрчил, мөргөлдөөний дүн шинжилгээ 37
зөрчил, мөргөлдөөний аюулыг бууруулах 116
нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ 9-10,11,21,37-8,78,109-10
гэрээ 98
зохицуулалт 19,20-1,31-4
хариуцлага 33
мэдээлэл ба мэдлэгийн удирдлага 32-3
агентлаг хоорондын зохицуулах хороо 31-2
хамтарсан үнэлгээ 33,36
гол үйл ажиллагаа 31
нөөцийг дайчлах 32
үр дүнд чиглэсэн хандлага 34
суурь чадвар 79
авлига 109-10
сургалтын хөтөлбөр 75,76,77-82
нөхцөл байдал, нас, хөгжлийн түвшин 78,79
үндсэн чадвар 79
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тодорхойлолт 77-8
олон янз байдал 81-2
гол үйл ажиллагаа 77
зааварчилгаа өгөх хэл 81
сургалтын материал 82
амьдрах ухааны ур
чадвар 79-80
нийгэм сэтгэлзүйн хэрэгцээ
хяналт ба хөгжүүлэлт 78-9
багшид зориулсан сургалт 83-4
аюул 62,63-4
мэдээлэл
суурь мэдээлэл 44
цуглуулах 36,42
нарийвчилсан мэдээлэл 35-6,40,116
чанарын мэдээлэл 49
тоон мэдээлэл 48-9
шалгах ба шинжлэх 38,42
хөгжлийн бэрхшээл, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс 70,71,81,116
гамшиг 116
бэлэн байдал 110,121
эрсдэлийг бууруулах ба удирдлага 44,66-7,116
ялгаварлан гадуурхалт 54,55-7,68-9,95,110-11,117
сэтгэлийн зовуурь 76,80,117
“хохирол учруулахгүй байх” 42,117
бага насны хүүхдийн хөгжил 62,79,108,117
боловсролын эрх бүхий байгууллага 117
боловсролын кластер 4,11,16,31,117
онцгой байдлын үеийн боловсрол
болон хүмүүнлэгийн хариу арга хэмжээ 3-4,44
боловсрох эрх 5-6,7,56,106,107-8
боловсролын бодлого 8,105-14
хууль ба бодлого боловсруулах 105-107-11
төлөвлөлт ба хэрэгжилт 105,106,112-14
боловсролын хариу арга хэмжээ 48-6,117
онцгой байдал 117
тэгш хүртээмж 43,53,55-60
элсэлт, хамран сургалт ба үргэлжлүүлэх суралцах 57
хүүхдэд ээлтэй орон зай 57-8,115
олон нийтийн хувь нэмэр 59
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ялгаварлан гадуурхалт 54,55-7,68-9
уян хатан байдал 58
яаралтай хэрэгжүүлэх шаардлагатай боловсролын арга хэмжээ 58
гол үйл ажиллагаа 55
боломж 57-8,112
чанартай боловсрол 122
нөөц 59,72,80
түр хоргодох байр 59-60
ёс зүйн хүрээнд авч үзэх асуудал 36,90
үнэлгээ 19,48-9
тоног төхөөрөмж 53,54,68-71
суралцах орчны загвар ба засвар үйлчилгээ 70
эрүүл ахуйн сурталчилгаа 71
гол үйл ажиллагаа 68
байршил 64,68-9,109
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс 70,71
аюулгүй ус 71
ариун цэвэр 70-1
бүтэц, загвар ба хийц 69-70,109
түр хоргодох байр болгох 59-60,109
үйлчилгээг мөн үзнэ үү
албан боловсрол 118
суурь стандарт 8,9,13,19-50
дүн шинжилгээ 19,21,35-49
олон нийтийн оролцоо 19,20,22-30
зохицуулалт 19,20-1,31-4
санхүүжилт 32,43,99
жендер 26,29,54,74,106,118
жендерийн тэнцвэртэй 42,46,85,94,96,118
жендерт суурилсан хүчирхийлэл 63-4,72,118
аюул 68,118
эрүүл мэнд ба хоол тэжээл 71
хүний эрх 5-6,7,76,81-2,119
хүмүүнлэгийн хариу арга хэмжээ 3-4,44
эрүүл ахуйн сурталчилгаа 71
тэгш хүртээмжтэй боловсрол 81-2,106,119
ОБҮБС-ний суурь стандарт 4-5
нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ 9-10,11
хөгжил 5
бүлэг 8

130

Боловсролын суурь стандарт: Бэлэн байдал, Хариу арга хэмжээ, Сэргээн босголт

түгээмэл асуулт 17
заавар 10
хүний эрхийн хүрээ 5-6,17
гол үйл ажиллагаа 9,10,11
стандарт 10,11
стратегийн уялдаа холбоо 15-16
хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл 12
хэрэглээ 10,13-15
мэдээллийн менежмент 32-3,46-7,110,119
мэдээллийн эх сурвалж 36
хичээл заах ба суралцах үйл явц 75,81,87-8,119
хичээлийн хэрэглэгдэхүүн 78,79,82,85,101
агентлаг хоорондын зохицуулах хороо 31-2
онцгой байдлын үеийн агентлаг хоорондын зохицуулах хороо 4
агентлаг хоорондын байнгын хороо 16,120
дотооддоо нүүн шилжүүлэгдсэн хүмүүс 43,96,111,120
иргэний ба улс төрийн эрхийн талаарх олон улсын хэлэлцээр 6, 56–7
олон улсын эрхзүйн баримт бичиг 6
ажлын тодорхойлолт 95, 98
хичээл заах хэл 81,95
хууль, бодлого боловсруулалт 105-107-11
нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ 109-10
боловсролын тасралтгүй байдал 108-9
гамшгийн бэлэн байдал 110
мэдээлэл хуваалцах ба систем 110
гол үйл ажиллагаа 107
үл ялгаварлан гадуурхалт 110-11
төрийн бус байгууллага ба НҮБ-ийн оролцогчид 111
боловсрох эрх 107-8
сургуулийн аюулгүй байдал 109
суралцагч 47,102,120
суралцах, багшлах ба суралцахыг үзнэ үү
сургалтын агуулга 78
сургалтын орчин 8,53-4,61-72
барилга байгууламж 53,54,68-71
хамгаалал ба сайн сайхан байдал 53,61-7,117,121,123
үйлчилгээ 53,68,71-2,80,112
суралцахуйн зорилго 77
сургалтын үр дүн 75,76,78,89-90,120
суралцах үйл явц 87-8,119
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суралцах орон зай 70,101,120
амьдрах ухааны ур чадвар 44,47,78,79-80,120
бичиг үсэг тайлагдалт 7,44,47,54,76,79,
амьжиргаа 123
орон нутгийн боловсролын арга хэмжээний төлөвлөгөө 24-5,108,113
хяналт-шинжилгээ 19,45-7
албан бус боловсрол 88,121
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ХАВСРАЛТ 4: САНАЛЫН ХУУДАС
Холбоо барих мэдээлэл
Огноо:

Нэр:

Байгууллагын нэр, албан тушаал:
Хаяг:
Утасны дугаар:
Цахим шуудан:

1. Та эсхүл танай байгууллага энэхүү суурь стандартыг хэрхэн ашигласнаа
жагсааж бичнэ үү. Та энэхүү гарын авлага дахь гол арга хэмжээг нөхцөл
байдал болон төсөл/ байгууллага/зохицуулалтын бүтцэд хэрхэн тохируулж
нутагшуулсан арга замаа аль болохоор тодорхой тайлбарлана уу.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Энэхүү гарын авлагыг ашиглах явцад ямар сорилт бэрхшээл тулгарсан бэ? Та
тэдгээрийг хэрхэн даван туулсан эсхүл тойрч гарсан бэ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Энэхүү гарын авлагыг ашигласан туршлагаасаа суралцсан сургамж, сайн
туршлагаа хуваалцана уу? Эдгээр стандартыг ашигласнаар таны ажилд ямар
үр нөлөө гарсан бэ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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4. Та өөрийн туршлагад тулгуурлан, энэхүү гарын авлагыг илүү үр дүнтэй,
нийцэмжтэй болгохын тулд ямар нэмэлт мэдээлэл болон арга хэрэгсэл нэмэх
вэ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Гарын авлагын талаар нэмэлт санал дүгнэлт байвал тодорхой бичнэ үү.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Боловсролын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ, сэргээн босголтын суурь
стандартыг ашиглаж буй туршлагаасаа хуваалцсанд баярлалаа. Энэхүү санал нь
Суурь стандартыг шинэчлэх болон сурталчлах стратегид хувь нэмэр оруулна.
Энэхүү асуумжийг хариулж бичээд доорх хаягаар бидэнд илгээнэ үү.
Email: minimumstandards@inee.org
Шуудангийн хаяг: Inter-agency Network for Education in Emergencies (INEE),
c/o International Rescue Committee, New York, NY 10168, USA
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Стандарт 4: Сурлагын үр дүнгийн
үнэлгээ- Сурлагын үр дүнг үнэлэх,
баталгаажуулах тохиромжтой
аргыг ашиглана.

Стандарт 3: Удирдамж ба сурах
үйл явц - Удирдамж болон сурах
үйл явц нь суралцагч төвтэй,
оролцоонд суурилсан, тэгш
хамруулсан байна.

Стандарт 2: Сургалт, мэргэжил
дээшлүүлэх, зөвлөн тусоах - Багш
болон боловсролын ажилтан
нь хэрэгцээ шаардлага, нөхцөл
байдалд нь нийцсэнбайдалдаа
системтэй, тохирсон, тодорхой
давтамжтай сургалтад
хамрагдана.

Стандарт 1: Cургалтын хөтөлбөрТодорхой нөхцөл байдалд
болон суралцагчийн хэрэгцээ
шаардлагад нийцсэн албан
ба албан бус боловсролын
үйлчилгээг хүргэхдээ соёл,
нийгэм, хэл зүйн хувьд тохирсон
сургалтын хөтөлбөр ашиглана.

Заах ба Суралцах

Стандарт 3: Дэмжлэг ба Зөвлөн
Туслах- Багш болон боловсролын
бусад ажилтанд дэмжлэг үзүүлж
зөвлөн туслах тогтолцоог үр
дүнтэй хэрэгжүүлнэ.

Стандарт 2: Ажлын нөхцөлБагш болон боловсролын бусад
ажилтны ажиллах нөхцөлийг
нарийн тодорхойлж, зохих цалин
хөлс олгоно.

Стандарт 1:Ажилд сонгон
шалгаруулах- Хангалттай
тооны, зохих мэргэжлийн ур
чадвартай багш, боловсролын
бусад ажилтныг ил тод, оролцоог
хангасан арга замаар, олон янз
болон тэгш байдлыг тусгасан
шалгуур үзүүлэлтийн дагуу сонгон
шалгаруулна.

Багш болон Боловсролын
Бусад Ажилтан

Стандарт 2: Төлөвлөлт ба
хэрэгжүүлэлт- Боловсролын үйл
ажиллагаа нь ажиллагааныолон
улсын болонба үндэсний бодлого,
хууль тогтоомж, стандарт,
төлөвлөгөө болон гамшигт
өртсөн хүн амын боловсролын
хэрэгцээнд анхаарлаа хандуулна.

Стандарт 1: Хууль тогтоомж,
бодлого боловсруулалтБоловсролын салбарын
удирдлага нь үнэ төлбөргүй,
тэгш хамруулаххүртээмжтэй
боловсролын чанартай үйлчилгээг
тасралтгүй үргэлжлүүлэх, сэргээх
асуудалд нэн тэргүүнд анхаарна.

Боловсролын Бодлого

Үндсэн асуудал: Зөрчил, мөргөлдөөний аюулыг бууруулах, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, бага насны хүүхдийн боловсрол, жендер, ХДХВ ба ДОХ, Хүний эрх,
Тэгш хүртээмжтэй боловсрол, Салбар хоорондын уялдаа, Хамгаалал, Нийгэм, сэтгэлзүйн дэмжлэг болон залуус

Стандарт 3: Барилга
байгууламж, сургалтын хэрэгсэл
ба үйлчилгээ- Боловсролын
байгууллагын барилга
байгууламж нь суралцагч, багш,
ажилтны аюулгүй, сайн сайхан
байдлыг дэмжихийн зэрэгцээ
эрүүл мэнд, хоол тэжээл,
сэтгэл зүйн болон хамгааллын
үйлчилгээтэй уялдсан байна.

Стандарт 2: Хамгаалал ба сайн
сайхан байдал- Суралцах орчин
нь аюулгүй, хамгаалагдсан
байх бөгөөд суралцагч, багш,
ажилтан албан хаагчдын
хамгаалал болон сэтгэл зүйн
сайн сайхан байдлыг дэмжсэн
байна.

Стандарт 1: Тэгш хүртээмж - Бүх
хүн чанартай, өөрт хэрэгтэй
боловсролын боломжоор
хангагдах ёстой

Хүртээмж ба Суралцах
Орчин

Суурь тандарт
Олон Нийтийн Оролцооний Стандарт: Оролцоо ба Нөөц – Зохицуулалтын Стандарт: Зохицуулалт – Дүн Шинжилгээний
стандарт: Нөхцөл байдлын үнэлгээ, Хариу арга хэмжээний стратеги, Хяналт-шинжилгээ, Үнэлгээ

БОЛОВСРОЛЫН СУУРЬ СТАНДАРТ:
Бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ, сэргээн босголт

Боловсролын бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ, сэргээн босголтын суурь стандарт
нь бүх хүн буюу хүүхэд, залуучууд, насанд хүрэгчийн сурч боловсрох эрхийг хангах
хүчин чармайлтыг илэрхийлнэ. Эдгээр стандарт нь онцгой байдлын эхний үе
шатаас эхлээд сэргээн босгох үе хүртэлх боловсролын чанарын суурь түвшинг
тодорхойлж, тайлбарласан болно. Хүмүүнлэгийн байгууллага, засгийн газар, орон
нутгийн хувьд энэхүү стандартыг боловсролын тусламж, дэмжлэгийг сайжруулах
зорилгын хүрээнд, чадавх бэхжүүлэх чиглэлээр болон сургалтын арга хэрэгсэлийн
хэлбэрээр ашиглах боломжтой. Стандарт нь хүмүүнлэгийн байгууллага, талуудын
хариуцлагатай байдлыг сайжруулах, боловсролын эрх бүхий байгууллага болон
бусад түншлэгчийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд тусална.
2003-2004 онд энэхүү Суурь стандартыг анх боловсруулж, 2009-2010 онд дахин
шинэчлэх явцад ОБҮБС-ний зүгээс зөвлөгөөн, хэлэлцүүлгийг өргөн хүрээнд зохион
байгуулсан билээ. Энэхүү Суурь стандартыг Хүүхдийн эрхийн тухай конвенц,
Бүх нийтийн боловсрол Дакарын ҮАХ-2000, Сфер төслийн Хүмүүнлэгийн тунхагт
тулгуурлан боловсруулсан болно.
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Хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааны стандартын түншлэл нь хүмүүнлэгийн
хариу арга хэмжээний чанар болон хариуцлагыг сайжруулахад
чиглэсэн мэргэжлийн зөвлөмж, нотолгоо, сайн туршлагад суурилсан
стандарт санаачилгуудын хамтын ажиллагаа юм.
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