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Хураангуй: Энэхүү судалгаагаар багшийн тасралтгүй хөгжилд мэргэжлийн хөгжлийн бүлгийн гүйцэтгэх 

үүргийн талаар бусад орны туршлагыг судалж манай улсад хөгжүүлэх хувилбар боловсруулахыг зорьсон. 

Уг зорилгын хүрээнд бид багшийн мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг гэж юу вэ? Дэлхийн бусад улс оронд 

багшийн мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг хэрхэн хөгжиж байна вэ? Монгол улсад багшийн мэргэжлийн 

хөгжлийн бүлэг хөгжих орчин бүрдсэн үү? Монгол улсад багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих ямар 

шийдэл байж болох вэ? гэсэн асуултад төвлөрч харьцуулан судалж, дүгнэсэн болно. 

Түлхүүр үг: багшийн тасралтгүй хөгжил, мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг, хамтын ажиллагаа, багшийн 

хөгжлийн стратеги 

1. УДИРТГАЛ 

Багшийн хөгжлийн асуудал нь “мэргэжил дээшлүүлэх”-ээс “мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил” 

рүү хувирч өөрчлөгдөх зайлшгүй шаардлагатай байгааг сүүлийн жилүүдэд боловсролын 

салбарт хийгдсэн томоохон судалгааны тайлангууд болон судлаачдын бүтээлүүдээс харж 

болохоор байна. Тухайлбал: Багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил нь цэцэрлэг, сургуульд 

суурилсан үйл ажиллагааг дэмжсэн, багш, цэцэрлэг, сургуулиас гарсан санаачилгыг дэмжсэн, 

шинээр сурч мэдсэн зүйлээ турших, хэрэгжүүлэхэд хангалттай хугацаа өгөх, туслалцаа дэмжлэг 

үзүүлсэн, багш бүрт нээлттэй, хамрагдах боломж бүрдүүлсэн нөхцөлд илүү үр дүнтэй болдог 

[1] гэжээ. Иймээс багшийн хөгжих орчныг тухайн багш ажиллаж буй сургалтын байгууллага 

гэж үзэх бөгөөд тэдэнд ажлын байрандаа хамт олноороо тасралтгүй хөгжих шинэ арга 

хэлбэрийг санал болгох нь чухалд тавигдаж байна. Бид энэхүү судалгаагаар дэлхийн олон улс 

оронд багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжихөд нөлөөлөх хамгийн оновчтой стратеги гэж 

хүлээн зөвшөөрөгдөх болсон Мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг (Professional learning community 

PLC)”-ийн талаар судалж, түүнийг манай улсын боловсролын салбарт хөгжүүлэх хувилбар 

боловсруулахыг хичээсэн. Мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг (МХБ) хэмээх ойлголтыг судлаач 

Петер Сенгэ [2] анхлан бүтээлдээ хэрэглэсэн бөгөөд 1991 онд Дональд Шон [3] энэ үзэл санааг 

тодруулан хөгжүүлжээ. 1990-ээд оны сүүл үеэс эхлэн МХБ-ийн талаархи томоохон зохиолууд 

хэвлэгдэн гарсан байна. Одоогийн байдлаар “Professional learning community” хэллэг “Google” 

хайлтаар 0.57 секундийн дотор 2.440.000.000 үр дүн илэрч байгаа нь асуудлын түгээмэл байдал 

болон нэн чухлыг илтгэх нэгэн баримт гэж үзэж байна. 

МХБ-ийг хөгжүүлсэн туршлагууд олон янз байгаа тул нэгдсэн тодорхойлолт гаргах боломжгүй 

юм. Гэвч Столл нар [4] “байнгын тасралтгүй явагдах, бүгдийг эрх тэгш хамруулсан, хамтын 

оролцоо ба эргэцүүлэлд суурилсан, суралцахуй болон мэргэжлийн өсөлтийг дэмжсэн арга 

замаар өөрийн үйл ажиллагааг бүтээлчээр эргэцүүлэн эрэл хайгуул хийх бүлэг хүмүүс” гэж 

тодорхойлсон байна. Мөн Ширли М.Хорд [5], Ричард ДуФор, Роберт Э.Ээйкер [6] нарын 

судалгааны дүгнэлтийг харгалзан үзэж, багшийн мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг хэмээх ойлголтыг 

бүх гишүүд нь шинэ ойлголт буюу тулгамдсан тухайн нэг асуудалд төвлөрч, шийдлийг хамтдаа 

эрэлхийлж, нээлттэй хэлэлцэж, шийдэлд хүрэх арга замыг боловсруулж, хүрэх үр дүнг төсөөлөн 

харилцан бие биеэ дэмжин ажилласны эцэст практик үр дүнд хүрдэг өндөр хариуцлагатай бүлэг 

гэж ойлгож болохоор байна. 
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2. БАГШИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХӨГЖЛИЙН БҮЛГИЙН ТАЛААР ГАДААД УЛС 

ОРНУУДАД ХИЙГДСЭН СУДАЛГААНЫ ТОЙМ 

Багш нар бусад багш нарын үйл ажиллагааг ажиглах, хамтран ажиллах, санал бодлоо хуваалцах 

явцдаа өөрсдийн мэргэжлийн хөгжилд хамааралтай арвин их мэдлэг олж авдаг байна. Сүүлийн 

20 жилийн хугацаанд боловсролын орчинд МХБ-ийн үр ашгийн талаар тайлбарласан нэлээд их 

судалгаа явуулсан байгаагаас заримыг авч үзлээ. 

Судлаач Веннет судалгааны ажлаараа МХБ нь сурган хүмүүжүүлэгчдийн мэргэжлийн түвшний 

хамтын ажиллагаа, харилцан хамаарал, мэдээлэл солилцох боломжийг нэмэгдүүлдэг бөгөөд энэ 

нь суралцагчийн сурлагын болон хүмүүжил төлөвшлийн хувьд ахиц, амжилтад хүрэх 

магадлалыг нэмэгдүүлдэг гээд багшийн МХБ-ийн үйл ажиллагаа нь сурагчдын сурлагын 

амжилтад нөлөөлөх нөлөөллийг судалж, мэдэгдэхүйц ялгаатай өөрчлөлт байгааг статистик тоо 

баримтаар нотолсон байна. [7] 

Судлаач Турнер бүтээлээрээ МХБ нь багшлах чадварыг дээшлүүлэх, улмаар сурагчдын 

амжилтыг сайжруулах хэрэгсэл болохыг судлаад, мэргэжлийн сургалтын бүлгүүдийг 

хэрэгжүүлэх, хамтын ажиллагааны соёлыг бий болгоход цаг хугацаа шаардагдана. Эхний жил бид 

хуваарийн дагуу хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг зохиож, ид шид болохыг хүлээгээд ямар ч үр 

дүнд хүрээгүй. Цаг хугацааг алдахгүйгээр хэн нэгэн ямар нэгэн байдлаар зохион байгуулах 

ёстой гэдгийг бид хурдан ойлгосон. Тэр үеэс л манай дүүрэг сургагч багш ажиллуулж эхэлсэн. 

Үүнээс хойш дүүргийн боловсролын байгууллагын захирал, сургалтын менежер, бусад 

чиглүүлэгчдэд мэргэжлийн боловсрол олгох олон нийтийн сургалтыг явуулсан нь хамгийн их тус 

болсон. Хамтын ажиллагааны соёлыг бий болгох нь багш, сурагч, сургуульд үр өгөөжтэй байдаг, 

гэхдээ энэ нь зөвхөн удирдлагын шийдвэр, манлайлах ур чадвар, бүтээлч үйл ажиллагааны үр дүнд 

бий болдог гэжээ. [8] 

Харин судлаач Голден судалгааны ажилдаа бага сургуульд хэрэгжүүлсэн МХБ-ийн үйл 

ажиллагаа нь сургалтын бүхий үйл явц, үр дүнг өөрчилсөн болохыг харуулсан. МХБ-ийн хөгжлийн 

үр дүн нь сурагчдын сурлагын амжилтад эергээр нөлөөлсөн, сургуулийн удирдлагын итгэл 

үнэмшил, дэмжлэгийн ачаар МХБ-ийн манлайлал амжилтын үндэс болсон гэдгийг нотолсон 

байна. [9] 

Судлаач Дуфор өөрийн судалгаандаа  МХБ-ийг хөгжүүлснээр суралцагчдын сурах чадварыг 

сайжруулдаг болохыг тогтоогоод, МХБ-ийн хэрэгжилтийг суралцагчдын амжилтыг сайжруулах 

хамгийн ирээдүйтэй стратеги гэж дүгнэсэн байна. [10] 

Судлаач Худсон судалгааны төсөлдөө МХБ-ийг үр дүнтэй байхаар хэрхэн төлөвлөж 

хэрэгжүүлэхийг багш нар мэддэг байх нь нийгэмд эерэг өөрчлөлт хийх хамгийн сайн шийдэл байж 

болох юм гэжээ. [11] 

Судлаач Христофер бүтээлдээ ижил төстэй асуудалд төвлөрсөн, нэг чиглүүлэгчтэй өөр өөр 

сургууль дээр хэрэгжүүлсэн МХБ-үүдийн үр дүнгийн түвшин өөр өөр байна, учир нь МХБ бүр 

нь гишүүдийн онцлогт суурилсан өвөрмөц динамиктай байх бөгөөд харилцан итгэлцэл, хамтран 

ажиллах нээлттэй байдлаас хамааралтайг харуулжээ. [12] 

Стамперийн бүтээлд Хордын тодорхойлсон МХБ-ийн таван элементийн талаархи багш, удирдах 

ажилтны үндсэн ойлголтын зөрүүг илрүүлсэн. [13] 

Судлаач Хелд бүтээлдээ МХБ нь сургуульд сургалтын шинэчлэл хийх чухал хүчин зүйл 

болохыг харуулсан төдийгүй МХБ-үүдийг амжилттай хөгжүүлэх арга замыг санал болгосон. 

МХБ-ийг хөгжүүлэх үр дүнг ойлгох нь хурдан биш, хялбар ч биш боловч багш, суралцагчдын 

суралцах чадварыг сайжруулахын тулд цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө бусад шаардлагатай хүчин 

чармайлт гаргах нь зүйтэй. Бүх багш нарт байдаг хамгийн үнэ цэнэтэй нөөц бол бие биеэсээ 

суралцах, хамтран ажиллах ур чадвар юм. Хамтран ажиллахгүйгээр бидний өсөлт зөвхөн өөрсдийн 

хэтийн төлөвөөр хязгаарлагдах болно [14] гэжээ. 

Энэ мэтээр багшийн МХБ, түүний хөгжил, үр өгөөжтэй байдлын талаар тодруулан судалсан нэг 

сэдэвт судалгааны бүтээлүүд олон байна. Сургуулийн багшийн МХБ-ийн хөгжлийн тухай 

асуудал нь хилийн чанадад нарийвчлан судлагдаж, сургуулийн шинэчлэлийн нэгэн хувилбар гэж 
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хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх төдийгүй цаашид ч хэлэлцүүлгийг өрнүүлсээр буй асуудал болох нь 

харагдаж байна. 

3. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 

Бид энэхүү судалгааны ажлыг гүйцэтгэхдээ дараах аргыг ашигласан болно. 

а. Эмпирик судалгааны арга: Судалгааны чиглэл, сэдвийг сонгохын тулд ажиглалт хийсэн, мөн 

198 сургуульд багш нарын хамтын ажиллагааны туршлага ямар байгаа талаар тандалт 

хийсэн. 

б. Онолын судалгааны арга: Судлагдсан байдлыг гаргахын тулд багшийн мэргэжлийн хөгжлийн 

бүлэгтэй холбогдуулан гүйцэтгэсэн АНУ, Австрали, Англи, Канад, Франц, Тайланд, 

Хорватт зэрэг улс орнуудын судлаачдын судалгааны зарим бүтээлийг эх сурвалж болгон 

ашиглаж, уншиж судалсан. 

Манай улсад МХБ-ийн хөгжих суурь нөхцөл бүрдсэн эсэхийг тодруулахын тулд холбогдох 

эрх зүйн баримт бичиг, судлаачдын бүтээл, судалгааны тайлангуудыг уншиж судалсан. 

в. Боловсруулалт хийх арга: Уншиж судалсан материалууд болон ажиглалт тандалтын 

судалгаанд үндэслэн харьцуулалт хийсний үндсэн дээр МХБ-ийг монгол улсад хэрэгжүүлэх 

хувилбарыг боловсруулсан. 

4. ҮР ДҮН 

Багшийн мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг өнөө үед боловсролын хөгжилд хувь нэмэр оруулж буй 

шинэлэг санаануудын нэг болж, дэлхийн олон улс оронд багшийн тасралтгүй хөгжлийн үржил 

шимт хөрс гэж хүлээн зөвшөөрөгдөж байна. Ширли М.Хорд, Ричард Дуфoр зэрэг судлаачдын 

бүтээлүүд болон бусад судалгааны баримтуудад үндэслэн МХБ-ийн хөгжлийн чухал 

нөхцөлүүдийг дараах 7 зүйлээр томьёолж болохоор байна. Үүнд: 

- Асуудалд суурилсан байх 

- Хамтын итгэл үнэмшил, үнэ цэнэ (алсын хараа, зорилго) тодорхой байх 

- Суралцахад, шинийг эрэлхийлэхэд багийн гишүүд төвлөрдөг байх 

- Хамтын хүчин чармайлтыг дэмжих материаллаг орчин болон үйлийн орчин бүрдсэн байх 

- Бодит үйлд төвлөрсөн, гишүүн бүрийн үүргийг тодорхой харуулсан төлөвлөлттэй байх 

- Тасралтгүй сайжруулалт хийдэг тогтолцоо бүрдсэн байх 

- Үр дүнгийн нэгдмэл төсөөлөлтэй байх 

Манай улсад ч энэ санааг хөгжүүлэх орчин тодорхой хэмжээгээр бүрдсэн гэж үзэж болохоор 

байна. Тухайлбал, 

1. Эрх зүйн орчны талаар: 

Алсын хараа 2050-д “Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үйл ажиллагааг зөвхөн танхимын 

сургалтаар хязгаарлан ойлгож байгаа ба багшийг ажлын байрнаас нь хөндийрүүлэхгүйгээр орон 

нутгийн, сургалтын байгууллагын онцлог, хэрэгцээнд нийцсэн мэргэжлийн тасралтгүй 

хөгжлийг дэмжих чанартай, шинэ арга хэлбэрүүд дутагдалтай байна” гэжээ. [15] 

Монголын боловсролын бодлогын тойм шинжилгээнд “Багшийн мэргэжлийн хөгжилд ажлын 

байрнаас гадуур хамрагдсан сургалтаас илүү сургууль, цэцэрлэг нь мэргэжилтнүүдийн уулзан 

цуглаж, хамтран суралцдаг талбар (professional learning communities) гэдэг талаас нь харж, 

энэхүү хандлагын үнэ цэнийг ойлгох парадигмын өөрчлөлт хийх шаардлагатай” [16] гэжээ. 

2021-2024 онд хэрэгжих “Чадварлаг багш” үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд “Багш 

ажлын байрандаа хамтран, харилцан бие биеэ хөгжүүлэх мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийн 

бүлэг (Professional learning communities), менторинг зэрэг шинэлэг хэлбэрийг нэвтрүүлэх, 

ментор, чиглүүлэгч багшийг бэлтгэх, энэ чиглэлээр бий болсон туршлагыг түгээхэд анхаарна. 

Ингэснээр хамт олны өөрсдийн мэргэжлийн хэрэгцээг тодорхойлж, түүнийгээ хамтран 

шийдвэрлэх, харилцан суралцах практик үйл ажиллагаа нь мэргэшсэн, зөвлөн туслах чадвартай 

ментор, чиглүүлэгчийн зөвлөгөө, чиглүүлэг, дэмжлэгтэйгээр тасралтгүй хөгжих боломж 

нээгдэнэ” гэжээ. 

Монгол улсын боловсролын суурь мэдээллийн тайланд ЕБС-ийн багшийн тасралтгүй хөгжлийг 
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хангах үүднээс ажлын байран дээрээ хөгжих нөхцөл боломжоор хангах тусгайлсан бодлого, 

хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах, шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй [17] 

гэжээ. 

Боловсролын чанар, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн бодлогын судалгааны тайланд “Багш 

нар ажлын байрандаа хамт олноороо тасралтгүй хөгжих шинэ арга хэлбэр буюу “Мэргэжлийн 

хөгжлийн бүлэг (Professional learning community)”-ийг хөгжүүлэх, түүний үйл ажиллагааны 

заавар, зөвлөмж бүхий гарын авлага боловсруулах, үйл ажиллагааны чиглүүлэгчдийг 1 

цэцэрлэг, ЕБС-д 2 хүн буюу арга зүйч, сургалтын менежер болон багш мөн БСУГ, НБГ, БХ-ийн 

мэргэжилтэн бэлтгэх, дадлагажуулах, үйл ажиллагааг жигдэртэл зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлэх” 

[18] гэжээ. 

Эдгээрийг харгалзан үзвэл багшийн мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг хөгжих эрх зүйн орчин 

бүрдсэн гэж үзэж болохоор байгаа юм. МХБ нь сургууль, цэцэрлэг, сургалтын байгууллагын 

багш нар өөрсдийн мэргэжлийн хэрэгцээг тодорхойлж, түүнийг хамтран шийдвэрлэх, харилцан 

суралцах практикт суурилсан үйл ажиллагааг мэргэшсэн, зөвлөн туслах чадвартай менторын 

чиглүүлэгтэйгээр тасралтгүй хөгжих боломж нээгдэх юм. 

2. Үйлийн орчны талаар: 

Тандалт судалгааны тайлбар: Судалгаанд УБ хот болон Баянхонгор, Баян-өлгий, Говь-Алтай, 

Говь-сүмбэр, Дархан уул, Дорнод, Дорноговь, Завхан, Орхон, Төв, Ховд, Хөвсгөл, Хэнтий, 

Сэлэнгэ Увс 15 аймгийн Ерөнхий боловсролын 198 сургуулийн удирдах ажилтан онлайнаар 

оролцсон. 

а. Түүврийн талаар: Судалгаанд оролцогчдыг санамсаргүй түүврийн аргаар бүрдүүлсэн. Эх 

олонлог 839 сургууль, түүвэрт хамрагдсан 198 (23.5%, итгэлцлийн түвшин 95%) 

б. Судалгаанд оролцогчдын мэдээллийг нэгтгэвэл: Судалгаанд 28-55 насны 198 оролцогч 

хамрагдсанаас 6(3%) нь сургуулийн захирал, 175(88.3%) нь сургалтын менежер, 17(8.5%) нь 

нийгмийн ажилтан байсан. Үүнээс эрэгтэй 46(23.2%), эмэгтэй 152(76.8%) байсан. 

в. Багш нар сургууль дээрээ хамран ажиллаж байсан ба одоо ажиллаж байгаа багуудын талаарх 

мэдээллийг нэгтгэвэл: ЗАН-үүд, Хичээлийн судалгааны багууд, Дэмжлэгийн баг нийтлэг 

ажиглагдаж байгаа бөгөөд 

- Охидын клубыг чиглүүлэгч багш нарын баг 

- “Сонирхолтой математикчид” багш нарын баг 

- Хамтын судалгааны баг 

- Судлагдахууны баг (Бага, дунд гэж ялгалгүй залгамж холбоог сайжруулах зорилгоор 

хольж хуваасан) 

- Тэргүүлэх багш нарын баг (Тэргүүлэх зэрэгтэй багш нар баг болж ажиллаж, 

туршлагаа түгээхийн зэрэгцээ шинээр зэргээ ахиулах багш нарт зөвлөн тусалдаг) 

- Залуу багш нарын баг (мэдээллийн технологи, шинийг санаачлах, багш нарын 

мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт явуулах) 

- Мэдээллийн технологийн баг 

- Элегант – суралцагчдын төлөвшил, соёл, эрүүл мэндийн чиглэл 

- Бүтээлч сэтгэлгээ – хүүхдийн оролцоо, манлайллын чиглэл 

- Долоон од – суралцагчдын суурь чадварыг хөгжүүлэх чиглэл 

- Эрүүл мэнд баг 

- “Хамтдаа хөгжье” баг 

- “Багш багшаасаа суралцъя” гэсэн багш нарын хөгжил, арга зүйн баг 

- “Зөвлөн тусалъя-өвлөн суралцъя” гэх зэрэг багууд хөгжиж, янз бүрийн түвшинд 

ажиллаж байна. Мөн зарим сургуулийн багш нарын багийн үйл ажиллагааг кейс 

болгон авсныг толилуулбал: 

Кейс 1: Баянхонгор аймаг ЕБ-н Номгон сургууль нь 111 багш, 37 удирдах гүйцэтгэх 

ажилтантай. Тус сургуулийн хувьд одоогоор 12 Мэргэжлийн зөвлөлд хуваагдан үйл 

ажиллагаагаа явуулж байна. Мэргэжлийн зөвлөл нь хуучнаар секц, тэнхим гэсэн үг л дээ. 
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Мэргэжлийн зөвлөл болгон ажлын төлөвлөгөөтэй, 7 хоногт 1 удаа хөгжлийн цагтай, сургууль 

багш нарын хэрэгцээнд тулгуурласан "Багш хөгжлийн нэгдсэн төлөвлөгөөтэй". Энэ хэлбэр нь 

илүү үр дүнтэй байдаг. Л.Сарангэрэл 

Кейс 2: Багануур дүүргийн Оюуны эрин цогцолбор сургууль 106 багш ажилтантай. 5 багт 

хуваагдаж ажилладаг: Захиргаа аж ахуй баг, Эрүүл мэнд баг, Байгалийн ухааны баг, Бага 

ангийн судлагдахууны баг, Нийгмийн ухааны баг гэж 5 бүлэгт хуваагдан ажиллаж байна. 

Тасралтгүй хөгжих боломжид суурилан сонирхлын бүлэгт хуваагдан багш ажилчид нэгээс 

хоёр багт орж болно. Баг болохдоо асуудалд суурилан шинийг эрэл хийхэд   төвлөрдөг. 

Ж.Энхтуул 

Өмнөх багуудын жишээ болон кейсүүдээс харахад манай улсад МХБ хөгжих үйлийн орчин 

тодорхой хэмжээгээр бүрдсэн гэж үзэж болохоор байна. 

5. ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

Манай сургуулиуд дахь багш нарын хамтын ажиллагааны багууд нь МХБ-ийн 7 чухал 

нөхцөлийг бүрэн дүүрэн хангаж чадахгүй байгаа нь зүйн хэрэг юм. Учир нь багшийн 

мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг (БМХБ) хөгжихөд дараах шаардлага тавигдаж байна. Үүнд: 

✓ Манай сургуулиудад БМХБ хөгжиж төлөвших хэрэгцээ үүссэн байгааг мэргэжлийн 

түвшний байгууллагууд хүлээн зөвшөөрөх, арга зүйч, мэргэжилтнүүд энэ чиглэлээр 

мэргэших, чадваржих 

✓ Дээрх хэрэгцээг хангах үүднээс мэргэжлийн байгууллагуудын арга зүйч, мэргэжилтнүүд 

БСУГ-тай хамтран ажиллаж сургуулиудын МХБ-ийг чиглүүлэх, хөгжүүлэхэд хувь нэмэр 

оруулах 

✓ Хөгжиж буй МХБ-үүдийг БСУГ бүртгэлжүүлэх, БМДИ-д нэгтгэн албажуулж, МХБ-ийн 

гишүүдэд тулгамдсан асуудлаа шийдэхэд нь туслах мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх. 

Багшийн МХБ-ийг манай улсын сургууль болон сургалтын байгууллагуудад хөгжүүлэх нэгэн 

загварыг санал    болгож байна. 

 

Зураг 1: Багшийн мэргэжлийн хөгжлийн бүлгийг хөгжүүлэх загвар 

МХБ-ийн хөгжлийн чухал нөхцөлүүд болох 7 зүйлийг энэхүү загварт хэрхэн тусгаж болохыг 

тайлбарлавал: 

- Асуудалд суурилсан байх (Мэргэжлийн байгууллагууд, НБГ, БСУГ, БХ, ББИДС-ийн арга 

зүйч, мэргэжилтэн, багш нар болон сургуулийн удирдах ажилтнууд БМХБ-ийг 

чиглүүлэхийн тулд тухайн сургуулийн багшийн хөгжилд тулгамдаж буй асуудлуудыг 

судалгаанд суурилан илрүүлнэ) 
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- Алсын хараа, зорилго тодорхой байх (Илрүүлсэн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд БМХБ-ийн 

гишүүдийг бүрдүүлэх, гишүүдийн оролцоотойгоор алсын хараа, зорилгыг тодорхойлно) 

- Суралцахад, шинийг эрэлхийлэхэд багийн гишүүд төвлөрдөг байх (Багийн гишүүд 

асуудлыг шийдвэрлэх, зорилгод хүрэхийн тулд санаачилгатай, уян хатан нөхцөлийг хүлээн 

зөвшөөрдөг байна) 

- Хамтын хүчин чармайлтыг дэмжих материаллаг орчин болон үйлийн орчин бүрдсэн байх 

(БМХБ-ийн хөгжлийг ойлгох, чиглүүлэх, бүхий л талаар дэмжлэг үзүүлэх үүргийг 

сургуулийн удирдах ажилтнууд, тэр дундаа захирал хүлээнэ) 

- Бодит үйлд төвлөрсөн, гишүүн бүрийн үүргийг тодорхой харуулсан төлөвлөлттэй байх 

(БМХБ-ийн гишүүний үүрэг нь “оролцоо→санаачилга→манлайлал” дарааллаар хөгжинө) 

- Тасралтгүй сайжруулалт хийдэг тогтолцоо бүрдсэн байх (БМХБ-ийн хөгжилд тасралтгүй 

сайжруулах PDCA зарчмыг баримтална) 

- Үр дүнгийн нэгдмэл төсөөлөлтэй байх (Асуудлыг шийдвэрлэх явцын төгсгөлд ямар үр дүнд 

хүрсэн байх талаар багийн гишүүд нэгдмэл төсөөлөлтэй байна) 

6. ДҮГНЭЛТ 

Багшийн мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг нь багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих оновчтой 

шийдэл болж 1990-ээд оноос хойш дэлхийн олон улс орнуудад эрчимтэй хөгжиж байна. 

Багш ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих үйлийн орчин бүрдсэн эсэхийг тодруулахын тулд 198 

сургуулийн удирдах ажилтнуудыг санамсаргүй түүврийн аргаар судалгаанд хамруулан тандалт 

хийсэн. Энэхүү тандалт судалгааны үр дүн болон холбогдох баримт бичгийн шинжилгээнд 

үндэслэн үзвэл манай улсад багшийн мэргэжлийн хөгжлийн бүлэг хөгжих эрх зүйн болон 

үйлийн орчин тодорхой хэмжээгээр бүрдсэн байна. 

Бид энэхүү судалгаагаар манай улсын сургалтын байгууллагуудад БМХБ-ийг ямар загвараар 

хөгжүүлж болох талаар шийдлийн хувилбарыг боловсруулан санал болгосон. 


