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АШУҮИС-ийн ЭЗБАС-ийн

Харилцааны ур чадварын тэнхмийн эрхлэгч 



Шинжээч (EXPERT) or (COMPETENT)

“Мэргэжсэн”, “Компетент”

Тодорхой зорилготой: БМИҮЗ-ийн

Харилцааны ур чадвар 

Боловсрол судлал

Оюуны дүгнэлт хийх чадвартай (Унших, задлан шинжлэх, 

дүгнэлт хийх )



Иргэн бүрт чанартай , зөв хүн болгож 

бэлтгэхэд ТУХАЙН салбарын Боловсрол 

судлалыг хөгжүүлэх нь чухал 

Боловсрол судлалыг хөгжүүлэхийн тулд 

“Заахуйгаас Суралцахуй руу” шилжих 

хэрэгтэй 

Суралцахуй руу шилжихэд багшийн ба 

оюутны хөгжилд анхаарах нь чухал 

Зөв монгол иргэнийг бэлтгэхэд 



Шинжээчийн чадвар

Ур чадвараа хөгжүүлсэн байдал 

1. Цаг баримтлах чадвар

2. Хүнтэй харилцах чадвар:  2.1. Сонсох      2.2. Асуулт асуух 

3. Оюуны дүгнэлт хийх чадвар

4. Багаар ажиллах чадвар

5. Зохион байгуулах, төлөвлөх чадвар

6. Бусдыг хүндэтгэх, ойлгох чадвар

Сургалтын талаар 

7. Суралцахуйн шинжлэх ухааны тухай 

8. Кредит системийн цогц ойлголт

9.        Цөм хөтөлбөр: Хэрэгжилт: жижиг бүлгийн сургалтын мөн чанар

10. Багшийн хөгжил: Бүтээл 

11. Оюутны хөгжил: Бие даан суралцахуй: номын сан



Багшийн үлгэр дууриалал нь заах 

аргын нэг  

Чиглүүлэх 

Facilitator

Үлгэр 

дууриалал 

үзүүлэх 

Role model 

Мэдээлэл өгөх 

Information 

provider 

Сургалтын

материал бэлтгэх 

Resource 

developer 

Төлөвлөх 

Planner

Үнэлэх 

Assessor

Хандлага 

Зан үйл 

Харилцаа

Ёс зүй 
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Бүх талаар үлгэр дууриалал болсон, эв 

дүй, хандлага, харилцаа сайтай, бие хүн 

болж төлөвшсөн, бусдын сайн сайхны 

төлөө ажиллаж, амьдардаг, бие даан 

суралцах амьдрах ухаанд сургах ХҮН 

бол: Багш

Насан туршдаа суралцаж, бусдын сайн тал, 

давуу талыг олж харж чаддаг “мэргэжилтнийг” 

ШИНЖЭЭЧ гэдэг 



Мэргэжилтэн – ШИНЖЭЭЧ :               ЭРҮҮЛ хүн

Хийх үйлдлээ өндөр түвшинд цогцоор (мэдлэг, чадвар, хандлага) нь эзэмшсэн 
(Цогц чадамжтай)

Ямар ч хүнтэй харилцаж чаддаг (Харилцагч)

Багаар ажиллах ур чадвартай (Хамтрагч)

Аливаа ажлыг зөв зохион байгуулдаг  (Менежер)

Судалгаатай ажилладаг  (Судлаач)

Мэргэжил нэгт нөхдөө “өмгөөлдөг” (“Өмгөөлөгч”)

Бүх талаараа мэргэжлийн байхыг (Мэргэжлийн)

шаардаж байна



ШИЛДЭГ сургууль: БАГШ

.
Багш нь хөгжсөн сургуулийг шилдэг 

сургууль гэнэ 

Багшаа  хөгжүүлж буй сургуулийг  хөгжиж 

буй сургууль гэнэ



Мөсөн уул 

Мөсөн уулыг та хэр сайн харж чадаж байна вэ? 



Мөсөн уул

90% нь далайн 

түвшингээс дор, 

ердөө л 10 % нь 

нүдэнд харагддаг



Гурван тойргийн загвар 

(The three circle model ) Harden.R ( 1999)

ЗӨВ ХҮН: ЭЕРЭГ 
хандлагатай 

“The right person doing it”

ЗӨВ ЗҮЙЛ : ЭЕРЭГ 
зүйл

“ Doing the right thing” 

What to do? 

ЗӨВ ХИЙХ : ҮЙЛДЭХ 

Doing the thing right”

How to do?
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