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“Монгол орны хөгжилд” XIV чуулга уулзалт 

2018 оны 4 дүгээр сарын 27 ны өдөр 

ХБНГУ Берлин хот ( Rathausstraße 15, 10178 Berlin) 

Цаг Үйл ажиллагаа  Илтгэгчид 

08.30 - 09.00 Бүртгэл  

09.00 - 09.10 Нээлтийн хэсэг  
ХБНГУ дахь Монгол-Германы ТББ-уудын Зөвлөл, Хилийн чанад дахь 

Монголчуудын зөвлөл ТББ, Цахим-Өртөө холбоо 

09.10 - 09.40 Монгол Улсаас ХБНГУ-д суугаа Онц бөгөөд бүрэн эрхт Элчин сайд др. Д.Ганбат 

ГХЯ, Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Даваасүрэнгийн мэндчилгээ 

Берлин хот, муж улсын засаг дарга М.Мюллэрийн мэндчилгээ 

09.30 - 09.40 Монгол улсын гадаад сурталчилгаа- 
Хилийн чанад дахь иргэдийн оролцоо 

Х.Мандахцэцэг, ГХЯ-ны Гадаад 
сурталчилгаа, соёлын харилцааны 

газрын захирал 

09.40 - 10.00 Олон улсын боловсролын салбарын 
өөрчлөлт, чиг хандлага 

Проф. Др. Бернд Майер  
Потсдамын их сургууль, ХБНГУ 

10.05 - 10.25 Монгол Улсын боловсролын шинэчлэл, 
сургалтын хөтөлбөрийн өөрчлөлт, чиг 

хандлага 

А.Энхтогтох, Г.Халиун 
БСШУСЯ, Боловсролын хүрээлэн 

10.30 - 10.50 
 

Блокчейн ба нээлттэй боловсрол Р.Гүнбадрах 
Roldan –Export Import, ахлах 

мэргэжилтэн 

10.55 - 11.15 Цахим эрин дэх боловсролын чиг 
хандлага ба Шведийн туршлага 

Ц. Нандинбаатар 
Шведийн Майлардален их 

сургуулийн докторант  

11.20 - 12.00 Нээлттэй хэлэлцүүлэг  

12.00 - 13.00 Үдийн завсарлага 

13.00 - 13.20 Мэргэжлийн боловсрол ба Монгол орны 
хөгжил 

Ж. Оюунтуйл  
ОХУ-ын Плехановын нэрэмжит 
эдийн засгийн их сургуулийн 

оюутан 

13.25 - 13.45  Жишиг түншийн харилцаа:  
Барут хот болон Хөвсгөл аймгийн Мөрөн 

хотын түншийн харилцааны хүрээнд 
байгуулж буй мэргэжлийн боловсролын 

төв 

Петр Илк  
Барут хотын засаг дарга 

 
Карстэн Витке 

Төслийн ажилтан 

13.50 - 14.00 Дээд боловсролын тогтолцоог  
сайжруулах нь 

Б.Сүндэръяа 
ХБНГУ Майнц хот, оюутан 

14.00 - 14.10 Шинжлэх ухааны эрх чөлөө ба их, дээд 
сургуулийн бие даасан байдал 

Д.Үүрцайх 
 ХБНГУ Боннын их сургуулийн 

докторант 

14.15 - 15.15 Кофе завсарлага / Үзүүлэн илтгэл 
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15.15 - 15.30 Танилцах тойруу 

15.30 - 15.50 Бодлого боловсруулах явц дахь мэдлэг 
солилцоог бэхжүүлэх нь 

Ц.Одончимэг 
IRIM судалгааны хүрээлэн 

 

15.55 - 16.15 
Монгол хүний “Шинэ Үе”-ийн боловсрол 

-  хилийн чанадаас малчны хотонд 

Л.Лхагвасүрэн 
Дорнод аймаг, Монгол улс 

Зүүн Хойд Азийн Байгаль Орчин, 
Хөдөө Аж Ахуйн Судалгааны Төв 

16.20 - 17.20 Нээлттэй хэлэлцүүлэг 

17.20 - 17.30 
 

Европын улс орнууд дахь Монгол 
сургуулиудын багш нарын сургалт, 

семинарын дүгнэлт, мэдээлэл 

ХЧМЗ, БСШУСЯ  

17.30 - 18.00 
 

Чуулганы хаалт 
2019 оны чуулганыг зохион байгуулах 

багт эрхийг шилжүүлэх ёслол 
Зураг авалт 

Д.Цэрэнбат 
 Цахим Өртөө Холбооны тэргүүн 

 

 
19.00 - 23.00 

 

 
Чуулганы хүлээн авалт 

Чөлөөт уулзалт 
 

 

XIV чуулганы илтгэлүүд “үндсэн илтгэл“ болон “үзүүлэн илтгэл” гэсэн хоёр хувилбар явагдана.  

  

Үзүүлэн илтгэл (Poster presentation): Илтгэгчид 

Цахимжиж буй эрин үеийн дээд боловсролын гүйцэтгэх үүрэг:  Монгол 
залуу хүнийг дэмжих нь 

Б.Урангоо 

“Ausbildung” буюу мэргэжлийн боловсролын сургалтын талаар Д.Норовсүрэн & 
Д.Түвдэнжав 

Европын архитектур, хот төлөвлөлтийн боловсрол – Шилжилтийн 
систем 

Б.Солонго 
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ДАГАЛДАХ ХӨТӨЛБӨРҮҮД 

Хилийн чанадад үйл ажиллагаа явуулж буй холбоо, ТББ-уудын бүсийн уулзалт 

(2018 оны 4 дүгээр сарын 26 ны өдөр, 18 -21 Цаг, ХБНГУ Берлин хот дахь ЭСЯ-ны байр 
Hausvogteipl. 14, 10117 Berlin 

 
2011 оноос хойш тус чуулганы оролцогч нараас Европт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага, 

холбоодын төлөөлөгч нар чуулганы үеэр уулзалт хийж, үйл ажиллагааг нэгтгэх, Европын 

Монголчуудын нийтлэг эрх ашгийг хангах, Монгол-Европын хоорондын соёл, бизнесийн харилцааг 

өргөжүүлэн бэхжүүлэхэд Европын орнуудын байгууллага, хувь хүмүүстэй хамтран ажиллах 

бололцооны талаар хэлэлцэж ирсэн уламжлал ёсоор ТББ төлөөлөл тухайн орныхоо ТББ-уудын 

хамтын ажиллагааны одоогийн байдал, шинээр гарч буй хөгжил, үр дүнгийн талаар хэлэлцэнэ.  

Энэ удаагийн бүсийн уулзалтад Европын холбооны улсуудаас төдийгүй Монгол, Ази, Америкийн 

ТББ–уудын төлөөлөл оролцохоор мэдэгдээд байна. Тус уулзалт нь  2018 оны 9 сард болох Хилийн 

чанад дахь Монголчуудын ТББ-уудын 3 дахь Чуулганы томоохон бэлтгэл суурь тавигдах ач 

холбогдолтой юм.  

Байгууллага, холбоогоо төлөөлөн оролцох хүмүүс ХЧМЗ-ийн тэргүүн Н.Номун-Эрдэнэд 

nnomun@mongoliansabroad.org цахим хаягаар холбогдоно уу. 

 Нээлт: Хилийн чанад дахь Монголчуудын Зөвлөлийн Тэргүүн Н.Номун-Эрдэнэ. 

 Гадаад Харилцааны Яамны Гадаад сурталчилгаа, соёлын харилцааны газрын захирал 

Х.Мандахцэцэг 

o ГХЯ-наас хилийн чанад дахь иргэд, ТББ-уудад чиглэн хэрэгжүүлж буй бодлого  

 Хилийн чанад дахь Монголчуудын Зөвлөлийн Тэргүүн Н.Номун-Эрдэнэ  

o Хилийн Чанад дахь Монголчуудын Зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар 

мэдээлэл  

o Ерөнхий Аудиторын дэргэдэх Иргэний танхимын талаарх танилцуулга 

 Mon Crtf ХХК-ий Ерөнхий захирал Г.Билгүүн 

o Тус компаниас Хилийн чанад дахь Монголчуудтай хамтран ажиллах боломжууд 

 Ц.Сайнбаяр, Монголын шатрын холбооны ерөнхийлөгч 

o Монголын шатрын холбооноос Хилийн чанадад суугаа иргэд, холбоодод чиглэн 

явуулж буй бодлого, боломжууд 

 ТББ-уудын асуулт хариулт чөлөөт ярилцлага, санал хүсэлт. 

Засгийн газраас батласан хөтөлбөрүүд, төлөвлөгөө, Хилийн чанад дахь ТББ-уудын 2-р чуулганы 

мөрөөр хэрэгжүүлж байгаа ажлын төлөвлөгөө болон “Дэлхийн Монголчууд”, “Монгол улсыг 

гадаадад сурталчлах хөтөлбөр” – үүдийн хэрэгжилтэд байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, 

төрийн байгууллага болон хилийн чанадад байгаа иргэд, эх орондоо байгаа иргэдийн хооронд 

харилцах нэгдмэл ойлголт, байр суурийг бүрэлдүүлэх чухал ач холбогдолтой уулзалт болно 

гэдэгт итгэлтэй байна. 

ТББ-ын төлөөлөл та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. 

 

 

 

 

mailto:nnomun@mongoliansabroad.org
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Монголын Шатрын Холбооны нэрэмжит залуучуудын аварга шалгаруулах тэмцээн 

2018 оны 4 дүгээр сарын 27 ны өдөр, ХБНГУ Берлин хот дахь ЭСЯ-ны байр 10-15 Цаг 
Hausvogteipl. 14, 10117 Berlin 

 
Монголын шатрын холбооноос Хилийн чанадад суугаа иргэд, холбоодод чиглэн явуулж буй 

бодлого, боломжуудын талаар мэдээлэл хийж, тус тэмцээнд түрүүлсэн тамирчдаас Унгар улсад 

болох шатрын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцуулах хүүхдүүдийг сонгож авахад энэхүү 

нээлттэй тэмцээний  зорилго оршино. 

 

 

 

Тэмцээний журам: Дэлхийн шатрын холбооны дүрмийн дагуу “Щвейцарь систем”-ээр 

явагдана. Өргийн тоо, цагийн хяналтыг оролцогчдын тооноос хамаарч тэмцээний өмнө шүүгч 

нар тогтооно 

МШХ-ны Европ тив дэх төлөөлөгчийн газар 

МШХ-ны Берлин дэх төлөөлөгчийн газар 
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ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛ ХЭЛ, СОЁЛЫН СУРГАЛТЫН  БАЙГУУЛЛАГУУДЫН  
БАГШ НАРТ  ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ   

(2018 оны 4 дүгээр сарын 27 ны өдөр, ХБНГУ Берлин хот, 09-17 Цаг) 

                                                                              
Сургалтын сэдэв:  “ Гадаад хэлтэй орчинд эх хэлийг заах онцлог,  туршлага”          

Сургалтын агуулга: 

• Монгол улсын Засгийн газраас хилийн чанад дахь хүүхдүүдийн монгол хэлний 

сургалтын талаар баримтлаж буй бодлого  

• Бага насны хүүхдэд заах арга зүй, сургалтын онцлог 

• Хилийн чанадад төрж, өсөж буй хүүхдүүдийн онцлогт тохирох монгол хэлний сургалт 

• Гадаад хэлтэй орчинд монгол хэлийг заах онцлог, өвөрмөц туршлага 

• Орчин цагийн монгол хэлний дүрмийн шинэ мэдээлэл, журам 

• Хэлний сургалтыг тоглоомын аргаар заах нь 

Сургалт семинарын дараа нийт оролцогч багш нарыг хамруулсан монгол сургууль, монгол 

хэлний сургалтад нийтлэг тулгамдаж буй асуудлуудыг хэлэлцэх бөгөөд багш нарын туршлага 

солилцох чөлөөт ярилцлага явагдана. 

08:30  БҮРТГЭЛ 

09:00  НЭЭЛТ , ТАНИЛЦУУЛГА 

БСШУСЯ- ны төлөөлөгч 
ХЧМЗ-ийн тэргүүн Н.Номун-Эрдэнэ 
ХЧМЗ-ийн Боловсролын хорооны дарга Ө. Оюунтүлхүүр 

09:15   БСШУСЯ-НААС ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛ ХҮҮХДҮҮДИЙН МОНГОЛ 
ХЭЛНИЙ СУРГАЛТЫН ТАЛААР БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО, ХИЙГДЭЖ БУЙ 
АЖЛУУД 

             БСШУСЯ- ны төлөөлөгч 

09:45   “ОЙ ТОГТООЛТЫН АРГААР МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ҮГИЙН БАЯЛГИЙГ 
НЭМЭГДҮҮЛЭХ АРГА” 

             Х.Хатанбаатар -   Монголын Оюун Ухааны Академийн захирал 

12:30   Завсарлага 

13:30   “МОНТЕССОРИ ЗААХ АРГА, ХИЧЭЭЛИЙН ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮНИЙГ            

              ХЭРХЭН ЭХ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛД ҮР ДҮНТЭЙ АШИГЛАХ ВЭ? 

              Petra Stelzner - Монтессори заах аргын сургагч, Берлин дэх төвийн захирал 

15:00   “ЭХ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛИЙГ ЗААХДАА ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ӨВӨРМӨЦ, ҮР ДҮНТЭЙ, 
ШИНЭЛЭГ ЗААХ АРГА” 

Багш нарын туршлага солилцох арга хэмжээ 

17:00    ХААЛТ. ДҮГНЭЛТ 

19:00    Чуулганы хүлээн авалт, чөлөөт уулзалт 

Сургалт семинарын дараа 2018 оны 04 сарын 28 –ны Бямба гаригт  ХБНГУ дахь монгол 

сургуулийн хүүхдүүдийн урлаг, соёл,  спортын  3-р наадмыг багш нар хамтаар үзэж сонирхоно. 

                                 ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛЧУУДЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 

БОЛОВСРОЛЫН ХОРОО 
 

 



  
 

 6 / 4 

 

 

 

ХБНГУ дахь Монгол сургуулийн хүүхдүүдийн урлаг, соёл спортын III наадам 

2018 оны 4 дүгээр сарын 28 – 29 ны өдөр 
FFZ Blossin Kolberger Straße 13, 15754 Heidesee 

ХБНГУ-ын Берлин хотын Mайдар холбооны дэргэдэх “МОНГОЛ” сургуулийн багш сурагчид, эцэг 

эхчүүд хамтран ХБНГУ дахь монгол сургуулиудын хүүхдийн урлаг, спортын “Бидний ирээдүй” 

III дугаар наадмыг зохион байгуулна. 

Хүүхдийн наадмын зорилго: 

● Хилийн чанадад амьдарч буй монгол хүүхдүүдэд монгол соёл урлаг, монгол үндэсний спортыг 

сурталчлан таниулахын зэрэгцээ эх хэлээ сурах урам зориг, хүсэл эрмэлзлэлийг нь бадраах 

● Монгол сургуулийн хүүхдүүд монгол хэл, ёс заншлаа хэрхэн сурч буйгаа багш, эцэг эхчүүд 

болон нийт үзэгчдэд харуулахын зэрэгцээ бусад найз нөхөддөө үлгэр дуурайлал үзүүлэх. 

● Хүүхдүүд өөр хоорондоо монголоор ярилцан танилцаж, монгол хэл сурах туршлага солилцох, 

монгол орчинд нэгэн өдрийг мартагдашгүй сайхан дурсамжтай өнгөрүүлэх  

Хөтөлбөр:  

Огноо  Цаг Явагдах үйл ажлууд  

2018.04.27 15 цагаас Зочид хүлээж авна  

17.00-19.00  Бүртгэл  

19.00-20.00  Оройн хоол  

20.00-22.00  Үндэсний спортын арга хэмжээ  

2018.04.28 07.30-09.00 Өглөөний цай  

10.00-12.00  Үндэсний спортын арга хэмжээ 

12.00-13.00  Өдрийн хоол  

13.30-16.00  Наадмын тоглолт  

16.00-17.00  Кофе, цай, тортны завсарлагаа  

17.00-19.30  Наадмын тоглолт  

20.00-23.00  Галын наадам, Грилл  

2018.04.29 07.30-09.0 Өглөөний цай  

09.30-11.00  Шагнал гардуулна  

11.00-12.00  Үдэлт  

 
Хүүхдийн наадам 4-р сарын 27-29 хүртэл Берлин хотоос 50 км зайд орших FFZ Blossin Kolberger 

Straße 13, 15754 Heidesee гэдэг хүүхдийн зусланд болно. Арга хэмжээний талаар болон байрлах 

боломжийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Берлин хотын Монгол сургуулийн багш 

А.Алимаатай (maidar.berlin@yahoo.de, +49 174 321 4144 ) холбогдон тодруулна уу. 

 
Зохион байгуулагч Берлин хотын “МОНГОЛ” сургуулийн  

багш нар болон эцэг эхийн хамт олон 

 


