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A) Удиртгал
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- Хөтөлбөртөө зохих үндсэн агуулгаас гадна бусад чухал 
элементийг оруулах  

> Тодруулбал, та бол тухайн сэдвээр мэргэшсэн хүний хувьд 

- Анхаарвал зохих чухал асуулт: Тухайн хөтөлбөр нь эрэгтэй 
эмэгтэй хүмүүсийн ялгаатай хэрэгцээ шаардлагыг хэр анхаарч 
тусгасан бэ? 



Б) Байгаль орчны сургалтын хөтөлбөрт жендэрийн тэгш байдлын үзэл 
баримтлалыг тусгах арга замууд 

1.  Оролцогч талуудтай зөвлөлдөх

- Дараах зүйлсийг оролцогч талуудтай (эмэгтэйчүүд зэрэг)
зөвлөлдсөний үндсэн дээр хөтөлбөрийг боловсруулах 

> Сургалтын хэрэгцээ

> Сургалтын хөтөлбөрийн бүтэц – оролцогчдын бүрэн 
оролцоог хэрхэн хангах, огноо, байршил гэх мэтийг сонгох 

- Оролцогчдын хэлсэн санал дүгнэлтийн дагуу сургалтаар өгөх 
ойлголтыг тасралтгүй сайжруулан баяжуулах 

> Сургалтын модулийг заахын хэрээр хөтөлбөрийн бүтэц, өгөх 
үр шимийн талаар оролцогчдын үзэл бодлыг сайн сонсож 
тусгана. 
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- Оролцоог хангах стратеги - эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийн аль аль нь оролцох 
тэгш боломжтой байлгах

- Зарын агуулга

- Зар түгээх арга хэлбэр

- Хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлт гаргах хэлбэр 

- Оролцогчдыг сонгох шалгуур

* Тодруулбал, түнш байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж 
байгаа бол танай хүлээх үүрэг юу байх вэ?

- Сургалтын хугацаа

- Байршил, сургалтын байр танхим

- Хөтөлбөрт хамрагдахад шаардагдах зардал мөнгө 

2. Хөтөлбөрт тэгш оролцох нөхцөл боломж бүрдүүлэх
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а) Үг хэллэг

Байгаль орчны салбар нь нэг жендэрийн хүмүүсийн ажиллах талбар мэтээр 
ойлгогдох, дүрслэх үг хэллэгийг ашиглахгүй байх нь зүйтэй.  

- Аль ч жендэрт ялгаагүй нээлттэй гэдгийг илэрхий мэдээлэх
- Ашиглаж буй нэр томьёонд аль нэг жендэрт хамааруулсан өрөөсгөл 

таамаглал байвал асуудал болгон тавьж шийдвэрлэх 

б) Заах арга

- Ур чадвараа ашиглан тухайн бүлэг дэх эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийн байгаль 
орчны тодорхой хэрэгцээ шаардлагатай нь уялдуулан ойлгуулах

3. Сургалтын модуль
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в) Агуулга

- Сургалтын материал нь эмэгтэй, эрэгтэй хүмүүсийн ялгаатай хэрэгцээ 
шаардлага, хязгаарлалт, туршлагыг авч үзэх 

-Эмэгтэйчүүд, эрчүүдийн аль аль харагдаж байх
Өөрөөр хэлбэл, байгаль орчныг авран хамгаалагч эсвэл сүйтгэгч нь аль нэг 
хүйсийн хүмүүс байдаг мэтээр дүрслэн харуулж болохгүй.  

г) Явцын дадлага ажил: Дасгал ажил, кейс ажиллах

- Чухал ач холбогдолтой

- Жендэрийн хэвшмэл үзлийг өөгшүүлж болохгүй (Хэрэв иймэрхүү зүйл байвал
засварлах нь зүйтэй)

Тухайлбал, зарим үүрэг нь зөвхөн эрчүүд/эмэгтэйчүүдэд зориулагдсан гм

- Кейс ажиллуулах стратеги 

- Эрэгтэй, эмэгтэй хүний аль аль нь байгаль орчныг удирдахад 
амжилт эсвэл алдаа гаргадаг гэдгийг дүрслэн харуулах 

/өмнөх 3(в)-г харна уу/

3. Сургалтын модуль (Үргэлжлэл)
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д) Сургагч багш, зохих дэд бүтэц

- Хөтөлбөрт гар бие оролцох албан хаагчдыг жендэрийн мэдрэмжтэй 
болгох сургалт орох

- Жендэрийн хувьд тэнцүү хамруулах
>  (Тодруулбал, ажиллагсдын хөдөө орон нутагт ажиллах албан 
томилолтыг зохион байгуулахтай холбоотой бэрхшээл?)

- Зохих дэд бүтэц нь жендэрийн хувьд ээлтэй байх

Тухайлбал > эрэгтэй, эмэгтэй 00 тусдаа байх?

> анги танхим гэрэлтүүлэг сайтай, наанадаж аюулгүй 
байх

3. Сургалтын модуль (Үргэлжлэл)
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▪ Үнэлгээний арга хэрэгсэл (асуулга)-д жендэрийн хувьд тэнцүү 
оролцуулах 

▪ Хүйсээр ангилсан мэдээ мэдээлэл цуглуулах 

▪ Хүйсээр ангилсан шалгуур үзүүлэлт болон хүрэх түвшин тогтоох 

▪ Жендэрийн дүн шинжилгээ, хөтөлбөрт жендэрийн нөлөөллийн 
үнэлгээ хийх

▪ Үр дүнг түгээх, хөтөлбөрийг баяжуулах

4. Хөтөлбөрийн үнэлгээний арга хэрэгсэл
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