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World full empowered people

elf.education

Хүчирхэг хүн гэж хэн бэ?

Уламжлалт боловсрол

Альтернатив боловсрол

ЯАЖ?

Life Experience

Well Being

Life Tools

Life Skills

House system & Сурагчдын клуб

Сурагчдын бүрэлдэхүүн

College Prep

Хэрхэн элсэх вэ?

Санхүүгийн туслалцаа



LIVE LIFE ON YOUR
OWN TERMS

Амьдрал асар хурдтай өөрчлөгдсөөр.

Харин боловсрол 18-р зууны аж үйлдвэрийн 
хувьсгалаас хойш хэр их өөрчлөгдөв? 

Боловсрол амьдралд бэлдэх учиртай. Сурагчдыг А+ дүнгийн төлөө суралцдаг биш 
өөрийнхөө амьдрахыг хүссэн нийгэм, аз жаргалтай орших дэлхийгээ бүтээдэг, 

“өөрийнхөөрөө” амьдардаг хүчирхэг хүмүүс болоход нь бэлдэх ёстой.

World full empowered people
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ХҮЧИРХЭГ
ХҮН ГЭЖ ХЭН БЭ?
Хүчирхэг хүн бол хүсэл эрмэлзэл дээрээ 
тулгуурлан, Hard Skills буюу “би” төвтэй, Soft Skills 
буюу “бид” төвтэй чадваруудыг эзэмшсэн, бие 
махбод, сэтгэл санаагаараа эрүүл чийрэг,  
нийгэмдээ эерэг нөлөөллийг түгээдэг хүн юм. 



ХҮЧИРХЭГ ХҮН ДЭЛХИЙ ЯАЖ Ч ХУВЬСАН ӨӨРЧЛӨГДСӨН 
ХУУЧИРДАГГҮЙ ЦАГЛАШГҮЙ ЧАДВАРУУДЫГ ЭЗЭМШСЭН БАЙДАГ.

Self-Driven
Өөрөө өөрийгөө мотивацижуулж, тогтмол 
ахиц гаргахыг эрмэлздэг дотоод мотортой

Physically Vital
7 хоногт 1 удаа биш өдөр бүр биеийг 
дасгалжуулах чухал. Эрч хүчтэй, энергитэй байх 
дадалыг суулгах нь амжилттай хүний хамгийн 
түрүүнд суралцах чадваруудын нэг

Academic Skills
Академик чадваруудаа эзэмшээд, амьдралд 
хэрэгжих замуудыг ойлгох

Emotion Management
Сэтгэл зүйгээ удирдах, өөрийгөө хүлээн 
зөвшөөрөх, айдастайгаа нүүр тулах, алдсан ч 
эргээд босох, өөрийгөө ойлгох

Independent Learning
Хэн нэгэн хийх ёстой гэсэн болохоор хийдэг биш, 
ганцаараа, үр дүнтэй суралцаж чаддаг 

Time Management
Чухал уулзалтанд цагтаа ирэхээс илүү суралцах 
зүйлс олон. Амьдралыг төлөвлөж, биелэгдэхүйц 
зорилтууд тавихаас эхоээл баг удирдаж байгаа бол 
төслийн үр дүнгүүдээ бодитоор тооцоолох гээд 
амьдрал тэр чигээрээ цагийн менежмент

Interdisciplinary Skills
Хичээл бүрийн консепциудыг хооронд нь холбож 
ойлгоод хэрэгжүүлэх чадвар

Adaptability
Хаана ч явсан дасан зохицоод байдаг хүн байдаг даа. 
Хэнтэй ч харилцчихдаг, асуудалд гаргалгаа олдог, 
чухал үед шийдвэрүүд гаргах чадвар. 
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УЛАМЖЛАЛТ БОЛОВСРОЛ
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Basics гэж юу вэ?

Basics гэдэг нь суурь мэдлэгүүд юм. Бидний мэдэх 
уламжлалт боловсрол зөвхөн академик 
мэдлэгүүдийг ойлгож, цээжлэхэд анхаардаг. 

ГГэхдээ академик мэдлэгийг багш самбарын урд олон 
давтах шаардлагагүй, дижитал эрин үед суурь 
мэдлэгийг интернетээс нэг хайгаад л олох 
боломжтой болжээ. 

Иймд бид хичээлүүдийг гэртээ бие даан суралцах 
боломжийг бүрдүүлж цөм хөтөлбөрийг дижитал 
контентууд болгон бүтээв. 

BASICS AT SCHOOL

MASTERY AT NOWHERE
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BASICS AT HOME

MASTERY AT SCHOOL

АЛЬТЕРНАТИВ БОЛОВСРОЛ

Mastery гэж юу вэ?

Mastery буюу сурснаа амьдралд хэрэгжүүлэх 
чадварыг уламжлалт сургуулиуд маш бага 
хөгжүүлдэг. 

10 жил, их 10 жил, их сургуулиа төгсөөд амьдралд анх удаа хөл 
тавьж, сурснаа хэрэгжүүлэх шаардлага гарч 
эхэлдгийг өөрчлөх цаг нь болжээ. 

“Цээжилж биш хэрэгжүүлж,” “зөвхөн ойлгож биш 
бүтээж” суралцвал амьдралд бэлтгэгдэж өөрийнхөө 
хүссэн амьдралаар амьдрах биш гэж үү?

Иймд Иймд багш нарын үүрэг нь сурагчдын суралцсан 
суурь мэдлэгийг амьдрал дээр биелэл болгоход нь 
дэмжих юм. Бид Basics-г гэртээ, Mastery-г сургууль 
дээрээ хэрэгжүүлэх арга барилаар ажилладаг.



ЯАЖ?
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LIFE SKILLS
Амьдралд тохиолддог ямар ч нѳхцѳл 
байдал, асуудал, харилцаа холбоо 
болон хамтын ажиллагаанд 
оролцоход нэн шаардлагатай 
чадваруудыг эзэмшүүлэх хѳтѳлбѳрийн 
хэсэг. 

WELL-BEING
Аз жаргалтай амьдрахад 
шаардлагатай эерэг дадлуудыг 
эзэмшүүлэх зорилготой бие бялдар, 
сэтгэл зүй, эрүүл зөв хооллолт болон 
эрүүл мэнд гэсэн хэсгүүдээс бүрдсэн 
хөтөлбөр.

LIFE TOOLS

Бие даан суралцах, судлах дадал 
хэвшил болон стратеги, мэдээлэл 
технологийн мэдлэг чадвар 
эзэмшүүлэх хѳтѳлбѳрийн component. 

LIFE EXPERIENCE

Aкадемик мэдлэгээ хэрэглэж амьдралын 
туршлага болгох хөтөлбөрийн хэсэг
 



LIFE EXPERIENCE
PROJECT-BASED-LEARNING /PBL/ 
БУЮУ ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
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Дэвшүүлсэн асуудалд шийдэл олохын тулд төслийн зорилго, эцсийн үр дүнгээ тодорхойлж, шаардлагатай 
мэдлэг, чадварт суралцан практикт турших, хэрэгжүүлэх, сайжруулах үйл явц юм.

BLOOM’S TAXONOMY

Уламжлалт аргачлал
Bloom’s Taxonomy-н эхний хоёр төвшний дагуу 
санах болон ойлгохыг сурагчид хамгийн сайн 
хийдэг. Мөн ихэвчлэн бид академик хичээлүүдийг 
энэ 2 түвшин хүртэл л сурдаг байсан.

Альтернатив аргачлал
Санадаг, ойлгодог сэдвээ практикт буулгаж, 
түүнийгээ анализ хийж, дүгнэлт шүүмж гаргаж, 
шинэ зүйл бүтээх чадвар нь хамгийн чухал.
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LIFE EXPERIENCE
АНХНЫ ЖИЛИЙН АНХНЫ ТӨСЛҮҮД

Монголын анхны альтернатив сургуулийн 1-12-р ангийн хичээлүүд төсөлд суурьлан заагддаг. 
            Эхний хичэлийн жилийн турш бид нийт 
            төсөл хэрэгжүүлжээ.130+



Бие махбодоо удирдаж чаддаг хүн амьдарлаа удирдаж чаддаг.
Манай уламжлалт боловсролын системд бие махбодоо бялдаржуулах биеийн тамир, эрүүл мэндийн 
хичээлүүд долоо хоногт нэг л ордог.

Харин бодит амьдрал дээр өдөрт ганцхан удаа дасгал хийж, биеэ хөдөлгөх нь хэр хангалттай бол? 
АмжилАмжилттай хүмүүс өдөр тутмын амьдралынхаа хэв маягт дасгал хөдөлгөөнийг заавал багтаасан байдаг. 
Яагаад гэвэд бие махбодоо удирдаж чаддаг хүн тууштай, стресс бага, эхэлснээ дуусгадаг болж хөгжсөн 
байх нь олон. 

Тиймээс биеийн тамир бол заал тойрч гүйдэг цаг биш бие махбодоо удирдаж, тэсвэр хатуужил хөгжүүлэх, 
багаар ажиллахад суралцах чухал ач холбогдолтой хичээл юм.

Иймд бид Garuda BJJ & MMA -тэй хамтран сурагчдаа өдөр бүр холимог тулаанаар хичээллэх боломжийг 
нь хангаж эхэлсэн ба сонгон суралцах спортын төрлүүдийг нэмсээр байна.

Сонгон хичээллэж болох спортын төрлүүд: 
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Jiu Jitsu Muay Thai БаллетИога Аэробек

WELL BEING
БИЕ БЯЛДАР, СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЭРҮҮЛ МЭНД



LIFE TOOLS
ДИЖИТАЛ ХИЧЭЭЛҮҮД
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Бид сурагчдадаа сэргээн санах, ойлгох төвшний мэдлэгийг гэртээ, ѳѳрийн хүссэн цагтаа, хүссэн 
давтамжтайгаар үзэх боломжтой болгож цөм хөтөлбөрийн бүх суурь мэдлэгүүдийг дижитал 
хичээлүүдээр хүргэдэг. 



LIFE SKILLS
“БИД” ТӨВТЭЙ ЧАДВАРУУДАД 
СУРАЛЦАХ НЬ

“Бид” төвтэй Life Skills буюу Soft Skills 
чадваруудыг бид дараах 6 аргаар 
эзэмшүүлдэг.

Дижитал хичээлүүд
Soft Skill set-үүдийг заасан видео контент 
дижитал хичээлүүд.

Workshop сургалтууд
LiLife Skills-н буюу амьдрал бэлдэх “бид” 
төвтэй чадваруудыг биеэрээ туршиж үзэх, 
үйлдэл хийх, бусадтай харилцаа үүсгэх 
боломжийг үүсгэдэг сургалтууд юм.

Дадлага ажил
ММэдлэгээ төсөлт хичээлүүдээс гадна, 
бодит туршлага хуримлуулж нийгмийн 
харилцаанд орох.
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HOUSE SYSTEM
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Манай сургуулийн нэгэн онцлог бол HOUSE System юм.
Бид амьдрал дээр гараад байнга нэг үеийнхэнтэй харилцаад явдаггүй шүү дээ. Түүнтэй адил 3-12 ангийн 
сурагчдаа 8 House-д хуваадаг ба сурагчид маань хичээлээс гадуурх бүх л үйл ажиллагаа, хөтөлбөрт 
House-аараа оролцдог. 



СУРАГЧДЫН КЛУБ
Сурагчид өөрсдийн сонирхолд үндэслэн клуб санаачилж байгуулах бүрэн боломжтой ба шаардлагатай 
мэдээллүүддээ танилцуулж PITCH хийн клубүүд нээдэг. Манай сурагчид 6 чиглэлийн 29 сурагчдын клуб 
хөл хорионы үеийг үл харгалзан онлайнаар хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулсаар байна.
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СУРАГЧДЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН
Урдаа, ардаа, хажуудаа сууж байгаа найзаасаа үлгэр дуурайлал авч өсч хөгждөг орчин бүрдүүлэх нь 
манай өргөдлийн процессийн гол зорилго юм. Тийм ч учраас бид өргөдлийн үйл явцаар сурагчдаа 
шалгаруулж авдаг. Бид сурагчдаа өнцөг булан бүрээс ирсэн хүсэл эрмэлзэлтэй, санаачлагатай, 
шинийг оролдож үзэх зоригтой, янз бүрийн сонирхолтой сурагчдаар дүүргэхийг зорьдог.  

2020-2021 онд:
100+ сургуулиас ирсэн 
275 сурагч 
ХХүмүүн, Томүжин сургуулийн 6-12-р ангид тэнцэн суралцаж байна. 

Үүнд “21 мөрөөдөл” төслийн 
хүрээнд 21 аймгаас бид 45 сурагчийг 
шалгаруулан тэнцүүлж 50-100% 
тэтгэлэгтэй суралцуулж байна.



COLLEGE PREP
Томүжин Академи 5 жилийн турш Дэлхийн шилдэг их дээд сургуулиудад Монгол сурагчдыг бэлдэх 
хөтөлбөрөө хэрэгжүүлсэн билээ. Зөвхөн шалгалтын оноогоор биш хувь хүнийг хүчирхэгжүүлэн цогц 
хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг нь манай Альтернатив сургуулийн хөтөлбөрт бүрэн шингэж орсон. Үүнд: 

  SAT, TOEFL шалгалтад бэлдэх
  Personal Statements / Хувь хүний эсээ бичих
  Ганцаарчилсан зөвлөгөө авах
  Common App бөглөх 

ггэх мэт дэлхийн шилдэг их сургуулиудад өргөдлөө илгээхэд шаардлагатай бүх үйл явцад тусалдаг. 

2015 оноос хойших манай хамт олны амжилтууд
Манай төгсөгчдийн тэнцсэн дэлхийн топ коллеж, их сургуулиуд

гээд 50+ дэлхийн өнцөг булан бүрт байдаг топ коллеж, их сургуулиудад 
Томүжин Академийн төгсөгчид маань суралцаж байна. 
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ХЭРХЭН ЭЛСЭХ ВЭ?
Томүжин Альтернатив Сургуульд өргөдлөө илгээхээр шийдсэн бол юуны өмнө дараах 
асуултуудыг өөрөөсөө асуугаарай. “Би энэ сургуульд орохыг хүсч байгаа билүү?” “Яг яагаад?”  
Хангалттай мэдээлэл авч, хангалттай ойлголттой болсныхоо дараа өргөдөл илгээх үе шатруу 
ороорой хэмээн зөвлөе.

Элсэлт авч буй анги
1-12-р анги

Хэрхэн өргөдлөө илгээх вэ?
humantomujin.com вэбээр орж бага, дунд, ахлах ангийн өргөдлөөс сонгон илгээгээрэй.
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Өргөдөл хэдэн шаттай вэ?
Бага ангийн өргөдөл: 1 шаттай

Дунд ангийн өргөдөл: 2 шаттай

Ахлах ангийн өргөдөл: 2 шаттай

Төлбөрийн мэдээлэл
Бага анги: ₮21,900,000 (1-5-р анги)

Дунд анги: ₮25,900,000 (6-9-р анги)

Ахлах анги: ₮29,900,000 (10-12-р анги)



САНХҮҮГИЙН ТУСЛАЛЦАА
Сурагчдын өсч хөгжих боломжийг хэзээ ч хэтэвчээр хязгаарлах ёсгүй. Сурах чин хүсэлтэй, эерэг 
нөлөөллийг бий болгох чадвартай, хичээнгүй сурагчдад боломж үргэлж нээлттэй байх ёстой. Тийм 
ч учраас ч бид өргөдлийн процессоор тэнцсэн л бол сурагчийн санхүүгийн байдлыг харгалзан 
үзээд 100% хүртэлх тэтгэлэг, санхүүгийн туслалцаа олгож суралцуулдаг.

2020-2021 онд:

Нийт санхүүгийн туслалцаа / тэтгэлэг 
авсан сурагчдын эзлэх хувь: 

97,9%

Нийт сурагчдад өгсөн тэтгэлэг: 

₮5,000,000,000 
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Нийт 100% хүртэлх тэтгэлэгтэй 
суралцаж байгаа сурагчид:

Ахлах сургууль: 34 сурагч

Нэг сурагчийн авсан дундаж 
тэтгэлгийн хэмжээ: 

53%



@TomujinAlternativeSchool, @хүмүүн-дунд-сургууль
@tomujinalternativeschool, @humanintlschool
Томүжин Альтернатив сургууль: Нарны зам, 25-рхороо, Doctor авто сүлжээний хажууд
Хүмүүн Олон Улсын Сургууль: Зайсан, 11-р хороо, Шамбала хотхоны хойд талд
7777 3111, 8808 4446, 9980 1876


