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ӨМНӨХ ҮГ
Хүүхдэд зориулсан сэтгэлзүйн анхны тусламжийн сургалтын хөтөлбөрийг танилцуулж байгаадаа Хүүхдийг
Ивээх Сан тун таатай байна.
Дэлхийн улс орон бүрт хүүхдүүд дарамт, үл хайхрах байдал, хүчирхийлэл, мөлжлөгт өртөж байна. Сая
сая хүүхэд хүчирхийлэлд өртөж, үүнээс олон хүүхэд эрсдэлтэй нөхцөлд байна. Иймээс Хүүхдийг Ивээх
Сангийн хөгжлийн хийгээд хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааны алинд ч тухайн улсын болон олон улсын
хөтөлбөрийн тэргүүлэх чиглэл нь хүүхэд хамгаалал байдаг билээ.
Гэр бүл эсвэл түүнтэй төстэй орчноор дамжуулан хүүхэд бүрийн хамгаалуулах эрхийг хангах хандлагыг
Хүүхдийг Ивээх Сан барьдаг. Бид олон нийтэд түшиглэсэн болон үндэсний хүүхэд хамгааллын
тогтолцоог бэхжүүлэх талаар анхаарч, төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагуудтай түншилдэг
билээ. Сэтгэлийн зовуурь шаналгааг бууруулахаар хүүхдийг дэмжих нь энэхүү хандлагын салшгүй нэг
хэсэг юм. Хямралтай нөхцөл байдалд хүүхдийг дэмжих ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг сайжруулах өсөн
нэмэгдэж буй хэрэгцээнд үндэслэн Хүүхдийг Ивээх сангийн ажилтнууд болон түншлэгч байгууллагуудын
туслалцаатайгаар энэхүү гарын авлагыг боловсруулсан болно.
Сэтгэлзүйн анхны тусламжийг хямралт нөхцөл байдалд дэмжлэг туслалцаа анхлан үзүүлэх энгийн хэрнээ
үр өгөөжтэй арга хэмээн нийтээр хүлээн зөвшөөрч, Хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааны үеийн Хүүхэд
хамгааллын босго стандартад багтаасан билээ.
Сэтгэлзүйн анхны тусламж бол осол гэмтэл, байгалийн гамшиг, зөрчил маргаан, хүчирхийлэл болон
бусад хямралт нөхцөлөөс үүдэн хүүхдийн сэтгэлд үүсэж буй зовуурийг бууруулах зорилгоор хүүхэдтэй
холбоо тогтоон ажилладаг хүмүүст хэрэгтэй ур чадвар, чадамжийн цогц юм.
Нийгмийн ажилтнууд, Хүүхдийг Ивээх Сангийн ажилтнууд, хамтран ажиллагсад, багш нар, эрүүл мэндийн
ажилтнууд зэрэг хүүхэдтэй тулж болон тэдний төлөө ажилладаг бүх хүн энэхүү сургалтад хамрагдаж
болно.
Хүүхдийг Ивээх Сан болон дэлхийн өнцөг булан бүрт буй хамтрагч байгууллагуудын ажилтнуудын
оролцоотойгоор хэдэн арван жилийн ажлын туршлага, сургамжид үндэслэсэн энэхүү гарын авлагыг
боловсруулж, 12 улсад туршлаа.
Энэхүү гарын авлагыг боловсруулж, туршиж, хянасан бүх хүний өмнөөс уг ажилд асар их туслалцаа
үзүүлсэн бүх хүнд чин сэтгэлээсээ талархаж буйгаа илэрхийлье.
Энэхүү гарын авлагыг боловсруулж, эцэслэхэд үнэтэй санал, зөвлөгөө өгч, барагдашгүй дэмжлэг үзүүлсэн
Хүүхэд Хамгааллын Санаачилга болон Байгууллага Хоорондын Байнгын Хорооны Сэтгэцийн эрүүл мэнд,
нийгэм-сэтгэлзүйн дэмжлэгийн албаны мэргэжилтнүүдэд онцгойлон талархал илэрхийлж байна.

Хүүхэд Хамгааллын Санаачилга
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1. СУРГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА
1.1.

Хүүхдэд зориулсан сэтгэлзүйн анхны тусламж гэж юу вэ?

Хүүхэдтэй ажилладаг мэргэжилтнүүдэд зориулан Хүүхдийг Ивээх Сан (ХИС)-гаас гаргасан сэтгэлзүйн
анхны тусламж (САТ)-ийн энэхүү сургалтын хөтөлбөр нь аюул осол, байгалийн гамшиг, зөрчил
мөргөлдөөн болон бусад ноцтой нөхцөлөөс үүдсэн хүүхдийн сэтгэлийн зовуурийг бууруулах чиглэлээр
мэргэжилтнүүдийн ур чадвар, чадамжийг дээшлүүлэх зориулалт бүхий багц юм.
Энэхүү хөтөлбөр дараах агуулгаас бүрдэнэ:
• Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдүүдтэй ажилладаг мэргэжилтнүүдэд зориулсан хүүхэдтэй харилцах,
тайвшруулах, сэтгэл засах арга хэрэгслүүд
• Эцэг эх, асран хамгаалагчидтай ажилладаг мэргэжилтнүүдэд зориулсан зөвлөгөө, зөвлөмжүүд
• Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдийг дэмжих арга замын тухай санал зөвлөгөө
Хүүхдэд зориулсан САТ-ийг гамшиг тохиолдох үед эсвэл гамшгийн дараа нэн даруй үзүүлнэ. Хүүхдэд
САТ үзүүлэх энэхүү сургалтыг гамшигт өртөмтгий газруудад гамшгийн бэлэн байдлын яаралтай авах арга
хэмжээ эсвэл чадавх бэхжүүлэх ажлын нэг хэсэг болгон хийж болно. Мөн гамшиг, онцгой байдлын үед
ажиллах ХИС-гийн олон улсын багийн гишүүдийг бэлтгэхэд энэхүү хөтөлбөрийг хэрэглэх боломжтой.
САТ-ийг цунами, газар хөдлөлт гэх мэт томоохон хэмжээний гамшгийн үед хэрэглэхээс гадна цөөн тооны
хүнийг хамарсан хямралт нөхцөлийн үед ч ашиглах боломжтой.
ХИС-гийн ажилтнууд, хамтран ажилладаг байгууллагууд болон бусад мэргэжилтнүүд хүүхдэд зориулсан
САТ-ийг зөвхөн гамшиг, онцгой байдлын үед гэлтгүйгээр бэлгийн, бие махбодын, үл хайхрах
хүчирхийлэлд өртсөн эсвэл хууль зөрчсөн, осол аваарт орсон хүүхдүүд гэх мэт хүнд нөхцөлд буй
хүүхдүүдтэй ажиллахдаа яаралтай авах арга хэмжээний нэг болгож хэрэглэнэ.

1.2.

Хүүхдэд зориулсан САТ яагаад хэрэгтэй вэ?

Хүүхдийн дасан зохицох, даван туулах чадварыг дэмждэгийн хувьд САТ нь сэтгэлийн зовуурь, цочролоос
үүдсэн богино болон урт хугацааны сэтгэлзүйн аливаа асуудлаас урьдчилан сэргийлэхэд тусалдаг.
Хүүхдийн хамгийн ойрын хүмүүс болох гэр бүл, багш гэх мэт мэргэжилтнүүд, бусад хүмүүсийн зүгээс
үзүүлэх зохих дэмжлэг нь хүүхдийн хөгжил болон хүнд нөхцөлөөс гарахад чухал үүрэгтэй болохыг маш
олон судалгаа баталж байна1.
Унтаж чадахгүй байх, уурлаж бухимдах, сэтгэлээр унах, хүмүүсээс хөндийрөх, анхаарлаа төвлөрүүлж
чадахгүй болох, уйлах, хүнээс салахгүй тэвэрч зуурах, өсөж хөгжихгүйгээр нэг хэвийн байдалд байх зэрэг
шинж тэмдэг сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдэд түгээмэл илэрдэг.
Сэтгэл зовоосон зүйлээс болж удаан хугацаанд үргэлжлэх сэтгэцийн өвчин ихэнх хүүхдэд үүсдэггүй бөгөөд
сэтгэлийн зовуурь яваандаа арилдаг. Гэвч хүүхэд аль болох эрт зохих дэмжлэг авч чадвал хэвийн байдалд
орох нь хурдан бөгөөд энэ нь урт хугацаанд үргэлжлэх сэтгэцийн өвчин үүсэх эрсдэлийг багасгадаг байна.

1.3.

Хэнд чиглэх вэ?

Энэхүү сургалтын хөтөлбөр мэдээж хүүхдэд голлон чиглэнэ. Мөн гамшиг, хямралт нөхцөлд эцэг эх, асран
хамгаалагчид ч өртөх эрсдэлтэй тул тэдэнтэй хэрхэн харилцах талаарх агуулга уг хөтөлбөрт багтсан.

1

М.Юунгар (редактор)(2013). Тэвчээр хатуужлын нийгмийн экологи. Гарын авлага, Спрингер, Нью-Йорк
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1.4.

САТ-ийг хэн үзүүлэх вэ?

ХИС-гийн Хүүхэд хамгааллын ажилтнуудаас гадна хамтран ажилладаг байгууллагуудын хүүхэдтэй шууд
харьцдаг ажилтнууд болох багш, сурган хүмүүжүүлэгчид, эрүүл мэндийн ажилтнууд, нийгмийн ажилтнууд
САТ-ийг хүүхдэд үзүүлнэ. Гамшиг, онцгой байдлын нөхцөлд сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдэд туслахаар
хамгийн түрүүнд очсон хүмүүс ч мөн САТ үзүүлж болно.

1.5.

САТ-ийг хаана үзүүлэх вэ?

ХИС-гийн хүүхдэд ээлтэй орчин, сургууль, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хөгжлийн төв, цэцэрлэг,
дүрвэгчдийн хуаран болон яаралтай тусламж үзүүлэх газар гэх мэт аюулгүй орчинд САТ-ийг хүүхдэд
үзүүлнэ.
Хүүхэд, эцэг эх, асран хамгаалагчдыг тав тухтай байлгах, тэдэнтэй саадгүй ярилцах үүднээс аюулгүй, таатай
мэдрэмж төрүүлэхүйц нам тайван газрыг олох нь тун чухал.
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2. СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН
ТАНИЛЦУУЛГА
Сургалтын хөтөлбөр нь хоёр өдрийн агуулгатай бөгөөд пауэрпойнт слайд, тараах материал, хавсралтаас
бүрдэнэ.
Сэтгэлийн зовуурьтай хүмүүст хэлж болох хамгийн тохиромжтой үг хэллэгүүд, мөн тэдний төлөө хийвэл
зохих ажлуудын талаар оролцогчид сургалтын туршид сурч мэднэ. Түүнчлэн өөрийнхөө болон бусдын
төлөө шинэ нөхцөл байдалд аюулгүйгээр хэрхэн хандах, хор уршиг тарьж болох зүйлээс хэрхэн зайлсхийх
тухай мэдээлэл ч энэхүү сургалтын хөтөлбөрт багтсан болно.

2.1.

Сургалтын сэдэвчилсэн хөтөлбөр

ЭХНИЙ ӨДӨР
8:30 – 9:00
9:00 –10:30

Хэсэг 0: Бэлтгэл ажил
Хэсэг 1: Танилцуулга

10:50 – 11:00
10:50 – 11:00
11:00 – 11:15

Завсарлага
Сэргээх/идэвхжүүлэх дасгал
Хэсэг 2: Хүүхдэд зориулсан САТ
гэж юу вэ?
Хэсэг 3: Хүнд нөхцөл ба
хүүхдүүдийн хариу үйлдэл

11:15 – 13:00

Бүртгэл
Нээлт, сургалтын хөтөлбөрийн танилцуулга
Тухайн өдрийн сургалтын хөтөлбөрийн танилцуулга
Зорилго
Сургалтын дүрэм
ХИС-гийн танилцуулга (сонголт)

1.
2.
3.
4.
5.

1. Хүүхдэд зориулсан САТ-ийн танилцуулга
1. Кейс жишээ: Сургуульд гал гарах
2. Стресстэй үйл явдалд хүүхдийн үзүүлэх хариу үйлдэл

13:00 - 14:00
14:00 - 15:00

Завсарлага
Хэсэг 4: САТ хэрэгтэй хүүхдүүдийг 1. САТ хэрэгтэй хүүхдүүдийг илрүүлэх
2. САТ үзүүлэх зарчмууд
илрүүлэх болон САТ үзүүлэх
зарчмууд

15:00 - 16:00

1. Хүүхэлдэйн кино 1
Хэсэг 5: Сэтгэлийн зовуурьтай
хүүхдүүдтэй анхлан холбоо тогтоох 2. Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдүүдтэй анхлан холбоо
тогтоох
Завсарлага
1. Дүрийн тоглолт
Хэсэг 6: Дүрийн тоглолт
Дүгнэлт

16:00 - 16:30
16:30 - 17:45
17:45 - 18:00
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ХОЁР ДАХЬ ӨДӨР
8:30 –10:30

Хэсэг 7: Хүүхэдтэй харилцах

10:50 – 11:00
10:50 – 11:00
11:00 – 13:00

Завсарлага
Сэргээх/идэвхжүүлэх дасгал
Хэсэг 8: Сэтгэлийн зовуурьтай
хүүхдүүд

13:00 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 15:45

Завсарлага
Сэргээх/идэвхжүүлэх дасгал
Хэсэг 9: Сэтгэлийн зовуурьтай эцэг 1. Хүүхэлдэйн кино 2
2. Эцэг эх, асран хамгаалагчийн хариу үйлдэл
эх, асран хамгаалагч
3. Эцэг эх, асран хамгаалагчтай харилцах
Завсарлага
1. САТ үзүүлэх дадлага
Хэсэг 10: Дадлага ажил
Үнэлгээ, дүгнэлт, хаалт

15:45 - 16:00
16:00 - 17:15
17:15 - 17:40

2.2.

1. Зан байдлын мэндчилгээ
2. Хоёр дахь өдрийн сургалтын танилцуулга
3. Эхний өдрийн сургалтын дүгнэлт
4. Хүүхэдтэй харилцах 1
5. Хүүхэдтэй харилцах 2

1. Хэвийнчлэх, ерөнхийлөх
2. Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдүүдтэй харилцах арга техник
3. Хүүхэдтэй харилцах дадлага хийх

Сургалтын зорилго

Энэхүү сургалтын хөтөлбөрийг зөрчил мөргөлдөөн, байгалийн гамшиг, онцгой байдлын үед хүүхэдтэй
шууд харьцдаг хүмүүс болох ХИС-гийн ажилтнууд болон хамтрагч талууд, багш, эрүүл мэндийн ажилтнууд
гэх зэрэг мэргэжилтнүүд, сайн дурын ажилтнуудад зориулсан юм.
САТ-ийг өндөр эрсдэл дагуулсан өргөн цар хүрээ бүхий гамшиг, онцгой байдлын үед гэлтгүйгээр
сургуульд гал түймэр гарах, хулгай дээрэм, осол аваар, хүчирхийлэлд өртөх, ойр дотны хүнээ алдах зэрэг
цар хүрээ багатай хямралт нөхцөл байдлын үед ч үзүүлж болно.
Хүүхэд, түүний гэр бүлд САТ үзүүлэх мэдлэг, чадварыг оролцогчдод эзэмшүүлэхэд энэхүү сургалтын
зорилго оршино.

2.3.

Хөтөлбөрийг ашиглах зөвлөмж

Ерөнхий танилцуулгаас гадна САТ үзүүлэх сургалтыг хүүхэд хамгааллын мэргэжилтнүүдэд зориулан хэрхэн
зохион байгуулах алхамчилсан зөвлөмжийг сургагч багшид өгсөн болно.

2.4.

Сургалтын агуулга

Энэхүү хоёр өдрийн сургалтын хөтөлбөр нийт 10 хэсгээс бүрдэнэ. Сургалтын эхний өдөр зургаа, хоёр
дахь өдөр дөрвөн хэсэгтэй.
Эхний хэсэгт сургалтын хөтөлбөр, түүний зорилго, ач холбогдлыг тайлбарлах, оролцогчид болон сургагч
багш нар бие биетэйгээ танилцах, сургалтын дүрмээ тогтоохоос гадна ХИС-гийн үйл ажиллагааг товч
танилцуулна.
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Хоёр дахь хэсэгт хүүхдэд зориулсан САТ гэж юу болох, хүүхэдтэй ажиллахад баримтлах суурь дүрмүүдийг
багтаасан болно. Гурав дахь хэсэгт янз бүрийн насны хүүхдүүд гамшиг, стресстэй бусад үйл явдалд
хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлдгийг судална. Дөрөв дэх хэсэгт САТ авах шаардлагатай хүүхэд, гэр бүлийг
хэрхэн илрүүлэх, САТ үзүүлэх зарчмуудын талаар тусгасан болно. Тавдугаар хэсэгт оролцогчид богино
хэмжээний хүүхэлдэйн кино үзэж, сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэдтэй хэрхэн анхлан холбоо тогтоох талаар
судална. Эхний өдрийн сүүлч болох зургадугаар хэсэгт оролцогчид тухайн өдөр сурч мэдсэн зүйлээ
дүгнэн харуулсан дүрийн тоглолт бэлтгэж үзүүлнэ.
Сургалтын хоёр дахь өдөр эхний өдрийн агуулгыг сэргээж дүгнээд, хүүхэдтэй хэрхэн харилцах талаар
хэлэлцэж эхэлнэ. Наймдугаар хэсэг сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдэд чиглэнэ. Энэ хэсгийг судалснаар
оролцогчид сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдийг сэтгэл санааны хувьд хэрхэн дэмжих талаар суралцах болно.
Богино хэмжээний хүүхэлдэйн киногоор дамжуулан эцэг эх, асран хамгаалагчид сэтгэл зовуурилсан үедээ
хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлдэг талаар мэдэх бөгөөд тэдэнд эерэгээр дасан зохицоход нь туслах чадварыг
оролцогчид сургалтын есдүгээр хэсэгт эзэмшинэ.
Хоёр дахь өдрийн төгсгөл болох аравдугаар хэсэг нь харилцааны чадвараа бататгах, сурсан бүхий л
зүйлээ нэгтгэн дүгнэх боломжийг оролцогчдод олгоно.

2.5.

Оролцогчид

Уг сургалтын оролцогчид нь хүүхдүүд, тэдний гэр бүлд САТ үзүүлэх хүмүүс байна. Тодруулбал, сэтгэлийн
зовуурьтай хүүхэд, гэр бүлтэй ажиллаж буй эсвэл ажиллахаар төлөвлөж буй хүмүүс хамрагдана гэсэн үг.
Оролцогчид нь ХИС-гийн хүүхэд хамгааллын ажилтнууд, тэдний хамтрагч байгууллагууд эсвэл эрүүл
мэнд, хүнс тэжээл, ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуй, боловсрол зэрэг салбарын ажилтнууд байж болно.
Сургагч багшийн үндсэн үүрэг бол сургалтын явцад оролцогчдын ур чадвар, дадлага туршлагыг бататган
хөгжүүлэх явдал юм. Стрессийн ялгаатай хариу үйлдэл, тохиромжтой хариу арга хэмжээ, хүүхэд насны
тухай ойлголт зэрэгт тухайн улс орны соёл, уламжлал, шашин шүтлэг, орчин хэрхэн нөлөөлдөг талаар
хэлэлцэхэд хангалттай цаг зарцуулах ёстойг сургагч багш ухамсарласан байна.
Сургалт эхлэхээс өмнө оролцогчдын талаар аль болох ихийг мэдэх нь сургалтын явцад тэдний мэргэшсэн
чадвар, дадлыг тодруулан гаргах, бусдад туршлага болгон хуваалцах боломж олгоно. Түүнчлэн
оролцогчдын мэргэжил, мэргэшил, дадлага туршлагын талаар олж мэдэх нь сургалтын агуулга, аргазүй
тэдэнд тохиромжтой эсэхийг хянаж баталгаажуулахад тус болно.
Сургалтаас өмнө оролцогчдын талаар дараах зүйлийг мэдэхийг хичээнэ:
• Оролцогчид нь ХИС-гийн ажилтнууд, төрийн эсвэл төрийн бус байгууллагын мэргэжилтнүүд, олон
нийтийн төлөөллийн аль нь болох
• Хэдэн хүн оролцох
• Оролцогчдын боловсролын түвшин, албан тушаал ямар байх
• Хүүхдэд зориулсан САТ-ийн талаар оролцогчдын хандлага, мэдлэг, ур чадварын түвшин ямар байх
• Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэд, гэр бүлтэй ажилласан туршлага ямар байх
Сургагч багш эдгээр мэдээллийг оролцогчдын бүртгэл (Хавсралт 1)-ээс авч болно.
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2.6.

Сургалтын бэлтгэл

Тухайн сэдвээр дагнан мэргэшсэн нэг хүн сургагч багшаар ажиллаж болно. Гэхдээ нэг талаас энэхүү
сэдэв нэлээд өргөн цар хүрээ бүхий агуулгыг хамардаг, нөгөө талаас зарим оролцогч дургүйцэх хандлага
гаргадаг учраас хоёр хүн сургагч багшаар ажиллах нь оновчтой.
Бэлтгэлийг сайтар хангах нь сургалтын чанарт голлох нөлөөтэй. Тиймээс сургагч багш нар сургалтын
гарын авлага болон бусад материалтай сайтар танилцсан байвал зохино.
Сургагч багш нар сургалтын бүх сэдвийн материалыг багтаасан хавтас урьдчилан бэлтгэж, бүх оролцогчдод
өгнө.

2.7.

Хугацаа

Хүүхдэд зориулсан САТ-ийн сургалтыг гамшгийн бэлэн байдал эсвэл жижиг, том хэмжээний онцгой
байдал, хямралт үйл явдлын хариу арга хэмжээний нэг хэсэг болгон зохион байгуулж болно. Мөн хүүхэд,
түүний гэр бүлийн сайн сайхан байдалд аюул занал учруулахуйц удаан хугацаагаар оршин тогтнодог
нөхцөл байдал, асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс уг сургалтыг хийж болох юм.

2.8.

Сургалтын байр

Сургалтын байр дараах шаардлагыг хангасан байна:
• Оролцогчид бие биенээ харах боломжтой, тал болон бүтэн тойрог болж суухад хүрэлцэхүйц зайтай
байх
• Пауэрпойнт танилцуулга хийхэд шаардлагатай дэлгэцтэй байх
• Оролцогчид хосоороо болон бүлгээрээ ажиллах боломжтой зай талбайтай байх
• Оролцогчдын анхаарлыг сарниулахааргүй чимээгүй, тайван газар байх
• Пауэрпойнт болон хүүхэлдэйн кино гаргахад шаардлагатай бүхий л техник хэрэгсэлтэй байх

2.9.

Хэрэглэгдэхүүн

Сургалтад шаардлагатай хэрэглэгдэхүүний жагсаалт хавсралт 3-т бий. Эдгээр хэрэглэгдэхүүний заримыг
орон нутгийн онцлогт тохируулан өөрчлөх эсвэл бэлэн байгаа зүйлээр орлуулж болохыг анхаарна уу.
Мэдээж сургалтаас өмнө үүнд анхаарч, бэлтгэсэн байвал зохино.

2.10.

Хүүхэд хамгаалал, холбон зуучлах тогтолцоо

Дарамт мөлжлөг, үл хайхрах байдал, хүчирхийлэл дөртсөн хүүхдүүдэд тусгай үйлчилгээ үзүүлэх эсвэл
хамгаалах хамгийн оновчтой ямар холбон зуучлах тогтолцоо, механизм байж болох талаар хэлэлцэх,
тодорхойлох ажлыг хоёр өдрийн сургалтын туршид хийнэ. Тухайн улс орон эсвэл орон нутагт эдгээр үйл
явцыг хэрхэн ойлгодог, хэрхэн явагддаг талаар аль болох ихийг сургагч багш нар судалж мэдэх хэрэгтэй.
Ингэснээр энэ талаар мэдээлэл багатай оролцогчдыг сургалтын явцад чиглүүлэх боломж бүрдэнэ.
Сургагч багш нар сургалтын өмнө оролцогчдод ХИС-гийн Хүүхэд хамгааллын бодлогын “Хүүхэд
хамгаалах дүрмүүд (Тараах материал 3)”-ийг мөрдөх үүрэг хариуцлага хүлээсэн болохыг сануулах
хэрэгтэй.
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Хэрэв сургалтын явцад оролцогчдын хэн нэг нь хүүхэд хамгааллын тодорхой асуудлыг дэвшүүлэн гаргасан
эсвэл эрсдэлд байгаа хүүхдийг илрүүлсэн тохиолдолд сургагч багш нар тухайн оролцогчийг холбогдох
засаг захиргааны байгууллагад хандахыг зөвлөнө. Ингээгүй тохиолдолд сургагч багш нар өөрсдөө
дараагийн шатны ажлуудыг хийх шаардлагатай болдгийг анхаараарай.
Түүнчлэн сургагч багш нар хувь хүний мэдээллийг задруулахгүй гэдгээ оролцогчдод хэлэх ёстой.
Оролцогчдод сургалтын сэдэвтэй холбоотой ямар нэгэн тодруулах зүйл байгаа бол тэдэнтэй сургалтын
явцад болон дараа нь ярилцаж болох бөгөөд зохих хариулт авч чадсан эсэх талаар тэднээс лавлаж байх
хэрэгтэй.

2.11.

Үнэлгээ, гэрчилгээ

Сургалтын үнэлгээг төгсгөл хэсэгт хийнэ. Ингэхдээ хавсралт 4-т байгаа үнэлгээний асуулгыг ашиглахыг
зөвлөж байна.
Үнэлгээг сайтар хийх нь сургалт хэр үр өгөөжтэй болсныг мэдэх боломж олгодог. Сэтгэл ханамжийн
болон чадамжийн гэсэн хоёр төрлийн үнэлгээ бий. Сургалтын ерөнхий үйл явц, тухайлбал зохион
байгуулалт, цаг хуваарилалт, байр, жишээ баримтын бодитой байдал, сургагч нарын ур чадвар зэргийн
талаар оролцогчдын сэтгэгдлийг тодруулах нь сэтгэл ханамжийн үнэлгээ юм. Харин чадамжийн үнэлгээ нь
оролцогчдын ур чадвар, мэдлэг, хандлага, дадлага туршлагын өөрчлөлтийг авч үздэг.
Сургалтын төгсгөлд бүх оролцогчид нэр, сургалтын сэдэв, байршил, огноог бичсэн гэрчилгээ олгоно.
Гэрчилгээний загварыг хавсралт 2-т үзүүлэв.
Мөн сургалтын төгсгөлд бүх оролцогч, сургагч багш хамтдаа зураг татуулбал дурсгалтай.

2.12.

Сургалтыг чиглүүлэх арга ба зөвлөмж

Сургагч багш нар сургалтыг төлөвлөх, явцад удирдан чиглүүлэх үндсэн үүрэгтэй. Хоёр сургагч багш
ажиллаж байгаа тохиолдолд аль нэг нь оролцож буй хүмүүстэй ижил орон нутаг эсвэл улсад харьяалалтай
байх нь зүйтэй.
Сургалтад сайтар бэлтгэн, төлөвлөсөн ажлуудыг түүртэж зовохгүйгээр зохион байгуулах нь хамгийн чухал.
Сайн сургагч багш дараах шаардлагыг хангана:
• Сургалт бүрт сайтар бэлтгэх
• Хэлсэн үг, бодол саналыг үнэлж, шүүмжлэхээсээ илүүтэйгээр сонсож ойлгох
• Сул үг хэллэг ашиглалгүйгээр хэт хурдан биш, тодорхой, тод ярих
• Бүлгийн үйл явцыг зохицуулах
• Оролцогчдын дунд сайн харилцаа үүсгэх талаар анхаарах
• Хүмүүсийн илэрхийлж чадахгүй байгаа сэтгэл хөдлөлд мэдрэмжтэй хандах
• Цөөнхийн үзэл бодлыг хамгаалж, тэдний гаргасан чухал, үнэтэй саналуудыг хүлээн зөвшөөрөх
• Хэлэлцүүлэг өрнүүлэх
• Оролцогчдод илүү цаг гаргахын тулд өөрийн оролцоогоо хязгаарлах
• Таслалгүйгээр идэвхтэй сонсох
• Зохимжтой үг хэллэг, үйл хөдлөл, нүүрний хувирлын талаар мэдэж, хэрэглэх
• Шаардлагатай тохиолдолд сургалтын бүхий л үйл ажиллагаанд оролцох бэлтгэлтэй байх
• Уян хатан, уриалгахан, шаардлагатай тохиолдолд сургалтын үйл ажиллагааг өөрчлөх чадвартай байх
• Сургагч багшийн ажил үүрэгтээ сэтгэл хангалуун байх, үүнээсээ баяр баясал авах2
Олон улсын Улаан загалмайн Нийгэм-сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх төв болон Хүүхдийг Ивээх Сан Дани (2012).
Хүүхдийн сэтгэлийн хат, тэвчээрийн хөтөлбөр. Сургуулийн болон сургуулиас гадуурх нийгэмсэтгэлзүйн дэмжлэг.
Сургагч багшийн гарын авлага 1: Эхлэх. http://resourcecentre.savethechildren.se/library/childrens-resilience-programme-psy- chosocial-support-and-out-schools-facilitator-handbook-1
2
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Суралцах орчин таатай байх нь оролцогчдоос ихээхэн хамаарах тул сургагч багш дараах зүйлийг ойлгож
мэдэх хэрэгтэй:
• Оролцогчдын сургалтад хамрагдах болсон шалтгаан
• Оролцогчдын сургалтын үр өгөөжийн талаарх итгэл найдвар, хүлээж буй үр дүн
• Тэдний айдас, сэтгэл зовоосон асуудал
• Тэдний дадлага туршлага, эзэмшсэн мэргэжил, нас, хүйс, хамт олон, байгууллагадаа эзлэх байр суурь
Оролцогчид бие биенийхээ талаар мэдэх, өөр хоорондоо хамтрахдаа тав тухтай байх боломж бүрдүүлэхэд
сургагч багш анхаарна. Оролцогчдыг ичгэвтэр байдалд оруулж огт болохгүй. Хэрэв санаандгүй ийм
байдал үүссэн бол уучлал гуйх ёстой. Сургагч багш чин сэтгэлээсээ хандвал оролцогчид ч мөн адил
байна.

2.13.

Насанд хүрэгчдийн суралцах үйл явц

Зан араншин, ажил, амьдралын туршлагаас хамааран хүний суралцах арга барил харилцан адилгүй байдаг.
Аливаа зүйлийг хийх замаар суралцах нь шинэ ур чадвар эзэмших хамгийн чухал арга хэдий ч зарим
хүмүүс ажиглах, эргэцүүлэн тунгаах, эсвэл ажигласан зүйлээ онолын мэдлэгтээ тулгуурлан хэрэглэх гэх
мэтээр ялгаатай арга замаар суралцдаг. Иймээс эрхэмлэж буй суралцах аргуудаа хуваалцах, бие биенээсээ
харилцан суралцахад нь оролцогчдыг дэмжиж, үүнд уян хатан хандах хэрэгтэй. Суралцах ялгаатай аргуудыг
дэмжих үүднээс сургалтын зарим үйл ажиллагааг бага зэрэг өөрчилж болно.
Шинэ ур чадвар, мэдлэг эзэмших гол арга зам бол түүнийг ойлгох, ойлгосноо бодит байдалтай холбон
үзэх явдал юм. Энэхүү сургалтын хөтөлбөрт тусгасан кейс, жишээг тухайн улс орон, нутгийн онцлогт
тохируулан өөрчилнө. Жишээ нь, дүрийн тоглолтод тухайн орон нутагт нийтлэг тохиолддог асуудал эсвэл
нөхцөл байдлыг тусгах бөгөөд ингэснээр оролцогчид асуудлыг хялбархан ойлгож, хүлээн авна.
Хэрэв сургагч багш оролцогчдоос өөр үндэстний хүн бол тухайн улс эсвэл орон нутгаас хамтран ажиллах
нэг сургагчийг сонгох бөгөөд энэхүү сургагч нь сургалтын агуулга, түүнийг илэрхийлж буй хэл, найруулга,
кейс, жишээ баримтууд оролцогчдод ойлгомжтой эсэхийг хянаж тусална. Хэрэв энэ нь боломжгүй бол,
сургалтаас өмнө тухайн орон нутгийн онцлогийг хичээнгүйлэн судлах шаардлагатай. Энэхүү сургалтын
хөтөлбөр нь хүүхдэд САТ үзүүлэх чиглэлээр хийж буй чадавх бэхжүүлэх үйл явцын нэгээхэн хэсэг юм.
САТ үзүүлэх ур чадвараа практикт хэрэглэх, боломжтой бүхий л үед хүүхдэд САТ үзүүлэх үйл ажиллагаанд
идэвхтэй оролцохыг оролцогчдод уриалах хэрэгтэй.

2.14.

Дүрийн тоглолт

Дүрийн тоглолт гэдэг нь бүлгийн гишүүд бодит нөхцөл байдлыг жүжигчлэн харуулах хэлбэр юм. Ихэнх
тохиолдолд сургагч багш нар дүрийн тоглолтын сэдэв эсвэл юунд голлон анхаарах талаарх зөвлөгөө
чиглэлийг оролцогчдод өгнө.
Дүрийн тоглолтын онцлогоос хамааран оролцогчдод дүр оноох эсвэл сонгох боломжийг тэдэнд олгоно.
Хүмүүсийг өөртөө болон бусдад хандаж байгаа хандлагаа ойлгох, харилцааны ур чадвараа амьдралд
хэрэгжүүлэхэд нь дүрийн тоглолт тусалдаг. Улмаар энэ нь оролцогчдод бусдын бэрхшээл, асуудлыг
ойлгож, энэрэх, амьдралд тулгарч болох тиймэрхүү нөхцөл байдалд бэлэн байх боломжийг оролцогчдод
олгодог.

2.15.

Бага бүлэг

Ямарваа нэгэн сэдэв, санаа, асуудлын талаар оролцогчид хосоороо эсвэл бага бүлгээр хэлэлцэх
тохиолдол бий. Хэлэлцүүлгийн явцад гарсан санааг хуваалцах эсвэл дараагийн шатанд нарийвчлан авч
үзэх асуудлуудыг тодруулахад бага бүлгийн аргыг хэрэглэж болно.
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2.16.

Бүх нийтийн хэлэлцүүлэг ба танилцуулга

Сургалтын бүх оролцогч хамтаараа нэг бүлэг болж, асуудлыг хэлэлцэн, түүнийгээ танилцуулах арга юм.

2.17.

Сэргээх/идэвхжүүлэх дасгал

Энэ нь сургалтын явцад оролцогчид тав тухтай, чөлөөтэй байх эсвэл сургалтын идэвхгүй үйл ажиллагаа
(ялангуяа танилцуулга лекцийн үед) болон завсарлагын дараа тэднийг идэвхжүүлж сэргээхэд хэрэглэдэг
хөгжөөнт арга юм.
Эдгээр нь ихэвчлэн 10 хүртэл минут үргэлжлэх богино дасгалууд байдаг. Сургалтын сэдэвчилсэн
хөтөлбөрт сэргээх/идэвхжүүлэх дасгал хийх хугацааг багтаасан бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт
дасгалуудыг ашиглаж болно.
Сэргээх/идэвхжүүлэх дасгалыг сургагч багш бодож олохоос гадна иймэрхүү төрлийн дасгалыг бусаддаа
заах хүсэлтэй оролцогчдоор хийлгүүлж болно. Сэргээх/идэвхжүүлэх дасгалуудын талаар интернет болон
бусад сургалтын материалуудаас аваарай.

2.18.

Слайдууд

Сургалтын ихэнх хэсэгт пауэрпойнт слайд ашиглах болно. Агуулгын чанар, зохицлыг баталгаажуулах,
сургах үйл явцыг дэмжих зорилгоор эдгээр слайдыг боловсруулсан. Сургалтын өмнө эдгээр слайдтай
танилцан, агуулгыг эзэмших нь чухал. Слайдуудын мэдээллийг уншиж, энэхүү хөтөлбөрт тусгасан зарим
слайдын талаар сургагч багшийн зүгээс өгөх нэмэлт мэдээллүүдийг судалж тэмдэглэх хэрэгтэй.
Сургагч багшийн зүгээс өгөх нэмэлт мэдээлэл слайд бүрт байхгүй бөгөөд тэдгээрийг зүгээр л уншиж
танилцуулахад болно. Гэхдээ тухайн слайдын мэдээллийг илүү тодруулж, жишээгээр баяжуулан
тайлбарласан ч болно.
Зарим слайдад оролцогчдод зориулсан асуултууд бий. Үүнд тодорхой цаг зарцуулж, оролцогчид хариулсны
дараа дараагийн слайд руу шилжинэ.
Зарим слайдад оролцогчдын хийх үйл ажиллагааг харуулсан бөгөөд үүнийг ашиглахдаа энэхүү гарын
авлагад тусгасан холбогдох мэдээллийг дагаарай. Эдгээр слайдыг хэвлэж оролцогчдод тараах материал
болгон өгөхийг зөвлөж байна. Ингэснээр оролцогчид тэдгээр тараах материал дээр тэмдэглэгээ хийх
боломжтой болно. Түүнчлэн сургалтын явцад цахилгаан тасарч техник хэрэгсэл ашиглах боломжгүй
болох гэх мэт асуудал тулгарч болох тул слайдуудыг урьдчилан хэвлэж, тараах материал болгон бэлтгэх
нь нэн тустай.
Тараах материалыг тухайн сэдэв бүрийн өмнө өгч болохоос гадна бүх материалыг нийлүүлж хавтсанд
хийгээд сургалтын өмнө оролцогчдод түгээнэ.

2.19.

Асуулт, хариулт

САТ-ийн талаар өмнө нь огт сонсож байгаагүй оролцогчдын хувьд сургалтын туршид шинэ нэр томьёо,
агуулгатай танилцана. Иймээс асууж лавлах зүйл байвал эргэлзэлгүйгээр асуухыг оролцогчдод сургалтын
эхэнд сануулах нь зүйтэй. Түүнчлэн оролцогчдын хавтсанд буй нэр томьёоны тайлбар (Тараах материал
2)-ыг уншиж судлахыг тэдэнд сануулахаа мартуузай.
Хэн нэг оролцогчийн асуултад сургагч багш түрүүлж хариулахын оронд энэ талаар мэдэж буй оролцогчид
хариулах боломж олгох хэрэгтэй. Ингэснээр нэг талаас бие биенийхээ чадавхийг дэмжихэд оролцогчдод
туслах, нөгөө талаас тэдний мэдлэгийн түвшнийг ойлгоход сургагч багшид тустай.
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Зарим тохиолдолд хариулахад төвөгтэй асуултууд гарч магадгүй. Үүнээс ичиж эмээх, айх сандрах зүйлгүй.
Харин “Энэ асуултад хариулах, саналаа хэлэх хүн байна уу?” гэх зэргээр оролцогчдоос асууж болно.
Хүн бүх зүйлийг мэдэх албагүй. Сургалтын үлдсэн хугацаанд эсвэл дараа уулзахдаа асуултын хариултыг
олж хэлнэ гэдгээ оролцогчдод мэдээлнэ. Мэдээллийн самбарт хариулаагүй үлдсэн асуултуудыг бичиж
тэмдэглэнэ.

2.20.

Мэдээллийн самбар

Сургалтын туршид мэдээллийн самбар хэрэглэх нь тун чухал. Ингэснээр оролцогчид сургалтын агуулга,
сэдвийн талаар сонирхсон асуулт, саналаа бичих боломжтой болно. Мэдээллийн самбарыг хананд
байрлуулахаас гадна дэвтэр хэлбэрээр ч хийж болно.
Оролцогчдод наадаг эсвэл хатгаж тогтоодог цаас тарааж өгөх бөгөөд тэд уг цаасан дээр асуух зүйл
болон саналаа бичиж мэдээллийн самбарт тогтооно. Ингэснээр оролцогч бүр мэдээлийн самбарыг
хэрэглэх, наасан зүйлийг унших боломжтой болно.
Мэдээллийн самбарт буй асуулт, саналд хариу өгөх нь сургагч багшийн гүйцэтгэх үүрэг бөгөөд
оролцогчдод нийтэд нь эсвэл тухайн хүнд ганцааранд нь хариулж болно.

2.21.

Бүлэг

Энэхүү сургалтын хөтөлбөр шиг богино хугацааны сургалтад бүлгүүдийг байнга хольж солихгүйгээр
хэвээр хадгалах нь зүйтэй бөгөөд энэ нь нь тухайн бүлгийн оролцогчдод бие биенээ сайн таньж мэдэх
боломж олгодог. Бүлэг бүрдүүлэх хэд хэдэн арга бий. Эхнийх нь оролцогчид мэргэжил, салбарынхаа дагуу
бүлгээ сонгох арга юм. Ингэснээр ижил түвшний мэдлэгтэй хүмүүс нэг бүлэгт орох эсвэл мэргэжлийнхээ
чиглэлээр нэг нэгнээсээ суралцах боломжтой болдог.
Өөр нэг арга нь хэдэн бүлэг байхаас хамааран оролцогчдыг тоолуулан, ижил тоо таарсан хүмүүсийг
нэг бүлэг болгох (таван бүлэг хэрэгтэй бол 1-5 хүртэл тоолуулаад, ижил тоо таарсан хүмүүс нэг бүлэг
болно) гэх зэргээр санамсаргүй аргаар бүлэг бүрдүүлж болно.
Сургалтын агуулгын онцлогийг харгалзах, хүйсийн тэнцвэрийг хангах үүднээс бүлэг тус бүрийн гишүүдийн
хүйсийг ижил байхаар хуваарилна.

2.22.

Сургалтын агуулга ба улс, орон нутгийн онцлог

Тухайн улс, орон нутгийн онцлог, соёлыг сургалтын агуулгад тусгахыг аль болох эрмэлзэнэ. Энэхүү
сургалтын хөтөлбөрт тусгасан сэдвүүд нь хүүхдэд САТ үзүүлэх олон улсын хэм хэмжээ, стандардартад
суурилсан боловч гамшиг, онцгой байдал, хямралт үйл явдалд хүмүүсийн үзүүлэх хариу үйлдэл, даван
туулах арга зам нь тухайн улс, орон нутгийн хэм хэмжээ, үнэт зүйл, соёл, итгэл үнэмшил болон байгаа нөөц
боломжтой холбоотой байдгийг анхаарах нь чухал.

2.23.

Нууцлал

Нэгдүгээр хэсгийн хүрээнд баримтлах дүрмийг боловсруулахдаа нууцыг хадгалах асуудлыг хэлэлцэнэ.
Хүүхэд, түүний гэр бүлтэй ажилладаг мэргэжилтнүүд болон сайн дурынхны хэнд нь ч гэсэн нууцлалын
дүрэм ижил үйлчилнэ. Сургалтын явцад гарсан хувь хүнтэй холбоотой мэдээллүүд задрах ёсгүй. Харин
хүчирхийлэл, дарамт, мөлжлөг болон үндэсний хууль тогтоомжийг зөрчсөн асуудлуудыг нууцыг хадгалах
нэрээр дарж хэрхэвч болохгүй.

Сургалтын танилцуулга| Бүлэг А | 17

Хэрэв сургалтын үеэр ийм асуудлууд илэрсэн бол эдгээрийг шийдвэрлэхэд туслах үүднээс холбогдох
хүмүүс, байгууллагад энэхүү мэдээллийг өгнө. Мөн энэ тохиолдолд ХИС-гийн Хүүхэд хамгааллын
бодлогыг мөрдөх ёстой. Ямар нэг арга хэмжээ авахаас өмнө тухайн асуудлыг илчилсэн хүнд мэдэгдэнэ.

2.24.

Эргэх холбоо3

Аль ч сургалт, нэн ялангуяа оролцогчдын идэвхтэй оролцоонд суурилан явагддаг сургалтад сургагч багш
нар оролцогчдод тохирсон эргэх холбоог бий болгох ёстой. Эргэх холбоо тогтоох чадвар нь сургалтын
чанар болон үр өгөөжид чухал нөлөөтэй. Эргэх холбоо тогтоож буй арга зам нь нэг талаас оролцогчдын
суралцахуйг дэмжих сайн талтай бол, нөгөө талаас тохиромжтой бус хэлбэрээр эргэх холбоо тогтоовол
оролцогчдыг эвгүй байдалд оруулах, тэдний урам зориг, сэдлийг мохоох аюултай. Тиймээс оролцогчидтой
эргэх холбоо тогтоож, сургалтын агуулгыг дамжуулахдаа дараах зөвлөгөөг анхаараарай:
• Тодорхой, нарийвчилсан байх. “Маш сайн байна” эсвэл “Тийм ч сайн биш” гэх мэт ерөнхий санал дүгнэлт
хэлэхээс аль болох зайлсхийнэ. Түүний оронд “Та сайн бэлтгэж, ямар нэгэн сул үг хэрэглэлгүйгээр
санаагаа тодорхой илэрхийлсэн болохоор маш сайн байлаа” гэж хэлэх нь зөв.
• Ерөнхийлөхгүй байх. “Үргэлж”, “Хэзээ ч” эсвэл “Бүх” гэдэг үгсийг ашиглахаас зайлсхийнэ. Тухайн
нөхцөл байдалд тохируулан саналаа хэлнэ.
• Сонгох. Хоёр болон түүнээс дээш асуудлыг нэг дор авч үзэх нь төвөгтэй байдаг. Тиймээс нэг дор
хэтэрхий олон анхаарах зүйлийг сануулж, оролцогчдод ачаалал үүсгэхгүй байх хэрэгтэй.
• Өөр хувилбар санал болгох. Шүүмжлэхийн оронд тухайн зүйлийг хийж болох өөр хувилбарыг санал
болгох хэрэгтэй. Жишээ нь, “Таны бичсэн зүйлийг гаргаж уншихад тун төвөгтэй байсан болохоор
сургалтын төгсгөл хэсгээс юу сурсныг тань мэдэж чадсангүй. Тиймээс та дараагийн удаад том, гаргацтай
бичээрэй.” гэж хэлж болно.
• Хэлсэн зүйлдээ эзэн байх, шүүж цэгнэх бус тайлбарлах. Хэлж буй зүйлээ “Би” эсвэл “Миний бодлоор”
гэж эхлүүлэх нь тухайн оролцогчийн санал танд ямар нөлөөтэй байсныг илэрхийлдэг. Тухайлбал, “Танд
асуух зүйл байхгүй биз дээ? гэж асуухад тань намайг асуулт битгий асуугаасай гэж байгаа юм шиг
санагдлаа” гэх зэргээр саналаа хэлнэ.
• Оролцогчдод сонголт үлдээх. Эргэх холбоог чадварлаг тогтоосноор үүнийг хэрэгжүүлэх үү, үгүй юу
гэсэн тухайн хүнд сонголтыг үлдээдэг.
• Цаг хугацааг анхаарах. Аль болох хурдан хугацаанд санал бодлоо хэлж, эргэх холбоо тогтоох хэрэгтэй.
Эс тэгвэл санал, тайлбар, эргэх холбоо нь нөгөө хүнд аль хэдийн хэрэгцээгүй болсон байж мэднэ.
• Оролцогчдод өөрийгөө таних боломж олгох. Зарим нөхцөлд гүйцэтгэсэн дасгал, даалгаврын талаар
санал бодлоо эхлээд хэлэх боломжийг оролцогчдод олгоно. Үүнээс тэд өөрсдийн ямар чадвараа
хөгжүүлэх талаар мэдэж авна. Жишээ нь “Би төгсгөл рүүгээ хэтэрхий нуршаад хүмүүсийг будилуулчих
шиг боллоо”.
• Зөвлөгөө өгөхдөө анхааралтай, няхуур байх. Хүмүүс тодорхой мэдээлэлгүйгээс болж асуудалтай
тулгарах нь ховор. Харин тухайн асуудлын талаар сайтар ойлгох, асуудал хэрхэн үүссэн, түүнийг
шийдвэрлэх хамгийн боломжтой арга замыг хэрхэн олох талаар хүмүүст туслах хэрэгтэй.

Хүүхдийн эрхийн төлөөх үйл ажиллагаа. (2009). ХЭАХ Нөөцийн багц. Сургагч багшийн гарын
авлага, Хуудас 41-42; http://www.arc-online.org/documents/pdfs/ARC-FacToolkit-2009.pdf
3
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2.25.

Сургагч багшийн ур чадварууд4

Сургагч багшийн ур чадваруудыг доорх хүснэгтэд харуулав:
Ур чадвар

Тайлбар
Биеийн хөдөлгөөн болон цөөн үг ашиглан тухайн хүнийг сайтар анхаарч байна гэдгээ
харуулна. Зарим тохиолдолд биеийн хөдөлгөөн, хэлэмж нь хэлэх үгээс илүү чухал байдаг.
Анхаарлаа бүрэн
Биеийн хөдөлгөөн, хэлэмж нь ямар нэг зүйлийг илэрхийлдэг. Энэ нь заримдаа хэлсэн үгээ
хандуулах
баталгаажуулж, эсвэл хэлсэн зүйлээсээ зөрөх тохиолдол ч бий. Тухайн хүний талаар юу
бодож байгааг сургагч багшийн биеийн хөдөлгөөн үнэнээр нь харуулдаг.
Хүний хэлсэн санааг базаж хураангуйлах ур чадварыг хэлнэ. Сайтар базаж хэлсэн зүйл
товч, оновчтой байдаг бөгөөд үүнд тодорхой баримт, сэтгэл хөдлөлийн аль аль нь багтсан
Хураангуйлах
байдаг. Тухайн хүний туршлагыг сайтар анхаарсаны үндсэн дээр базан хэлэх бөгөөд түүний
санаа бодол, мэдрэмжийг өөрийн үгээр оновчтой илэрхийлэх арга хэрэгсэл юм.
Туршлагаа чөлөөтэй, нээлттэй ярих боломж олгох асуултууд. Нээлттэй асуултын зарим
жишээ:
Нээлттэй асуулт тавих • “Та надад ... талаар ярьж өгөөч?”
• “Та ямар арга хэмжээ авна гэж бодсон бэ?”
• “Та … зүйлд хэрхэн хандсан бэ?”
Ямар нэг зүйлийг тайлбарлаж тодруулах зориулалт бүхий асуултууд:
• “Та өмнө нь … хэлсэн. Одоо та юу хэлэх вэ?
Тодруулах асуулт тавих • “Энэ талаар дэлгэрэнгүй ярьж болох уу?”
Оролцогчийн хэлсэн үг: “Болсон явдалд би маш их бухимдсан.”
Тодруулах асуулт: “Яг юунд та бүхимдсан бэ?”
Ярьсан зүйлийн гол утга санааг нэгтгэн дүгнэх. Нэгтгэн дүгнэснээр ярьсан зүйлийн зарим
хэсгийг бус бүхэлд нь сайтар ойлгосон болохыг харуулдаг. Энэ нь тухайн хүний ярьсан
Нэгтгэн дүгнэх
зүйл, зан үйл, мэдрэмжийг багтаана. Сайтар нэгтгэн дүгнэх нь сургалтын туршид юу ярьж
хэлэлцсэнийг оролцогчдод сэргээн сануулаад зогсохгүй анзаараагүй өнгөрсөн зүйлээ
мэдэх боломж олгодог.

2.26.

Гэнэтийн зүйл ба бэлэн байдал

Сургалт зохион байгуулах явцад аливаа зүйл төлөвлөснөөс өөрөөр эргэх зүйл гарч болно. Тиймээс
сургагч багш нарын анхаарах ёстой чухал асуудлуудын нэг нь төлөвлөгөөнөөс гадуурх гэнэтийн зүйлд
хэрхэн бэлэн байх ёстойгоо мэдэх явдал юм5.
Сургалтын үеэр гарч болох гэнэтийн асуудлыг шийдвэрлэх хамгийн хялбар арга зам бол болохгүй байгаа
тэр зүйлийг эсрэгээр нь хийх явдал. Тухайлбал:
• Хэрэв бүх оролцогчийг нэг дор хамруулсан үйл ажиллагаа тохиромжгүй байвал бага бүлгүүдэд хуваах
• Бүлгээр хийх дасгал ажлууд тохиромжгүй бол танилцуулга хэлбэрээр хийх
• Эргэцүүлэн тунгаах хэсэг болохгүй бол дадлага ажил болгох
• Сургагч багшийн гаргасан жишээ тохиромжгүй бол оролцогчдын гаргасан жишээг хэрэглэх гэх мэт.
Сургалтын явцад гарах гэнэтийн асуудалд бэлэн байх өөр нэг арга зам нь хамгийн түгээмэл тохиолддог
асуудлуудыг шийдвэрлэж чадахуйц энгийн дасгал, даалгаврыг урьдчилан боловсруулж бэлтгэсэн байх
явдал юм. Тухайлбал:
• Оролцогчид сургалтын агуулгыг сайн ойлгохгүй байгаа бол тэднийг бүлэгт хуваан, тодорхой даалгаврыг
туршлагадаа үндэслэн хийхийг санал болгох
Хүүхдийн эрхийн төлөөх үйл ажиллагаа. (2009). ХЭАХ Нөөцийн багц. Сургагч багшийн гарын авлага; http://www.
arc-online.org/documents/pdfs/ARC-FacToolkit-2009.pdf
5
Пиклис Т, Павилион (1995). Сургагч нарт зориулсан сургалтын багц, Брингтон, Англи, Хүүхдийн эрхийн төлөө арга
хэмжээнүүдийн нөөцийн багц: Сургагч багшид зориулсан багцад тусгасан http://www.arc-online.org/documents/pdfs/
ARC-FacToolkit-2009.pdf
4
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• Сургагч багш дараагийн удаад юу хийхээ мэдэхгүй байгаа бол бодож эргэцүүлэх үүднээс оролцогчдын
түр завсарлуулах (энэ нь ундны завсарлагатай давхацвал тун сайн)
• Эсэргүүцэл, үл ойлголцол гарвал оролцогчид юу мэдэрч байгаагаа илэрхийлэх тойргийг үүсгэх
• Сургалтын тухайн хэсгийг хэрэгжүүлэхэд бэрх байвал дараагийн хэсгийг цагаас нь өмнө эхлүүлэх
• Заах зүйл дууссан бол цаг нөхцөөхийн оронд сургалтыг эрт дуусгах
• Оролцогчид хамтрах дургүй эсвэл бүлгээр ажиллахад хангалттай сэдэлжихгүй байгаа бол хамтран
ажиллах зорилгоо тодруулахыг уг бүлгээс хүсэх гэх мэт.
Гэнэтийн асуудлыг шийдвэрлэх дээр дурьдсан аргууд нь аливаа зүйлийг эсрэгээр нь хэрэглэх арга техникт
суурилж байгаа юм. Энэ нь нэг талаас чиглүүлэх үүргээ биелүүлэхэд сургагч багшид тусалдаг бол нөгөө
талаас бүлэгт тулгарч буй бэрхшээлийг тохиромжтой аргаар шийдвэрлэх боломжийг оролцогчдод
олгодог.

2.27.

Сэтгэлийн түгшүүр намжаах арга

Сургалтын өмнө ямар ч туршлагатай сургагч багш байсан ч сэтгэл нь түгшдэг. Сэтгэлийн түгшүүрийг
намжаах хоёр арга байдаг бөгөөд эдгээрийн аль нь сургагч багшийн зан чанарт тохирохыг эргэцүүлэхэд
тодорхой цаг хугацаа зарцуулах нь үнэхээр чухал.
Эхлээд сэтгэлийн түгшүүрээ шинжилж, үүнийг хэрхэн намжаах талаар бодно. Сургалтын явцад тохиолдож
болох хамгийн муу зүйлийг жагсаан бичээд, асуудал нэг бүрийг шийдэх хоёр аргыг тодорхойлно.
Ингэснээр сургагч багшийн сэтгэл амарч, итгэл нэмэгдэнэ.
Түүнчлэн бүх зүйлийг төгс төгөлдөр хийх боломжгүйг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Сургагч багш заавал
төгс байх албагүй. Сургалтын явцад тохиолдох эсвэл гэнэт үүсэж болох асуудлуудын талаар санаа зовж
байгаа бол “хангалттай сайн” сургагч багш гэсэн үзэл санаа илүү тустай. Мөн сургалт зохион байгуулах
тоолонд сургагч багш мэдлэг, ур чадвараа сайжруулж байдгийг санаарай.
Оролцогчид ямар нэгэн шинэ зүйл сурсан бол сургагч багш хангалттай сайн ажилласан гэсэн үг. Сургалтын
дараа сургагч багш нар сургалтын явцад сайн хийж чадаагүй зүйлээ тэмдэглэж, дахин тийм зүйл тохиолдвол
өөрөөр хэрхэн шийдэж болох талаар эргэцүүлнэ. Энэ нь сургагч багшийн суралцах үйл явцад хувь нэмэр
болж, түүнийг хөгжүүлж байгаа хэрэг юм.

2.28.

Сургалтын дараа хийх үйл ажиллагаа

Байнга давтах замаар САТ үзүүлэх ур чадвараа хөгжүүлэх ёстой. САТ үзүүлэх үйл ажиллагаа нь хүмүүс
хоорондын холбоо харилцаанд голлон суурилдаг учраас хүүхдүүд, тэдний гэр бүлтэй холбоо харилцаа
тогтоох нь САТ үзүүлэх чадавхийг хөгжүүлэх, дэмжихэд нэн тустай.
Туршлага хуримтлуулахын хэрээр хүн өөртөө итгэлтэй болдог. САТ үзүүлэх чиглэлээр бэлтгэгдсэн
ажилтнуудад чадвараа хэрэглэх боломж олгож, туршлагаа бусадтайгаа хуваалцах орчин бүрдүүлэхэд
анхаарна.

2.29.

Нэр томьёоны тайлбар

Тараах материал 2-т тусгасан бүх нэр томьёог энэхүү сургалтын гарын авлагад ашиглаагүй боловч сургагч
багш нарын мэдвэл зохих бүх нэр томьёог тайлбарласан болно.
Цочирдом үйл явдалд үзүүлдэг сэтгэлзүйн ихэнх хариу үйлдэл, тодруулбал хүнд хэцүү зүйл тохиолдоход
сэтгэл өвдөж шаналах нь хэвийн зүйл юм. Энэхүү зовуурь шаналлыг ихэнх хүн амжилттай даван туулдаг
бөгөөд цөөн хэсэгт нь удаан хугацаанд үргэлжлэх гэмтэл болдог.
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Цочирдом үйл явдлаас улбаалан ихэнх хүн, тэр дундаа хүүхдүүд их, бага хэмжээгээр сэтгэл зовуурилна. Гэвч
зохих тусламж дэмжлэг үзүүлсэн тохиолдолд энэхүү өвчин бүрэн эдгэнэ. Хүүхдүүд болон тэдний асран
хамгаалагчдыг хүнд хэцүү нөхцөлөөс гарах, удаан хугацаанд үргэлжлэх сэтгэцийн өвчин үүсэх эрсдэлийг
бууруулахад нийгмийн анхдагч дэмжлэгийн чанар тун чухал нөлөөтэйг сүүлийн үеийн судалгаанууд
харуулж байна. Сэтгэлийн зовуурь, шаналлаа мартаж болох ч урт хугацаанд хүний зан байдалд ямар нэгэн
сөрөг нөлөө илэрч магадгүйг санаарай.
Хүнд нөхцөлийг даван туулах, дасан зохицох тэвчээр хатуужил, чадвар хүүхдүүдэд байдгийг мэргэжилтнүүд
мартаж болохгүй6. Гэхдээ цочирдом үйл явдлын хүүхдийн хөгжилд үзүүлэх нөлөөг анзаарахгүй орхиж
болохгүй бөгөөд “гэмтсэн” эсвэл “тэсвэр хатуужилтай” хэмээх нэр томьёо, ангилалд болгоомжтой хандах
ёстойг сүүлд хийсэн судалгаанууд харуулж байна. Соёл, шашин, нөхцөл байдал, өмнөх туршлага, нас, зан
чанарын онцлогоос хамааран хүүхэд, өсвөр насныхан бүхий л нөхцөл байдалд ялгаатай хариу үйлдэл
үзүүлдэг7.
Мөн бодит нөхцөл байдалд “САТ” гэх нэр томьёог болгоомжтой хэрэглэх ёстой. “Сэтгэлзүйн” гэх үгийг
сонссон ихэнх хүн сэтгэцийн өвчинтэй хольж хутгадаг. Олон улс оронд сэтгэцийн өвчнийг гутамшиг гэж
үзэх хандлага түгээмэл учраас тухайн хүүхэд, түүний гэр бүл тусламж авахаас зайлсхийж магадгүй.
Зарим оролцогчийн хувьд сэтгэц заслын тухай яриагүй учраас “САТ” гэсэн нэр томьёог хэрэглэх нь зүйтэй
хэмээн бодож болох юм. ХИС Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ)-аас гаргасан нэр томьёог
ашигладгийг энд сануулахад илүүдэхгүй.
Мэргэжлийн бус хүмүүстэй харилцахдаа “гэмтэл”, “гэмтсэн” гэх мэт анагаах ухааны агуулга бүхий нэр
томьёог хэрэглэхээс зайлсхийх нь зүйтэй. Иймэрхүү нэр томьёо хэрэглэх нь хүмүүсийг айлгах бөгөөд
таагүй, сөрөг ангилалд хамруулж, өрөвдмөөр байдалд оруулсан мэт сэтгэгдэл тэдэнд төрүүлж болзошгүй.
“Сэтгэлийн зовуурь (distress)”, “Сэтгэлийн хүнд зовуурь шаналгаа (acute distress)” гэх нэр томьёог хүнд,
хэцүү үйл явдлын дараа үүсэх тодорхой бус сэтгэлзүйн нөлөөллийн үед хэрэглэдэг. Тодруулбал, энэ нь
ямар нэг нарийвчилсан оношилгоо шаардлагатай синдром биш. Харин уурлаж цухалдах, уйлж гашуудах,
унтаж чадахгүй байх, хоолонд муудах, бусдаас хөндийрөх, анхаарлаа төвлөрүүлж чадахгүй байх зэрэг
асуудалтай холбоотой бөгөөд эдгээр нь зохих ёсны анхаарал халамж тавихад бага багаар алга болдог.
“Гамшиг, онцгой байдал (emergency)” гэдгийг хүүхдийн бие болон оюуны эрүүл мэнд, хөгжилд аюул
занал учруулж болох зэвсэгт мөргөлдөөн, байгалийн гамшиг, нийгмийн болон хууль эрхзүйн хэм
хэмжээний доголдол гэх мэт нөхцөл байдал үүссэн, үүнийг даван туулах хүчин чадал, нөөц нь орон
нутгийн боломжоос хэтэрсэн эсвэл хангалтгүй байхыг хэлнэ8.
“Хямрал (crisis)” гэх нэр томьёог үүссэн нөхцөл байдлыг даван туулахад тухайн хүний туршлага болон
дасан зохицох арга барил нь нийцэхгүй байгаа үед хэрэглэдэг. Хямрал гэнэтийн бөгөөд хүчтэй байж
болох ч бас аажим үүсэж болно.
“Гэмтэл (trauma)” гэсэн нэр томьёо нь стресстэх, сэтгэл тавгүй байх сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлнэ. Хүний
аюулгүй байх, бүхэл цогц байх мэдрэмжийг үгүй хийх сүйрэл, цочирдом үйл явдлаас болж гэмтэл үүсдэг.
Энэ үед тухайн хүн үүссэн нөхцөлийг даван туулах чадваргүй болдог.

Байгууллага хоорондын байнгын хороо (2007). Гамшиг, онцгой байдлын үеийн сэтгэцийн эрүүл мэнд
болон нийгэм-сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх БХБХ-ын удирдамж. http://www.who.int/mental_health/emergencies/9881424334445/en
6

Финүс, Стэйнбэрг, Лэйнэ болон бусад (2009). Хүүхэд болон өсвөр насныханд зориулсан ЦГДСЭ-гийн
оношлогооны шалгуур үзүүлэлт: Хөгжлийн хандлага болон зөвлөмжүүд. http://www.academia.edu/1201576/Pynoos_
Steinberg_Layne_et_al._2009._ DSM-V_PTSD_diagnostic_criteria_for_children_and_adolescents_A_developmen- tal_
perspective_and_recommendations
7

Хүүхдийг Ивээх Сан (2010). Хүүхдийг Ивээх Сан Хүүхэд Хамгаалал: Бүх төрлийн дарамт, үл хайхралт, хүчирхийлэл
болон мөлжлөгийн эсрэг арга хэмжээ авах.
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/child-protection-taking-action- against-all-forms-abuse-neglect-violence-and-exploitation-cpi
8
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“Гэмтсэн (traumatised)” гэх нэр томьёо нь “гэмтэл” гэдэг үгийн тэмдэг нэр юм. Гэмтсэн хүн гэдэг нь дан
болон хавсарсан гэмтэлд өртсөн хүнийг хэлнэ. Цочирдом үйл явдлыг туулсан хүн бүрийг гэмтсэн гэж үзэж
болохгүй. Сэтгэлийг маш их хөндүүрлүүлсэн, зовоож тарчлаасан эсвэл шоконд оруулахуйц үйл явдлаас
болж гэмтэл үүсэх бөгөөд улмаар энэ нь сэтгэц хийгээд бие махбодод урт хугацаанд сөрөг нөлөө үзүүлж
болзошгүй.
“Гэмтлийн дараах стрессийн хам шинж (Posttraumatic Stress Disorder - PTSD)” гэх нэр томьёог нэг эсвэл
түүнээс олон тооны цочирдом үйл явдлын дараа үүссэн сэтгэлзүйн ноцтой шок болж илэрдэг сэтгэц хийгээд
сэтгэл санааны байнгын стрессийг оношлоход хэрэглэдэг. Энэ нь тодорхой шинж тэмдгүүдээр илэрдэг.
Мэргэжлийн хүний зохих ёсоор тавьсан оношгүйгээр энэхүү нэр томьёог хэрэглэж хэрхэвч болохгүй.
Мөн үүнийг “Стрессийн ноцтой хам шинж” гэх мэт сэтгэцийн өөр ойлголтуудтай хольж болохгүй.
“Стрессийн ноцтой хам шинж (Acute Stress Disorder - ACD)” гэмтэл авсан эхний сард илэрч болно.
Энэхүү хам шинжийг тодорхойлох шинж тэмдгүүд нь гэмтлийн дараах стрессийн хам шинж илрэх
үеийнхтэй адил. Гэхдээ стрессийн ноцтой хам шинжийн үед хаана байгаагаа мэдэхээ болих эсвэл махан
биеэсээ тасран одсон мэт мэдрэмж төрдөг. Зарим тохиолдолд, стрессийн ноцтой хам шинж нь гэмтлийн
дараах стрессийн хам шинж болж хувирдаг бөгөөд шинж тэмдгүүд нь нэг сарын дараа мэдэгдэхээ болино9.
Цочирдом үйл явдлаас улбаалсан ноцтой стрессээс болж үүсдэг сэтгэцийн өвчин болон сэтгэл санааны
хурц хариу үйлдлүүдэд клиник сэтгэл гутрал, сэтгэлийн түгшүүр зэрэг орно.
Нийгмийн дэмжлэг гэдэг нь нийгмийн сүлжээ болох гэр бүл, найз нөхөд, хамт ажилладаг хүмүүс болон
багш нар гэх мэт хүмүүсийн тухайн хүнд үзүүлж буй анхаарал халамж юм.

9

ГДХШ-ийн Үндэсний Сүлжээ, http://www.ptsd.va.gov
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ХҮҮХДЭД СЭТГЭЛЗҮЙН АНХНЫ
ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭХ ЭХНИЙ ӨДРИЙН
СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
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ХЭСЭГ 0
Бүртгэл
Зорилго: Найрсаг уур амьсгал бүрдүүлэх, оролцогчдыг бүртгэх
Хугацаа: 30 мин
Сургагч багшид зориулсан тэмдэглэл:
•
•
•
•
•
•
•
•

Сургалт эхлэхээс өмнө дор хаяж 30 минутын өмнө ирэх
Оролцогчдыг бүтэн эсвэл хагас тойрог хэлбэрээр суулгахаар ширээ, сандлаа бэлтгэх
Сургалтын өрөөнд уух ус тавих
Сургалтын танхимд оролцогч бүрт өгөх үзэг, дэвтэр, наадаг цаас, сургалтад ашиглах дэлгэц
цаас, маркер гэх мэтийг бэлтгэж тавих
Сургалтын бүх материал хийсэн хавтсыг нэр бичих цаастай хамт өгөх
Оролцогч бүрийг бүртгэх
Оролцогч бүрийг мэндчилэн хүлээн авах
Слайд болон хүүхэлдэйн кино гаргах техник хэрэгслийг шалгах

ХЭСЭГ 1
Танилцуулга
Зорилго: Сургалтын хөтөлбөрийн зорилго, агуулгыг оролцогчдод танилцуулах, сургалтын
туршид мөрдөх дүрмүүдийг тэдэнтэй хамтран гаргах
Хугацаа: 90 мин
Үйл ажиллагаа: 1.1. Нээлт; 1.2. Эхний өдрийн сургалтын хөтөлбөрийн танилцуулга; 1.3. Зорилго;
1.4. Сургалтын дүрэм; 1.5. ХИС-гийн танилцуулга (сонголтоор)
Хэрэглэгдэхүүн: 1-9 дэх слайд, тараах материал 3: ХИС-гийн Хүүхэд хамгааллын бодлого
(оролцогч бүрт), дэлгэц цаас, маркер
Сургагч багшид зориулсан тэмдэглэл: Оролцогчид ХИС болон түүний үйл ажиллагааны
тухай мэддэггүй бол үйл ажиллагаа 1.5-ыг хийнэ. Сургалтын өмнө ес дэх слайдад ХИС-гийн
талаарх мэдээлийг оруулна.
Тухайн нөхцөл байдлаас хамааран дээр дурьдсан танилцуулах хэсэг зохимжгүй бол өөр хэлбэрээр
танилцуулгыг хийж болно.

Үйл ажиллагаа 1.1 Бүртгэл, нээлт, ерөнхий танилцуулга
Зорилго: Оролцогчдыг хүлээн авах, өөрсдийгөө танилцуулах боломж олгох
Хугацаа: 40 мин
Хэрэглэгдэхүүн: Байхгүй
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Заавар:
• Оролцогчдыг хүлээж авна. Хүн бүр нэг нэгнээ харах боломжтой байхын тулд тойрог болж зогсохыг
хүснэ.
• Сургагч багш эхлээд тойргийн гол руу орж, өөрийгөө танилцуулах бөгөөд ингэхдээ нэр, ажилладаг
байгууллагаа хэлнэ. Дараа нь буцаж тойрогт орж зогсох бөгөөд хүн бүрийг ээлжээр тойргийн дотор
зогсож, өөрсдийгөө танилцуулахыг хүснэ.
• Хүн бүр өөрийгөө танилцуулсны дараа “... хүн рүү нар үргэлж туяагаа цацруулдаг” гэдэг нэртэй тоглоом
тоглонгоо бие биенийхээ талаар илүү ихийг мэдэж авна гэдгийг оролцогчдод хэлнэ. Тоглоомын
нэрийг өөрчилж, өөр үгээр орлуулж болно.
• Тоглоомыг хэрхэн тоглохыг тайлбарлана. Оролцогчдын талаар үнэнийг хэлбэл тэднийг тойргийн голд
орохыг хүснэ. Хэрэв дараагийн удаад хэлсэн зүйл оролцогчдын хувьд үнэн байвал тойргийн голд үлдэх
бөгөөд хэрэв худал бол буцаад тойрогт орно.
• Тоглоомыг эхлүүлнэ. Дараах өгүүлбэрүүдийг хэлнэ:
- “Хүүхэдтэй тулж ажилладаг хүн рүү нар үргэлж туяагаа цацруулдаг.”
- “Гурваас дээш жил ажилласан хүн рүү нар үргэлж туяагаа цацруулдаг.”
- “Сэтгэл нь зовуурьтай хүүхэдтэй уулздаг хүн рүү нар үргэлж туяагаа цацруулдаг.”
• Дараа нь ямар нэгэн санаа олж, ингэж хэлэхийг оролцогчдоос хүснэ. Оролцогч бүрийг хэлсний дараа
энэ үйл ажиллагааг дуусгаж, оролцогчдыг суудалдаа суухыг урина.

Үйл ажиллагаа 1.2 Эхний өдрийн
сургалтын хөтөлбөрийн танилцуулга
Зорилго: Тухайн өдрийн сургалтын хөтөлбөрийг танилцуулах
Хугацаа: 10 мин
Хэрэглэгдэхүүн: 1-3 дахь слайд, тараах материал 1: Сургалтын сэдэвчилсэн хөтөлбөр (оролцогч бүрт)
Заавар:
• Оролцогчидтой дахин мэндчилээд, хүүхдэд САТ үзүүлэх сэдвээр явуулж буй энэхүү сургалтад оролцож
байгаад нь талархлаа илэрхийлнэ. Өмнөх үйл ажиллагаа буюу тоглоомын талаар дурьдаад, энд ирсэн
бүх хүний хувьд нэг нийтлэг зүйл байгаа нь хүүхдэд САТ үзүүлэх талаар суралцахаар ирсэн болохыг
онцолно.
• Дараах зүйлийг тайлбарлана:
- “Хүүхдэд САТ үзүүлэх нь богино болон урт хугацаанд хүүхэд хямралт үйл явдалд хариу үйлдэл
үзүүлэх чадварт томоохон өөрчлөлт авчирдаг. Хүүхэд хүнд бэрхшээл эсвэл өөрчлөлтийг даван
туулах, дасан зохицоход САТ чухал үүрэгтэй.”
- “Өнөөдөр, маргааш бид САТ гэж юу болох, хэнд зориулагдсан, хүүхдүүд, тэдний эцэг эх, асран
хамгаалагчдад САТ-ийг хэрхэн үзүүлэх талаар ярилцана.”
• Хоёр, гурав дахь слайдыг үзүүлэхээсээ өмнө дараах зүйлийг тайлбарлана:
- “Та бүхэн хоёр өдрийн сургалтад хамрагдахаар ирсэн. Сургалтын явцад урьдчилан бэлтгэсэн
материалуудыг тараахаас гадна бүлгээр ажиллах, нийтээр хэлэлцэх зэргээр бие биенээсээ суралцах
болно.”
- “Сургалтын явцад та бүхэн өөртөө тулгардаг асуудал, дадал туршлагын талаар илүү ихийг ойлгон
ухаарч, энэ нь та бүхний цаашдын ажилд үр нөлөөгөө өгнө. Тэрхүү асуудал, дадал туршлагаа
өчүүхэн гэж үл тоомсорлохгүйгээр гаргаж тавь, бас шийдвэрлэхийг оролдох хэрэгтэй. Хүүхдэд САТ
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үзүүлэхээр ажиллаж байхдаа бие махбод болон сэтгэл санааны аюулгүй байдлаа байнга анхаарч
байх нь чухал.”
- “Мэргэжлийн бөгөөд үүрэг хариуцлагаа ухамсарласан хүний хувьд та бүхэн туслахаар оролдож буй
хүмүүс болон өөрсдийнхөө аюулгүй байдлыг хангах, энэ ажлыг хийхэд та бүхний чадварт саад болж
буй зүйлийн талаар удирдах хүмүүстэйгээ ярилцах хэрэгтэй.”
• Сургалтын хөтөлбөрийг оролцогчдод танилцуулна. Слайд тус бүрт сургагч багшид зориулсан нэмэлт
тэмдэглэл бий.
• Слайд 2-ыг үзүүлэн, дараах зүйлийг тайлбарлана:
- “Өнөөдөр бид хүүхдэд үзүүлэх САТ гэж юу болох талаар судалж мэдэх бөгөөд энэхүү үйлчилгээ
чухам ямар хүүхдэд хэрэгтэй байж болох, үүнийг хэрхэн үзүүлэх талаар дэлгэрэнгүй ярилцана.
Маргааш хүүхдэд САТ үзүүлэх ур чадвараа дадлага хийж сайжруулна.”
- “Өнөөдрийн сургалтын хөтөлбөрт нийт зургаан хэсэг бий.”
- “Хэсэг 1-д та бүхэн сургалтын хөтөлбөртэй нарийвчлан танилцаж, сургалтын агуулга, сэдвийг
мэднэ. Мөн сургалтын үед баримтлах дүрмээ тогтооно. Хэрвээ та бүхний зарим нь ХИС, түүний үйл
ажиллагааны талаар тодорхой мэдээлэлгүй бол энэ талаар товч танилцуулна.”
- “Хэсэг 2 завсарлагын дараа эхэлнэ. Энэ хэсэгт бид хүүхдэд үзүүлэх САТ гэж юу болох талаар
судална.”
- “Хэсэг 3-т бид хямралт болон стресстэй үйл явдлуудад ялгаатай насны хүүхдүүд хэрхэн хариу
үйлдэл үзүүлдэг талаар судална.”
- “Үдийн завсарлагын дараа хэсэг 4 эхэлнэ. Энэ хэсэгт САТ хэрэгтэй байгаа хүүхэд болон түүний
гэр бүлийн хэрхэн илрүүлж тогтоох талаар нарийвчлан авч үзнэ. Мөн хүүхдэд САТ үзүүлэх үйл
ажиллагааны зарчмуудыг судална.”
- “Хэсэгт 5-д богино хэмжээний хүүхэлдэйн кино үзэх бөгөөд үүнд үндэслэн сэтгэлийн зовуурьтай
хүүхэд болон түүний эцэг эх, асран хамгаалагчтай анхны холбоог хэрхэн тогтоох талаар хэлэлцэнэ.”
- “Завсарлагын дараа энэ өдрийн сургалтын төгсгөл буюу хэсэг 6 эхэлнэ. Энэ хэсэгт дүрд тоглох
замаар өнөөдрийн туршид сурах зүйлээ баталгаажуулна.”
- “Маргаашийн сургалт дөрвөн хэсэгтэй.”
• Слайд 3-ыг үзүүлэн дараах зүйлийг тайлбарлана:
- “Хэсэг 7-д бид хүүхэдтэй хэрхэн харилцах, энэ нь насанд хүрэгчидтэй харилцахаас юугаараа
ялгаатай болох талаар судална.”
- “Хэсэг 8 завсарлагын дараа эхэлнэ. Энэ хэсэгт сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдэд чиглэх бөгөөд тэднийг
хэрхэн дэмжиж болохыг дадлага ажил хийх замаар суралцана.”
- “Хэсэг 9 үдийн завсарлагын дараа эхэлнэ. Энэ хэсэгт эцэг эх, асран хамгаалагчид стресстэй үедээ
сэтгэл санааны хувьд ямар хариу үйлдэл үзүүлдэг, энэ нь хүүхдэд хэрхэн нөлөөлдөг тухай богино
хэмжээний хүүхэлдэйн кино үзнэ.”
- “Хэсэг 10 завсарлагын дараа эхэлнэ. Энэ хэсэгт хоёр өдрийн сургалтын туршид эзэмшсэн САТ
үзүүлэх ур чадвараа дадлага хийх замаар баталгаажуулна.”
• Сургалтын хөтөлбөрийн талаар ямар нэгэн санал эсвэл тодруулах зүйл байгаа эсэхийг оролцогчдоос
асуух бөгөөд асуултад хариулна.

Үйл ажиллагаа 1.3 Зорилго
Зорилго: Хоёр өдрийн сургалтын зорилгыг оролцогчдод танилцуулах
Хугацаа: 5 мин
Хэрэглэгдэхүүн: 4 дэх слайд
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Заавар:
• Слайд 4-ийг үзүүлээд дараах зүйлийг тайлбарлана:
- “Гамшиг, онцгой байдлын үе болон хямралт үйл явдалд өртсөн хүүхдэд САТ үзүүлэх мэдлэг, ур
чадвар олгох нь энэхүү сургалтын гол зорилго юм.”
- “Мөн сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдийг хэрхэн илрүүлэх, ийм хүүхдүүд болон тэдний эцэг эх, асран
хамгаалагчидтай хэрхэн харилцах талаар суралцах болно.”

Үйл ажиллагаа 1.4 Сургалтын дүрэм
Зорилго: Оролцогчдын дунд харилцан хүндлэл, итгэлцэл бүрдүүлэхийн тулд сургалтын үед мөрдөх
дүрмүүдийг тогтоож батлах
Хугацаа: 20 мин
Хэрэглэгдэхүүн: Дэлгэц цаас, маркер
Заавар:
• Сургалтад оролцогчид нэг бүлэг, хамт олон болохын хувьд сургалтын туршид бие биедээ хэрхэн
хандах талаар урьдчилан хэлэлцэж тохирох нь чухал болохыг эхлээд тайлбарлана.
• Тогтоохыг хүссэн дүрмүүдээ хэлэхийг оролцогчдоос хүсээд, “Сургалтын дүрэм” гэж гарчигласан
дэлгэц цаасан дээр тэдний хэлснийг жагсаан бичнэ.
• Сургалтын дүрмүүд бичсэн цаасаа хананд тогтоон, сургалтын туршид байлгана. Хэрэв сургалтын
дүрэмд зайлшгүй байх ёстой зүйл ороогүй бол нэмж болох эсэхийг оролцогчдоос асууна. Тэдний
зөвшөөрлөөр ямар дүрмийг яагаад нэмж байгаагаа тайлбарлана.
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Тэгш оролцоог хангасан, найдвартай, хөгжилтэй орчин бүрдүүлэхийн
тулд доор дурьдах зарим дүрмийг нэмэх нь зүйтэй:
- Бусдыгаа анхааралтай сонсох, яриаг нь таслахгүй байх
- Хэн нэгнээ шоглохгүйгээр хөгжилдөх
- Хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй ч хүн бүр өөрийн гэсэн санал бодолтой байх эрхтэйг санах
- Хүсэхгүй санал бодлоо хэлэхийг шахаж, тулгахгүй байх
- Зураг татах эсвэл бичлэг хийх бол зөвшөөрөл авах
- Эрсдэлд өртсөн хүүхэд эсвэл бусад хүний талаарх мэдээлэл сургалтын явцад илэрвэл байгууллагын
мэдээлэх шаардлагын дагуу ажиллах
- Сургалтын явцад ил болсон хувь хүний мэдээллийг нууцлах
• Нууц задруулахгүй байх дүрмийг тодруулан, дараах байдлаар тайлбарлана: “Сургалтын энэхүү танхим
бол оролцогч бүрийн хувьд найдвартай орчин байх ёстой. Тиймээс бие биедээ эелдэг хандах, хүндлэх,
ялгаатай үзэл санаанд тэвчээртэй хандах хэрэгтэй. Оролцогч хүссэн зүйлээ ярьж болох бөгөөд хувийн
нууцтай холбоотой асуудлыг гадагш задруулахгүй. Мэдээллээ хуваалцахдаа итгэлтэй байх, санаа
зовохгүй байх орчныг бүрдүүлэхийн тулд бид бүгдээрээ энэ дүрмийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой.”
• Сургалтын дүрмүүдтэй санал нэг байгаа эсэхийг оролцогчдоос асууна. Хэрэв хэн нэг оролцогч
зөвшөөрөхгүй байгаа бол тухайн дүрмийн ач холбогдлын талаар дахин ярилцаж, бүх хүнийг
зөвшөөртөл хэлэлцэнэ.
• Сургалтын дүрмээ баталсны дараа дүрэм зөрчсөн тохиолдолд ямар арга хэмжээ авах талаар ярилцана.
Оролцогчийн бие махбод, сэтгэл санаа, оюун тархинд хор нөлөө үзүүлэхгүйгээр арга хэмжээ авна.
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Үйл ажиллагаа 1.5 ХИС-гийн танилцуулга (сонголтоор)
Зорилго: ХИС, түүний үйл ажиллагааны талаарх товч мэдээллийг оролцогчдод өгөх
Хугацаа: 15 мин
Хэрэглэгдэхүүн: 5-9 дэх слайд, тараах материал 3: ХИС-гийн Хүүхэд хамгаалах бодлого
(оролцогч бүрт)
Сургагч багшид зориулсан тэмдэглэл: Оролцогчид нь ХИС-ийн ажилтнууд бол энэ хэсгийг
алгасаж болно. Цаг хангалттай бол ХИС-ийн Мэдээлэх журмын1 талаар танилцуулна.
Заавар:
• 5-9 дэх слайдыг үзүүлэх бөгөөд сургагч багшид зориулсан нэмэлт тэмдэглэлийг ашиглана.
• Слайд 5: “ХИС-ийн олон улсын эвсэл нь хүүхдийн төлөөх дэлхий нийтийн хөдөлгөөн юм. Энэ нь
120 улсад хүүхдийн төлөө өөрчлөлт авчрахаар ажиллаж буй 30 гишүүн байгууллагаас бүрдэнэ. Бид
хүүхдийн амьдралыг аварч, тэдний эрхийг олон нийтэд таниулан, чадавхаа бүрэн хөгжүүлэхэд нь тэдэнд
туслахыг хичээж ажилладаг.”
• Слайд 6: “ХИС бол хөгжлийн хийгээд гамшиг, онцгой байдлын аль ч нөхцөлд хүүхдийг хамгаалахын
төлөө ажилладаг “хос үүрэг” бүхий байгууллага. Хүмүүнлэгийн хямрал нь хүүхдийн эмзэг байдлыг улам
нэмэгдүүлдэг. Тиймээс гамшиг, онцгой байдлын үед хүүхэд хамгааллын яаралтай болон урт хугацааны
арга хэмжээ авахад бид чиглэн ажилладаг. Мөн хотжиж, шигүү амьдрахын хэрээр аюулгүй, амар тайван
амьдрах нөхцөл буурдаг тул үүнд ч анхаарал хандуулдаг.”
• Слайд 7: “Хүүхэд Хамгааллын Санаачилга нь ХИС-гийн гишүүн байгууллагуудыг дэмжих, тэдний үйл
ажиллагааны үр өгөөжийг дээшлүүлэх зорилгоор гаргасан ХИС-гийн глобаль зургаан санаачилгын
нэг.”
• “Хүүхэд Хамгааллын Санаачилга 2009 оны 5 дугаар сараас хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд хүүхдийг бүх
хэлбэрийн хүчирхийлэл, дарамт, мөлжлөгөөс хамгаалуулах эрхийг бэхжүүлэхийг зорьдог. 2015 он гэхэд
хүүхэд хамгааллын урьчилан сэргийлэх болох нөхөн сэргээх үйлчилгээг 21 сая хүүхдэд үзүүлнэ гэсэн
зорилт тавьж байна.”
• “Хүүхдэд үзүүлэх САТ бол Хүүхэд Хамгааллын Санаачилгын нэг хэсэг юм. САТ нь даван туулах, дасан
зохицох чадварыг дэмжих замаар гэмтэл үүсгэхүйц нөхцөл байдлын дараа гарч болох богино хийгээд
урт хугацааны сэтгэлзүйн асуудлуудаас урьдчилан сэргийлэхэд хувь нэмрээ оруулдаг.
• “САТ гэж нэрлэж байгаа ч үүнд сэтгэлзүйн хийгээд нийгмийн дэмжлэгийн аль аль нь үүнд багтдаг.”
• Слайд 8: “ХИС хүүхдэд ээлтэй байгууллага байхыг зорьдог. Тиймээс манай байгууллага хүүхэд (мөн
тэдний гэр бүл)-тэй шууд холбогдсон тохиолдолд тэднийг аливаа төрлийн хүчирхийлэл, дарамт,
мөлжлөгөөс ангид байлгах талаар чадах бүхнээ хийдэг. Бидний энэхүү үүрэг хариуцлагыг ХИС-гийн
Хүүхэд хамгааллын бодлогын Хүүхэд хамгаалах дүрэмд2 тодорхой тусгасан байдаг.”
• “Бид хор нөлөө үүсгэх эрсдэлийг бууруулах талаар дээд зэргээр анхаарч, манай байгууллагын ажилтан
болон хамтран ажиллагсдад энэхүү дүрмийг танилцуулахын зэрэгцээ хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр, үйл
ажиллагаа уг дүрэмд нийцсэн эсэхийг байнга хянадаг.”

Хүүхэд хамгааллын бодлогын дагуу
Хүүхдийг Ивээх Сан (2012). ХИС-гийн Хүүхэд хамгааллын бодлого: Хүүхдийг хамгаалах дүрмүүд.
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/save-childrens-child-safeguarding-pol- icy-rules-keeping-childrensafe
1
2
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• “Манай байгууллагыг төлөөлж буй хэн бүхэн хүүхэд, түүний гэр бүлтэй харилцахдаа зан үйлийн хэм
хэмжээг байнга мөрдөх ёстой. Байгууллагын бүх ажилтан болон хамтран ажилладаг хүмүүс “Ёсзүйн
дүрэм”-ийг хүлээн зөвшөөрч, гарын үсэг зурна.”
• “Манай байгууллагын ажилтнуудтай холбоотой ямар нэгэн асуудал гарвал бид дотоод журам болон
улсын хууль тогтоомжийн дагуу үнэн шударгаар нягтлан судална. Манай байгууллагад Мэдээлэх журам,
түүнийг хэрэгжилтийг хариуцдаг албан хаагчид бий. Үүнийг Хүүхэд хамгаалах асуудал хариуцсан алба
хэмээн нэрлэдэг. Бидний үзүүлж буй үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа хүүхэд, насанд хүрэгчдэд ямар
нэгэн асуудал тохиолдвол энэ талаар ярих, мэдээлэхийг бид үргэлж дэмждэг.”
• “Эрх нь зөрчигдсөн хүүхдийг хамгаалах дүрэм журам ч мөн бий.”
• “ХИС-гийн Хүүхэд хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийг ХИС-гийн Хүний нөөцийн олон улсын хэлтэс
хариуцдаг. Гэхдээ бидний хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр, үйл ажиллагаа хүүхдийг эрсдэлд оруулахааргүй
байх талаар байгууллагын бүх ажилтан анхаарч ажиллах ёстой.”
• Слайд 9-ийг үзүүлж, тухайн улс оронд ХИС-гийн явуулж буй үйл ажиллагааны талаар танилцуулна.
Нэмэх, тодруулах зүйл байгаа эсэхийг оролцогчдоос асууна. Тэдний асуултад хариулсны дараа
сургалтын энэхүү хэсгийг өндөрлөж, оролцогчдыг завсарлуулна.

Сэргээх/идэвхжүүлэх дасгал: Лонхон доторх бал
Зорилго: Оролцогчдыг сэргээж идэвхжүүлэн, багаар ажиллах сэдлийг нэмэгдүүлэх
Хугацаа: 10 мин
Хэрэглэгдэхүүн: Хоосон лонх, бал (эсвэл жижиг шулуун саваа), ноосон эсвэл ээрсэн утас.
Сургагч багшид зориулсан тэмдэглэл: Бал эсвэл түүнтэй төстэй жижиг шулуун саваанд дөрвөн
ширхэг урт утас уяж бэлтгэнэ. Утас урт байх тусам дасгал хүндэрнэ. Хэрэв багийн ахлагч нүдээ аних эсвэл
багийнхаа гишүүд рүү харж зогссон тохиолдолд дасгал улам хүнд болно.
Заавар:
• Оролцогчдыг дөрвөн багт хуваана. Баг тус бүрийг талбайн дөрвөн өнцөгт зогсооно.
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Дөрвөн баг нь өмнө, хойд, зүүн, баруун зүгийг төлөөлнө. Энэ бол
тэмцээн биш харин хүн бүхэн хамтарч байж амжилтад хүрэх ёстой дасгал ажил юм.”
• Хоосон лонхоо талбайн голд тавина. Ахлагчаа сонгохыг баг бүрээс хүснэ. Бал эсвэл түүнтэй төстэй
жижиг шулуун саваанд уясан дөрвөн утасны үзүүрийг ахлагч тус бүрт нэг нэгээр нь бариулна.
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Зогсож буй өнцгөөсөө утсаа жигд татах замаар бал эсвэл түүнтэй төстэй
жижиг шулуун савааг лонх руу хийхийг хичээнэ. Багийн ахлагч нар утсыг барих бөгөөд байрнаасаа
хөдлөх ёсгүй. Багийн бусад гишүүд ахлагчдаа заавар өгч болно.”
• Багийн ахлагч нар бал эсвэл түүнтэй төстэй жижиг шулуун савааг шил рүү хийсний дараа өөр ахлагч
сонгохыг багуудаас дахин хүсэх бөгөөд сонгогдсон хүмүүс дасгалыг гүйцэтгэнэ. Энэ мэтээр цаг дуустал
уг дасгалыг үргэлжлүүлнэ.
• Дасгалд идэвхтэй оролцсонд нь бүх хүнд талархах бөгөөд амьдралд тохиолдох аливаа бэрхшээл,
асуудлыг даван туулахад хамтын ажиллагаа тун чухал болохыг сануулна. Мөн өсвөр насны хүүхдүүд
болон залуучуудын бүлэгтэй ажиллах тохиолдолд энэхүү дасгал/тоглоом нэн тохиромжтой болохыг
онцолно.
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ХЭСЭГ 2
Хүүхдэд үзүүлэх САТ гэж юу вэ?
Зорилго: Хүүхдэд үзүүлэх САТ-ийн талаар оролцогчдод танилцуулах
Хугацаа: 15 мин
Үйл ажиллагаа: 2.1 Хүүхдэд үзүүлэх САТ-ийн танилцуулга
Хэрэглэгдэхүүн: 10-18 дахь слайд, бал, цаас

Үйл ажиллагаа 2.1 Хүүхдэд үзүүлэх САТ-ийн танилцуулга
Зорилго: Хүүхдэд үзүүлэх САТ-ийн тухай танилцуулах
Хугацаа: 15 мин
Хэрэглэгдэхүүн: 10-18 дахь слайд, бал, цаас
Заавар:
• САТ-ийн талаар мэдэх эсэхийг оролцогчдоос асууна. Цөөн хэдэн хүн хариулсны дараа 10-18 дахь
слайдыг цувруулан үзүүлж, тайлбарлана.
• Слайд 11: “Хүүхдийн гэмтэл, стрессийн үндэсний сүлжээ”3 нээс гаргасан “САТ үзүүлэх удирдамж”
болон ДЭМБ, Дэлхийн зөн болон Дайны гэмтлийн сан4 зэрэг байгууллагын хамтран гаргасан “САТ:
Ажилтнуудад зориулсан удирдамж” гарын авлагын агуулгад үндэслэн энэхүү сургалтын хөтөлбөрийг
боловсруулсан болно.”
• “ДЭМБ-ын удирдамж нь “Бөмбөрцгийн гарын авлага: Хүмүүнлэгийн тунхаг болон хүмүүнлэгийн
тусламжийн босго стандарт5”, “Гамшиг, онцгой байдлын нөхцөлд сэтгэцийн эрүүл мэнд болон нийгэмсэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх Байгууллага хоорондын байнгын хорооны удирдамж6” хэмээх гарын авлагад
суурилсан байдаг.”
• “Саяхан боловсруулсан “Хүмүүнлэгийн тусламжийн үеийн хүүхэд хамгааллын босго стандарт7”-д
“САТ үзүүлэх чиглэлээр бэлтгэгдсэн хүмүүнлэгийн салбарын ажилтнуудын хувь” гэсэн томьёолол
бүхий САТ-ийг нэг шалгуур болгон авч үзсэн байдаг.”
• Слайд 12: “ДЭМБ, Дэлхийн зөн ОУБ, Дайны гэмтлийн сан “Сэтгэл нь зовж шаналсан, тусламж
шаардлагатай байгаа хүмүүст хүнлэг ёсны үүднээс үзүүлэх дэмжлэг туслалцаа” хэмээн САТ-ийг
тодорхойлсон байдаг.”

Хүүхдийн гэмтэл, стрессийн үндэсний сүлжээ-Гэмтлийн дараах стрессийн хам шинжийн үндэсний төв (2006). САТ
үзүүлэх удирдамж. Хоёрдахь хэвлэл. http://resourcecentre.savethechildren.se/library/psychological-first-aid-field-opera- tions-guide-2nd-edition
4
ДЭМБ, Дэлхийн зөн, Дайны гэмтлийн сан (2011). САТ: Ажилтнуудад зориулсан удирдамж. http://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/index.html
5
Бөмбөрцөг төсөл (2011). Бөмбөрцгийн гарын авлага: Хүмүүнлэгийн тунхаг болон хүмүүнлэгийн тусламжийн босго
стандартууд. http://www.sphereproject.org/handbook
6
Байгууллага хоорондын байнгын хороо, (2007). Гамшиг, онцгой байдлын нөхцөлд сэтгэцийн эрүүл мэнд болон
нийгэм-сэтгэлзүйн дэмжлэг БХБХ-ны удирдамж. http://www.who.int/mental_health/emergencies/9881424334445/en
7
Хүүхэд Хамгааллын Ажлын Хэсэг (ХХАХ) (2012). Хүмүүнлэгийн тусламжийн үеийн Хүүхэд Хамгааллын Босго
Стандартын Гарын Авлага Хуудас 92. http://cpwg.net/minimum-standards/
3
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• Слайд 13: “САТ гэдэгт дараах зүйл багтана:
- Тухайн хүний ажил, амьдралд саад бололгүйгээр бодитой халамж дэмжлэгийг үзүүлэх
- Хэрэгцээ, асуудлыг үнэлэх
- Суурь хэрэгцээ (хоол хүнс, ус, мэдээлэл гэх мэт)-гээ хангахад нь хүмүүст туслах
- Хүмүүсийг тайтгаруулах, тайвшрахад нь туслах
- Мэдээлэл, үйлчилгээ, нийгмийн дэмжлэг авах зорилгоор хүмүүсийг нэгдэхэд нь туслах
- Хүмүүсийг цаашид тохиох аюулаас хамгаалах.”
• “Олон чиглэлийн судалгаа болон гамшиг, онцгой байдлын үед тусламж үзүүлдэг хүмүүсийн туршлагаас
үзэхэд, САТ нь хүмүүсийг удаан хугацаанд эрүүл саруул байхад хамгийн ихээр нөлөөлдөг тодорхой
хүчин зүйлийг багтаадаг аж8. Эдгээр хүчин зүйлийг дурьдвал:
- Аюулгүй тайван, бусадтай холбоотой, сэтгэл амарсан, итгэл найдвартай мэдрэмж төрөх
- Бие махбод, сэтгэл санаа, нийгмийн дэмжлэг авах боломжтой байх
- Хувь хүн эсвэл олон нийтийн нэг хэсэг болохын хувьд өөрсдөдөө туслах чадвартайгаа мэдрэх.”
• Слайд 14: Дараах зүйлийг тайлбарлана: “САТ бол дараах зүйл биш:
- Зөвхөн мэргэжлийн хүн үзүүлдэг
- Нарийн мэргэжлийн зөвлөгөө
- Эрүүл мэндийн үйлчилгээний нэг хэсэг байж болох ч эмнэлгийн эсвэл сэтгэцийн өвчний үйлчилгээ
биш
- Сэтгэлзүйн талаар тавьж буй ямар нэгэн тайлан төлөвлөгөө
- Юу тохиолдсоныг задлан шинжлүүлэх эсвэл тохиолдсон зүйлийн цаг хугацаа, дарааллыг яриулах
үйл ажиллагаа
- Тохиолдсон зүйлийг яриулах гэж хүмүүсийг хүчлэх, шахах зүйл
- Юу тохиолдсон эсвэл болсон явдлын талаар ямар сэтгэгдэлтэй байгааг нь асууж шалгаах зүйл.”
• Слайд 15: “Гамшиг, онцгой байдлын үед эсвэл дараа нь САТ-ийг нэн даруй хүүхдүүдэд үзүүлнэ. Хүүхдэд
үзүүлэх САТ-ийн энэхүү сургалтыг яаралтай авах арга хэмжээний нэг хэсэг болгож, эсвэл гамшигт
өртөмтгий газруудад гамшгийн бэлэн байдлыг хангах үүднээс чадавх бэхжүүлэх зорилгоор зохион
байгуулна. Түүнчлэн гамшиг, онцгой байдлын үед ажиллах ХИС-гийн олон улсын багийн гишүүдийн
жагсаалтад буй ажилтнуудыг бэлтгэх зорилгоор уг сургалтыг хийж болно.”
• “САТ-ийг зөвхөн цунами, газар хөдлөлт гэх мэт өргөн цар хүрээтэй гамшиг, онцгой байдлын үед
хэрэглэхгүй. Сургуульд түймэр гарах, дээрэм тонуул гэх мэт цөөн тооны хүүхдийг хамарсан хямралын
үед ч САТ-ийг хэрэглэж болно.”
• “ХИС-гийн ажилтнууд, хамтран ажилладаг байгууллагууд, бусад мэргэжилтнүүд ажил үүргийнхээ
хүрээнд заавал гамшиг, онцгой байдлын үе гэлтгүйгээр эмзэг нөхцөл байдалд буй хүүхдүүдэд яаралтай,
анхдагч тусламж болгон САТ-ийг үзүүлнэ. Тодруулбал, бие махбодын болон бэлгийн хүчирхийлэлд
өртсөн, үл хайхруулж доромжлуулсан, осолд орсон, гэмт хэрэгт холбогдсон хүүхдүүдэд үзүүлэх
үйлчилгээний нэг хэсэг болгож САТ үзүүлж болно.”
• Слайд 16 руу шилжихийн өмнө оролцогчдод дараах асуулт тавина:
- “Хүүхдэд тусгайлан зориулсан САТ-ийг яагаад онцлоод байгаагийн учрыг хэрхэн ойлгож байна вэ?
- “Яагаад насанд хүрэгчдэд зориулсан САТ-ийг хүүхдэд үзүүлж болохгүй гэж?”
• Слайд 16: “Хямралт нөхцөлийн үед хүүхдүүд насанд хүрэгчидтэй адилгүй хариу үйлдэл үзүүлдэг.
Хүүхдүүд наснаасаа хамааран харилцан адилгүй хэрэгцээтэй байдаг бөгөөд биеийн хэмжээ болон
асран хамгаалагчдаасаа сэтгэл санаа хийгээд нийгэмшлийн хувьд хэр зэрэг хамааралтай байгаагаас
шалтгаалан гэнэтийн зүйлд илүү өртөмтгий байдаг. Тийм учраас хүүхдэд л тохирсон САТ-ийг тэдэнд
үзүүлэх хэрэгтэй.”

ДЭМБ, Дэлхийн Зөн, Дайны Гэмтлийн Сан (2011). САТ: Ажилтнуудад зориулсан удирдамж. http://whqlibdoc.who.int/
publications/2011/9789241548205_eng.pdf
8
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• Слайд 17: “Бүх хүүхдэд САТ үзүүлэх шаардлагагүй. Насанд хүрэгчидтэй адилаар зарим хүүхэд хүнд
нөхцөлийг маш сайн даван туулдаг. Стресстэй үзэгдэл, үйл явдалд хүүхэд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлдэг,
сэтгэлийн зовуурь шаналгаатай, САТ шаардлагатай хүүхдүүдийг хэрхэн илрүүлэх талаар дараа судална.”
• Слайд 18: “Ерөнхийдөө, хүүхэдтэй ажилладаг бүх насанд хүрэгчид САТ-ийг хүүхдэд үзүүлж болно.
Үүнд ХИС-гийн хүүхэд хамгааллын ажилтнууд, багш, сурган хүмүүжүүлэгч, нийгмийн ажилтан гэх мэт
хүүхэдтэй ажилладаг ХИС-гийн түнш байгууллагуудын мэргэжилтнүүд, хямралт нөхцөлд хүүхдийг
дэмжих үүрэг бүхий бусад ажилтнууд хамаарна.”
• Тодруулах зүйл, хэлэх санал байгаа эсэхийг оролцогчдоос асууж, үүнд хариулсны дараа энэхүү хэсгийг
дуусгана.

ХЭСЭГ 3
Хүнд нөхцөл ба хүүхдүүдийн хариу үйлдэл
Зорилго: Хүнд нөхцөлд хүүхдүүд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлдгийг судалж мэдэхэд нь оролцогчдод
туслах
Хугацаа: 105 мин
Үйл ажиллагаа: 3.1. Кейс жишээ: Сургуульд гал гарах; 3.2. Хүнд нөхцөл байдалд хүүхдийн үзүүлэх
хариу үйлдэл
Хэрэглэгдэхүүн: Дэлгэц цаас, маркер, бал, цаас, 19-41 дэх слайд

Үйл ажиллагаа 3.1 Кейс жишээ: Сургуульд гал гарах
Зорилго: Хүнд нөхцөлд хүүхдүүд болон тэдний асран хамгаалагчид хэрхэн хариу үйлдэл
үзүүлдэг талаар хэлэлцэх
Хугацаа: 45 мин
Хэрэглэгдэхүүн: Дэлгэц цаас, маркер
Заавар:
• Оролцогчдыг таван бүлэгт хуваан, бүлэгт тус бүрт нэг, нэг дэлгэц цаас, маркер өгнө.
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Ойролцоох сургуульд гал гарчээ. Сургуулийн өмнөх боловсролын ангиас
ахлах анги хүртэлх янз бүрийн насны хүүхдүүд уг сургуульд суралцдаг. Олон хүн түлэгдэж гэмтэн, зарим
хүүхэд, насанд хүрэгчид нас барсан байна. Та болон таны хамтран зүтгэгчид тэрхүү сургууль руу явахаар
бэлтгэж байна. Тэнд очоод уулзах хүмүүс ямар хариу үйлдэл үзүүлнэ гэж бодож байна вэ? Хүмүүс
хэрхэн аашлах, ямар сэтгэл хөдлөл, мэдрэмж илэрхийлэх талаар хэлэлцээрэй.”
• Бүлэг тус бүрээс нэг эсвэл түүнээс дээш тооны насны бүлгийг сонгохыг хүснэ:
- Цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд (6 болон түүнээс доош нас)
- Бага насны хүүхдүүд (7-12 нас)
- Өсвөр насны хүүхдүүд (13-18 нас)
- Эцэг эхчүүд
- Сургуулийн ажилтнууд болон багш нар
• Бүлгийн ажлыг гүйцэтгэхээс өмнө оролцогчид нутаг, зан заншил, соёл нэгтэй хүмүүсийнхээ өмнөөс
тэдний илэрхийлэх зан аашийг төсөөлөх бөгөөд ингэснээр бүлгүүдийн тодорхойлон жагсаасан хариу
үйлдлийн хэлбэрүүд нь тэдний соёл, нийгмийн орчинтой холбоотой болно.
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• Энэхүү бүлгийн ажлыг 10 минутад гүйцэтгэнэ. Хугацаа дууссаны дараа бүлэг тус бүр жагсаан бичсэн
зүйлээ бусаддаа танилцуулна.
• Оролцогчдод талархаад, асуулт асуух, санал хэлэх боломж олгоно.

Үйл ажиллагаа 3.2 Хүнд нөхцөлд хүүхдийн үзүүлэх хариу үйлдэл
Зорилго: Хүнд нөхцөлд хүүхдийн үзүүлдэг хариу үйлдлийн талаар суралцах
Хугацаа: 60 мин
Хэрэглэгдэхүүн: 19-41 дэх слайд
Заавар:
• Слайд 19-41-ийг танилцуулахын өмнө “Өмнө хийсэн бүлгийн ажлын дүнд бид хүүхэд, тэр дундаа
янз бүрийн насны хүүхдүүд, насанд хүрэгчид хямралт нөхцөлд ямар хариу үйлдэл үзүүлж болохыг
гаргалаа.” гэж хэлнэ.
• “Дараагийн хэсэгт хүүхдийн хөгжлийн түвшин болон гамшиг, онцгой байдлын үед хүүхдүүдийн
гаргадаг нийтлэг хариу үйлдлийн талаар авч үзнэ. Зарим нь та бүхний жагсаасантай адил байж магад.
Зарим нь тухайн улс үндэстний онцлогоос хамааран өөр байж болно.”
• 19-41 дэх слайд маш их агуулгыг багтаасан. Тиймээс эдгээрийг тайлбарлах явцдаа оролцогчдын
асуултад (хэрэв байвал) хариулахад тодорхой хугацаа зарцуулна.
• Слайд 20: “Бүх насны хүүхдүүдэд тулгардаг асуудлуудын заримыг та бүхэнд харуулж байна. Ихэнх
хүүхдийн хувьд тухайн явдал дахин тохилдох вий, өөрөө болон дотны хүмүүс нь гэмтэх вий, эсвэл
тэднээсээ төөрч салах вий гэсэн айдас тээдэг. Мөн эвдэрч сүйрсэн эргэн тойрноо харахаас айдаг.
Бүх хүүхэд эцэг эх, ах дүүгээсээ төөрч салахыг хүсэхгүй бөгөөд бүх насны хүүхдүүдийн хувьд унтаж
чадахгүй байх эсвэл унтах хэмнэл өөрчлөгдөх, уйлах гэх мэт шинж илэрнэ.”
• “Хүүхдүүд юу бодож байгаа, сэтгэл санаа нь ямар байгаагаа илэрхийлэхгүй байсан ч бүх хүүхдэд
дээрх айдас түгшүүр үүсдэгийг сайтар санах хэрэгтэй. Хүүхдүүд бодож буй зүйлийнхээ тухай тэр бүр
асуугаад байдаггүй. Тэд асран хамгаалагчдынхаа сэтгэлийг зовоож шаналгахгүй хэмээн тэднийгээ
хамгаалж байж магад. Зарим нь ичимхий бүрэг болохоор асуудаггүй ч байх. Эсвэл тэд бодол санаагаа
илэрхийлэх чадваргүй байж болно. Тиймээс цаана нь ямар зүйл нуугдаж буйг олохын тулд анхааралтай,
няхуур байх ёстой.”
• Слайд 21: “Бодож сэтгэх, бусадтай харилцах, орчин тойрны зүйлээ ойлгох чадварын хувьд хүүхэд аль
түвшинд байгааг танин мэдэхүйн хөгжил тодорхойлдог.”
• “Хүүхэд хүнд нөхцөл, хямралт үзэгдэлд ямар хариу үйлдэл үзүүлэх нь түүний танин мэдэхүйн хөгжлөөс
хамаарна. 0-3 насны хүүхдийн хувьд хэл яриа нь бүрэн хөгжөөгүй байдаг учраас тэд ихэвчлэн биеийн
хэлээр дамжуулан харилцдаг. Энэ насны хүүхдүүд гамшиг, хямралт үйл явдал болж байгааг бараг л
ухаарахгүй. Тэднийг тэврэх, хамт байх зэргээр тайвшруулна.”
• “Нялх хүүхдүүдийн хувьд тэдний хамгийн ойрын орчинд ямар нэгэн өөрчлөлт гарахад л хариу үйлдэл
үзүүлдэг. Тэд өөрсдийн хэрэглэдэг үг хэллэг, зан аашаараа дамжуулан ямар нэгэн хариу үйлдэл үзүүлэх
ч болсон үйл явдлыг системтэйгээр ойлгож ухаарах чадамжгүй байдаг. Нялх хүүхдүүд болсон үйл
явдлыг мартаж чадахгүй байж болох бөгөөд энэ нь тэдний тоглоомоор эсвэл зан үйлийн өөрчлөлт
хэлбэрээр хожуу илэрнэ.”
• “Нялх хүүхдүүд орхигдож хаягдахаас хамгийн их айдаг. Учрыг нь мэдэж байна уу?” Энэ асуултын дагуу
хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ.
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• Хэлэлцүүлгийг дүгнэн дараах тайлбарыг хэлнэ: “Нялх хүүхдүүд идэх, уух, дулаан байх, хамгаалуулах
зэрэг суурь хэрэгцээний хувьд бусдаас бүрэн хамааралтай байдаг. Хэрэв тэд хаягдвал нас барах, эсвэл
гэмтэх магадлал маш өндөр.”
• “Нялх хүүхдийг тэврэх, хамт байх зэргээр тайвшруулах нь хамгийн чухал ч хэрэв хүүхэд танаас (тусалж
буй хүнээс) айх, тэврүүлэхгүй гэж уйлах, эсвэл муухай аашилбал үүнд мэдрэмжтэй, анхааралтай хандах
хэрэгтэй. Туслахаар очсон болохоор тань таныг найдвартай, итгэж болох хүн гэж хүүхэд автоматаар
хүлээн зөвшөөрч чадахгүй. Жишээ нь, хүүхэд гэр бүлдээ ямар нэгэн хүчирхийлэл, дарамт амсаж байсан
тохиолдолд танихгүй хүн тэврэхэд маш хүчтэй эсэргүүцэх эсвэл хөдлөхгүйгээр хөших гэх зэргээр
хариу үйлдэл үзүүлдэг.”
• “Гэхдээ хүчирхийлэлд өртөж байсан хүүхдүүд танихгүй хүний тусламжаас нэг их зугатаад байдаггүй
учраас тэдний сэтгэлийг нь дахин зовоож шаналгахгүй байхад анхаарах нь бидний ажил үүрэг. Тиймээс
хүүхдэд САТ үзүүлэх хүмүүсийг ч сайтар шалгаж, хянах нь зүйтэй.”
• Слайд 22-т байгаа кейс жишээг уншаад дараах зүйлийг тайлбарлана: “Элина бол бүх насны хүүхдийн
төлөөлөл бөгөөд биеэрээ ямар нэгэн хариу үйлдэл үзүүлэх боломжтой байна. Мөн хэрэг явдал түүний
амьдарч буй орчинд ойрхон болсон бол хариу үйлдэл үзүүлнэ. Зарим үед энэ нь сөрөг зан үйл гаргах
суурь болдог.”
• Слайд 23-24: “0-3 насны хүүхдийн гаргадаг нийтлэг хариу үйлдлийг доор үзүүлье:
- Эцэг эхээсээ салахгүй зуурах
- Улам нялхрах
- Идэх, унтах хэмнэл өөрчлөгдөх
- Уйлах нь нэмэгдэх, уурлаж уйлагнах
- Айдаггүй байсан зүйлээсээ айж цочих
- Хэт их хөдөлгөөнтэй болох, анхаарлаа төвлөрүүлж чадахгүй байх
- Тоглох сонирхолгүй болох, тоглох нь багасах, нэг зүйлийг дахин дахин тоглох, догшин ширүүн
эсвэл хүч хэрэглэсэн байдлаар тоглох
- Зөрүүдлэх нь ихсэх, өмнөхөөсөө илүү их зүйл нэхэх
- Бусад хүмүүсийн хандлагад мэдрэмтгий болох
• “Ийм учраас нялх хүүхдийн зан үйлийн өөрчлөлтийг мэдэж байх нь тун чухал.”
• Оролцогчдыг бага бүлэгт хувааж, ажиглалт, туршлагадаа үндэслэн 0-3 насны хүүхдүүдийн нийтлэг
гаргадаг хариу үйлдлийн талаар хэлэлцэхийг хүснэ.
• Бүлгийн хэлэлцүүлгийн үр дүнг бүх оролцогчид сонсоно (нийт 10 мин).
• Слайд 25: “4-6 насны хүүхдүүд хэлд орсон боловч өөрийнх нь орчин тойронд болж үйл явдлуудаар
хорвоо ертөнцийг ойлгодог. Энэ насны хүүхдүүд гамшиг, онцгой байдлын үр дагаврыг ойлгож мэдэхгүй.
Үхэл хагацал тохиолдвол шаналдаг бөгөөд нас барсан хүн хэзээ ч эргэж ирэхгүй гэдгийг ойлгодоггүй.”
• “Энэ насны хүүхдүүд хорвоо ертөнцийг эцэг эхийн хариу үйлдлээр ойлгодог ч дотроо маш баялаг
ертөнцийг бүтээсэн байдаг. Заримдаа бодит байдал болон төсөөлөл хоорондын ялгаа зааг нь
арилчихдаг. “Ид шидэд” итгэх эсвэл төсөөлөн бодох нь түгээмэл. Энэ насны хүүхдүүд өөрсдийгөө
болсон явдлын шалтгаан, буруутан гэж бодох талтай. Тухайн зүйл тохиолдсон шалтгаан, зорилгыг
мэдэхийг зорих бөгөөд заримдаа төсөөллөөрөө “хоосон зайгаа дүүргэх” нь бий. Тиймээс худлаа ярьж
байна гэж үзэж болохгүй. Энэ бол 4-6 насны хүүхдийн хорвоо ертөнцийг ойлгож, алив зүйлийн
шалтгааныг тайлбарлаж буй хэлбэр юм.”
• “Энэ насандаа хүүхдүүд алив зүйлийг маш дэлгэрэнгүй санадаг ч үйл явдлын дэс дараа, байршлыг тэр
бүр мэддэггүй. Тохиолдсон зүйлийн талаар мэдэхийн тулд тэднийг сайн сонсох хэрэгтэй.”
• Слайд 26-г харуулан, кейсийг уншина.
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• Слайд 27-28-ыг тайлбарлана: “Хүүхдүүд орчинд нь гарч буй гэнэтийн өөрчлөлт, ялангуяа үүнд эцэг
эх, асран хамгаалагч нь хэрхэн хандаж байгаагаас хамааран хариу үйлдэл үзүүлдэг. Орчин тойрон нь
хэрхэн сүйдсэнийг харах, гэр бүл, найз нөхдөө алдах эсвэл тэднээсээ төөрч салах зэрэг тохиолдолд
хариу үйлдэл үзүүлнэ. Нэн ялангуяа өмнө нь хүчирхийлэл, дарамтад өртөж байсан хүүхэд бусдаас
илүүтэйгээр хүчтэй хариу үйлдэл гаргана.”
• “4-6 насны хүүхдүүд дараах хариу үйлдэл үзүүлнэ:
- Аав ээжээсээ эсвэл томчуудаас салахгүй зуурах
- Эрхий хуруугаа хөхөх гэх мэт багын зангаа гаргаж, нялхрах
- Ярихгүй байх
- Идэвхгүй эсвэл хэт хөдөлгөөнтэй болох
- Тоглохоо болих эсвэл нэг зүйлийг дахин дахин тоглох
- Уурлаж бухимдах, муу зүйл дахин тохиолдох вий гэж айж түгших
- Нойрондоо муудах, хар дарах
- Идэх зуршил өөрчлөгдөх
- Амархан будилах
- Анхаарлаа сайн төвлөрүүлж чадахгүй байх
- Том хүн шиг аяглах
- Уурлаж уйлагнах”
• Оролцогчдыг бага бүлэгт хувааж, ажиглалт, туршлагадаа үндэслэн 4-6 насны хүүхдүүдийн нийтлэг
гаргадаг хариу үйлдлийн талаар хэлэлцэхийг хүснэ.
• Бүлгийн хэлэлцүүлгийн үр дүнг бүх оролцогчид сонсоно (нийт 10 мин).
• Слайд 29-30: “7-12 насны хүүхдүүд бүрэн дүүрэн биш ч аливаа зүйлийг хийсвэрлэх эсвэл логиктой
авч үзэх чадвартай байдаг. Тэд аливаа зүйлийн хоорондын хамаарал, шалтгаан, үр дагавар, эрсдэл, эмзэг
байдлын талаар нэлээд сайн мэддэг. Тодорхой баримтыг сонирхох бөгөөд үхэл хагацлын талаар сайн
мэднэ. Тэд өөрчлөлтийг хүлээн авахдаа нэлээд бэрхшээлтэй тулах бөгөөд хорвоо ертөнцийг сайнмуу, зөв-буруу, шагнал-шийтгэл гэсэн хоёр туйлд хуваадаг. Энэ насныхан “ид шидийн” бодлоосоо
салаагүй байдаг нь зарим тохиолдолд ажиглагддаг.”
• “Логик сэтгэлгээ” гэж юуг хэлж байна вэ?” хэмээн оролцогчдоос асууна.
• Асуултын дагуу хэлэлцүүлэг өрнүүлэх бөгөөд дараа нь ингэж тайлбарлана: “Логик сэтгэлгээ гэдэг
бол жишээ нь, алив зүйлийн шалтгаан, үр дагаврыг ойлгох, мэдээлийг задлан шинжлэх, мэдээллээс
дүгнэлтийг ялгаж салгах чадварыг хэлж байгаа юм.”
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Шилжилтийн өмнөх насны хүүхдүүд шударга ёсны талаар ойлгож,
гэр бүлүүдийн нөхцөл байдал, уламжлалын хоорондох ялгааг ойлгон, харьцуулж эхэлдэг. Кейст
дурьдсанчлан, энэ насны хүүхдэд гэм буруутайн мэдрэмж хүчтэй хөгжсөн байдаг.”
• Слайд 31-ийг үзүүлж, кейсийг уншина.
• 7-12 насны хүүхдүүд ямар хариу үйлдэл үзүүлдэг талаар оролцогчдоос асууна.
• Слайд 32-33: “7-12 насны хүүхдүүд стресстэй үйл явдалд дараах хариу үйлдлийг гаргах нь түгээмэл:
- Хөдөлгөөн өөрчлөгдөх
- Будилах, эргэлзэн тээнэгэлзэх
- Бусдаас хөндийрөх
- Болсон явдлын талаар дахин дахин ярих
- Сургуульд явахаас дургүйцэх
- Айж түгших, түүнийгээ илэрхийлэх
- Ой санамж, анхаарал төвлөрүүлэх чадвар муудах
- Унтах, идэх зуршил өөрчлөгдөх
- Уурлаж бухимдах, тайван бус байх, түрэмгий догшин авирлах
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- Гомдлоо биеэрээ илэрхийлэх (сэтгэл санааны стресстэй холбоотой бие махбодид гардаг шинж
тэмдэг)
- Гамшиг, хүнд нөхцөл, хямралт үйл явдалд өртсөн хүмүүст санаа зовох
- Өөрийгөө хараан зүхэх, буруутгах
• Оролцогчдыг бага бүлэгт хувааж, ажиглалт, туршлагадаа үндэслэн 7-12 насны хүүхдүүдийн нийтлэг
гаргадаг хариу үйлдлийн талаар хэлэлцэхийг хүснэ.
• Бүлгийн хэлэлцүүлгийн үр дүнг бүх оролцогчид сонсоно (нийт 10 мин).
• Слайд 34: “Шилжилтийн насанд хүүхдүүд бусадтай холбоо харилцаатайгаар өөрсдийгөө тодорхойлохыг
хичээдэг. Гэр бүл чухал ч нийгмийн амьдралд холбогдохын хэрээр энэ насныханд үе тэнгийнхэн чухал
үүрэг гүйцэтгэнэ.”
• “Өсвөр насны хүүхэд өөрийнх нь нөхцөл байдлаас асар өөр байлаа ч бусдын үзэл, хандлагыг ойлгох
чадвартай болдог. Гамшиг, онцгой байдлын аюулыг өөрсдийн болон бусдын өнцгөөс ойлгох чадвартай.”
• “Өсвөр насныхан гэр бүлийнхээ өмнө хүлээх үүрэг хариуцлагаа ухамсарлах нь хүчтэй нэмэгдэх бөгөөд
зарим нь гэр бүлээ тэжээх үүрэг хүлээнэ. Энэ насанд гэм буруу болон ичиж эмээх мэдрэмж нийтлэг
илэрнэ.”
• Слайд 35-ыг үзүүлж, кейсийг уншина.
• Слайд 36-37: “Өсвөр насныхан гутарч шаналах нь элбэг. Гэмтэж бэртсэн хүмүүст туслах чадваргүйдээ
өөрийгөө буруутгаж, өөрөөсөө ичдэг бөгөөд гамшигт өртсөн хүмүүсийн талаар хэтэрхий их санаа
зовдог. Ингэснээр бодолд дарагдах, өөрийгөө өрөвдөх, бусадтай тогтоох харилцаа холбоо нь
өөрчлөгдөх зэрэг шинж тэдэнд илэрнэ.”
• “Өсвөр насныхан эрсдэлтэй зүйл хийх, буруу нөлөөнд автах, алив зүйлтэй нүүр тулахаас зайлсхийж
зугатах, догшин ширүүн авирлаж болно. Тэдний ертөнцийг үзэх үзэл бараг бүхлээрээ өөрчлөгдөж,
одоо болон ирээдүйдээ итгэл алдарч болзошгүй. Тэд эцэг эх, томчуудын үгийг дагахаа больж, үе
тэнгийнхэндээ найдаж эхэлдэг.”
• Оролцогчдыг бага бүлэгт хувааж, ажиглалт, туршлагадаа үндэслэн өсвөр насны хүүхдүүдийн нийтлэг
гаргадаг хариу үйлдлийн талаар хэлэлцэхийг хүснэ.
• Бүлгийн хэлэлцүүлгийн үр дүнг бүх оролцогчид сонсоно (нийт 10 мин).
• Слайд 38-ыг үзүүлэн, хэсгийг дүгнэхдээ дараах байдлаар тайлбарлана: “Гамшиг, онцгой байдлын үед
хүүхдийн үзүүлэх хариу үйлдэл нь гэр бүлийн хүчирхийлэл, дарамт, мөлжлөгт өртсөн зэрэг өнгөрсөн
амьдралын туршлагаас хамаарч байна.”
• “Удаан хугацаанд стресстэй байсан хүүхдүүд амгалан тайван, хайр дүүрэн орчинд өссөн хүүхдүүдээс
өөрөөр өөрийгөө илэрхийлдэг. Зарим нь зожиг байхад, зарим нь наснаасаа нялх эсвэл хөгшин мэт
аашилдаг. Мөн иймэрхүү нөхцөлд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд өвчний төрлөөсөө хамааран
харилцааны ялгаатай хандлага гаргадаг. Тиймээс үгэн бус харилцаанд мэдрэмжтэй хандаж, хүүхдүүд
харилцаа тогтоох санаачилга гаргаж байгааг олж харах хэрэгтэй.”
• Слайд 39-ийг үзүүлээд, ямар нөхцөлд хүүхэд хариу үйлдэл үзүүлэх талаар оролцогчдоос асууна.
• Дээрх асуултын дагуу хэлэлцүүлэг хийсний дараа слайд 40-41-ийг үзүүлж, хүүхдүүдийн хариу үйлдэл
гаргахад нөлөөлөх нийтлэг хүчин зүйлийг дүгнэн уншина.
• Хэсэг 3 үүгээр дуусаж буйг оролцогчдод мэдээлнэ.
• Анхаарлаа хандуулсанд нь оролцогчдод талархана. Үдийн завсарлагын дараа хүүхдэд САТ үзүүлэх
зарчим, сэтгэл зовуурьтай хүүхэдтэй анхлан холбоо тогтоох талаар судална гэдгийг оролцогчдод хэлнэ.
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ХЭСЭГ 4
САТ авах шаардлагатай хүүхдүүдийг илрүүлэх,
САТ үзүүлэх зарчмууд
Зорилго: Хүнд нөхцөл, стресстэй үйл явдалд сөрөг хариу үйлдэл үзүүлэх эрсдэл бүхий, САТ авах
шаардлагатай хүүхдүүдийг илрүүлэх
Хугацаа: 60 мин
Үйл ажиллагаа: 4.1. САТ авах шаардлагатай хүүхдүүдийг илрүүлэх; 4.2. САТ үзүүлэх зарчмууд
Хэрэглэгдэхүүн: 42-55 дахь слайд, тараах материал 4: Орон нутгийн нөөцийн жагсаалт
(оролцогч бүрт)

Үйл ажиллагаа 4.1 САТ авах шаардлагатай хүүхдүүдийг илрүүлэх
Зорилго: САТ авах шаардлагатай хүүхдүүд, тэдний гэр бүлийг илрүүлэх
Хугацаа: 30 мин
Хэрэглэгдэхүүн: 42-48 дахь слайд
Сургагч багшид зориулсан тэмдэглэл: Энэ үйл ажиллагааг оролцогчид хос хосоороо гүйцэтгэнэ.
Оролцогчдын тоо тэгш биш бол нэгийг нь гурван хүнтэй баг болгож болно.
Заавар:
• Оролцогчдыг тойрог болж суухыг хүснэ.
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Үдийн завсарлагын өмнө аливаа хямралт үйл явдлуудад нас насны
хүүхдүүд ямар хариу үйлдэл үзүүлдэг талаар судалсан. Мөн хүүхдүүдийн гаргадаг хариу үйлдэлд
нөлөөлөх хүчин зүйлийн тухай хэлэлцсэн. Хүүхдийн хариу үзүүлэх хэлбэр нь харилцан адилгүй бөгөөд
зарим нь бусдаас хүчтэй эсвэл сөрөг хариу үйлдэл үзүүлдэг, иймээс ижил хэлбэрийн дэмжлэгийг хүүхэд
бүрт үзүүлэх нь тохиромжгүй талаар ярилцсан.”
• “Энэ хэсэгт бид гамшигт үйл явдал тохиолдсон даруйд, эсвэл дараагийн хэдэн өдөр, долоо хоног, сард
САТ авах шаардлагатай хүүхдийг хэрхэн илрүүлэх талаар судалж мэднэ.”
• “Хүүхдэд САТ үзүүлэх зарчмуудын тухай судлахаас гадна САТ-аас илүүтэйгээр мэргэжлийн сэтгэлзүйн
эмчилгээ туслалцаа хэрэгтэй хүүхдүүдийг хэрхэн холбон зуучлах талаар ярилцана.”
• “Өмнө нь сургуульд гал гарсан тухай кейсийн талаар ярилцсан. Та өөрийгөө тэрхүү газарт дөнгөж
очоод байна гэж төсөөл. Түлэгдлийн хэмжээ, хувь нь харилцан адилгүй хүүхэд, том хүн нийлсэн 50
гаруй хүн хэвтэж байгаа асар дундуур Та алхаж байна.”
• “Галын гамшигт өртсөн тэдгээрийн хүүхдийн аль нь хамгийн сөрөг хариу үйлдэл үзүүлэх эрсдэлтэй вэ?”
• Оролцогч бүрийг баруун талдаа сууж буй хүнтэйгээ хос болж, дээрх асуултыг хэлэлцэхийг хүснэ.
• Цөөн хэдэн минутын дараа слайд 43-ыг танилцуулна.
• “Хямралт үйл явдлын дараа САТ яаралтай үзүүлэх хүүхдийг хэрхэн сонгох вэ?” гэсэн асуултын дагуу
оролцогч бүрийг зүүн талдаа сууж буй хүнтэйгээ хэлэлцэхийг хүснэ.
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• Цөөн хэдэн минутын дараа 44-45 дахь слайдыг танилцуулна.
• Дээрх слайдуудад харуулсан мэдээллийг тэдний хэлэлцсэн зүйлтэй харьцуулж, орхигдсон зүйл байгаа
эсэхийг оролцогчдоос асууна.
• Слайд 46-г харуулаад, “Соёлын онцлогтой холбоотой хариу үйлдэл юу байж болох вэ?” гэж асууж,
товч ярилцах хугацаа өгнө.
• Слайд 47: “Гамшиг, хямралт байдалд эцэг эх, асран хамгаалагчид бас тодорхой хариу үйлдэл үзүүлнэ.
Сэтгэл зовуурьтай эцэг эх, асран хамгаалагчдад илрэх шинж тэмдгүүдийг мэдэх үү?”
• Оролцогчдыг хариулсны дараа слайд 48-ыг үзүүлэн, эцэг эх, асран хамгаалагчдын гаргах хариу үйлдлийн
жагсаалтад багтаагүй, соёлын онцлогтой холбоотой өөр шинж тэмдэг бий эсэхийг оролцогчдоос
асууна.
• “Барууны ихэнх оронд сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхийг байдаг л зүйл гэж үздэг бол зарим оронд
үүнийг ичмээр эсвэл хүлээн зөвшөөрч болохгүй зүйл мэтээр үздэг. Тиймээс уйлах, уурлах, айх зэргээр
сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхийг дэмждэг “барууны” соёлын онцлогийг шууд хуулбарлаж болохгүй
гэдгийг анхаарах ёстой.”
• “Соёлын онцлогоос хамаарсан ялгаатай иймэрхүү жишээг мэдэх үү?” гэж асууж, ярилцана.
• “Охид, хөвгүүд, эрэгтэй эмэгтэйн үүднээс сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэх арга хэлбэрт ялгаа бий юу?” гэж
асуун, ярилцана.

Үйл ажиллагаа 4.2 САТ үзүүлэх зарчмууд
Зорилго: ДЭМБ, Дэлхийн Зөн, Дайны гэмтлийн сангаас гаргасан удирдамжийн зарчмуудад суурилсан
хүүхэд, эцэг эх, асран хамгаалагчдад САТ үзүүлэх түлхүүр гурван зарчмыг оролцогчдод танилцуулах
Хугацаа: 30 мин
Хэрэглэгдэхүүн: 49-55 дахь слайд, тараах материал 4: Орон нутгийн нөөцийн жагсаалт (оролцогч
бүрт)
Сургагч багшид зориулсан тэмдэглэл: Энэ үйл ажиллагааг явуулахаас өмнө тухайн улс, орон нутгийн
холбон зуучлах тогтолцоо, механизмын талаар сайтар судална. Хувь хүн, төрийн болон төрийн бус
байгууллагууд, тэдгээртэй хэрхэн холбогдох тухай мэдээллийг агуулсан материал бэлтгэж, оролцогчдод
өгвөл нэн сайн.
Заавар:
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Одоо танилцуулах гэж буй зарчмууд нь ДЭМБ-ын “Сэтгэлзүйн анхны
тусламж: Ажилтнуудад зориулсан удирдамж9” хэмээх гарын авлагад дурьдсан зарчмуудтай адил.
Хүүхдүүд болон тэдний эцэг эх, асран хамгаалагчдыг хэрхэн дэмжих гэдэгт бид голлон анхаарна.”
• Слайд 49-52-ыг танилцуулна. Ингэхдээ сургагч багш дор дурьдах нэмэлт тайлбар хийнэ.
• Слайд 49: “Хүүхэд болон насанд хүрэгчдэд САТ үзүүлэх түлхүүр гурван зарчим бий. Энэ нь “ХАРАХ”,
“СОНСОХ”, “ХОЛБОХ” юм.”
• Слайд 50: “ХАРАХ зарчим нь гурван шатаас тогтоно10.”
ДЭМБ (2011). Сэтгэлзүйн анхны тусламж: Ажилтнуудад зориулсан удирдамж. http://www.who.int/mental_health/
publications/guide_field_workers/en/index.html
10
ДЭМБ (2011). Сэтгэлзүйн анхны тусламж: Ажилтнуудад зориулсан удирдамж. Хуудас 19 http://www.who.int/mental_
health/publications/guide_field_workers/en/index.html
9
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• “Эхний шат нь аюулгүй байдлыг шалгах. Зөрчил мөргөлдөөн, эвдэрсэн зам талбай, нурж унахуйц барилга
байшин, гал түймэр, үер ус зэрэг эргэн тойронд байж болох аюул эрсдэлийг сайтар шалгана гэсэн
үг. Та аюулгүй байдлаа эхлээд бодох хэрэгтэй. Хэрэв Танд аюултай байвал хүүхдэд туслах өөр арга
хайж олох хэрэгтэй. Түүнчлэн сэтгэлийн зовуурь шаналалд автсан хүүхэд, түүний асран хамгаалагчтай
харилцах аюулгүй орчныг хайж олоход бүхий л хүчээ дайчлах ёстой.”
• “Эхний зарчмын хоёр дахь шат бол хүүхдийн анхдагч хэрэгцээ хангагдсан эсэхийг шалгах:
- Хүүхдүүд эсвэл тэдний гэр бүлийнхэн ноцтой гэмтсэн, эмнэлгийн яаралтай тусламж хэрэгтэй эсэх
- Юманд дарагдсан зэргээр аврах шаардлагатай нөхцөлд хүүхэд болон түүний гэр бүл бий эсэх
- Хүүхэд, түүний гэр бүлийн хүмүүсийн хувцас урагдсан эсэх, дулаан хувцастай байгаа эсэх зэргээр
наад захын хэрэгцээ нь хангагдсан эсэх
- Суурь хэрэгцээг нь хангах, ялгаварлан гадуурхал, хүчирхийллээс хамгаалах шаардлагатай хүүхэд,
гэр бүл байгаа эсэх”
• “Танд тусалж болох хүмүүс эргэн тойронд байгаа эсэхийг анхаар. Үүргээ сайтар ухамсарлаж, нэн даруй
туслах шаардлагатай эсвэл тусгай халамж дэмжлэг хэрэгтэй хүүхдүүд, тэдний гэр бүлд туслахыг хичээнэ.
Хүүхдүүд, тэдний гэр бүлийнхэн ноцтой гэмтсэн бол мэргэжлийн эмч эсвэл эмнэлгийн анхны тусламж
үзүүлэхээр бэлтгэгдсэн хүмүүст хандаарай.”
• “Эхний зарчмын гурав дахь шат бол сэтгэл зовуурийн ноцтой хариу үйлдэл үзүүлж буй хүүхэд, түүний
эцэг эх, асран хамгаалагчийг хайх. Өмнө нь бид сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдийн хариу үйлдлийн талаар
ярилцсан. Үүнд тулгуурлан САТ үзүүлэх шаардлагатай хүүхэд, түүний эцэг эх, асран хамгаалагчийг
сонгоно.”
• Слайд 51: “Хоёр дахь зарчим болох СОНСОХ нь гурван шатаас бүрдэнэ.”
• “Эхний шат нь дэмжлэг туслалцаа хэрэгтэй байгаа хүүхэд, түүний эцэг эх, асран хамгаалагч руу очих.
Сэтгэл зовуурьтай хүүхэд, эцэг эх, асран хамгаалагчтай анхны холбоог хэрхэн тогтоох талаар дараагийн
хэсэгт судлах болно.”
• “Хоёр дахь шат нь сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэд, гэр бүлтэй анхны холбоо тогтоох нэг арга бол
тэдний хэрэгцээ, санаа зовоож буй зүйлийн талаар асууж лавлах юм. Сэтгэл зовуурилж, хүчтэй шаналж
байгаа хүмүүс өөрсдөдөө хэрэгтэй байгаа зүйлээ тэр бүр тодорхой илэрхийлэх чадваргүй болдгийг
анхаараарай.”
• “Хоёр дахь зарчмын сүүлийн дахь шат бол хүүхэд, эцэг эх, асран хамгаалагчийг сонсох, тэднийг
тайвшруулах. Тайвшруулахдаа дараах аргыг хэрэглэж болно:
- Хүүхэд, эцэг эх, асран хамгаалагчид ойртох
- Юу болсон талаар ярихыг хүсэж байгаа бол сонсох
- Ярихыг хүсэхгүй бол хүчлэхгүй байх”
• Слайд 52: “ХОЛБОХ зарчим нь дөрвөн шатаас бүрдэнэ.”
• “Эхний шат нь хүүхэд, эцэг эх, асран хамгаалагчийн анхдагч болон тусгай хэрэгцээг хангахад нь туслах:
- Анхдагч хэрэгцээ: идэх, уух зүйл, байр, ариун цэврийн хэрэгсэл
- Тусгай хэрэгцээ: эрүүл мэндийн тусламж, даавуу, бага насны хүүхдийг хооллох аяга, сав гэх мэт”
• “Эдгээр хэрэгцээг хангаж болох газар эсвэл хүнийг олж, тэдэнтэй холбох хэрэгтэй.”
• “Хүүхэд, түүний эцэг эх, асран хамгаалагчид туслахаа амласан бол заавал биелүүлэх ёстой.”
• “Хоёр дахь шат бол хүүхэд, эцэг эх, асран хамгаалагчдад асуудлаа даван туулахад нь тусална. Үүнийг
хэрэгжүүлэх нэлээд олон арга зам бий бөгөөд энэ талаар маргааш дэлгэрүүлэн судална.”
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• “Гурав дахь шат нь мэдээлэл өгөх. Хямралт үйл явдлын айдас дагуулсан талуудын нэг нь Та өөрийнхөө
болон туслахаар оролдож буй хүмүүсийн аюулгүй байдалд санаа зовох явдал юм. Хүүхэд, түүний эцэг
эх, асран хамгаалагч дараах зүйлийн талаар мэдээлэл авахыг хүсэж болно:
- Болсон явдал
- Үүнд хайртай дотны хүмүүс болон бусад хүмүүс өртсөн эсэх
- Тэдний аюулгүй байдал
- Тэдний эрх
- Тэдэнд хэрэгтэй байгаа зүйл болон үйлчилгээг хаанаас авч болох тухай”
• “Аль болох үнэн бодитой мэдээлэл өгөхийн тулд дараах зүйлийг хийнэ:
- Үнэн бодитой мэдээллийг хаанаас авч болох, шинэ тутам мэдээлийг хэзээ, хаанаас авах талаар олж
мэдэх
- Хүмүүст туслахаар очихын өмнө аль болох их мэдээлэл олж авахыг хичээх
- Гамшиг, хямралын нөхцөл байдал, аюулгүй байдал, авах боломжтой үйлчилгээ, түүний байршил,
сураггүй болсон, гэмтсэн хүмүүсийн байдлын талаар сүүлийн үеийн мэдээлэлтэй байх
- Юу болж байгаа тухай, нүүлгэн шилжүүлэх, сэргээн босгох, сургууль ажиллаж эхлэх талаар ямар
нэгэн төлөвлөгөө, мэдээлэл байгаа бол баталгаажуулах
• Эрүүл мэндийн үйлчилгээ, гэр бүл, хамаатан садныг олох, орон байр, хоол хүнсний хангамж зэрэг
үзүүлж буй үйлчилгээ, тэдгээрийг хэрхэн авах талаар хүмүүс мэдэж байгаа эсэхийг тодруулах хэрэгтэй.
Эдгээр үйлчилгээ үзүүлж байгаа газруудтай холбоо барих утасны дугаар өгөх эсвэл биечлэн очихыг
зөвлөх ёстой.”
• “Хүүхэд, түүний гэр бүлд мэдээлэл өгөхдөө дараах зүйлийг анхаарна:
- Өгч буй мэдээллийн эх сурвалж, хэр зэрэг найдвартай эсэх талаар тайлбарлах
- Мэдэж байгаа зүйлээ л хэлэх, санаанаасаа зохиосон эсвэл худал мэдээлэл өгөхгүй байх
- Эмх цэгцтэй, ойлгомжтой, товч ярих, хүмүүс мэдээллийг сонссон, ойлгосон эсэхийг асуух, дахин
тайлбарлах”
• “Гамшиг, хямралд өртсөн хүүхдүүд, тэдний эцэг эх, асран хамгаалагчдыг нэг дор цуглуулан мэдээлэл
хүргэх нь ашигтай бөгөөд тэнд байгаа бүх хүн ижил мэдээлэл авна.”
• “Хаана, хэзээ юу болох талаар мэдэж байвал хүүхэд, түүний гэр бүлд хэлнэ.”
• “Гурав дахь зарчмын сүүлийн шат бол хүүхэд, гэр бүлийг хооронд нь болон нийгмийн бусад дэмжлэгтэй
холбох.”
• “Хүүхдүүд гамшиг, хямралт үйл явдлыг даван туулахад шийдвэрлэх нөлөө үзүүлэх хүчин зүйлийн нэг нь
тэд эцэг эх, асран хамгаалагчдаасаа төөрсөн эсвэл тэднийгээ үүрд алдсан эсэх юм. Төөрсөн хүүхдийг
гэр бүлтэй нь нэгтгэх нь хүүхдэд үзүүлэх САТ-ийн хамгийн чухал хэсэг.”
• “Хүүхэд ганцаараа үлдсэн эсвэл эцэг эх, гэр бүлийг нь олж чадаагүй тохиолдолд хүүхдийн төлөө үүрэг
хариуцлага хүлээх ёстой ажилтан эсвэл байгууллагад хүлээлгэн өгөх, ингэхийн тулд шаардлагатай
бүхий л зааврыг дагах ёстой. “Төөрсөн, харгалзах хүнгүй хүүхдийн талаар баримтлах байгууллага
хоорондын зарчим11” хэмээх удирдамжийг дагаж мөрдөнө.”
• Слайд 53: “Эцэг эх, асран хамгаалагчидтайгаа эргэн нэгдээд, анхдагч хэрэгцээгээ хангаж чадсан, аюул
холдсон, айх хэрэггүй боллоо гэж бодож, САТ гэх мэт дэмжлэг авсан тохиолдолдолд хүүхдүүд хямралт
үйл явдлын үеэр учирсан хүндрэл бэрхшээлээс хурдан гарч, эерэгээр даван туулдаг.”
• Слайд 54: “Гэхдээ даван туулж чадахгүй хүүхдүүд ч бас бий. Тухайлбал, сэтгэл нь тайвшрахгүй
зовуурилсаар буй хүүхэд, сөрөг зан авир, муу ааш араншин гаргаж буй хүүхэд, өдөр тутмын зүйлээ

Байгууллага хоорондын байнгын хороо (2007). Гамшиг, онцгой байдлын үеийн сэтгэцийн эрүүл мэнд болон
нийгэм-сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх БХБХ-ын удирдамж. http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_
iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
11
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хийж чадахгүй байгаа хүүхэд, өөртөө болон бусдад хор учруулж болох хүүхэд гэх мэт
САТ-аас гадна мэргэжлийн эмчилгээ үйлчилгээ шаардлагатай хүүхдүүд байж болно.”
• Слайд 55-ыг танилцуулж, хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ.
• Холбон зуучлах тогтолцоо, механизмын тухай мэдээллийг оролцогчдод өгнө.
• Асууж лавлах зүйл байгаа эсэхийг оролцогчдоос тодруулж, ярилцана.

ХЭСЭГ 5
Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэдтэй анхлан холбоо тогтоох
Зорилго: Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдүүд болон тэдний гэр бүлтэй анхлан холбоо тогтоох талаар
суралцах, хэлэлцэх
Хугацаа: 60 мин
Үйл ажиллагаа: 5.1. Хүүхэлдэйн кино 1; 5.2. Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэдтэй анхлан холбоо
тогтоох
Хэрэглэгдэхүүн: Хүүхэлдэйн кино 1, 56-65 дахь слайд, цаас, бал

Үйл ажиллагаа 5.1 Хүүхэлдэйн кино 1
Зорилго: Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэдтэй анхлан холбоо тогтоох талаар хэлэлцэх, суралцах
Хугацаа: 30 мин
Хэрэглэгдэхүүн: Хүүхэлдэйн кино 1, цаас, бал
Сургагч багшид зориулсан тэмдэглэл: Сургалтын өмнө хүүхэлдэйн киног үзнэ. Энэхүү кино “Харах”,
“Сонсох”, “Холбох” гэсэн түлхүүр зарчмыг тайлбарласан нэг минутын агуулгатай. Кинонд сэтгэлийн
зовуурьтай хүүхдийн тухай өгүүлдэг. Нүүлгэн шилжүүлэх төвийн ойролцоо айж балмагдсан 10 настай
охин таяг тулсан 6 настай эрэгтэй дүүгээ түшин явж байгааг ажилтан олж харна (“Харах” зарчим). Ажилтан
өөрийгөө танилцуулаад, хүүхдүүдийг тайвшруулан, тэдэнд юу хэрэгтэйг сонсоно (“Сонсох” зарчим).
Харгалзах хүнгүй тэдгээр хүүхдэд байгаа сонголтуудын талаар мэдээлж, яаралтай тусламжтай холбоно
(“Холбох” зарчим).
Заавар:
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэдтэй хэрхэн харилцах талаар одоо судална.
Эхлээд богино хэмжээний хүүхэлдэйн кино үзээд, үйл явдлыг хэлэлцэнэ.”
• Оролцогчдыг бүлэгт хуваагаад цаас, бал тарааж өгнө. Кинонд гарч буй дүрүүдийн онцлог, ялгаа болон
тэд бие биетэйгээ хэрхэн харилцаж байгааг сайтар ажиглахыг оролцогчдоос хүснэ.
• Киног үзүүлнэ.
• Кино дууссаны дараа дүрүүдийн хоорондын ялгаа, харилцааны талаар ярилцахыг оролцогчдоос хүснэ.
• 5-10 минутын ярилцлагын дараа бүлгүүдийг ажлаа танилцуулахыг хүснэ.
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• Хэрэв оролцогчид дараах асуудлуудыг гаргаж ирээгүй бол энэ талаар сануулж, хэлэлцэнэ:
- Ажилтан өөрийгөө хэрхэн илэрхийлсэн, холбоо хэрхэн тогтоосон тухай
- Ажилтан хоёр хүүхдийн хооронд анхаарлаа хэрхэн шилжүүлж байсан тухай
- Соёлын онцлогийн үүднээс хүүхдүүдийн биед хүрэх нь тохиромжтой эсэх, хэрэв тийм бол хэзээ,
яаж хүрэх тухай
- Толгойгоо дохих зэргээр хүүхдүүдийн яриаг дэмжиж, сонсож буй ажилтны ур чадварын тухай
- Таягтай хүүг хараад ажилтны сэтгэл өвдөж шаналсан эсэх тухай
- Кинонд соёлын онцлогтой холбоотой асуудлууд гарсан эсэх тухай
• Бүлгийн ажилд оролцож, мэдээллээ хуваалцсанд нь оролцогчдод талархана.

Үйл ажиллагаа 5.2 Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэдтэй
анхлан холбоо тогтоох
Зорилго: Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэдтэй анхны удаа уулзахдаа хэрхэн хандаж,
харилцах арга замуудыг мэдэх
Хугацаа: 30 мин
Хэрэглэгдэхүүн: 56-65 дахь слайд
Заавар:
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Хүүхэд, түүний гэр бүлтэй анх удаа уулзах, энэ үед юу хийх талаар
хэлэлцэнэ.”
• Слайд 56-65-ыг үзүүлнэ. Ингэхдээ дор дурьдсан санааг ашиглана.
• Слайд 57: “Харах, сонсох, холбох гэсэн гурван түлхүүр зарчмыг эргэн саная. Хүүхэд, гэр бүлтэй анхлан
холбоо тогтоохоос эхлэн эдгээр дүрмийг дагах ёстой.
• Слайд 58: “Эхний харах зарчмын нэг хэсэг бол хүүхэд, гэр бүлд хүрч очих, хандах юм.”
• “Холбоо тогтоохдоо хамгийн түрүүнд өөрийгөө танилцуулна. Хэн болох, юу хийдэг, хаана ажилладаг,
энд юу хийж байгаа талаараа тайлбарлана. Ингэхдээ ойлгомжтой, эмх цэгцтэй ярих бөгөөд асууж
лавлах боломж өгнө.”
• “Зарим тохиолдолд хүүхэд, гэр бүлд хандах хамгийн тохиромжтой арга бол хоол унд, хөнжил гэх мэт
бодит туслалцаа санал болгох явдал юм.”
• Оролцогч бүрийг баруун талдаа сууж буй хүнтэйгээ хосоороо ажиллахыг хүснэ. Гал түймрээс авран
хамгаалах майханд хүүхэд, түүний эцэг эх, асран хамгаалагчид өөрсдийгөө тэнд юу хийж байгаагаа
танилцуулж байгаагаар төсөөлөн хэлэхийг хүснэ.
• Слайд 59: “Бага насны хүүхдэд хандахдаа зэрэгцэн сууж, ижил түвшинд очно. Ингэснээр анхны уулзалтын
үед хүүхэд айж сүрдэх нь багасна.”
• “Соёлын онцлогт тохиромжтой бол ярилцаж байхдаа хүүхдэд зөөлнөөр хүрнэ. Жишээ нь, гарыг нь
барих, хүүхэдтэй зэрэгцэн сууж байгаа бол гараа мөрөн дээр нь тавих гэх мэт. Энэ нь сэтгэл зовсон
эсвэл айж цочирдсон хүүхдийг тайвшруулдаг.”
• “Биед нь хүрэхэд хүүхэд бүр тааламжтай ханддаггүй учраас тэдний хариу үйлдлийг ажиглах нь хамгаас
чухал. Хэрэв хүүхэд таагүй эвгүй байгаагаа ямар нэгэн байдлаар илэрхийлбэл биед нь хүрэхээ болих
бөгөөд хэрэгтэй гэж үзвэл гар, мөрөнд нь бага зэрэг хүрнэ.”
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• Слайд 60: “Байнга сонсох. Эелдэг зөөлөн хандаж хүүхэд, эцэг эх, асран хамгаалагчийн талаар аль
болох их мэдээлэл цуглуулна. Таны үүрэг бол тэдний сэтгэлийн зовуурийг багасгах, хэрэгтэй байгаа
зүйлээр нь туслах, сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэх явдал бөгөөд сэтгэл зовоосон тэрхүү зүйлийн талаар
нарийвчлан ухах шаардлагагүй.”
• “Удаан, тайван ярь. Зарим үед соёлын онцлогоос хамааран нүдээрээ холбоо тогтоох нь зохимжгүй
байж мэднэ. Соёлын онцлогт тохиромжтой бол орчуулагчаар дамжуулан харилцаж байсан ч ярилцаж
буй хүн рүүгээ харах нь зохистой.”
• Слайд 61: “Хүүхэдтэй ярилцахаас өмнө тэдний эцэг эх, асран хамгаалагчаас зөвшөөрөл авах бөгөөд энэ
нь тэдгээр хүний эцэг эх, асран хамгаалагч үүргийг хүндэлж буй хэрэг юм.”
• “Ямар тохиолдолд уг дүрмийг мөрдөхгүй байж болох вэ?” гэж оролцогчдоос асууж, хариулт авна.
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Хэрэв эцэг эх, асран хамгаалагч тухайн хүүхдийг ямар нэгэн байдлаар
хүчирхийлдэг хэмээн сэжиглэсэн эсвэл энэ нь батлагдсан, харгалзах, зөвшөөрөл авах хүнгүй хүүхэд
байгаа тохиолдолд энэхүү дүрмийг мөрдөхгүй.”
• Слайд 62: “Тэвчээртэй байх нь маш чухал. Яриаг бүү тасал. Таны тавьсан саналд хүн бүр эелдэг, хурдан
хариу үзүүлнэ гэж байхгүй. Хүүхэд, эцэг эх, асран хамгаалагчид аюулгүй тайван байдлыг мэдэрч, өөртөө
болон танд итгэхэд хугацаа хэрэгтэй. Ялангуяа, хүчирхийлэлд өртсөн эсвэл хайртай дотны хүн нь бусдын
нөлөөгөөр гэмтэхийг харсан хүүхдүүд танд итгэж, харилцахдаа тийм ч таатай байхгүй.”
• Энэ тухай жишээ мэдэх эсэхийг оролцогчдоос асууж, хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ.
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Хүүхэд болон томчуудын уур бухимдал, гэмшил цөхрөл, уй гашууг
хүлээн зөвшөөр. Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэд, насанд хүрэгчдийн хүчтэй, сөрөг сэтгэл хөдлөлийг
ойлгож харилцах нь тэдэнд тун чухал. Сэтгэлийн зовуурьтай хүнд хэрхэн, юу мэдрэхийг заах хэрэггүй.
Оронд нь тэдний мэдэрч байгаа зүйлийг хүлээн зөвшөөрч, ойлгож байгаагаа хэлнэ.”
• Энэ тухай жишээ мэдэх эсэхийг оролцогчдоос асууж, хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ.
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Хүүхдэд итгэл төрүүлнэ гэдэг бол “бүх зүйл өмнөх шигээ болно” гэж
хэлэх тухай огт биш. Учир нь энэ нь биелэхгүй байж болно. Ихэнх хүүхэд иймэрхүү зүйлийг даван
туулж чаддаг гэж ойлгуулах үүднээс бусад хүүхдийн жишээг ярина. Тухайлбал, “Чиний насны нэг хүүг
би мэдэх юм. Тэр яг чамтай адил нөхцөлтэй учирч байсан. Тэр хүү нэлээд удаан хугацаанд айж түгшиж
байсан бөгөөд одоо хэвийн болсон” гэх мэт. Түүнчлэн “Дараа долоо хоногт дахин ирж, чамтай уулзана
аа” гэх мэтээр ойрын хугацаанд болох зүйлийн тухай ярина.
• Слайд 63: “Холбох бол гурав дахь түлхүүр зарчим. Нэн шаардлагатай байгаа хэрэгцээг тодруулж,
түүнийг хангах чиглэлээр ажиллана. Хүүхэд, эцэг эх, асран хамгаалагчтай ярилцаж, тэдэнд нэн түрүүнд
хэрэгцээтэй байгаа зүйлийг тогтооно. Ихэнхдээ эмнэлгийн тусламж, цэвэр ус, унтах аюулгүй газар гэх
мэт бодит зүйл нэн түрүүний хэрэгцээ байдаг.”
• “Хүүхэд, эцэг эх, асран хамгаалагчид бодитой, зөв мэдээллийг өгнө. Таамаг төдий зүйлийг тэдэнд бүү
хэл. Хэрэв тэд таны мэдэхгүй зүйл асуувал тухайн зүйлийг олж мэдэх талаар бүхий л хүчээ дайчлах
бөгөөд мэдэнгүүтээ эргэн ирж хэлэх болно гэдгийг тэдэнд тайлбарлана.”
• “Хүүхдүүдэд мэдээлэл өгөхдөө тодорхой, богино өгүүлбэр ашиглана. Хүүхэд, түүний эцэг эх, асран
хамгаалагч таны өгсөн мэдээллийг ойлгосон эсэхэд эргэлзэж байгаа бол хэлсэн зүйлээ давтаж хэлэхийг
тэднээс хүснэ. Ойлгохгүй байгаа зүйлээ асууж тодруулж болохыг тэдэнд хэлнэ.”
• “Хэрэв хүүхэд гэр бүлээсээ салж төөрсөн бол “Төөрсөн, харгалзах хүнгүй хүүхдийн талаар баримтлах
байгууллага хоорондын зарчим12”-ын дагуу гэр бүлтэй нь эргэн нэгтгэх талаар бүхий л хүчээ дайчилна.
Мөн тараах материал 4-т буй “Орон нутгийн нөөцийн жагсаалт”-ыг үзээрэй.”

Хүүхдэд сэтгэлзүйн анхны тусламж үзүүлэх эхний өдрийн сургалтын хөтөлбөр | Бүлэг Б | 45

• Слайд 64: “Та амьдардаг улс орноосоо өөр газар эсвэл бусад улсаас ирсэн дүрвэгч, цагаачдад гамшиг,
онцгой байдлын үеийн тусламж үзүүлэхээр ажиллаж байгаа бол танд орчуулагч хэрэгтэй болж магад.
Боломж байгаа бол итгэлтэй хүнээ сонгоно. Мөн угийн хүүхэдтэй харилцах чадвартай, тухайн улс орны
соёлын онцлогийг сайн мэддэг хүн орчуулагч байвал тун тустай. Ер нь хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн
оролцооны чиглэлээр сургалтад хамрагдсан орчуулагчийг олохыг хичээнэ.”
• “Хүүхэд, түүний гэр бүлтэй хэрхэн харилцах талаар орчуулагчдаа зааж, зөвлөнө. Тухайн орчуулагч
үүргээ бүрэн ухамсарласан эсэх, хийх ажлын хүрээ, хязгаарыг мэдэж байгаа эсэхийг тодруулах нь таны
үүрэг. Тиймээс урьдчилан асуулт асууж, бэлтгэл сургуулилт хийнэ. Орчуулагч нууц хадгалах болон
ёсзүйн баримт бичигтэй танилцаж, гарын үсэг зурсан байна.”
• “Жендэрийн мэдрэмжтэй байх үүднээс охид, эмэгтэйчүүдтэй ярих үед эмэгтэй орчуулагч авах нь
оновчтой.”
• “Заримдаа гэр бүлийн гишүүн эсвэл хамаатан садны хүнээр орчуулга хийлгэх тохиолдол гарна. Тэд
шударга бус хандах эсвэл өөрсдийн өнцгөөс орчуулж магадгүй учраас болгоомжтой хандах хэрэгтэй.
Орчуулагчийн биеийн хэл, нүүрний хувирал зэргийг ажиглах замаар тухайн хүний хэлсэн зүйлийг зөв,
гүйцэт орчуулж байгаа эсэхийг хянана. Мөн таны ярьсан зүйл, тэр хүний орчуулсан зүйл хоорондын
хугацаа эсвэл урт нь ижил эсэхийг харьцуулж болно.”
• “Орчуулагчийг буруутгаж, шүүмжилж болохгүй, харин ижил асуултыг өөр маягаар тавьж, давхар шалгах
хэрэгтэй.”
• “Хэлсэн үг нэг бүрийг орчуулах боломж олгохын тулд богино өгүүлбэрээр ярихыг хүүхдээс хүснэ.
Ингэснээр тухайн хүүхдийн хэлж, илэрхийлж буй зүйлийг та сайтар ойлгоно. Орчуулахдаа өгүүлбэрийн
эзэн биеийг шууд хэлнэ. Жишээ нь, хүүхэд “Би айж байна” гэж хэлсэн бол орчуулагч “Тэр айж байна”
гэж биш “Би айж байна” гэж орчуулна. Соёлын онцлогт тохиромжтой бол ярилцах явцдаа хүүхэд рүү
харна.”
• “Ярилцлагыг та удирдан хөтлөх бөгөөд орчуулагч бол таны туслах гэдгийг мартуузай.”
• Слайд 65: “Өмнө ярьсанчлан, зарим хүүхэд хүчирхийлэлд өртөж байсан байж болзошгүй эсвэл эсрэг
хүйсийн хүнтэй ярихад таагүй байж болно. Тиймээс хүүхэдтэй ярилцахдаа таатай байгаа эсэхийг нь
асууна. Хүүхэд үүнд үнэнээр хариулж чадахгүй ч түүний биеийн хэл, нүүрний хувирал нь түүнд таатай
эсвэл таагүй байгааг нь харуулна.”
• “Иймэрхүү нөхцөлд таныг орлох хүүхэдтэй ижил хүйсийн хэн нэгнийг олох хэрэгтэй.”
• Оролцогчдод талархан, сургалтын энэ хэсгийг төгсгөнө.

Байгууллага хоорондын байнгын хороо (2007). Гамшиг, онцгой байдлын үеийн сэтгэцийн эрүүл мэнд болон
нийгэм-сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх БХБХ-ын удирдамж. http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_
iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
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ХЭСЭГ 6
Дүрийн тоглолт
Зорилго: Дүрд тоглох замаар сургалтын эхний өдөр сурсан зүйлээ бататгах, дүгнэх
Хугацаа: 75 мин
Үйл ажиллагаа: 6.1. Дүрийн тоглолт
Хэрэглэгдэхүүн: Бал, цаас

Үйл ажиллагаа 6.1 Дүрийн тоглолт
Зорилго: Дүрд тоглох замаар сургалтын эхний өдөр сурсан зүйлээ бататгах
Хугацаа: 75 мин
Хэрэглэгдэхүүн: Бал, цаас
Сургагч багшид зориулсан тэмдэглэл: Дүрийн тоглолтоо үзүүлэх, түүний дараа хэлэлцэх хугацаа
багт бүрт ижил ногдох эсэхийг хянана. Түүнчлэн дүрийн тоглолтын бэлтгэлийн дараа үлдсэн хугацааг
тооцоолж, оролцогчдод мэдэгдэнэ. Оролцогчдыг тэнцүү тоогоор бүлэгт хуваана.
Заавар:
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Өнөөдөр бид маш олон сэдэв хөндлөө. Мөн бие биенээсээ их зүйл
сурлаа. Сурсан зүйлээ сэргээн бататгах, хүүхдэд САТ үзүүлэх ур чадвараа сайжруулахын тулд нэг цаг
зарцуулах бөгөөд багт хуваагдан дүрд тоглоно.”
• Оролцогчдыг 4-5 хүнтэй багт хуваана.
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Эхлээд баг бүр тэмдэглэл хөтлөх нэг хүн сонгоорой.”
• “Дараа нь өнөөдөр сурсан хамгийн чухал зүйлээ таван минутад багтаан ярилцана. Хүн бүр өөрийн
бодол санаатай байдаг учраас зөв, буруу хариулт гэж байхгүй. Мөн сурч мэдсэн хамгийн чухал нэг эсвэл
хэд хэдэн зүйлийг багаараа хэлэлцэн гаргана. Тэмдэглэл хөтөлж буй хүн ч гэсэн багийн энэ ажилд
оролцоорой.”
• “Дараагийн 20 минутад дүрийн тоглолтоо төлөвлөж, сургуулилт хийнэ. Багийн бүх гишүүн дүрийн
тоглолтод оролцох ёстой. Баг бүр өмнө сурч мэдсэн хамгийн чухал зүйлдээ суурилан дүрийн тоглолтын
санаа, “зохиол” гаргана. Дүрийн тоглолтод хүүхдэд САТ үзүүлж буй ажилтан эсвэл сайн дурын хүний
дүрийг заавал багтаасан байна. Мөн эцэг эх, асран хамгаалагчийн дүрийг оруулж болно.”
• “Ямар нэгэн саадгүйгээр багаараа ажиллаж болох газарт очиж болно. 20 минутын дараа эргэж байрандаа
ирэх ёстой.”
• Багуудыг бэлтгэсэн тоглолтоо ээлжлэн үзүүлэхийг хүснэ. Баг бүрийн дүрийн тоглолтын дараа үзэгчоролцогчдоос уг тоглолтын гол санаа юу байсан талаар асууж, ярилцана. Үзэгч-оролцогчид санаагаа
хэлсний дараа тоглолт үзүүлсэн багт нэмж тайлбар хийх цөөн минут өгнө.
• Энэхүү үйл явцыг баг бүрт давтана.
• Бүх баг дууссаны дараа оролцогчдод талархана.
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Өдөр 1:

Дүгнэлт

Зорилго: Сургалтын эхний өдөр судалсан агуулга, сэдэв, сурсан зүйлийг дүгнэж, дараагийн өдрийн үйл
ажиллагааг товч танилцуулах
Хугацаа: 15 мин
Хэрэглэгдэхүүн: Бөмбөг
Заавар:
• Оролцогчдод талархаад, тэд өнөөдөр маш их зүйл сурч мэдсэн болохыг онцолно.
• Хүүхэдтэй харилцах ялгаатай арга техникүүд, сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэд, насанд хүрэгчдийг
тайвшруулах ур чадвараа дээшлүүлэх практик үйл ажиллагааг маргаашийн сургалтаар хийх болно
гэдгийг тайлбарлана.
• Асуулт байгаа эсэхийг оролцогчдоос лавлаж, хариулна.
• Хоёр эсвэл хэд хэдэн оролцогчоос маргааш тоглох сэргээх/идэвхжүүлэх дасгал бэлтгэж ирэхийг хүснэ.
Уг дасгал нь 10 минутаас хэтрэхгүй хугацаатай байхыг сануулна.
• Бүх оролцогчийг тойрог болж зогсохыг хүснэ. Бөмбөгийг аль нэг оролцогч руу шидэхэд тэр хүн
өнөөдрийн сургалтаас сурч мэдсэн эсвэл өмнөх мэдлэг, чадвар, туршлагаа эргэцүүлэн тунгааж ухаарсан
зүйл гэх мэтээр сэтгэгдлээ хэлнэ.
• Ийм байдлаар бүх оролцогч бөмбөг авч, сэтгэгдлээ хэлнэ.
• Баяртай, сайхан амраарай гэж оролцогчдод хэлнэ.
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ХЭСЭГ 7
Хүүхэдтэй харилцах
Зорилго: Хүүхэд болон насанд хүрэгчидтэй харилцах харилцааны ялгааг эргэцүүлэх
Хугацаа: 120 мин
Үйл ажиллагаа: 7.1. Зан байдлын мэндчилгээ; 7.2. Хоёр дахь өдрийн сургалтын танилцуулга; 7.3.
Эхний өдрийн сургалтын дүгнэлт; 7.4. Хүүхэдтэй харилцах 1; 7.5. Хүүхэдтэй харилцах 2
Сургагч багшид зориулсан тэмдэглэл: Сургалтаас өмнө тухай улс орон, орон нутгийн холбон
зуучлах тогтолцоо, механизм, байгууллагын талаар мэдсэн байна.

Үйл ажиллагаа 7.1

Зан байдлын мэндчилгээ

Зорилго: Хүний сэтгэл санаа, зан байдал нь анхны холбоо тогтоох, харилцахад ямар нөлөө үзүүлдэг
талаар ойлгож мэдрэх
Хугацаа: 15 мин
Хэрэглэгдэхүүн: Баяртай, гунигтай, ууртай, санаа зовсон, түгшсэн гэх мэт сэтгэл хөдлөлийн аль нэгийг
бичсэн эсвэл зурсан цаас (оролцогч бүрт нэг ногдохоор)
Сургагч багшид зориулсан тэмдэглэл: Зан байдлын төлөвийг зурсан эсвэл бичсэн цаасыг урьдчилан
бэлтгэнэ. Бүх оролцогчид хүрэхүйц эсэхийг хянана.

Заавар:
• Хүүхдэд САТ үзүүлэх сургалтын хоёр дахь өдрийн үйл ажиллагаанд оролцогчдыг урина.
• Зан байдлын нэг төлөвийг харуулсан дүрс зурсан эсвэл бичсэн цаасыг оролцогч бүрт өгнө. Таван
минутын туршид оролцогчид сургалтын өрөөнд чөлөөтэй явж, соёлын онцлогт тохирсон байдлаар
бусадтайгаа мэндчилэх, ингэхдээ цаасан дээрх зан байдлыг харуулах ёстойг тэдэнд тайлбарлана.
• “Сайн байна уу, сонин сайхан юу байна?”, “Сайн уу, өвчтэй байгаа охиндоо санаа зовж байна” гэх
мэтчилэн бие биедээ санаа тавьсан мэндчилгээний цөөн үг хэллэг ашиглаж болохыг сануулна. Энэ
мэтээр өөр өөр хүнтэй мэндчилнэ.
• Таван минутын дараа бүх оролцогч бие биенээ харах боломж бүрдүүлэх үүднээс бүтэн эсвэл хагас
тойргоор суухыг тэднээс хүснэ.
• Мэндчилгээний уг дасгалыг хийхэд юуг мэдэрсэн, юуг ажиглаж анзаарсан талаар оролцогчдоос асууна.
Хэрэв оролцогчид дурьдахгүй бол бусадтай харилцахад бид юу мэдрэх, тэд ямар хариу үйлдэл
үзүүлэхэд бидний зан байдал хэрхэн нөлөөлдгийг онцлон тэмдэглэнэ.
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Үйл ажиллагаа 7.2

Хоёр дахь өдрийн сургалтын танилцуулга

Зорилго: Хоёр дахь өдрийн сургалтаар хийх үйл ажиллагааг танилцуулах
Хугацаа: 10 мин
Хэрэглэгдэхүүн: 66-68 дахь слайд
Заавар:
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Өмнө хийсэн дасгалаар бидний сэтгэл санаа, зан байдал бусадтай
харилцахад хэрхэн нөлөөлдөг болохыг мэдэж авлаа.”
• “Өнөөдрийн сургалтаар сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэд, эцэг эх, асран хамгаалагчтай харилцах арга
чадвараа сайжруулах болно. Харилцааны чадвараа сургуулилахад зориулан хангалттай цаг гаргаж
байгаа учраас хүмүүс нэн ялангуяа сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдэд сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэхдээ та
илүү итгэлтэй байх болно.”
• Слайд 68-ыг үзүүлэн, хоёр дахь өдрийн сургалтын агуулгын талаар танилцуулна.
• “Өнөөдөр та бүхэн сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэд, эцэг эх, асран хамгаалагчтай хэрхэн харилцах талаар
суралцаж, энэ чадварт дадлагажина. Энэ нь хүүхдэд САТ үзүүлэх ажлын хамгийн чухал хэсэг юм.
Өнөөдрийн төгсгөлд бид хоёр өдрийн туршид сурсан зүйлээ нэтгэн дүгнэсэн үйл ажиллагаа хийнэ.”
• “Өчигдрийн сургалтаар сурсан зүйлээ дүгнэсний дараа хүүхэдтэй харилцах нь томчуудтай харилцахаас
юугаараа ялгаатай болох талаар ярилцана.”
• “Завсарлагын дараа эхлэх хэсэг 8-д сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэдтэй харилцах талаар авч үзнэ. Сэтгэлийн
зовуурьтай хүүхдэд сэтгэл санааны дэмжлэг хэрхэн үзүүлж болох тухай сургуулилах боломжийг бүх
оролцогчид олгоно.”
• “Үдийн завсарлагын дараа эхлэх хэсэг 9-д сэтгэлийн зовуурьтай үедээ эцэг эх, асран хамгаалагчид
сэтгэл санааны хувьд ямар хариу үйлдэл гаргадаг талаар судална. Мөн нөхцөл байдлыг эерэгээр даван
туулахад нь тэдгээр хүмүүст туслах чадварт суралцана.”
• “Хэсэгт 10-т харилцааны ур чадвараа сургуулилж дадлагажихаас гадна хоёр өдрийн туршид сурсан
зүйлээ нэгтгэн дүгнэнэ. Ингэснээр та бүхэн хүүхдэд САТ үзүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, чадвар
эзэмшсэндээ итгэлтэй байх болно.”
• Асууж тодруулах зүйл байгаа эсэхийг оролцогчдоос лавлаж, хариулна.

Үйл ажиллагаа 7.3

Эхний өдрийн сургалтын дүгнэлт

Зорилго: Өмнөх өдрийн сургалтаар сурсан зүйлээ сэргээн бататгах
Хугацаа: 10 мин
Заавар:
• Өмнөх өдрийн сургалтаар сурч мэдсэн зүйлээ сэргээн дүгнэхийг оролцогчдоос хүснэ.
• Хэсгийн гол сэдвийг дурьдаад, сургалтын туршид юу хийсэн, юу сурч мэдсэн талаар сайн дураараа
дүгнэн ярих хүнийг урина.
• Өмнөх өдрийн сургалтаад дараах хэсгүүдийг судалсан:
- Танилцуулга
- Хүүхэд үзүүлэх САТ гэж юу вэ?
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-

Хүнд нөхцөл ба хүүхдийн үзүүлэх хариу үйлдэл
САТ авах шаардлагатай хүүхдийг илрүүлэх, САТ үзүүлэх зарчмууд
Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэдтэй анхны холбоо тогтоох
Дүрийн тоглолт

• Оролцогчдод талархаад, эцэслэн дүгнэхдээ дараах зүйлийг тайлбарлана: “Өчигдөр бид хүүхдэд
үзүүлэх САТ гэж юу болох талаар судалсан. Энэхүү тусламж нь гамшигт өртсөн хүүхэд, түүний гэр
бүлийн хэрэгцээнээс хамааран ялгаатай дэмжлэгүүдийг агуулдаг болохыг мэдсэн. Хамгийн чухал нь
сэтгэл санааны дэмжлэг бөгөөд өнөөдөр бид энэ талаар дэлгэрүүлэн судална.”

Үйл ажиллагаа 7.4

Хүүхэдтэй харилцах 1

Зорилго: Хүүхэд болон насанд хүрэгчидтэй харилцах харилцааны ялгааг эргэцүүлэн тунгаах
Хугацаа: 40 мин
Хэрэглэгдэхүүн: Цаас, бал, дэлгэц цаас, маркер
Заавар:
• Оролцогчдыг бүлэгт хуваана.
• Насанд хүрэгчидтэй харилцдаг шигээ хүүхэдтэй харилцдаг эсэхийг хэлэлцэхийг бүлгүүдээс хүснэ.
Харилцаа нь зөвхөн үгээр дамжихгүй бас биеийн хэлэмж, үйл хөдлөлөөр илэрдэг болохыг оролцогчдод
сануулна. Хэлэлцсэн зүйлээ тэмдэглэхийг мөн хүснэ.
• 10 минутын дараа бүлгүүдийг хэлэлцүүлгийн үр дүнгээ бусаддаа танилцуулахыг хүснэ.
• Оролцогчдод талархана.
• Дэлгэц цаасан дээр бүлгүүдийн хэлэлцүүлгээс гарсан санаануудыг түлхүүр үгээр жагсаан бичнэ. Жишээ
нь, “Санаа зовж байгаагаа хүүхдэд мэдэгдэхгүй байх ёстой” гэсэн оролцогчийн санааг “хэлж эсвэл
хэлж болохгүй зүйл” гэж түлхүүр үгээр бичнэ.
• Оролцогчид дурьдахгүй бол нас, хүйсийн талаарх үзэл баримтлалыг тэднээс тодруулна. Ярилцах нь
ямар насны хүүхдэд тохиромжтой эсвэл өөр ямар төрлийн харилцааны дэмжлэг байж болох, эрэгтэй,
эмэгтэйн ялгаа харилцаанд байх талаар оролцогчдоос асууж, хэлэлцэнэ.
• Хэлэлцүүлэг нь хүүхэд насны тухай үзэл баримтлал, хүүхдийн ойлгох, харилцах чадварт суурилсан
эсэхэд анхаарна.
• Соёлын ялгаа байвч хүүхдийн хөгжил, түүний илэрхийлэх хариу үйлдлийн талаар нийтлэг ойлголт,
мэдлэг байдгийг оролцогчдод сануулах нь чухал:
- Нялх хүүхэд ч гэсэн хариу үйлдэл үзүүлдэг, гэхдээ энэ нь мэдээж бусад насны хүүхдээс өөр байна.
Энэ талаар сургалтын эхний өдөр судалсныг эргэн санаарай.
- Хүүхэд аливаа зүйлийг бидний бодсоноос илүүтэйгээр анзаарч ажигладаг. Тэд томчуудын яриа, зан
байдал, биеийн хэлэмжийг ойлгоно.
- Хүүхдүүд хүссэн бүх зүйлээ асуудаггүй. Асуулт тавьж томчуудыг уурлуулахыг хүсдэггүй эсвэл үл
тоомсорлох вий гэж айдаг.
- Хүүхдийн асуугаагүй боловч бодож байж болох зүйлийн талаар хариулт өгөх нь зарим тохиолдолд
чухал.
- Бүх насны хүүхэд “хоосон зайгаа дүүргэдэг”. Тэд нөхцөл байдлыг ойлгохыг хичээдэг. Заримдаа
тэдний төсөөлөл бодит байдлаас дор байдаг.
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• Дараах кейсийг танилцуулна: “Камбожид 14 настай Чоу хүүгийн гэр рүү шөнө дунд дээрэмчид дайрчээ.
Энэ үед эцэг эх нь хамтдаа нэг өрөөнд, Чоу хүү 12 настай эрэгтэй дүүгийнхээ хамт өөр өрөөнд унтаж
байсан аж. Дээрэмчид эцэг эхийг нь орноос чирч унаган, буу тулгасан байна. Орныхоо доор нуугдсан
Чоу хүү болон түүний дүүг дээрэмчид олоогүй. Хэн ч гэмтээгүй боловч бүх мөнгөө алдаж бас бүгдээрээ
айн цочирджээ. Чоу өөр өрөөнд орон доор нуугдсан байсан болохоор яг юу болсныг хараагүй, гэхдээ
дуу чимээг сонссон байна. Эцэг эх нь хүүхдүүдээ айлгаж зовоохгүйн тулд юу болсныг нарийвчлан
тайлбарлаагүй бөгөөд Чоу хүү аавыг нь зодож, ээжийг нь хүчирхийлсэн хэмээн бодсон аж. Тэр юу ч
асуугаагүй.”
• Өсвөр насны хүүхдүүд болон томчууд ч гэсэн нэн ялангуяа ноцтой үйл явдлын дараа “хоосон зайгаа
дүүргэх” хандлагатай байдгийг оролцогчдод анхааруулна.
• Чоугийн эцэг эх нь түүнд болон явдлын талаар бүгдийг нь хэлэх хэрэгтэй байсан эсэхийг хэлэлцэхийг
оролцогчдоос хүснэ. Ингэснээр янз бүрийн насны хүүхдэд ямар мэдээлэл тохиромжтой талаар
оролцогчид мэдэж авна.
• Энэхүү хэлэлцүүлэг нь хүүхдэд хэзээ, ямар мэдээлэл өгөх эсэх талаар оролцогчдын ойлголтыг
тодруулахад чиглэнэ. Тэдний хэлсэн зүйлийг эргэцүүлэн бодож, түүний цаана буй хандлагыг илрүүлэхэд
анхаарна. Хэрэв хүүхдийн насанд тохирсон мэдээлэл өгвөл тэд ойлгож хүлээн авдаг болохыг сануулах
нь чухал. Заримдаа хүүхдийн хийсвэрлэл бодит байдлаас дор байдаг болохыг дахин анхааруулна.

Үйл ажиллагаа 7.5

Хүүхэдтэй харилцах 2

Зорилго: Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэдтэй харилцах хамгийн сайн аргуудын талаар хэлэлцэн тодруулах
Хугацаа: 45 мин
Хэрэглэгдэхүүн: Дэлгэц цаас, маркер
Заавар:
• Дүрийн тоглолтод оролцох гурван хүнийг сайн дураараа гарч ирэхийг хүснэ.
• Бусад оролцогчид сэргээх/идэвхжүүлэх дасгал хийх хооронд, сайн дурын гурван оролцогчид дүрийн
тоглолтын заавар өгнө.
• “1) 6 настай хүүхэд, 2) 14 настай хүүхэд, 3) тэдгээр хүүхдэд туслахыг хүссэн насанд хүрсэн хүн гэсэн
гурван дүртэй. Хүүхдүүдийн сэтгэл зовж, айж түгшсэн байсан учраас тэдэн рүү тухайн хүн очжээ.
Хүүхдүүдийн бага нь тасралтгүй уйлж, айсан байгаа нь илт байв. Арай том нь юу хийхээ мэдэхгүй,
сэтгэл нь түгшсэн байдалтай байна. Нөгөө хүн хүүхдүүдтэй яг л насанд хүрсэн хүмүүс өөр хоорондоо
ярилцаж байгаа мэт хандсан учраас тэдэнтэй харилцаж чадсангүй. Хүүхдүүдийн бага нь улам уйлсан
бол том нь бас илүү их айж уурлажээ. Нөгөө хүн хүүхэдтэй харилцах чадвар эзэмшээгүй байсан бөгөөд
илэрхийгээр сэтгэлээр унасан байна.”
• Дүрийн тоглолтыг дээрх агуулгын дагуу соёлын онцлогт тохирох үг хэллэг, үйл хөдлөлөөр баяжуулан
гүйцэтгэхийг гурван хүнд захина.
• Сэргээх/идэвхжүүлэх дасгалыг дуусгаж, дүрийн тоглолтоо үзүүлэхийг нөгөө гурван оролцогчоос хүснэ.
• Дүрийн тоглолтыг сайтар ажиглахыг бусад оролцогчоос хүснэ.
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• Хэлэлцүүлэг өрнүүлэхэд дараах асуултыг ашиглана:
- Дүрийн тоглолтод юу болсон бэ? Та бүхэн юу анзаарсан бэ?
- Хүүхдүүдэд туслахаар очсон тэр хүн яагаад тэдэнтэй холбоо тогтоож чадаагүй вэ?
- Хүүхдүүдийн итгэлийг олохын тулд тухайн хүн юуг өөрөөр хийх ёстой байсан бэ?
• “Хүүхдүүдийн итгэлийг олохын тулд тухайн хүн юуг өөрөөр хийх ёстой байсан бэ?” гэсэн асуултын
хариултыг дэлгэц цаасан дээр бичнэ. Үүнийг дараагийн үйл ажиллагаанд хэрэглэнэ.
• Оролцогчдод талархаад, завсарлагын дараа сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэдтэй хэрхэн харилцах талаар
илүү ихийг хэлэлцэх бөгөөд харилцааны чадвараа сургуулилах боломж буйг тэдэнд мэдээлнэ.

ХЭСЭГ 8
Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдүүд
Зорилго: Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэдтэй хэрхэн харилцах талаар хэлэлцэх, дадлага хийх
Хугацаа: 120 мин
Үйл ажиллагаа: 8.1. Хэвийнчлэх, ерөнхийлөх; 8.2. Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэдтэй харилцах арга
техник; 8.3. Хүүхэдтэй харилцах дадлага хийх
Хэрэглэгдэхүүн: Дэлгэц цаас, маркер, бал, цаас, инээж буй нүүрний дүрс зурах боломжтой
зөөлөн тоглоом эсвэл ороолт, 69-79 дэх слайд

Үйл ажиллагаа 8.1 Хэвийнчлэх, ерөнхийлөх
Зорилго: Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэдтэй харилцах арга хэрэгсэл болох хэвийнчлэх, ерөнхийлөх аргын
талаар судлах
Хугацаа: 15 мин
Хэрэглэгдэхүүн: Дэлгэц цаас, бал
Заавар:
• “Хэвийнчлэх”, “Ерөнхийлөх” гэсэн үгийг дэлгэц цаасан дээр бичнэ. Эдгээр нь хүүхэд, насанд хүрэгчдийн
алинд ч сайн тохирох харилцааны арга хэрэгсэл гэдгийг тайлбарлана.
• “Хэвийнчлэх гэдэг нь илэрч буй хариу үйлдлийг хэвийн, хэвийн бус эсэхийг авч үзнэ гэсэн үг биш.”
• “Гол санаа нь амьд хүн учраас хариу үйлдэл үзүүлж байна гэдгийг хүүхэд ойлгож мэдэх нь чухал.
Гаргаж буй үйлдэл, мэдэрч буй зүйлдээ хүүхэд өөрөө ч гайхан эргэлзэж байж магадгүй бөгөөд үүнийгээ
бусдад хэлэхгүй байж болно.”
• “Тэдний гаргаж буй үйлдэл, мэдэрч буй зүйл нь байж болох зүйл, ийнхүү хариу үйлдэл үзүүлж байгаа
нь тэдний буруу биш болохыг хүүхдүүдэд хэлнэ. Гэсэн ч хүүхэд гэнэтийн нөхцөлд ямар нэгэн хариу
үйлдэл үзүүлнэ.”
• “Ингэснээр хүүхэд гаргаж буй үйлдэл, мэдэрч буй зүйлээ ижил нөхцөлд байгаа бусад хүмүүстэй
харьцуулан үзэж, иймэрхүү хариу үйлдэл гаргах шалтгаан буйг ойлгоход тэдэнд тусална. Энэ нь хорвоо
ертөнц үндсээрээ өөрчлөгдсөн мэт мэдрэмжийг багасгаж, итгэл найдвар төрүүлэхэд тустай бөгөөд
улмаар бүх зүйл хэвийн болно гэдэгт итгэж магад.
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• “Энэ тохиолдолд “баталгаажуулалт” гэсэн нэр томьёо гарч ирнэ. Энэ нь тухайн хүний бодол, мэдрэмж,
хүртэхүй, зан үйлийг байж болохуйц зүйл хэмээн ойлгож, хүлээн зөвшөөрөх хандлага юм. Тухайн хүн
бодол, мэдрэмж, хүртэхүй, зан үйлээ байж болохуйц зүйл хэмээн үзэж, хүлээн зөвшөөрөхийг “хувь
хүний баталгаажуулалт” гэнэ. Бодит байдалд оршин байж, хүүхдүүдийн хэлснийг эргэцүүлэн тунгааж,
мэдэрч буй зүйлээ илэрхийлэн гаргахад нь тэдэнд туслах замаар тэднийг ойлгож, мэдэрч буй зүйлийг
нь мэдэх нь хариу үйлдэл, мэдрэмжээ баталгаажуулахад хүүхдүүдэд тусалж байгаа хэрэг.”
• Дараах кейсийг танилцуулна: “Найман настай Дани охин Малени аав нь ээжийг нь зодохыг байнга харж
өссөн. Хоёр долоо хоногийн өмнө аав нь ажлаас халагдсанаас хойш бүх зүйл улам муудсан бөгөөд нэг
удаа ээжийг нь эмнэлэгт хэвттэл зоджээ.”
• “Маленигийн багш ажлынхаа хүрээнд энэ талаар сонссон бөгөөд харин Малени багшдаа юу ч яриагүй
аж. Хичээлийн дараа Малени багшдаа “Би тун их ядарч байна.” гэхэд багш нь “Яагаад ядарснаа багшдаа
хэлж болох уу?” гэж асуужээ. Охин “Би сайн унтаж чадаагүй.” хэмээн хариулсан байна. “Тийм ээ, ихэнх
охид, хөвгүүд ямар нэгэн зүйлд санаа зовохоороо унтаж чаддаггүй. Хэрэв чи ямар нэгэн зүйлд санаа
зовсон, ялангуяа тэр зүйл хайртай хүнтэй чинь холбоотой бол сайн унтаж чадахгүй байх нь аргагүй.”
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Ерөнхийлөх нь хэвийнчлэхтэй холбоотой. Ерөнхийлөх гэдэг нь бусад
хүүхэд ч гэсэн надтай ижил зүйлийг мэдэрч байгаа гэдгийг тухайн хүүхэд анзаарч ойлгох хандлагыг
өргөжүүлэхийг хэлж байгаа юм. Онцгой нөхцөлд гаргаж буй хариу үйлдэл нь байж болох, хэвийн зүйл
гэдгийг хүүхэд ухаарч ойлгохдоо муу байдаг. Тиймээс бусад хүүхэд ч түүнтэй адил зүйлийг мэдэрч,
илэрхийлж буй гэдгийг тодруулан хэлэх нь зүйтэй. Ингэснээр ганцаараа л зовж буй мэт мэдрэмжийг
багасгаж, итгэл найдвар төрүүлдэг.”
• ““Маш олон охид, хөвгүүд яг чиний мэдэрч буй зүйлийг мэдэрч байгаа. Тэдний зарим нь чамтай чацуу,
зарим нь чамаас ах. Эдгээр хүүхдийн зарим нь одоо гайгүй болж байна.” гэх мэт хэллэг ашиглаж
болно.”
• “Эсвэл “Юунд санаа зовж байгаагаа ээждээ хэлсэн нэг охин одоо их сайжирч байгаа.” гэж хэлж болно.”
• Хүүхдийн тухай нарийн мэдээллийг дэлгэхгүйгээр нөхцөл байдлыг хэрхэн даван туулсныг ярихад
иймэрхүү түүх хэрэгтэй болохыг оролцогчдод сануулна.
• Хэрэв цаг хангалттай байвал иймэрхүү жишээ баримт мэдэх эсэхийг оролцогчдоос асууна.

Үйл ажиллагаа 8.2 Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэдтэй
харилцах арга техник
Зорилго: Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэдтэй харилцах арга техникт оролцогчдыг сургах
Хугацаа: 30 мин
Хэрэглэгдэхүүн: Инээж буй нүүр зурсан зөөлөн тоглоом эсвэл ороолт, 69-79 дахь слайд
Заавар:
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Хүүхэдтэй харилцахад ашиглах арга техникийн талаар одоо танилцуулах
гэж байна. Асран хамгаалагчтай харилцахад заримыг нь хэрэглэж болно. Энэ талаар хэсэг 9-д
тайлбарлана. Харилцааны чадвараа бататгах үүднээс дадлага хийх боломж бидэнд бий.
• ”Слайд 69: “Өчигдрийн сургалтаар судалсан САТ үзүүлэх түлхүүр гурван зарчмыг санаж байна
уу?” Эхнийх нь харах. Энэ нь сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэд, гэр бүл, САТ авах хэрэгцээтэй эсэхийг
тодруулахтай холбоотой.”
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• “Хүүхэд, түүний гэр бүл эсвэл асран хамгаалагчийн сэтгэл зовуурилж шаналсан бол хамгийн түрүүнд
хийх зүйл бол тайвшрахад нь тэдэнд туслах явдал юм. Үүнийг хийх олон арга зам бий.”
• “Юун түрүүнд тайван, зөөлөн дуугаар удаан ярина. Хүүхэд, түүний гэр бүл, асран хамгаалагчтай ярилцах
үедээ тэдний хажуу зэрэгцэн суух эсвэл өөдөөс нь харж бохирон сууна. Ингэснээр та тэдэнтэй нэг
түвшинд очно. Соёлын онцлогт тохиромжтой бол гарыг нь барих, мөрөн дээр гараа тавих зэргээр
хүүхэд эсвэл асран хамгаалагчтай нүдний болон биеийн холбоо үүсгэнэ.”
• “Хүүхэд, асран хамгаалагч айж цочирдсон эсвэл юу хийхээ мэдэхгүй самгардсан байгаа бол ойр орчимд
буй сэтгэлийн зовуурь үүсгэхээргүй өөр зүйл рүү анхаарлыг нь хандуулахыг хичээнэ. Тухайлбал, харж,
сонсож буй зүйл рүүгээ ярилцагчийн анхаарлыг чиглүүлж болно.”
• “Хүүхэд, эцэг эхийн айж түгшсэн мэдрэмжийг багасгах үүднээс гүнзгий, удаан амьсгал авах гэх мэтээр
амьсгалаа ажиглаж, анхаарахыг тэднээс хүснэ.”
• “Слайд 70: Хоёр дахь зарчим бол сонсох. Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэдтэй ярилцахдаа тэвчээртэй байж,
тайван хандах хэрэгтэй. Ялангуяа айж түгшсэн хүүхдийн хувьд бусдад итгэхэд хугацаа шаардлагатай.”
• “Дараах байдлаар идэвхтэй сонсоно:
- Анхаарал хандуулах. Хүүхэд рүү харах, хүүхэд түүний эцэг эх эсвэл асран хамгаалагчтай ярилцаж
байхдаа өөр зүйлд анхаарлаа хандуулахгүй байх
- Толгой дохих, инээмсэглэх, өөр бусад нүүрний хувирал ашиглан сонсож байна гэдгээ харуулах.
Хүүхдийн ярьсан зүйлийг зөв ойлгосон эсэхийг батлах зорилгоор түүний хэлснийг өөрийн үгээр
давтан хэлэх
- Хүүхдийн ярихыг хүссэн зүйлийг дэмжиж яриулах
- Шүүж цэгнэлгүйгээр хүүхдийн хэлсэн зүйлд хариу өгөх
- Биеийн хэлэмжийг ажиглах, зохимжтой бол яагаад ийм үйлдэл гаргасныг тодруулах
- Дуугүй байх нь бас л нэг арга болохыг мэдэх.”
• Слайд 71: “Идэвхтэй сонссоноор хүүхэд сонсуулах ёстой чухал хүн гэдгээ ойлгоход чухал нөлөөтэй.
Хүүхдэд анхаарлаа хандуулж, шүүж цэгнэхгүйгээр сонсох нь түүний өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх
бөгөөд улмаар итгэлцэл үүсгэх, тусгаарлагдсан мэдрэмжийг бууруулахад тусална.”
• Өөр ямар харилцааны арга хэлбэр байж болохыг оролцогчдоос асууна.
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Идэвхтэй сонсох нь хүүхэд болон түүнд туслахыг оролдож буй хүний
хоорондын харилцан ойлголцлыг сайжруулж, чухал мэдээллийг олж авахад туслах бөгөөд худал эсвэл
дутуу мэдээлэл авах эрсдэлийг арилгадаг. Идэвхтэй сонсох нь нэгдэл нягтралын мэдрэмжийг төрүүлэх
бөгөөд хүүхдийн хамтрах сэдлийг нэмэгдүүлнэ.”
• “Өөрийг нь сонсож, ойлгож байна гэдгийг мэдсэн хүүхдийн стресс багасдаг. Идэвхтэй сонссоноор
харилцан ярилцах үүдийг нээж, улмаар нээлттэй байдлыг бүрдүүлэх бөгөөд энэ нь тайвшрах, эргэцүүлэх
мэдрэмжийг дэмжинэ.”
• “Хүүхдэд байгаа боломж нөөцийг олж харах, гамшиг, онцгой байдлын нөхцөлд эсвэл дараа нь өдөр
тутмын амьдралд тэрхүү нөөц боломж чухал болохыг хүүхдэд ойлгуулж чадвал энэ нь хүүхдэд тусалж
буй хэрэг юм. Асуудлаа шийдэх хүүхдийн өөрийнх нь санаачилгыг дэмжиж, түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх
талаар ярилцах нь чухал.”
• Энэ тухай жишээ, баримт хэлэх оролцогч байгаа эсэхийг лавлана. Оролцогчийн гаргасан жишээ,
баримтыг хэлэлцэнэ.
• Дараах кейсийг танилцуулна: “Гайтид болсон 2010 оны газар хөдлөлтөөс 10 настай Майти ширээн
доогуур нуугдсаны ачаар амьд үлджээ. Майти гамшгийн үеийн хамгааллын хичээлд хамрагдахдаа энэ
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аргыг сурчээ. Газар хөдлөлтийн дараа тусламж үзүүлэх багийн ажилтан Майтиг тайвшруулахдаа түүний
давуу тал, боломжийг онцлон “Чи энэ аргыг мэдэж байсан бас хурдан хөдөлдөг байсан учраас зөв зүйл
хийж, өөрийгөө аварсан.” гэж хэлжээ.
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Идэвхтэй сонсох нь хүүхдийн аюулгүй байх мэдрэмжийг сайжруулах
бөгөөд түүний ирээдүйн талаарх айдас түгшүүр, үл итгэл нь бодитой, тодорхой итгэлээр солигдогдоход
тусална.”
• Слайд 72, 73: “Идэвхтэй сонсох нь таван элементийг өөртөө агуулдаг.”
• “Анхаарлаа хандуулах гэдэг бол юу ярихгүй, зөвхөн сонсоно гэсэн үг. Чимээгүй байж, хүүхдэд саад
болохгүйгээр түүнийг яриул. Хүүхдийг яриаг анхааралтай сонсож байна гэдгээ биеийн хэлэмжээрээ
харуулна. Саад болох ямар нэгэн зүйлийг бүгдийг зайлуулна. Нам гүм, тайван газарт хүүхэдтэй хамт
сууна. Гар утсаа унтраах эсвэл дууг нь хаах, ингэсэн тохиолдолд утсаар ярихгүй байх хэрэгтэй. Бүхий л
анхаарлаа хүүхдэд төвлөрүүл.”
• “Саад болох зүйлээс зайлсхийх, биеийн хэлэмжээ анхаарч, энэ нь соёлын онцлогт тохирсон эсэхийг
нягтална. Соёлын онцлогт тохирсон бол нүдний холбоо тогтооно. Хүүхэдтэй ижил түвшинд байхын
тулд суух эсвэл зогсоно. Хүүхдийн нас, хүйс, соёлын онцлогийн үүднээс түүний хувийн орон зайд
халдахгүй байх ёстой.”
• “Хүүхдийн эгц өөдөөс биш хажуу талаас нь харахаар суух нь тохиромжтой байж магад.”
• “Түүнийг сонсож байна гэдгийг хүүхдэд мэдрүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй. Ярилцах явцдаа гар утсаараа
оролдож болохгүй.”
• “Орчуулагчтай хамтарч байгаа бол идэвхтэй сонсох талаар мэдэж байгаа эсэхийг түүнээс тодруулах
шаардлагатай бөгөөд энэ нь орчуулах явцад маш чухал болохыг сануулна.”
• “Сонсоход учирч болох саад бэрхшээл, сэтгэл хөдлөлөө ойлгож, хянаж чаддаг байх хэрэгтэй. Заримдаа
хэлж буй үг болон үүссэн нөхцөл байдал сонсох чадварт саад болж, сэтгэл хөдөлгөж магад. Хэрэв
та үүргээ ухамсарлахгүй бол нөхцөл байдлыг шүүн цэгнэх, эсвэл эерэг хийгээд сөрөг зүйлд хөтөлж
магад.”
• “Слайд 74: “Идэвхтэй сонсох гэдэгт хүний хэлснийг өөрийн үгээр орлуулан ярих чадвар бас орно.
Хүүхдийн ярьсан гол зүйлийг ажилтан та өөрийн үгээр орлуулан хэлэх нь түүнд өөрийг нь сонссон,
анхаарсан болохыг мэдрүүлдэг.”
• “Тоть шиг биш толь шиг бай. Хүүхдэд ойлгомжтой байхаар ярина. Энэ бол хүүхдийг идэвхтэй сонсож
буй нэг илрэл.”
• “Сонссон зүйлээ тайлбарлах биш харин дүрсэл. Жишээ нь, “Чиний хэлсэн зүйлийг ойлголоо.”, “Би зөв
ойлгосон байна уу?” гэх мэт хэллэг хэрэглэж болно. Хүүхдийн мэдрэмжийг илэрхийлэхдээ “Тохиолдсон
зүйлээс болж чи уурлаж бухимдсан юм шиг байна, тийм үү?” гэж хэлж болно.”
• “Хүүхдийн хэлж буй зүйл болон биеийн хэлэмж нь өөр хоорондоо таарч буй эсэхийг хянаарай. Хэрэв
зөрж байгаа бол ямар нэгэн зүйлийг буруу ойлгохгүйн тулд нягтлах хэрэгтэй.”
• Слайд 75: “Идэвхтэй сонсох нь дэмжлэг, урам зоригийг агуулдаг. Идэвхтэй сонссоноор халуун дулаан
байдал үүсгэж, үгэн болон үгэн бус харилцаанд эерэг мэдрэмж бий болгоно.”
• “Үгэн болон үгэн бус харилцаа нь итгэлцэл төрүүлэхэд чухал үүрэгтэй аюулгүй байдлын мэдрэмж
болон нээлттэй байдлыг бүрдүүлэхэд тусална. Жишээ нь, хүүхдийг илүү их яриулахын тулд түүний
сүүлд хэлсэн зүйлийг давтаж болно. Ингэж давтаж хэлэхдээ сүүлийн хэсэгт нь дуугаа өндөрсгөнө. Энэ
нь асуулт юм шиг сонсогдож, үргэлжлүүлэн ярих сэдэл хүүхдэд үүснэ.”
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• “Соёлын онцлогт тохиромжтой бол хүүхдэд хүрч болно. Соёлын онцлогийн үүднээс олон оронд
хүүхдийг тэврэх нь зохимжгүй гэж үздэг. Хүүхэд уйлж уурлаж байсан ч гэсэн танихгүй хүн хүрвэл
түүнд таагүй мэдрэмж төрж болзошгүй. Ийм нөхцөлд “Уучлаарай” гэж хэлэн сэтгэл зовж байгаагаа
илэрхийлнэ. Соёлын онцлогийн хувьд хүүхдэд юу тохиромжтой болохыг сурч мэдээрэй.”
• Тэдний соёлын онцлогийн хувьд уурлан уйлж буй хүүхдэд хэрхэн хандах талаарх туршлагыг
оролцогчдоос асууна.
• Слайд 76: “Нээлттэй төгсгөлтэй асуулт хэрэглэнэ. Ийм асуултад “яагаад”, “хэзээ”, “хаана”, “юу”, “хэн”
зэрэг үг орсон байдаг. Нээлттэй төгсгөлтэй асуулт гэдэг бол “тийм” эсвэл “үгүй” гэж хариулах асуулт
биш. Харин энэ бол хүүхэд өөртөө тохиолдсон явдлыг өөрийн үгээр, өөрийнхөө өнцгөөс ярихыг
дэмждэг асуултын хэлбэр юм. Жишээ нь, “Энэ явдал болоход чи хаана байсан бэ?” гэх мэтээр асууж
болно.”
• “Хэрэв хүүхдийн ярьсан зүйл уялдаагүй, эмх замбараагүй бол юу болсон, хүүхэд юу мэдэрч, бодож
байгаа талаар нээлттэй асуулт тавьж тодруулна. Хүүхдэд тохиолдсон зүйлийг хэрхэн ойлгож байгаагаа
түүнд мэдүүлэх хэрэгтэй. Ингэснээр хүүхдийг сонсож, ойлгохоор чармайж байгаагаа түүнд мэдрүүлэх
боломжтой болно. Шалгаж судалсан асуултаас зайлсхийнэ.”
• “Дараах асуултууд, жишээ нь “...-ийн талаар чиний бодлыг мэдэхийг хүсэж байна.”, “Чи ... хэлсэн
үү?”, “Чи хэлсэн үг .... утгатай юу?” гэх мэт тодруулах асуулт тавих замаар хүүхдийн хандлага, туулж
өнгөрүүлсэн зүйлийн тухай чухал мэдээллүүдийг олж мэднэ.”
• Слайд 77: “Ярилцлагын туршид хүүхдийн хэлсэн зүйлийг эргэцүүлж, дүгнэнэ. Энэ нь хүүхдийг
анхааралтай сонссон, ойлгох гэж хичээл зүтгэл гаргасныг тань харуулна. Мөн энэ нь хүүхдийг зөв
ойлгосон эсэхийг тань баталгаажуулах нэг арга зам юм.”
• “Хүүхдийн хэлсэн зүйлээс гол гол санааг нь тодорхойлох хэрэгтэй. Эдгээр гол санааг хүүхдийн ярьсан
бусад зүйлтэй холбох замаар харилцан сайтар ойлголцох бөгөөд үүнээс ажилтан дүгнэлт гаргаж болно.
Ийнхүү бие биенээ ойлгож, дүгнэлт гаргаснаар хүүхэд төлөвлөх үйл явцад бэлэн болно.”
• “Жишээ нь “Юу ойлгосноо дүгнэхийг хүсэж байна.”, “Чиний ярьсан зүйлээс ойлгосноо товч хэлэхийг
зөвшөөрнө үү.”, “Үлдсэн зүйл байвал нэмнэ үү.” гэх мэтээр хэлж болно.
• Слайд 78: “Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэдтэй харилцахдаа дараах зүйлийг анхаарна:
- Бүү шалгаа. Та хүүхдийн сэтгэлийн зовуурийг багасгах, арилгахын тулд туслахаар очсоноос биш юу
болсон талаарх нарийвчлан асууж шалгаах гээгүйг санаарай. Асууж шалгаах нь гамшиг, стресстэй
үйл явдлын дараах сэтгэлийн зовуурийн эхний шатанд буй хүүхдэд сөрөг нөлөө үзүүлж болно.
- Хүүхэдтэй харилцахдаа анхааралтай, мэдрэмжтэй байна.”
• “Гол үүрэг бол хүүхдийн сайн сайханд чиглэнэ гэдгийг санах хэрэгтэй. Хүүхдийн эцэг эх, асран
хамгаалагчид туслах ёстой ч тэднээс ялгаатай байж болох хүүхдийн хэрэгцээнд онцлон анхаарна.”
• “Хүүхдийн үзүүлж, харуулж болох бүхий л сэтгэл хөдлөлийг хүлээн зөвшөөрч, дэмжинэ. Хүүхдийг айж
түгших, санаа зовохоос урьдчилан сэргийлж чадахгүй ч болсон таагүй зүйлийн дараа иймэрхүү сэтгэл
хөдлөл илэрхийлэх нь хэвийн гэдгийг ойлгоход нь хүүхдэд тусалж чадна. Жишээ нь, “Би чамайг айж
байгааг мэдэж байна. Айх бол бүх хүүхдэд тохиолддог зүйл.” гэж хэлж болно."
• “Хэрэв хүүхэд догшин ширүүн болох гэх мэтээр сөрөг хариу үйлдэл гаргавал сэтгэл хөдлөлийг
баталгаажуулах, энэхүү мэдрэмжээ өөр аргаар даван туулахад нь хүүхдийг дэмжих хэрэгтэй. Яагаад
уурлаж байгааг нь ойлгож байгаагаа хэлж, мэдрэмжээ иймэрхүү байдлаар илэрхийлж болохгүй гэдгийг
тайлбарлана. Жишээ нь, “Уурлах нь байдаг л зүйл, гэхдээ ууртай үедээ бусдыг цохиж болохгүй. Би энд
чамайг халамжилж, чи бас чиний найзуудыг аюулгүй болгохоор ирсэн.” гэж хэлэх замаар үүсэж болох
зөрчлийг намжаана.”
• “Зарим хүүхэд бие махбодоороо хариу үйлдэл үзүүлдэг. Хэрэв ийм тохилдолд “Аймшигтай зүйлтэй
учрахад бие чинь ямар нэгэн хариу үйлдэл үзүүлэх нь байдаг л зүйл. Жишээ нь, зүрх хурдан цохилох, ам
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цангах, хөл, гар хөших гэх мэт хариу үйлдлийг бие чинь үзүүлдэг. Бие чинь өвдөж болно. Бас ядарсан
эсвэл уурлаж бухимдмаар мэт санагдаж болно.” гэх зэргээр тайлбарлана. Биед гарч буй өөрчлөлт,
түүний шалтгааныг хэвийн зүйл гэж ойлгох нь хүүхдийн сэтгэлийн зовуурийг багасгана.”
• “Хэрэв та нялх эсвэл бага насны хүүхдэд туслахаар явж байгаагаа мэдэж байвал цаас, харандаа, тоглоом
гэх мэт зүйлийг аваарай. Хүүхэд мэдэрч буй зүйлээ илэрхийлж гаргахад эдгээр нь тустай.”
• “Зарим хүүхэд, нэн ялангуяа бага насны хүүхэд танихгүй хүнтэй харьцахаасаа айдаг. Хэрэв хүүхэд тантай
шууд харьцаж, ярилцахыг хүсэхгүй байгаа бол бусад хүнээр эсвэл тоглоомоор дамжуулан ярилцана.
Гуравдагч хүн эсвэл объект харилцан ярианы нэг тал болсноор гурвалсан тал үүсэх бөгөөд үүнийг
гурвалжин гэж нэрлэдэг. Энэ бол танд хараахан итгэж чадахгүй байгаа хүүхэдтэй харилцах аюулгүй
бөгөөд хялбар арга юм.”
• “Гурвалжингийн аргыг хэрэглэхдээ хүүхдэд голлон анхаарах бөгөөд ингэж байгаагаа хүүхдэд
мэдрүүлэхийг хичээнэ. Жишээ нь, хүүхдээс “Чи хэдэн настай вэ?” гэж асуухад тэр хариулахгүй байвал
“Тэгвэл ээжээс чинь чиний насыг асууж болох уу?” гэж асууна. Хүүхэд толгой дохиж зөвшөөрвөл
ээжээс нь асууна.”
• “Хүүхдэд анхаарч байгаагаа харуулахын тулд түүн рүү дахин хараад “Өө чи таван настай юм уу?”
гэж хэлнэ. Хүүхэд аюулгүй, амар тайван байгаагаа мэдэрч, сэтгэл санааг нь зовоож буй зүйлээс өөр
зүйлд анхаарлыг нь хандуулж чадвал бүрэг ичимхий хүүхэд ч аажимдаа ярьж эхэлдэг. Хэрэв хүүхэд
эцэг эх эсвэл асран хамгаалагчтайгаа байхгүй тохиолдолд хүүхэлдэй болон зөөлөн тоглоом ашиглан
гурвалжин үүсгэнэ.”
• Энэхүү гурвалжинг оролцогчдод ойлгуулахын тулд инээж буй царай зурсан зөөлөн тоглоом эсвэл
ороолт хэрэглэнэ. Тоглоом эсвэл ороолтыг нэг гартаа бариад, хүүхэдтэй ярилцаж байгаа юм шиг дүр
үзүүлнэ. “Сайн уу? Миний нэрийг ... гэдэг. Чамайг хэн гэдэг вэ?” гэж хэлж болно.
• “Хүүхэдтэй ярилцахдаа хүүхэлдэйг үргэлжлүүлэн ашиглана. Асуулт тавих, санаа өгөх, хэвийнчлэх эсвэл
ерөнхийлөх гэх зэргээр аливаа зүйлийг тайлбарлахад үүнийг хэрэглэж болно. “Чиний харсантай яг
ижил зүйлийг туулсан хүүхдүүд ч гэсэн чамтай адил зүйл мэдэрдэг. Чамтай ижил нөхцөлд буй хүүхдүүд
ч гэсэн яг л чам шиг хариу үйлдэл гаргадаг.” гэж хэлж болно. Хүүхдийн мэдэрч буй зүйлийг байж болох
зүйл гэдгийг тайлбарлана.”
• “Ердийн бус нөхцөлд гаргадаг хариу үйлдлийн талаарх бичмэл мэдээллийг өсвөр насны хүүхдүүд
болон эцэг эх, асран хамгаалагчдад өгч болно.”
• Слайд 79: “Сүүлийн зарчим бол холбох.”
• “Холбох зарчим хамгийн сүүлийнх нь боловч төөрсөн хүүхэд олбол эцэг эх, гэр бүлд нь нэгтгэх нь
хамгийн түрүүнд хийх ажлын нэг байж болно. Хэрэв хүүхдийн гэр бүлийг олж чадахгүй бол хүүхэд
хамгааллын төрийн болон бусад байгууллагад хүлээлгэн өгнө. Энэ тохиолдолд “Төөрсөн, харгалзах
хүнгүй хүүхдийн талаар баримтлах байгууллага хоорондын зарчим1” болон “Хүүхдэд зориулсан
хувилбарт үйлчилгээний талаарх НҮБ-ын зарчмууд2”-тай танилцаж, хэрхэн холбох талаар мэдээлэл
аваарай.”
• “Хүүхдэд зөв мэдээлэл өгөх ёстой. Тааж тааварласан, үнэн эсэхэд нь эргэлзэж буй мэдээллийг бүү
өгөөрэй. Хүүхэдтэй ойлголцоход хэлний бэрхшээл гарч магадгүй. Хэрэв тухайн нөхцөл байдал эсвэл
зүйлийн талаар эргэлзэж байвал, энэ талаарх сүүлийн үеийн мэдээллийг аль болох хурдан хугацаанд
олж, хүүхэд, түүний гэр бүлд мэдээлнэ. Хийж чадахгүй зүйлээ бүү амла. Боломжгүй бол эргэж ирнэ гэж
хуураад хэрэггүй.”
Байгууллага хоорондын байнгын хороо (2007). Гамшиг, онцгой байдлын үеийн сэтгэцийн эрүүл мэнд болон
нийгэм-сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх БХБХ-ын удирдамж. http://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_
iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
2
Хүүхдийн зориулсан хувилбарт үйлчилгээний талаарх НҮБ-ын удирдамж (2010). http://resourcecentre.savethechildren.se/library/united-nations-guidelines-alterna- tive-care-children
1
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• “Нөгөө талаас хүүхдийн аюулгүй байдал хангагдаагүй эсвэл тухайн хүүхэд өөртөө болон бусдад хор
нөлөө үзүүлж болох эрсдэлд байгаа бол нууцыг хадгалах талаар амлаад хэрэггүй.”
• “Анхдагч хэрэгцээг хангах эсвэл эмнэлгийн болон сэтгэлзүйн үйлчилгээ авахад нь хүүхэд, гэр бүлд
тусална.”

Үйл ажиллагаа 8.3 Хүүхэдтэй харилцах дадлага хийх
Зорилго: Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэдтэй харилцах ур чадвараа сургуулилах
Хугацаа: 65 мин
Хэрэглэгдэхүүн: Инээмсэглэсэн нүүр зурсан хуруун хүүхэлдэй, зөөлөн тоглоом эсвэл ороолт (бүлгүүдэд
өгч болно)
Заавар:
• Өмнө байсан бүлэгтээ нэгдэхийг оролцогчдоос хүснэ. Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэдтэй харилцах ур
чадвараа дадлагажуулах нэг цаг байгааг оролцогчдод мэдээлнэ.
• Туслагч, сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэд, эргэцүүлэн дүгнэх баг гэсэн гурван дүрд ээлжлэн солигдохыг
оролцогчдод хэлээд, дараах зүйлийг тайлбарлана.
• “Хэдэн настай болох, юу тохиолдсон гэдгээ сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдийн дүрд орж байгаа хүн
шийднэ. Энэ талаараа туслагчид хэлж, нөхцөл байдлаа түүнд ойлгуулахыг хичээнэ.”
• “Туслагч сургалтын явцад сурсан харилцааны чадвараа ашиглан сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэхээр
хүүхэдтэй анхлан холбоо тогтооно.”
• “Цөөн хэдэн минутын дараа туслагч эргэцүүлэн дүгнэх багт нэгдэн юу ойлгосноо бие биетэйгээ
ярилцана.”
• “Эргэцүүлэн дүгнэх багийн үүрэг бол хүүхэд болон туслагчийн хооронд болж буй зүйлийг ажиглах,
эргэцүүлэн дүгнэх явдал юм. Ингэхдээ нэн ялангуяа туслагчийн ур чадвар, үйл хөдлөлд голлон
анхаарна. Сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэх туслагчийн ур чадварыг сайжруулах зорилгоор уг багийн
гишүүд ажиллана. Багийн гишүүд туслагчид зөвлөхдөө сөрөг эсвэл шүүж цэгнэсэн байдлаар бус эерэг,
дэмжсэн хэлбэрээр хандана.”
• “Оролцогч бүр хоёр удаа энэхүү үйл явцыг гүйцэтгэнэ. Ингэснээр дэмжлэг үзүүлэх, эргэцүүлэн дүгнэх
багийг сонсох, дэмжлэг илүү сайн үзүүлэх, эргэцүүлэн дүгнэх багийн сүүлийн санал зөвлөмжийг сонсох
гэсэн боломжийг хүн бүр эдэлнэ.”
• “Бүлэг бүр цаг хуваарилах үүрэгтэй гишүүн сонгоно. Тухайн гишүүн цагаа бүлгийн гишүүдийн тоонд
тохируулан хуваарилах бөгөөд ингэснээр бүлгийн бүх гишүүнд харилцааны ур чадвараа дадлагажуулах
ижил цаг ногдоно.”
• Дадлагын явцад сургагч багш оролцогчдын асуултад хариулах, бүлэг тус бүрийг ажиглах зэргээр
ажиллана.
• 50 минутын дараа бүлгүүд цугларна.
• Үлдсэн 15 минутын хугацаанд дасгал ажил болон харилцааны ур чадварын талаар юу сурсанаа эргэцүүлэн
дүгнэхийг оролцогчдоос хүснэ.
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Сэргээх/идэвхжүүлэх дасгал: Даавуу
Зорилго: Оролцогчдын хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагааг дэмжих, тулгарах бүхий л бэрхшээлийг
хамтран ажиллах замаар даван туулж болох, тусламж үзүүлэх боломжтойг харуулах, ганц хүн хийх
боломжгүй ажил үүрэг байдгийг ойлгох
Хугацаа: 10 мин
Хэрэглэгдэхүүн: Дээр нь зогсох нэг эсвэл хоёр том даавуу эсвэл бүтээлэг
Сургагч багшид зориулсан тэмдэглэл: Энэхүү дасгал нь биеийн нягт холбоог шаардах тул зохимжтой
гэж үзвэл хүйсээр ялгасан бүлэгт оролцогчдыг хуваана.
Заавар:
• Оролцогчдын хоёр бүлэгт хуваагдаж, гутлаа тайлахыг хүснэ. Нэг даавуутай бол бүлгүүд ээлжлэн, хоёр
даавуу байгаа бол дасгалыг зэрэг гүйцэтгэнэ. Хэрэв бүлгүүд ээлжлэн хийж байгаа бол тухайн бүлэг
хүндрэл бэрхшээлийг хэрхэн шийдвэрлэж байгааг ажиглаж, тайлбарлахыг дасгал гүйцэтгээгүй бүлгээс
хүснэ.
• Даавууг шалан дээр тавина. Даавуу хэр том байх нь бүлгийн гишүүдийн тооноос хамаарна. Хэрэв
бүлгийн гишүүдийн тоо цөөн бол давууг нугалан тавина. Бүлгийн бүх гишүүн гутлаа тайлж, даавуун дээр
гарч зогсоно. Ингэж зогссоны дараа даавуун дээр зай үлдэхгүй байх ёстой.
• Ингээд даавуугаа нөгөө талаар нь эргүүлэх даалгаврыг оролцогчдод өгнө. Гадна талын талбай хортой
учраас даавуунаас өөр газар зогсож эсвэл шаланд хүрч болохгүй гэдгийг оролцогчдод анхааруулна.
• Энэхүү дасгалыг гүйцэтгэхэд хангалттай цаг гаргана. Хэрэв бүлэг яахаа мэдэхгүй зогсонги байдалд
орвол нөгөө бүлгийн гишүүд зөвлөгөө өгч болно. Төлөвлөснөөс их хугацаа шаардагдаж магадгүй,
гэхдээ энэ нь хийж болох дасгал гэдгийг сануулна. Дасгал дууссаны дараа оролцогчдыг магтан
урамшуулах бөгөөд тэднийг тойрог болж суухыг урьж, дараах асуулт тавина:
- Энэ дасгал яагаад хүнд байсан бэ?
- Хүндрэлийг хэрхэн шийдэж, даавууг эргүүлсэн бэ? Гишүүдээс хэн нэг нь удирдсан уу эсвэл бүгдээрээ
хамтарсан уу?
- Дасгалаас юу сурав?
• Алив зүйл эхэндээ төвөгтэй, хэцүү байдаг ч хамтарсан тохиолдолд бүх зүйл боломжтой гэдгийг энэ
дасгал санууллаа гэж хэлээд энэхүү хэсгийг дуусгана.
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ХЭСЭГ 9
Сэтгэлийн зовуурьтай эцэг эх, асран хамгаалагч
Зорилго: Сэтгэлийн зовуурьтай эцэг эх, асран хамгаалагчтай хэрхэн харилцах талаар хэлэлцэх,
дадлага хийх
Хугацаа: 90 мин
Үйл ажиллагаа: 9.1. Хүүхэлдэйн кино 2; 9.2. Эцэг эх, асран хамгаалагчийн хариу үйлдэл; 9.3. Эцэг
эх, асран хамгаалагчтай харилцах
Хэрэглэгдэхүүн: Хүүхэлдэйн кино 2, дэлгэц цаас, маркер, тараах материал 5: Эцэг эхэд өгөх
зөвлөгөө (оролцогч бүрт), цаас, бал

Үйл ажиллагаа 9.1 Хүүхэлдэйн кино 2
Зорилго: Сэтгэлийн зовуурьтай эцэг эх, асран хамгаалагчдад хандах сайн аргуудыг хэлэлцэж, суралцах,
тэдгээр эцэг эх, асран хамгаалагчидтай хэрхэн харилцах арга техник, зөвлөмжийг оролцогчдод таниулах
Хугацаа: 30 мин
Хэрэглэгдэхүүн: Хүүхэлдэйн кино 2, дэлгэц цаас, маркер, цаас, бал
Сургагч багшид зориулсан зөвлөмж: Сургалтаас өмнө хүүхэлдэйн киног үзэж, агуулгыг судална.
Кино нэг минутын хугацаатай. Хүүхэлдэйн кинонд нялх хүүхдээ тэвэрсэн ээжийн тухай гардаг. Аль алиных
нь сэтгэл зовж шаналжээ. ХИС-гийн тусламжийн багийн ажилтан тэр эмэгтэйг хараад, түүнийг ХИС-гийн
тусламжийн байр руу дагуулан явжээ. Тэнд очоод эмэгтэйд яаралтай тусламж үзүүлэх, тайвшруулах, түүнийг
сонсох, мэдээлэл зөвлөгөө өгөх бөгөөд эмэгтэй хүүхдээ хөхүүлж, түүндээ анхаарах боломжтой болно.
Заавар:
• Сэтгэлийн зовуурьтай эцэг эхтэй харилцах арга техникийн талаар судлах гэж буйг оролцогчдод
тайлбарлана.
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Эхлээд та нар богино хугацааны хүүхэлдэйн кино үзээд дараа нь бүлэгт
хуваагдан киноны тухай ярилцана. Кино үзэхдээ дүр тус бүрийн гаргаж буй үйл хөдлөл, хоорондоо
хэрхэн харилцаж байгааг сайтар ажиглахаарай.”
• Тэмдэглэл хөтөлж болохыг оролцогчдод сануулна.
• Хүүхэлдэйн киног үзүүлнэ.
• Бүлэгт хуваагдан, киноноос ажигласан зүйлээ хэлэлцэн ярилцахыг оролцогчдоос хүснэ. Ингэхдээ
киноны дүрүүдийн хоорондын харилцаа, үйл хөдлөлд голлон анхаарахыг сануулна.
• 5-10 минутын дараа бүлгүүд цуглан, хэлэлцсэн зүйлээ танилцуулна.
• Бүлгүүдийн хэлсэн санааг дэлгэц цаасан дээр бичнэ.
• Киноны дүрүүдийн харилцаа болон орон нутгийн соёлын онцлог хооронд ямар нэгэн ялгаа бий эсэхийг
хэлэлцэхийг оролцогчдоос хүснэ. Соёлын ялгаа байж болзошгүй.
• Оролцогчид хэрэв дурьдахгүй бол хэсэг 8-д судалсан идэвхтэй сонсох арга техникийг эргэн сануулна.
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• Кинонд гарч буй тусламж үзүүлэх багийн гишүүн “Харах-сонсох-холбох” зарчмыг хэрэгжүүлж буйн
сайн жишээ болохыг оролцогчдод мэдээлнэ.
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Тусламж үзүүлэх багийн гишүүн өөрийгөө хурдхан танилцуулаад
эмэгтэйг аюулгүй байгаа эсэхийг шалгаж байна. Мөн хүүхэдтэй үгэн болон үгэн бус холбоо тогтоох нь
зүгээр эсэхийг ээжээс нь асууна.”
• Цаг байгаа бол үүнийг дүрслэн үзүүлэхийг оролцогчдоос хүснэ.
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Тусламж үзүүлэх багийн гишүүн эмэгтэйн биед хүрч тайвшруулж байна.
Энэ нь маш чухал бөгөөд биед нь зүгээр нэг хүрч байгаа биш түүнд санаа зовж, халамжилж байгаагаа
мэдрүүлэх боломж өгдөг.”
• ХИС-гийн эцэг эхэд хандах хандлагын нэг нь хүндэтгэл гэдгийг оролцогчдод сануулна.
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Эцэг эхтэй үргэлж санал нэгдэнэ гэж байхгүй. Гэхдээ тэднийг хүндэтгэж
байгаагаа харуулж, үр хүүхдийнхээ амьдралд тэд хамгийн гол хүн нь болохыг сануулна. Энэхүү хандлага
нь эцэг эхийг чадавхжуулахад анхаардаг. Тохиромжтой бол хүүхдийнхээ гаргаж буй хариу үйлдэл,
стрессийг бууруулах, эерэг аргаар хүмүүжүүлэх зөвлөгөөг эцэг эхэд өгнө.”
• “Ноцтой нөхцөл байдал үүсэхэд эцэг эх эсвэл асран хамгаалагчид ч гэсэн хямардаг. Тиймээс
сунжруулахгүйгээр тодорхой, ойлгомжтой ярина. Дараа нь нэлээд урт хугацаагаар тэдэнтэй ярилцаж
болно. Ноцтой нөхцөл байдал бол урт хугацааны далайцтай өөрчлөлт хийх цаг биш. Гэхдээ хүүхдэд
ямар нэгэн аюул эрсдэл учрахаар бол оролцох хэрэгтэй.”
• “Эцэг эх, асран хамгаалагч бол дэмжлэгийг идэвхгүйгээр хүлээн авагч биш. Тиймээс хүүхэдтэйгээ
хэрхэн харилцах, анхаарал халамж тавих тухай зөвлөгөөг тэдэнд санал болгож болно.”
• “Зарим тохиолдолд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь хувийн орон зайд халддаг тул хүүхэд, эцэг эх,
асран хамгаалагчийг тэднээс хамгаалах шаардлагатай. Иймээс тусламж үзүүлэх багт буй энэ асуудлыг
хариуцсан хүнээр дамжуулан харьцахыг хэвлэл мэдээллийн байгууллагад сануулна.”
• Оролцогчдод талархан, үйл ажиллагааг дуусгана.

Үйл ажиллагаа 9.2 Сэтгэлийн зовуурьтай эцэг эх,
асран хамгаалагчийн хариу үйлдэл
Зорилго: Сэтгэлийн зовуурьтай эцэг эх, асран хамгаалагч юу мэдэрч, хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлэх тухай
болон нөхцөл байдлыг эерэгээр даван туулахад тэдэнд хэрхэн туслах талаар эргэцүүлэн дүгнэхэд нь
оролцогчдод туслах
Хугацаа: 20 мин
Хэрэглэгдэхүүн: Дэлгэц цаас, маркер, тараах материал 5: Эцэг эхэд зориулсан зөвлөгөө (оролцогч
бүрт)
Заавар:
• Хэлэлцүүлгээс гарсан гол санаануудыг дэлгэц цаасан дээр бичих сайн дурын хүнийг сонгоно. Гурван
дэлгэц цаас аваад тус бүр дээр нь “Үйл хөдлөл”, “Мэдрэмж”, “Хэрхэн туслах вэ?” гэсэн гарчиг бичнэ.
Энэ бол ярилцлага өрнүүлэх, ижил санаа давтахаас сэргийлэхэд тустай арга юм. Мөн хэлэлцүүлгээс
гарсан санаануудыг нэгтгэн дүгнэхэд тун чухал.
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• Бүх оролцогчийг тойрог үүсгэн суухыг урина. Эцэг эх, асран хамгаалагчид сэтгэл зовуурилсан үедээ
ямар хариу үйлдэл гаргаж болох талаар бодохыг оролцогчдоос хүснэ.
• Хэлэлцүүлгийг дэмжихийн тулд дараах асуулт тавьж болно:
- Эцэг эх, асран хамгаалагчийн сэтгэл зовуурилсан эсэхийг хэрхэн мэдэж болох вэ? Та бүхний
амьдардаг газарт насанд хүрэгчид сэтгэл зовуурилсан үедээ ямар хариу үйлдлийг нийтлэг гаргадаг
вэ?
- Хямралтай, хүнд нөхцөлд эцэг эх, асран хамгаалагч юу мэдэрч, ямар хариу үйлдэл үзүүлдэг гэж
бодож байна вэ? Энэхүү сэдвээр хэлэлцүүлгийг гүнзгий өрнүүлэхийн тулд оролцогчдын хариултыг
асууж тодруулна. Жишээ нь, аль нэг оролцогч “Айдаг” гэж хариулбал “Юунаас айж болох вэ?” эсвэл
“Яагаад айдаг гэж та бодож байна?” гэхчлэн асууна.
- Хямралтай, хүнд нөхцөлийг даван туулахад эцэг эх, асран хамгаалагчид хэрхэн тусалж болох вэ?
Соёлын онцлогийн үүднээс танай орон/бүс нутагт хүмүүс хүнд хэцүү нөхцөлийг хэрхэн даван
туулдаг вэ?
• Хэрэв оролцогчид дурьдахгүй бол хүүхдэд туслах хамгийн чухал арга зам бол түүний эцэг эх, асран
хамгаалагчид туслах явдал, ингэснээр тэд хүүхдээ анхаарч халамжилна гэдгийг оролцогчдод сануулна.
Тараах материал 5-ыг өгөөд, зөвлөгөөг уншихыг оролцогчдоос хүснэ. Жагсаалтад багтаагүй өөр
төрлийн дэмжлэгийг эцэг эх, асран хамгаалагчид өгч болно, гэхдээ энэ нь соёлын онцлогт тохирсон
байх ёстойг оролцогчдод сануулна.

Үйл ажиллагаа 9.3 Эцэг эх, асран хамгаалагчтай харилцах
Зорилго: Сэтгэлийн зовуурьтай эцэг эх, асран хамгаалагчтай харилцах ур чадвараа бататгах дадлага хийх
Хугацаа: 40 мин
Хэрэглэгдэхүүн: Шаардагдахгүй
Заавар:
• Хажуудаа сууж буй хүнтэйгээ хос болохыг оролцогчдоос хүснэ. Оролцогчдын тоо тэгш биш бол
гурван хүнтэй нэг баг бүрдүүлнэ.
• Сэтгэлийн зовуурьтай эцэг эх, асран хамгаалагчтай харилцах ур чадвараа ээлжлэн дадлагажуулах
30 минутын хугацаа байгааг оролцогчдод хэлнэ. Хосын нэг нь тусламж үзүүлэх ажилтан, нөгөө нь
сэтгэлийн зовуурьтай эцэг эсвэл эх болно. Тухайн гэр бүлд юу тохиолдсон, үүнд ямар хариу үйлдэл
үзүүлэхийг сэтгэлийн зовуурьтай эцэг эсвэл эхийн дүр гаргаж буй хүн шийднэ. Мэдэрч буй сэтгэлийн
зовуурь шаналгаа нь хүүхэдтэй зарим талаар холбоотой байх ёстойг анхааруулна.
• Хосууд бие биедээ саналаа хэлж, зөвлөгөө өгөх хэдэн минутын хугацаа гаргана. Сэтгэлийн зовуурьтай
эцэг эсвэл эхийн зүгээс ажилтнаас авсан дэмжлэг нь тустай байсан эсэх талаар саналаа хэлнэ. Харин
ажилтны хувьд дэмжлэг үзүүлэхэд ямар байсан талаар ярина.
• Ур чадвараа ийнхүү дадлагажуулан хэлэлцэхэд үл саад болох орчин үүсгэх үүднээс хосуудыг өөр
хоорондоо зайтай суухыг дэмжинэ.
• 30 минутын дараа хосуудыг цугларч, тойргоор суухыг урина.
• Дадлагын явцад юу сурсан талаар санал бодлоо ярилцахыг оролцогчдоос хүсэх бөгөөд үүнд 10 минут
зарцуулна.
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ХЭСЭГ 10
САТ үзүүлэх дадлага
Зорилго: Хүүхдэд САТ үзүүлэх хоёр өдрийн сургалтаар сурсан зүйлээ нэгтгэн дүгнэх
Хугацаа: 75 мин
Хэрэглэгдэхүүн: Бүлгийн тоогоор дэлгэц цаас, маркер, хавсралт 4-т буй үнэлгээний хуудас
(оролцогчийн тоогоор), хавсралт 2-т буй гэрчилгээ (оролцогчийн тоогоор)
Заавар:
• Өмнөх бүлэгтээ эргэн нэгдэхийг оролцогчдоос хүснэ.
• Дараах зүйлийг тайлбарлана: “Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэд, эцэг эх, асран хамгаалагчдад сэтгэл
санааны дэмжлэг үзүүлэхэд хамгийн чухал зүйл болох харилцааны ур чадварын тухай өнөөдөр голлон
авч үзлээ. Гэхдээ САТ үзүүлнэ гэдэг бол тайвшруулах, сэтгэл санааг дэмжихээс илүү өргөн хүрээтэй
зүйл гэдгийг санаарай.”
• “Анхдагч хэрэгцээг үнэлэх, түүнийг хангах, цаашид тусалж чадах хүмүүс, байгууллагатай хүүхэд, түүний
гэр бүлийг холбох, хүүхэд аюулгүй, хамгаалагдсан эсэхийг хянах гэх мэт үйл ажиллагаа САТ-д мөн
багтдаг.”
• “Сурсан мэдсэн зүйлээ нэгтгэн дүгнэх, хамгийн чухал санаануудыг тодруулан санахад сургалтын энэхүү
төгсгөлийн үйл ажиллагаа тусална.”
• Хүүхдэд САТ үзүүлэх талаар сурсан зүйлдээ суурилан дүрийн тоглолт бэлтгэхийг бүлгүүдээс хүснэ.
Дүрийн тоглолтоос хамгийн чухал зүйлийг тодруулан ярих тайлбарлагчийг бүлэг бүр сонгоно.
• Дүрийн тоглолт тухайн орон нутаг эсвэл улс оронд болж болох хямралт үйл явдалд суурилах бөгөөд
хүүхдэд САТ үзүүлэх үйл явцыг харуулна.
• “Буруу” эсвэл “зөв” гэсэн хувилбар байхгүй бөгөөд оролцогч бүр сургалтаас өөр өөр зүйлийг сурч
мэдсэн болохыг сануулна.
• Сурсан зүйлээ эргэн санах, баталгаажуулах зорилгоор сургалтын тэмдэглэл, тараах материалаа харах,
хоорондоо ярилцах боломжийг оролцогчдод олгох ба үүнд 10-15 минут зарцуулна. Мөн дүрийн
тоглолтод бэлтгэхэд зориулан 15 минут өгнө.
• 30 минутын дараа бүлэг бүр бэлтгэсэн дүрийн тоглолтоо үзүүлнэ. Дүрийн тоглолт бүрийн дараа санал
бодлоо хэлэх боломжийг бусад бүлгүүдэд олгоно.
• Оролцогчдод талархаад, сургалтаа үнэлэх цаг болсныг мэдээлнэ.
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ҮНЭЛГЭЭ, ДҮГНЭЛТ
Зорилго: Хүүхдэд САТ үзүүлэх хоёр өдрийн сургалтын үр дүнг үнэлж дүгнэх
Хугацаа: 15 мин
Хэрэглэгдэхүүн: Хавсралт 4-т буй үнэлгээ хуудас (оролцогч бүрт), хавсралт 2-т буй сургалтын
гэрчилгээ (оролцогч бүрт)
Сургагч багшид зориулсан тэмдэглэл: Гэрчилгээг сургалтаас өмнө бэлтгэнэ. Хавсралт 2-т
буй загварыг ашиглаж болно.
Заавар:
• Оролцогчдод талархаад, хоёр өдрийн сургалт дуусах дөхөж буйг мэдээлнэ.
• Асууж лавлах зүйл байгаа эсэхийг оролцогчдоос асууж, түүний дагуу ярилцана.
• Оролцогчдод үнэлгээний хуудас тарааж, бөглөхийг хүснэ. Ингэхдээ үнэн бодитой хариулт өгөхийг
хүсэх бөгөөд энэ нь дараа дараагийн сургалтыг чанартай зохион байгуулахад чухал болохыг сануулна.
• Гэрчилгээгээ гардуулан, соёлын онцлогт тохирох бол гар барьж болно.
• Оролцогчдод талархсанаа хэлж, салах ёс хийнэ.
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ХҮҮХДЭД
СЭТГЭЛЗҮЙН АНХНЫ
ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭХ
ХОЁР ӨДРИЙН СУРГАЛТ

4

СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО
Хүүхэд, гэр бүлд САТ үзүүлэх мэдлэг,
чадвар эзэмшихэд нь оролцогчдод туслах

Эхний өдөр
Хэсэг 1: Танилцуулга

2

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР: ЭХНИЙ ӨДӨР

5

Хүүхдийг Ивээх Сан 120 улсад үйл ажиллагаагаа
явуулдаг. Бид хүүхдийн амьдралыг авран хамгаалж,
тэдний эрхийн төлөө тэмцдэг. Бид байгаа
боломжийг бүрэн дүүрэн эдлэхэд нь тэдэнд
тусалдаг.

Хэсэг 1: Нээлт, сургалтын хөтөлбөрийн танилцуулга

Хэсэг 2: Хүүхдэд зориулсан сэтгэлзүйн анхны
тусламж (САТ) гэж юу вэ?
Хэсэг 3: Хүнд нөхцөл ба хүүхдүүдийн хариу үйлдэл

Бидний эрмэлзэл: Хүүхэд бүр эсэн мэнд амьдрах,
хамгаалуулах, хөгжих, оролцох эрхээ эдэлдэг дэлхий
ертөнцийг цогцлоохыг бид эрмэлзэнэ.

Хэсэг 4: САТ хэрэгтэй хүүхдүүдийг илрүүлэх,
САТ үзүүлэх зарчмууд
Хэсэг 5: Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдүүдтэй анхлан
холбоо тогтоох

Бидний эрхэм зорилго: Хүүхдэд чиглэсэн дэлхий
нийтийн хандлага дэвшил гаргаж, хүүхдийн
амьдралд эрчимтэй, тогтвортой өөрчлөлт хийхийн
төлөө хүчин зүтгэнэ.

Хэсэг 6: Дүрийн тоглолт

3

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР: ХОЁР ДАХЬ ӨДӨР
Хэсэг 7: Хүүхэдтэй харилцах
Хэсэг 8: Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэд

Хэсэг 9: Сэтгэлийн зовуурьтай эцэг эх, асран хамгаалагч
Хэсэг 10: Дадлага ажил

ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САН: БИД ХЭН БЭ?

6

ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САН (ХИС):
БИД ЮУ ХИЙДЭГ ВЭ?
- “Хос үүрэг бүхий байгууллага”: Хөгжлийн хийгээд
гамшиг, онцгой байдлын аль ч нөхцөлд хүүхдийг
хамгаалахын төлөө ажилладаг.
- Стратегийн зургаан гол чиглэл – Глобаль
санаачилга: Хүүхдийн эсэн мэнд амьдрах эрх,
Гамшиг, онцгой байдал, ДОХ, Хүүхэд хамгаалал,
Боловсрол, Хүүхдийн эрхийн засаглал
- Хүүхэд хамгаалал, тухайлбал, гамшиг, онцгой
байдлын үеийн хүүхэд хамгаалал, хотжилт гэх мэт
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7

ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН САНААЧИЛГА
(ХХС)
• ХХС – Глобаль 6 санаачилгын 1

ХҮҮХДЭД ҮЗҮҮЛЭХ
СЭТГЭЛЗҮЙН АНХНЫ
ТУСЛАМЖ

• Хүчирхийлэл, дарамт шахалт, мөлжлөг, үл хайхрах
байдлаас хамгаалуулах хүүхдийн эрхийг бэхжүүлэх
• САТ – ХХС-ын нэг хэсэг

8

ХҮҮХДИЙГ ХАМГААЛАХ БОДЛОГО

Хэсэг 2: САТ гэж юу вэ?

11

СУУРЬ МАТЕРИАЛ

12

САТ ГЭЖ:

ХИС - Хүүхдэд ээлтэй байгууллага:
• Хүүхэд хамгааллын бодлого: Хүүхэд хамгаалах
дүрэм
• Хүүхдэд ээлтэй хөтөлбөр, төслүүд
• Хор нөлөө үүсгэх эрсдэлийг бууруулах
• Ажилтны ёсзүйн дүрэм
• Хүүхдийн эрхийн зөрчилд хандах нь
• ХОР НӨЛӨӨ БҮҮ ҮЗҮҮЛ

9

ХИС МОНГОЛД
• Хүүхэд хамгаалал
• Хүүхдийн эрхийн засаглал

• Боловсрол

“Сэтгэл нь зовж шаналсан, тусламж
шаардлагатай байгаа хүмүүст хүнлэг ёсны
үүднээс үзүүлэх дэмжлэг туслалцаа”
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13

САТ ГЭДЭГТ ДАРААХ ЗҮЙЛ БАГТАНА:

16

Хямралт нөхцөлд хүүхэд:

• Тухайн хүнд саад бололгүйгээр бодитой халамж
дэмжлэг үзүүлэх

- Томчуудаас өөрөөр бодож сэтгэж, өөр хариу
үйлдэл үзүүлдэг

• Хэрэгцээ, асуудлыг үнэлэх

- Насны онцлогоос хамааран харилцан адилгүй
хэрэгцээтэй

• Суурь хэрэгцээгээ хангахад нь туслах

• Хүмүүсийг тайтгаруулах, тайвшрахад нь туслах

- Биеийн хэмжээ, асран хамгаалагчдаасаа сэтгэл
санаа хийгээд нийгэмшлийн хувьд хэр зэрэг
хамааралтай байгаагаас шалтгаалан гэнэтийн
зүйлд илүү өртөмтгий байдаг

• Мэдээлэл, үйлчилгээ, нийгмийн дэмжлэг авах
зорилгоор хүмүүсийг нэгдэхэд нь туслах
• Хүмүүсийг цаашид тохиох аюулаас хамгаалах

14

САТ БОЛ ДАРААХ ЗҮЙЛ БИШ…

17

• Зөвхөн мэргэжлийн хүн үзүүлдэг
• Нарийн мэргэжлийн зөвлөгөө
• Эрүүл мэндийн үйлчилгээний нэг хэсэг байж
болох ч эмнэлгийн эсвэл сэтгэцийн өвчний
үйлчилгээ
• Сэтгэлзүйн талаар тавьж буй ямар нэгэн
тайлан төлөвлөгөө
• Тохиолдсон зүйлийн цаг хугацаа, дарааллыг
яриулах
• Тохиолдсон зүйлийг яриулах гэж хүмүүсийг
хүчлэх, шахах
• Болсон явдлын талаар ямар сэтгэгдэлтэй
байгааг нь асууж шалгаах

15

САТ ХЭЗЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ВЭ?

ЯАГААД ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН САТ ГЭЖ?

САТ ЯМАР ХҮҮХДЭД ХЭРЭГТЭЙ ВЭ?
Бүх хүүхдэд САТ шаардлагагүй. Насанд хүрэгчидтэй
адилаар зарим хүүхэд хүнд нөхцөлийг маш сайн
даван туулдаг.

Стресстэй үзэгдэл, үйл явдалд хүүхэд хэрхэн хариу
үйлдэл үзүүлдэг, сэтгэлийн зовуурь шаналгаатай,
САТ шаардлагатай хүүхдүүдийг хэрхэн илрүүлэх
талаар дараа нь судална.

18

САТ-ИЙГ ХЭН ҮЗҮҮЛЭХ ВЭ?

• Гамшиг, онцгой байдлын үед эсвэл дараа

- ХИС-гийн Хүүхэд хамгааллын ажилтан

• Гамшигт өртөмтгий газруудад гамшгийн бэлэн
байдлыг хангах үүднээс чадавх бэхжүүлэх

- Багш, нийгмийн ажилтан гэх мэт хүүхэдтэй
ажилладаг ХИС-гийн түнш байгууллагуудын
мэргэжилтнүүд

• Цөөн тооны хүүхдийг хамарсан хямралт
нөхцөлийн үед болон дараа

• Бие махбодын болон бэлгийн хүчирхийлэлд
өртсөн хүүхдэд үзүүлэх яаралтай арга хэмжээ
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- Хямралт нөхцөлд хүүхдийг дэмжих үүрэг бүхий
бусад ажилтнууд

ХҮҮХДЭД ҮЗҮҮЛЭХ
СЭТГЭЛЗҮЙН АНХНЫ
ТУСЛАМЖ

22

Хоёр настай Элина машины осолд орсон.

Охин болон түүний аав гэмтсэн. Бусад хүн гэмтээгүй
боловч цочролд орсон байлаа.
Ослын дараа хэдэн долоо хоног өнгөрсөн ч Элина
машинд суухаас дургүйцдэг болсон бөгөөд
машинд суухаараа айж сандарч, сэтгэл түгшдэг
болсон аж.

Хэсэг 3: Хүнд нөхцөл
байдал ба хүүхдүүдийн
хариу үйлдэл

20

БҮХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ҮЗҮҮЛЭХ
НИЙТЛЭГ ХАРИУ ҮЙЛДЭЛ

23

• Тухайн явдал дахин тохилдох вий гэж айх
• Өөрөө болон дотны хүмүүс нь гэмтэх вий, эсвэл
тэднээсээ төөрч салах вий гэхээс айх
• Эвдэрч сүйдсэн эргэн тойрноо харахаас айх
• Эцэг эх, ах дүүгээсээ төөрч салахаас айх
• Унтаж чадахгүй байх эсвэл унтах хэмнэл
өөрчлөгдөх
• Уйлах

21

ТАНИН МЭДЭХҮЙН ХӨГЖИЛ: 0-3 НАС
• Хэлд ороогүй эсвэл дөнгөж хэлд орж байгаа

• Биеийн хэлэмжээр харилцдаг
• Гамшиг, хямралт үйл явдал болж байгааг бараг л
ухаарахгүй
• Биеийн холбоо = Тайвшрал

Нялх хүүхэд хаягдахаас хамгийн их айдаг.
Яагаад?

КЕЙС ЖИШЭЭ: 0–3 НАС

0–3 НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ҮЗҮҮЛЭХ
НИЙТЛЭГ ХАРИУ ҮЙЛДЭЛ (1)
• Эцэг эхээсээ салахгүй зуурах
• Улам нялхрах

• Идэх, унтах хэмнэл өөрчлөгдөх
• Уйлах нь нэмэгдэх, уурлаж уйлагнах
• Айдаггүй байсан зүйлээсээ айж цочих

24

0–3 НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ҮЗҮҮЛЭХ
НИЙТЛЭГ ХАРИУ ҮЙЛДЭЛ (2)
• Хэт их хөдөлгөөнтэй болох, анхаарлаа төвлөрүүлж
чадахгүй байх
• Тоглох сонирхолгүй болох:
o тоглох нь багасах, нэг зүйлийг дахин дахин
тоглох
o догшин ширүүн эсвэл хүч хэрэглэсэн байдлаар
тоглох
• Зөрүүдлэх нь ихсэх, өмнөхөөсөө илүү их зүйл нэхэх
• Бусад хүмүүсийн хандлагад мэдрэмтгий болох
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25

ТАНИН МЭДЭХҮЙН ХӨГЖИЛ: 4-6 НАС

28

• Хэлд орсон боловч өөрийнх нь орчинд тойронд
болж үйл явдлуудаар л хорвоо ертөнцийг ойлгодог

• Нойрондоо муудах, хар дарах

• Гамшиг, онцгой байдлын үр дагаврыг ойлгож
мэдэхгүй

• Идэх зуршил өөрчлөгдөх
• Амархан будилах

• Эцэг эхийн хариу үйлдлээс бүрэн хамааралтай

26

4-6 НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ҮЗҮҮЛЭХ
НИЙТЛЭГ ХАРИУ ҮЙЛДЭЛ (2)

• Үхэл хагацал тохиолдвол шаналдаг бөгөөд нас
барсан хүн хэзээ ч эргэж ирэхгүй гэдгийг
ойлгодоггүй

• Анхаарлаа сайн төвлөрүүлж чадахгүй байх

• “Ид шидийн” бодол/сэтгэлгээ

• Уурлаж уйлагнах

КЕЙС ЖИШЭЭ: 4–6 НАС

• Том хүн шиг аяглах

29

Иранд болсон Бам газар хөдлөлтийн дараа 6 настай
Агадагийн аав нь хүчтэй цочирджээ. Наргианч,
зөөлөн сэтгэлтэй аав нь урьчилан хэлж боломгүй ааш
гаргаж, уурлах болсон бөгөөд Агадаг жаахан
зүггүйтэхэд л цохидог болжээ.

ТАНИН МЭДЭХҮЙН ХӨГЖИЛ: 7–12 НАС (1)
• Бүрэн дүүрэн биш ч аливаа зүйлийг хийсвэрлэх
эсвэл логиктой авч үзэх чадвартай
• Аливаа зүйл хоорондын хамаарал, шалтгаан, үр
дагавар, эрсдэл, эмзэг байдлын талаар нэлээд
сайн мэддэг

Жаргалтай, сониуч хүүхэд байсан Агада дуугүй,
амархан уйлдаг, өдөржингөө ээжээсээ салахгүй
зууралддаг болсон.

• Тодорхой баримтыг сонирхоно
• Үхэл хагацлын талаар сайн мэднэ

Нэг өдөр охин унтахынхаа өмнө ээждээ “Миний аав
өмнөх шигээ байгаасай.” гэж хэлжээ.

27

4-6 НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ҮЗҮҮЛЭХ
НИЙТЛЭГ ХАРИУ ҮЙЛДЭЛ (1)
• Аав ээжээсээ эсвэл томчуудаас салахгүй зуурах
• Эрхий хуруугаа хөхөх гэх мэт багын зангаа гаргаж,
нялхрах
• Ярихгүй байх
• Идэвхгүй эсвэл хэт хөдөлгөөнтэй болох
• Тоглохоо болих эсвэл нэг зүйлийг дахин дахин
тоглох
• Уурлаж бухимдах, муу зүйл дахин тохиолдох вий
гэж айж түгших
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30

ТАНИН МЭДЭХҮЙН ХӨГЖИЛ: 7–12 НАС (2)
- Өөрчлөлтийг хүлээн авахдаа нэлээд бэрхшээлтэй
тулгардаг

- Хорвоо ертөнцийг сайн-муу, зөв-буруу, шагналшийтгэл гэсэн хоёр туйлд хуваадаг
- “Ид шидийн” бодлоосоо салаагүй байдаг

31

КЕЙС ЖИШЭЭ: 7–12 НАС

34

Юүг 9 настай байхад нь эцэг эх нь салж, аль аль нь
өөр нутагт ажил хийхээр явсан бөгөөд охин авга
эгчтэйгээ үлджээ.

- Өөрийгөө хэн бэ? гэдгийг ойлгохыг хичээх

- Үе тэнгийнхэн чухал, гэхдээ гэр бүлээсээ
хамааралтай

“Хэрэв би сайн охин байсан бол миний аав ээж
салахгүй байх байсан. Би хичээлдээ сайн сурах
ёстой ингэвэл тэд надаар бахархаж, эргээд нийлэх
болно.” гэж охин хэлжээ.

32

7-12 НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ҮЗҮҮЛЭХ
НИЙТЛЭГ ХАРИУ ҮЙЛДЭЛ (1)
•
•
•
•
•
•
•

33

- Бусдын хандлагыг ойлгодог
- Өөрсдийн болон бусдын байр суурийг ойлгодог
- Гэм буруу болон ичиж эмээхийн мэдрэмж үүрэг
хариуцлагын мэдрэмжтэй хамт илэрнэ

35

• Унтах, идэх зуршил өөрчлөгдөх
• Уурлаж бухимдах, тайван бус байх, түрэмгий
догшин авирлах
• Гомдлоо биеэрээ илэрхийлэх (сэтгэл санааны
стресстэй холбоотой бие махбодод гардаг шинж
тэмдэг)
• Гамшиг, хүнд нөхцөл, хямралт үйл явдалд өртсөн
хүмүүст санаа зовох
• Өөрийгөө хараан зүхэх, буруутгах

КЕЙС ЖИШЭЭ: ӨСВӨР НАСНЫХАН
Дьюмерсиг 13 настай байхад нь түүний амьдардаг
тосгон руу босогчид дайрчээ. Түүний эцэг эх нь
алагдсан бөгөөд Дьюмерси хоёр эмэгтэй
дүүгийнхээ хамтаар нуугдаж чаджээ.

Хөдөлгөөн өөрчлөгдөх
Будилах, эргэлзэн тээнэгэлзэх
Бусдаас хөндийрөх
Болсон явдлын талаар дахин дахин ярих
Сургуульд явахаас дургүйцэх
Айж түгших, түүнийгээ илэрхийлэх
Ой санамж, анхаарал төвлөрүүлэх чадвар муудах

7-12 НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ҮЗҮҮЛЭХ
НИЙТЛЭГ ХАРИУ ҮЙЛДЭЛ (2)

ӨСВӨР НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ҮЗҮҮЛЭХ
НИЙТЛЭГ ХАРИУ ҮЙЛДЭЛ: ХҮҮХЭД
НАСНААС НАСАНД ХҮРСЭН ХҮН БОЛОХ

Засгийн газрын цэргүүд тэднийг олж, түр байранд
аваачжээ.
Дьюмерсиг өсвөр насныханд зориулсан үйл
ажиллагаанд оролцуулах гэсэн боловч тэр “Би
одоо гэр бүлээ авч явах хүн болсон болохоор хөл
бөмбөг яахин тоглож болох билээ.” гэж хэлжээ.

36

ӨСВӨР НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ҮЗҮҮЛЭХ
НИЙТЛЭГ ХАРИУ ҮЙЛДЭЛ (1)
• Гутарч шаналах
• Гэмтэж бэртсэн хүмүүст туслах чадваргүйдээ
өөрийгөө буруутгаж, өөрөөсөө ичдэг

• Гамшигт өртсөн хүмүүсийн талаар хэтэрхий их санаа
зовдог
• Бодолд дарагдах, өөрийгөө өрөвдөх

• Бусадтай тогтоох харилцаа холбоо нь өөрчлөгдөх

| Слайдууд | 77

37

ӨСВӨР НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ҮЗҮҮЛЭХ
НИЙТЛЭГ ХАРИУ ҮЙЛДЭЛ (2)

40

ХАРИУ ҮЙЛДЭЛД НӨЛӨӨЛӨХ
ХҮЧИН ЗҮЙЛ (1)

- Эрсдэлтэй зүйл хийх, буруу нөлөөнд автах, алив
зүйлтэй нүүр тулахаас зайлсхийж зугатах, догшин
ширүүн авирлах

•

Гэр бүлийн гишүүд болон найз нөхдөө алдах

•

Ноцтой гэмтсэн хүн эсвэл цогцос харах

- Тэдний ертөнцийг үзэх үзэл бараг бүхлээрээ
өөрчлөгдөх

•

Тохиолдсон зүйлийн дараа гэр бүлийн гишүүн
сураггүй болсон эсвэл цогцос нь олдоогүй боловч
нас барсанд тооцогдох

•

Гамшиг, болсон явдлаас болж гэмтэх эсвэл өвдөх

- Одоо болон ирээдүйдээ итгэл алдрах

- Эцэг эх, томчуудын үгийг үл дагах
- Үе тэнгийнхэндээ илүүтэй найдах

38

ХҮҮХДИЙН ҮЗҮҮЛЭХ ХАРИУ ҮЙЛДЭЛ
ДАРААХ ЗҮЙЛЭЭС ХАМААРНА:

41

ХАРИУ ҮЙЛДЭЛД НӨЛӨӨЛӨХ
ХҮЧИН ЗҮЙЛ (2)

- Нас, хөгжлийн үе шат

•

- Бусад хүмүүс, ялангуяа эцэг эх, асран
хамгаалагчийн гаргах хариу үйлдэл

Амьдрал-үхлийн заагт байхад нь түргэн
хугацаанд нүүлгэн шилжүүлэх боломжгүй байх

•

Нүүлгэн шилжүүлэх ажил саатсан эсвэл
хойшилсон

•

Гэр орон, сургууль, эд зүйлээ алдах

•

Тэжээвэр амьтнаа алдах

•

Үхэл хагацал, стресст үйл явдал болон бусад
хүнд нөхцөл туулсан өмнөх туршлага

- Юуг туулж өнгөрүүлсэн
- Гэр бүлийн болон бусад төрлийн хүчирхийлэлд
өртсөн эсэх

39

Ямар нөхцөлд хүүхэд
хариу үйлдэл үзүүлдэг вэ?

ХҮҮХДЭД ҮЗҮҮЛЭХ
СЭТГЭЛЗҮЙН АНХНЫ
ТУСЛАМЖ
Хэсэг 4: САТ авах
шаардлагатай хүүхдүүдийг
илрүүлэх, САТ үзүүлэх
зарчим
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43

ХҮЧТЭЙ ХАРИУ ҮЙЛДЭЛ ҮЗҮҮЛЭХ
ЭРСДЭЛ БҮХИЙ ХҮҮХЭД:

46

• Эцэг эх, асран хамгаалагчаасаа салж төөрсөн
• Дотны болон бусад хүн гэмтсэн эсвэл нас барсан
байгааг харсан

Соёлын онцлогтой холбоотой
хариу үйлдэл юу байж болох вэ?

• Бие нь гэмтсэн
• Айж сүрдсэн
• Эцэг эх, асран хамгаалагч нь гашуудаж эсвэл санаа
зовсон байгаа учраас тэднийг даган санаа зовж,
айсан
• Бусад нь нас барж байхад амьд үлдсэндээ гэмшсэн
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СЭТГЭЛ ЗОВУУРИЙН ТОДОРХОЙ ШИНЖ
ТЭМДЭГ ИЛЭРСЭН ХҮҮХДҮҮД (1):

47

Сэтгэлийн зовуурьтай эцэг эх,
асран хамгаалагчдад
ямар шинж тэмдэг илрэх вэ?

• Чичрэх, толгой өвдөх, хоолны дуршил алдагдах,
өвчин мэдрэх зэргээр биед ямар нэгэн шинж
илэрсэн
• Их уйлах

• Сандарч самгардсан
• Түрэмгий болох, бусдыг гэмтээхийг оролдох
(цохих, өшиглөх, хазах гэх мэт)
• Асран хамгаалагчаасаа үргэлж салахгүй зуурах
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СЭТГЭЛ ЗОВУУРИЙН ТОДОРХОЙ ШИНЖ
ТЭМДЭГ ИЛЭРСЭН ХҮҮХДҮҮД (2):
• Эргэлзэж тээнэгэлзсэн, яахаа мэдэхээ больсон мэт
санагдах
• Аливаа зүйлээс хөндийрөх, дуугаа хураах,
хөдлөхгүй байх

• Бусдаас нуугдах, ичих
• Бусдын асуултад хариулахгүй байх, огт ярихгүй
байх
• Маш их айх
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СЭТГЭЛИЙН ЗОВУУРЬТАЙ ЭЦЭГ ЭХ,
АСРАН ХАМГААЛАГЧ:
• Хүүхэдтэй адил хариу үйлдэл үзүүлж болно
• Өөрсдийгөө эсвэл хүүхдүүдээ асран халамжлах
чадваргүй болно
• Өөр бусад?

• Танай соёлын онцлогтой холбоотой шинж тэмдэг
бий юу?
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САТ ҮЗҮҮЛЭХ ЗАРЧМУУД

52

Анхдагч хэрэгцээгээ хангах,
үйлчилгээ авахад нь хүүхэд, гэр
бүлд туслах

Харах
Холбох

Сонсох

Асуудлаа даван туулахад нь
хүүхэд, гэр бүлд туслах

Мэдээлэл өгөх
Хүүхэд, гэр бүлийг хооронд нь
болон нийгмийн бусад
дэмжлэгтэй холбох

Холбох
ДЭМБ-ын “Сэтгэлзүйн анхны тусламж: Ажилтнуудад зориулсан удирдамж” гарын
авлагад үндэслэсэн

53
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Аюулгүй байдлыг шалгах

Харах
Look

• Эцэг эх, асран хамгаалагчидтайгаа эргэн
нэгдсэн

Хүүхдийн нэн тэргүүний анхдагч
хэрэгцээ хангагдсан эсэхийг
шалгах

• Анхдагч хэрэгцээгээ хангаж чадсан

• Аюул холдсон, айх хэрэггүй боллоо гэж
мэдэрсэн

Сэтгэл зовуурийн ноцтой хариу
үйлдэл үзүүлж буй хүүхэд, эцэг эх,
асран хамгаалагчийг хайх
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Дэмжлэг хэрэгтэй байж болох
хүүхэд, эцэг эх, асран
хамгаалагч руу очих

Сонсох
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ДАРААХ ТОХИОЛДОЛД ИХЭНХ ХҮҮХЭД
АСУУДЛЫГ ДАВАН ТУУЛЖ ЧАДНА:

• САТ гэх мэт дэмжлэг авсан

54

НЭМЭЛТ ТУСЛАМЖ ДАРААХ ХҮҮХДЭД
ХЭРЭГТЭЙ:

Тэдэнд хэрэгтэй байгаа болон
санаа зовоож буй зүйлийн
талаар асуух

- Сэтгэл нь тайвшрахгүй зовуурилсаар буй
- Зан ааш нь огцом өөрчлөгдөж, сөрөг зан авир
гаргаж буй
- Өдөр тутмын зүйлээ хийж чадахгүй байгаа
- Өөртөө болон бусдад хор учруулж болох

Хүүхэд, эцэг эх, асран
хамгаалагчийн сонсох,
тайвшрахад нь туслах

Хүүхдийн сэтгэл зовуурилсаар байгаа бол
ганцааранг нь аль болох үлдээхгүй байх хэрэгтэй.
Хүүхдийг тайвширтал нь эсвэл бусдаас тусламж авах
боломжтой болтлоо түүнтэй хамт байгаарай.
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ХҮҮХДЭД МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАЛЦАА
ХЭРЭГТЭЙ БОЛ ХЭНД ХАНДАХ ВЭ?

58

Харах
• Анхдагч хэрэгцээ нь хангагдсан эсэхийг харах

Хүүхдийн сэтгэлийн зовуурь ноцтой бол түүнийг
мэргэжлийн байгууллага, хүмүүстэй холбох ёстой.

• Хэн болох, юу хийдэг, хаана ажилладаг, энд юу
хийж байгаагаа тайлбарлах

Танай улс/орон нутагт энэ талаар ямар боломж
байдаг вэ?

ХҮҮХДЭД ҮЗҮҮЛЭХ
СЭТГЭЛЗҮЙН АНХНЫ
ТУСЛАМЖ

• “Сэтгэлзүйн” гэх үгийг болгоомжтой хэрэглэх
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САТ ҮЗҮҮЛЭХ ЗАРЧМУУД
Харах

Сонсох

ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛ РҮҮ ОЧИХ, ХАНДАХ (2)
Харах
Бага насны хүүхэд:
• Хүүхдийн хажууд зэрэгцэн суух, ингэснээр ижил
түвшинд очино

Хэсэг 5: Сэтгэлийн
зовуурьтай хүүхэдтэй
анхлан холбоо тогтоох

57

ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛ РҮҮ ОЧИХ, ХАНДАХ (1)

• Соёлын онцлогт тохиромжтой бол ярилцаж
байхдаа хүүхдийн гар, мөрөнд зөөлөн хүрнэ

60

АНХНЫ ЯРИЛЦЛАГА (1)
Сонсох
• Нөхцөл байдлын талаар аль болох их мэдээлэл
цуглуулах
• Эелдэг байх, асууж шалгаахгүй байх
• Удаан, тайван ярих

Холбох

• Анхааралтай сонсох, анхаарлаа төвлөрүүлэх

• Хүндэтгэлтэй, өрөвч нигүүлсэнгүй байх
• Гэр бүлийн итгэлийг олох
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АНХНЫ ЯРИЛЦЛАГА (2)

64

Сонсох

• Итгэлтэй хүнээ сонгох
• Хүүхэд, түүний гэр бүлтэй хэрхэн харилцах талаар
орчуулагчдаа зааж, зөвлөх

• Хүүхэдтэй ярилцахаас өмнө тэдний эцэг эх, асран
хамгаалагчаас зөвшөөрөл авах

• Үүргээ бүрэн ухамсарласан эсэхийг тодруулах
• Буруутгалгүйгээр ижил асуултыг өөрөөр тавьж,
давхар шалгах

Ямар тохиолдолд энэ дүрмийг мөрдөхгүй байж
болох вэ?
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АНХНЫ ЯРИЛЦЛАГА (3)

ОРЧУУЛАГЧ ХЭРЭГТЭЙ БОЛ:

• Жендэрийн мэдрэмжтэй байх

65

ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ БАЙХ

Сонсох

• Хүүхэд, гэр бүлтэй харилцахдаа жендэрийн
асуудлыг анхаарах

• Тэвчээртэй байх

• Шаардлагатай бол ойролцоо ажиллаж буй
хамтрагчдаасаа тусламж авах

• Сэтгэл хөдлөлийг хүлээн зөвшөөрөх, дэмжих

• Итгэл өгөх
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АНХНЫ ЯРИЛЦЛАГА (4)
Холбох
• Нэн шаардлагатай байгаа хэрэгцээг тодруулж,
түүнийг хангахад анхаарах

• Бодитой, зөв мэдээлэл өгөх
• Үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй холбох
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ХҮҮХДЭД ҮЗҮҮЛЭХ
СЭТГЭЛЗҮЙН АНХНЫ
ТУСЛАМЖ
Хоёр дахь өдөр

ХҮҮХДЭД ҮЗҮҮЛЭХ
СЭТГЭЛЗҮЙН АНХНЫ
ТУСЛАМЖ

70

СЭТГЭЛИЙН ЗОВУУРЬТАЙ ХҮҮХЭДТЭЙ
ХАРИЛЦАХ (2)
• Тэвчээртэй байх, итгэлцэл бүрдүүлэхэд хугацаа
шаардлагатай

• Идэвхтэй сонсох чадвараа сайжруулах:
- Анхаарлаа хандуулах

Хэсэг 7: Хүүхэдтэй
харилцах

- Сонсож байгаагаа харуулах
- Хүүхдийн яриаг дэмжих

Сонсох

- Шүүж цэгнэхгүйгээр хариулт өгөх
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ХОЁР ДАХЬ ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨР
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ИДЭВХТЭЙ СОНСОХ (1)
Сонсох

Хэсэг 7: Хүүхэдтэй харилцах

• “Баталгаажуулах”

Хэсэг 8: Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхэд

• Харилцан ойлголцлыг сайжруулах

Хэсэг 9: Сэтгэлийн зовуурьтай эцэг эх, асран хамгаалагч

• Стресс, хурцадмал байдлыг намжаах

Хэсэг 10: Дадлага ажил

• Асуудлыг шийдвэрлэхэд нь туслах
• Аюулгүй байдал, итгэл найдварын талаарх
мэдрэмжийг нэмэгдүүлэх
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СЭТГЭЛИЙН ЗОВУУРЬТАЙ ХҮҮХЭДТЭЙ
ХАРИЛЦАХ (1)
• Тайвшрахад нь хүүхдэд туслах
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ИДЭВХТЭЙ СОНСОХ (2)
Таван элемент
1. Анхаарлаа хандуулах

• Тайван, зөөлөн ярих
• Зэрэгцэн эсвэл бохирон суух, ингэснээр хүүхэдтэй
ижил түвшинд очино

2. Өөр үгээр орлуулан хэлэх
3. Урам зориг өгөх

• Тохиромжтой бол нүд болон бусад холбоо тогтоох

4. Асуух, тодруулах

• Ойр орчимд буй сэтгэлийн зовуурь үүсгэхээргүй
зүйл юу байна гэдгийг ажиглах

5. Нэгтгэн дүгнэх

• Тайван амьсгалах

Сонсох

Харах
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ИДЭВХТЭЙ СОНСОХ (3)
Анхааралтай хандуулах

Сонсох

Асуух, тодруулах

• Ярилгүйгээр сонсох

• Нээлттэй төгсгөлтэй асуулт ашиглах, Жишээ нь,
“Энэ явдал болоход чи хаана байсан бэ?”

• Саад болох зүйлийг бүгдийг зайлуулах

• Хүүхдийн хандлага, туршлагатай холбоотой
зүйлийг тодруулах

• Яриаг таслахгүй байх

• Биеийн хэлэмжээ анхаарах

• Асууж шалгаахаас зайлсхийх

• Сонсоход учирч болох саад бэрхшээл, сэтгэл
хөдлөлөө ойлгож, хянаж чаддаг байх
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Сонсох
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ИДЭВХТЭЙ СОНСОХ (4)
Өөрийн үгээр орлуулан хэлэх

ИДЭВХТЭЙ СОНСОХ (6)

Сонсох

ИДЭВХТЭЙ СОНСОХ (7)
Нэгтгэн дүгнэх

• Түлхүүр санаа, үгийг давтах

• Тоть биш толь шиг байх

• Ярилцлагын туршид хүүхдийн хэлсэн
зүйлийг эргэцүүлж, дүгнэх

• Сонссон зүйлээ тайлбарлах биш харин дүрслэх

• Хүүхдийн хэлсэн зүйлээс гол гол санааг нь
тодорхойлох

• Хүүхдийн хэлж буй зүйл болон биеийн хэлэмж нь
өөр хоорондоо таарч буй эсэхийг хянах
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Сонсох
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ИДЭВХТЭЙ СОНСОХ (5)

СЭТГЭЛИЙН ЗОВУУРЬТАЙ ХҮҮХЭДТЭЙ
ХАРИЛЦАХ (1)
Сонсох
• Шалгаахгүй байх

Урам зориг өгөх
• Эерэг, халуун дулаан мэдрэмж төрүүлэх

• Анхааралтай, мэдрэмжтэй байх

• Үгэн болон үгэн бус урам зориг

• Хүүхдэд голлон анхаарах

Сонсох

• Хүүхдийн үзүүлж, харуулж болох бүхий л сэтгэл
хөдлөлийг хүлээн зөвшөөрч, дэмжих

Сонсох
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• Гурвалжингийн аргыг хэрэглэх

79

СЭТГЭЛИЙН ЗОВУУРЬТАЙ ХҮҮХЭДТЭЙ
ХАРИЛЦАХ (2)
• Хүүхдийг эцэг эх, гэр бүлтэй нь
нэгтгэх

• Бодитой, тодорхой мэдээлэл
өгөх

Холбох
Холбох

• Үйлчилгээ авах, нийгмийн
дэмжлэг хүртэхэд нь хүүхэд,
гэр бүлд туслах

ТЭМДЭГЛЭЛ:
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ХАВСРАЛТ БОЛОН ТАРААХ МАТЕРИАЛ

86
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ХАВСРАЛТ 1
БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТ
Гаргацтай бөглөнө үү.
Таны нэр
Таны овог
Утасны дугаар
Цахим хаяг
Шуудангийн хаяг

Ажилладаг хот/аймаг

ХИС-д эрхэлж буй ажил

Таны ажлын онцлог юу вэ?
Тохирох хэсэгт √ тэмдэг тавина уу.
Би хүүхэдтэй ажилладаг багш, хүүхдэд ээлтэй орчны сургагч багш эсвэл бусад
мэргэжилтэнтэй ажилладаг.
Би хүүхэдтэй ажилладаг.
Би эцэг эхчүүд, асран хамгаалагчидтай ажилладаг.
Би хүүхэд хамгааллын менежер/зөвлөх/зохицуулагчаар ажилладаг.
Би өөр салбарт (эрүүл мэнд, боловсрол гэх мэт) менежер/зөвлөх/зохицуулагчаар
ажилладаг.
Би ХИС-гийн олон улсын тусламжийн багийн гишүүн.
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Хүүхэд хамгаалал/нийгэм-сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх
чиглэлээр хэр хугацаанд ажилласан бэ?
Тохирох хэсэгт √ тэмдэг тавина уу.
10-с дээш жил
5-10 жил
2-5 жил
6 сараас 1 жил
6 сараас бага
Энэ чиглэлээр ажиллаж байгаагүй
Хүүхэд, эцэг эх эсвэл асран хамгаалагчтай хэдий хугацаанд ажилласан бэ?
Тохирох хэсэгт √ тэмдэг тавина уу.
10-с дээш жил
5-10 жил
2-5 жил
6 сараас 1 жил
6 сараас бага
Хүүхэд, эцэг эх эсвэл асран хамгаалагчтай ажиллаж байгаагүй
Хүүхэд хамгаалал/нийгэм-сэтгэлзүйн дэмжлэг/бусад салбар дахь өөрийн хийдэг ажлаа танилцуулна
уу.

Хүүхэд хамгаалал/нийгэм-сэтгэлзүйн дэмжлэг/бусад салбарт ажиллаж байсан туршлагаа бичнэ үү.
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Доорх өгөгдлүүдийг уншаад, өөрт тохирох хэсэгт √ тэмдэг тавина уу.
Би нийгмийн ажилтан/сэтгэл судлал/хүүхдийн хөгжил/эсвэл үүнтэй төстэй чиглэл (.................
бичих)-ээр их сургууль дүүргэсэн.
Би их сургууль эсвэл коллежид сурч байхдаа хүүхдийн сэтгэлзүй/нийгмийн ажлын
чиглэлээр нэгээс олон хичээл сонгон судалж байсан, гэхдээ энэ чиглэлээр зэрэг
хамгаалаагүй.
Би их сургууль эсвэл коллежид сурч байхдаа хүүхдийн сэтгэлзүй/нийгмийн ажлын
чиглэлээр хичээл судалж байгаагүй.
Мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийн үүднээс нийгмийн ажил/сэтгэл судлал/хүүхдийн
хөгжлийн чиглэлээр сургалтад хамрагдаж байсан.
Би нийгмийн ажил/сэтгэл судлал/хүүхдийн хөгжлийн чиглэлээр ямар нэгэн сургалтад
хамрагдаж байгаагүй.
Доорх өгөгдлүүдийг уншаад, өөрт тохирох хэсэгт √ тэмдэг тавина уу.
Гамшиг, онцгой байдлын дараа яаралтай авах арга хэмжээний хүрээнд хүүхдэд САТ
үзүүлэх ажлыг би онцгойлон дэмждэг.
Ялгаатай нөхцөл болон манай бүс/орон нутагт сургалт явуулах боломжтой багийг ХИСгийн хүүхэд хамгааллын ажилтнуудаас бүрдүүлэх санааг би онцгойлон дэмждэг.
Доорх өгөгдлүүдийг уншаад, өөрт тохирох хэсэгт √ тэмдэг тавина уу.
САТ үзүүлэх энэхүү сургалтад хамрагдсаны дараа хөдөө орон нутагт энэ чиглэлээр сургалт
зохион байгуулах ажилд оролцоно.
САТ үзүүлэх энэхүү сургалтад хамрагдсаны дараа жилд 2-3 удаа томилолтоор хөдөө орон
нутагт ажиллах боломжтой.
САТ үзүүлэх энэхүү сургалтад хамрагдсаны дараа жилд нэг удаа САТ үзүүлэх үйл ажиллагаанд
ажил мэргэжлийн хүрээнд оролцоно.
Орон нутагт ажиллах боломжгүй.
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ХАВСРАЛТ 2

ГЭРЧИЛГЭЭ

Суурин төлөөлөгчийн зөвшөөрөлд үндэслэн
“ХҮҮХДЭД ҮЗҮҮЛЭХ СЭТГЭЛЗҮЙН АНХНЫ ТУСЛАМЖ”
сэдэвт сургалтад хамрагдсан

___________________овогтой_____________________Танд
хүүхдэд сэтгэлзүйн анхны тусламж үзүүлэх мэдлэг,
чадвар эзэмшсэнийг батлан, энэхүү гэрчилгээг олгов.

Суурин төлөөлөгийн нэр, гарын үсэг
Тамга
Огноо
(Өдөр, сар, жил)
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ХАВСРАЛТ 3
ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮНИЙ ЖАГСААЛТ
Эхний өдөр

Хоёр дахь өдөр

Хэсэг 1:
• 1-9 дэх слайд
• Бүртгэлийн хуудас (оролцогчийн тоогоор)
• Дэлгэц цаас, маркер
• Тараах материал 1 болон “ХИС-гийн Хүүхэд
хамгааллын бодлогын тараах материал 3 (тус
бүрийг оролцогчийн тоогоор)
• Оролцогч бүрт хавтас

Хэсэг 7:
• 66-68 дахь слайд
• Баяртай, ууртай, гунигтай, сэтгэл зовнисон,
бодлогоширсон зэрэг аль нэг сэтгэл
хөдлөлүүдийг нэг нэгээр нь зурсан эсвэл
бичсэн цаасны хэсэг (оролцогчийн тоогоор)
• Бал, цаас
• Дэлгэц цаас, маркер

Сэргээх/идэвхжүүлэх дасгал:
• Хоосон лонх
• Бал эсвэл түүнтэй ижил хэмжээтэй шулуун
саваа
• Бүдүүн эсвэл ноосон утас

Хэсэг 8:
• 69-79 дэх слайд
• Дэлгэц цаас, маркер
• Бал, цаас
• Инээмсэглэсэн нүүр зурсан хуруун хүүхэлдэй,
зөөлөн тоглоом эсвэл ороолт (хэд хэдэн
ширхэг)

Хэсэг 2:
• 10-18 дахь слайд
• Бал, цаас
Хэсэг 3:
• 19-41 дэх слайд
• Дэлгэц цаас, маркер
• Бал, цаас
Хэсэг 4:
• 42-55 дахь слайд
• Тараах материал 4: “Орон нутгийн нөөцийн
жагсаалт”
Хэсэг 5:
• 56-65 дахь слайд
• Бал, цаас
• Хүүхэлдэйн кино 1
Хэсэг 6:
• Бал, цаас
• Бөмбөг
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Сэргээх/идэвхжүүлэх дасгал:
• Нэг эсвэл хоёр ширхэг даавуу эсвэл бүтээлэг
Хэсэг 9:
• Хүүхэлдэйн кино 2
• Дэлгэц цаас, маркер
• Бал, цаас
• Тараах материал 5: “Эцэг эхчүүдэд өгөх
зөвлөмж” (оролцогчийн тоогоор)
Хэсэг 10:
• Дэлгэц цаас, маркер
• Үнэлгээний хуудас (оролцогчийн тоогоор)
• Гэрчилгээ (оролцогчийн тоогоор)

ХАВСРАЛТ 4
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС
Үнэлгээний хуудсыг бөглөнө үү. Таны өгсөн бодитой үнэлгээ дараа дараагийн сургалтыг сайжруулахад
чухал үүрэгтэй.
5 - Маш сайн;
4 – Сайн;
3 – Хангалттай;
2 – Боломжийн;
1 - Сайн биш;
ХБ - Хариулах боломжгүй

Чиглэл

Үнэлгээ, санал

Үзэл баримтлал, онол

Үзэл баримтлал, онолын хэсэг нь таны ажилтай холбоотой байсан уу? Доорх
хувилбаруудаас сонгон дугуйлна уу.

5

4

3

2

1

ХБ

Санал:

Жишээ, кейсүүд

Ашигласан жишээ, кейсүүд оновчтой байсан уу? Доорх хувилбаруудаас
сонгон дугуйлна уу.

5

4

3

2

1

ХБ

Санал:

Хүүхэлдэйн кино
болон слайдан
танилцуулгууд

Хүүхэлдэйн кино болон слайдан таницуулгууд оновчтой байсан уу? Доорх
хувилбаруудаас сонгон дугуйлна уу.

5

4

3

2

1

ХБ

Санал:
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Чиглэл

Үнэлгээ, санал

Оролцоо

Та хэр идэвхтэй оролцсон бэ?

5

4

3

2

1

ХБ

Санал:

Оролцогчдын
харилцаа холбоо

Бусад оролцогчтай хамтран ажиллах уур амьсгал үр өгөөжтэй байсан уу?

5

4

3

2

1

ХБ

Санал:

Сургагч багшийн
чадвар

Сургагч багшийн ур чадвар ямар байсан бэ?

5

4

3

2

1

ХБ

Санал:

Сургалтын
хэрэглэгдэхүүн,
техник хэрэгсэл

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн, техник хэрэгсэл ямар байсан бэ?

5

4

3

2

1

ХБ

Санал:

Бусад санал

Танд баярлалаа.
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ТАРААХ МАТЕРИАЛ 1
СУРГАЛТЫН СЭДЭВЧИЛСЭН ХӨТӨЛБӨР

ХҮҮХДЭД ҮЗҮҮЛЭХ СЭТГЭЛЗҮЙН АНХНЫ ТУСЛАМЖ
Сургалтын сэдэвчилсэн хөтөлбөр

ЭХНИЙ ӨДӨР
8:30 – 9:00

Хэсэг 0: Бэлтгэл ажил

Бүртгэл

9:00 –10:30

Хэсэг 1: Танилцуулга

1.
2.
3.
4.
5.

Нээлт, сургалтын хөтөлбөрийн
танилцуулга
Тухайн өдрийн сургалтын хөтөлбөрийн
танилцуулга
Зорилго
Сургалтын дүрэм
ХИС-гийн танилцуулга (сонголтоор)

10:50 – 11:00

Завсарлага

10:50 – 11:00

Сэргээх/идэвхжүүлэх дасгал

11:00 – 11:15

Хэсэг 2: Хүүхдэд зориулсан
САТ гэж юу вэ?

1.

Хүүхдэд зориулсан САТ-ийн
танилцуулга

11:15 – 13:00

Хэсэг 3: Хүнд нөхцөл ба
хүүхдүүдийн хариу үйлдэл

1.
2.

Кейс жишээ: Сургуульд гал гарах
Стресстэй үйл явдалд хүүхдийн үзүүлэх
хариу үйлдэл

13:00 - 14:00

Завсарлага

14:00 - 15:00

Хэсэг 4: САТ хэрэгтэй
хүүхдүүдийг илрүүлэн тогтоох
болон САТ үзүүлэх зарчмууд

1.
2.

САТ хэрэгтэй хүүхдүүдийг илрүүлэх
САТ үзүүлэх зарчмууд

15:00 - 16:00

Хэсэг 5: Сэтгэлийн зовуурьтай
хүүхдүүдтэй анхлан холбоо
тогтоох

1.
2.

Хүүхэлдэйн кино 1
Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдүүдтэй
анхлан холбоо тогтоох

16:00 - 16:30

Завсарлага

16:30 - 17:45

Хэсэг 6: Дүрийн тоглолт

1.

Дүрийн тоглолт

17:45 - 18:00

Дүгнэлт
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ХОЁР ДАХЬ ӨДӨР
8:30 –10:30

Хэсэг 7: Хүүхэдтэй харилцах

1.
2.
3.
4.
5.

10:50 – 11:00

Завсарлага

10:50 – 11:00

Сэргээх/идэвхжүүлэх дасгал

11:00 – 13:00

Хэсэг 8: Сэтгэлийн зовуурьтай
хүүхдүүд

1.
2.
3.

13:00 - 14:00

Завсарлага

14:00 - 14:15

Сэргээх/идэвхжүүлэх дасгал

14:15 - 15:45

Хэсэг 9: Сэтгэлийн зовуурьтай эцэг
эх, асран хамгаалагч

1.
2.
3.

15:45 - 16:00

Завсарлага

16:00 - 17:15

Хэсэг 10: Дадлага ажил

17:15 - 17:40

Үнэлгээ, дүгнэлт, хаалт

96 | Хавсралт болон тараах материал |

1.

Зан байдлын мэндчилгээ
Хоёр дахь өдрийн сургалтын
танилцуулга
Эхний өдрийн сургалтын дүгнэлт
Хүүхэдтэй харилцах 1
Хүүхэдтэй харилцах 2

Хэвийнчлэх, ерөнхийлөх
Сэтгэлийн зовуурьтай хүүхдүүдтэй
харилцах арга техник
Хүүхэдтэй харилцах дадлага хийх

Хүүхэлдэйн кино 2
Эцэг эх, асран хамгаалагчийн хариу
үйлдэл
Эцэг эх, асран хамгаалагчтай
харилцах
САТ үзүүлэх дадлага

ТАРААХ МАТЕРИАЛ 2
НЭР ТОМЬЁОНЫ ТАЙЛБАР
Энд дурьдсан бүх нэр томьёог энэхүү сургалтын гарын авлагад ашиглаагүй боловч сургагч багш нарын
мэдвэл зохих бүх нэр томьёог тайлбарласан болно.
Цочирдом үйл явдалд үзүүлдэг сэтгэлзүйн ихэнх хариу үйлдэл, тодруулбал хүнд хэцүү зүйл тохиолдоход
сэтгэл өвдөж шаналах нь хэвийн зүйл юм. Энэхүү зовуурь шаналлыг ихэнх хүн амжилттай даван туулдаг
бөгөөд цөөн хэсэгт нь удаан хугацаанд үргэлжлэх гэмтэл болдог.
Цочирдом үйл явдлаас улбаалан ихэнх хүн, тэр дундаа хүүхдүүд их, бага хэмжээгээр сэтгэл зовуурилна. Гэвч
зохих тусламж дэмжлэг үзүүлсэн тохиолдолд энэхүү өвчин бүрэн эдгэнэ. Хүүхдүүд болон тэдний асран
хамгаалагчдыг хүнд хэцүү нөхцөлөөс гарах, удаан хугацаанд үргэлжлэх сэтгэцийн өвчин үүсэх эрсдэлийг
бууруулахад нийгмийн анхдагч дэмжлэгийн чанар тун чухал нөлөөтэйг сүүлийн үеийн судалгаанууд
харуулж байна. Сэтгэлийн зовуурь, шаналлаа мартаж болох ч урт хугацаанд хүний зан байдалд ямар нэгэн
нөлөө илэрч магадгүйг санаарай.
Хүнд нөхцөлийг даван туулах, дасан зохицох тэвчээр хатуужил, чадвар хүүхдүүдэд байдгийг мэргэжилтнүүд
мартаж болохгүй1. Гэхдээ цочирдом үйл явдлын хүүхдийн хөгжилд үзүүлэх нөлөөг анзаарахгүй орхиж
болохгүй бөгөөд “гэмтсэн” эсвэл “тэсвэр хатуужилтай” хэмээх нэр томьёо, ангилалд болгоомжтой хандах
ёстойг сүүлд хийсэн судалгаанууд харуулж байна. Соёл, шашин, нөхцөл байдал, өмнөх туршлага, нас, зан
чанарын онцлогоос хамааран хүүхэд, өсвөр насныхан бүхий л нөхцөл байдалд ялгаатай хариу үйлдэл
үзүүлдэг2.
Мөн бодит нөхцөл байдалд “САТ” гэх нэр томьёог болгоомжтой хэрэглэх ёстой. “Сэтгэлзүйн” гэх үгийг
сонссон ихэнх хүн сэтгэцийн өвчинтэй хольж хутгадаг. Олон улс оронд сэтгэцийн өвчнийг гутамшиг гэж
үзэх хандлага түгээмэл учраас тухайн хүүхэд болон түүний гэр бүл тусламж авахаас зайлсхийж магадгүй.
Зарим оролцогчийн хувьд сэтгэц заслын тухай яриагүй учраас “САТ” гэсэн нэр томьёог хэрэглэх нь зүйтэй
хэмээн бодож болох юм. ХИС ДЭМБ-аас гаргасан нэр томьёог ашигладгийг энд сануулахад илүүдэхгүй.
Мэргэжлийн бус хүмүүстэй харилцахдаа “гэмтэл”, “гэмтсэн” гэх мэт анагаах ухааны агуулга бүхий нэр
томьёог хэрэглэхээс зайлсхийх нь зүйтэй. Иймэрхүү нэр томьёо хэрэглэх нь хүмүүсийг айлгах бөгөөд
таагүй, сөрөг ангилалд хамруулж, өрөвдмөөр байдалд оруулсан мэт сэтгэгдэл тэдэнд төрүүлж болзошгүй.
“Сэтгэлийн зовуурь (distress)”, “Сэтгэлийн хүнд зовуурь шаналгаа (acute distress)” гэх нэр томьёог хүнд,
хэцүү үйл явдлын дараа үүсэх тодорхой бус сэтгэлзүйн нөлөөллийн үед хэрэглэдэг. Тодруулбал, энэ нь
ямар нэг нарийвчилсан оношилгоо шаардлагатай синдром биш. Харин уурлаж цухалдах, уйлж гашуудах,
унтаж чадахгүй байх, хоолонд муудах, бусдаас хөндийрөх, анхаарлаа төвлөрүүлж чадахгүй байх зэрэг
асуудалтай холбоотой бөгөөд эдгээр нь зохих ёсны анхаарал халамж тавихад бага багаар алга болдог.

Байгууллага хоорондын байнгын хороо (2007). Гамшиг, онцгой байдлын үеийн сэтгэцийн эрүүл мэнд
болон нийгэм-сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх БХБХ-ын удирдамж. http://www.who.int/mental_health/emergencies/9881424334445/en
2
Финүс, Стэйнбэрг, Лэйнэ болон бусад (2009). Хүүхэд болон өсвөр насныханд зориулсан ЦГДСЭ-гийн
оношлогооны шалгуур үзүүлэлт: Хөгжлийн хандлага болон зөвлөмжүүд. http://www.academia.edu/1201576/Pynoos_
Steinberg_Layne_et_al._2009._ DSM-V_PTSD_diagnostic_criteria_for_children_and_adolescents_A_developmen- tal_
perspective_and_recommendations
1
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“Гамшиг, онцгой байдал (emergency)” гэдгийг хүүхдийн бие болон оюуны эрүүл мэнд, хөгжилд аюул
занал учруулж болох зэвсэгт мөргөлдөөн, байгалийн гамшиг, нийгмийн болон хууль эрхзүйн хэм
хэмжээний доголдол гэх мэт нөхцөл байдал үүссэн, үүнийг даван туулах хүчин чадал, нөөц нь орон
нутгийн боломжоос хэтэрсэн эсвэл хангалтгүй байхыг хэлнэ3.
“Хямрал (crisis)” гэх нэр томьёог үүссэн нөхцөл байдлыг даван туулахад тухайн хүний туршлага болон
дасан зохицох арга барил нийцэхгүй байгаа үед хэрэглэдэг. Хямрал гэнэтийн бөгөөд хүчтэй байж болох
ч бас бага багаар аажим үүсэж болно.
“Гэмтэл (trauma)” гэсэн нэр томьёо нь стресстэх, сэтгэл тавгүй байх сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлнэ. Хүний
аюулгүй байх, бүхэл цогц байх мэдрэмжийг үгүй хийх сүйрэл, цочирдом үйл явдлаас болж гэмтэл үүсдэг.
Энэ үед тухайн хүн үүссэн нөхцөлийг даван туулах чадваргүй болдог.
“Гэмтсэн (traumatised)” гэх нэр томьёо нь “гэмтэл” гэдэг үгийн тэмдэг нэр юм. Гэмтсэн хүн гэдэг нь дан
болон хавсарсан гэмтэлд өртсөн хүнийг хэлнэ. Цочирдом үйл явдлыг туулсан хүн бүрийг гэмтсэн гэж үзэж
болохгүй. Сэтгэлийг маш их хөндүүрлүүлсэн, зовоож тарчлаасан эсвэл шоконд оруулахуйц үйл явдлаас
болж гэмтэл үүсэх бөгөөд улмаар энэ нь сэтгэц хийгээд бие махбодид урт хугацаанд сөрөг нөлөө үзүүлж
болзошгүй.
“Гэмтлийн дараах стрессийн хам шинж (Posttraumatic Stress Disorder - PTSD)” гэх нэр томьёог нэг эсвэл
түүнээс олон тооны цочирдом үйл явдлын дараа үүссэн сэтгэлзүйн ноцтой шок болж илэрдэг сэтгэц
хийгээд сэтгэл санааны байнгын стрессийг оношлоход хэрэглэдэг. Энэ нь тодорхой шинж тэмдгүүдээр
илэрхийлдэг. Мэргэжлийн хүний зохих ёсоор тавьсан оношгүйгээр энэхүү нэр томьёог хэрэглэж хэрхэвч
болохгүй. Мөн үүнийг “Стрессийн ноцтой хам шинж” гэх мэт сэтгэлзүйн өөр ойлголтуудтай хольж
болохгүй.
“Стрессийн ноцтой хам шинж (Acute Stress Disorder - ACD)” гэмтэл авсан эхний сард илэрч болно.
Энэхүү хам шинжийг тодорхойлох шинж тэмдгүүд нь гэмтлийн дараах стрессийн хам шинж илрэх
үеийнхтэй адил. Гэхдээ стрессийн ноцтой хам шинжийн үед хаана байгаагаа мэдэхээ болих эсвэл махан
биеэсээ тасран одсон мэт мэдрэмж төрдөг. Зарим тохиолдолд, стрессийн ноцтой хам шинж нь гэмтлийн
дараах стрессийн хам шинж болж хувирдаг бөгөөд шинж тэмдгүүд нь нэг сарын дараа мэдэгдэхээ болино4.
Цочирдом үйл явдлаас улбаалсан ноцтой стрессээс болж үүсдэг сэтгэцийн өвчин болон сэтгэл санааны
хурц хариу үйлдлүүдэд клиник сэтгэл гутрал, сэтгэлийн түгшүүр зэрэг орно.
Нийгмийн дэмжлэг гэдэг нь нийгмийн сүлжээ болох гэр бүл, найз нөхөд, хамт ажилладаг хүмүүс болон
багш нар гэх мэт хүмүүсийн тухайн хүнд үзүүлж буй анхаарал халамж юм.

Хүүхдийг Ивээх Сан (2010). Хүүхдийг Ивээх Сан Хүүхэд Хамгаалал: Бүх төрлийн дарамт, үл хайхралт,
хүчирхийлэл болон мөлжлөгийн эсрэг арга хэмжээ авах.
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/child-protection-taking-action- against-all-forms-abuse-neglect-violence-and-exploitation-cpi
4
ГДХШ-ийн Үндэсний Сүлжээ, http://www.ptsd.va.gov
3
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ТАРААХ МАТЕРИАЛ 3
ХИС-ГИЙН
ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГО
Хүүхдийг хамгаалах дүрэм
ХИС дараах зүйлийг хийнэ гэдгээ амлаж байна:
1. Хүүхэд хүчирхийллийн талаар ямар нэгэн зүйл ярьсан тохиолдолд үүнд нухацтай хандаж, хүүхдэд
тусална. Хүчирхийлэл үйлдсэн хүн нь ХИС-гийн ажилтан бол хүчирхийллийг даруй таслан зогсооно.
2. Хүүхдийг ямар нэгэн зүйлд оролцуулахдаа түүний аюулгүй байдлыг ямагт хангана. Мөн эцэг эхээс нь
заавал бичгээр зөвшөөрөл авна.
3. Хүүхдийн түүх бичих, зураг авах, бичлэг хийхдээ түүнийг хүндэтгэн хандана. Эдгээр материалыг
бэлгийн дур сонирхлыг өдөөсөн бус эсвэл хүүхдийг ичгэвтэр байдал болон эрсдэлд оруулахгүй
байхаар бэлтгэхэд дээд зэргээр анхаарна.
4. Хүүхдийн нэр, хаягийг буруу зорилгоор ашиглах боломжийг хаах зорилгоор хүүхдийн хувийн
мэдээллийг авахдаа нууцлалыг сайтар хангана.
ХИС дараах зүйлийг хийхгүй гэдгээ амлаж байна:
5. Цохих, зодох, чимхэх гэх мэт ямар нэгэн байдлаар хүүхдийг бие махбодын хувьд хүчирхийлэхгүй
байх
6. Хүүхдийг ичээх, доромжлох, тэдэн үрүү хашгирах, хараалын үг хэлэх эсвэл бусад төрлийн сэтгэл
санааны дарамт учруулах
7. Хүүхдэд таагүй сэтгэгдэл төрүүлэх, буруу зүйл хийх, хэрэг төвөгт холбогдоход нөлөөлөхүйц
зөвлөгөө өгөх
8. Хүүхэдтэй бэлгийн харьцаанд орох эсвэл сексийн холбогдолтой зүйл ярих, ширтэх, биед нь хүрэх
зэргээр бэлгийн харьцаанд уруу татах
9. Тусламжийн хариуд ямарваа нэг зүйл шаардахгүй байх. Тусалсныхаа хариуд мөнгө авах, бэлгийн дур
сонирхлоо хангах үйлдэл хийх, эсвэл бидний төлөө ажиллахыг шаардахгүй. Хүүхдийн төлөө хийж
буй бидний бүхий л үйл ажиллагаа үнэ төлбөргүй байна.
10. Нэг эсвэл нэг хэсэг хүүхдийг бусдаас илүүд үзэх эсвэл ялгаварлан гадуурхах
11. Тусалж буй хүүхэдтэйгээ хамт нэг оронд унтах
12. Хүүхдийн аюулгүй байдалд нэн шаардлагатай биш бол тусалж буй хүүхэдтэйгээ нэг өрөөнд унтах.
Хэрэв үнэхээр шаардлагатай бол удирдлагаас зөвшөөрөл авна.
13. Машин, өрөө эсвэл гэрт нь хэтэрхий их цагийг хүүхэдтэй хамтдаа өнгөрөөх, мөн хүүхдийг гэртээ
хонуулах
14. Хүүхэд хүчирхийлэлд өртсөн бол эцэг эх, хүчирхийлэгч болон албан тушаалтантай ямарваа нэгэн
зүйлийг тохиролцож, буулт хийх
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ТАРААХ МАТЕРИАЛ 4
ОРОН НУТГИЙН НӨӨЦИЙН ЖАГСААЛТ
Энэхүү жагсаалтыг сургагч багш боловсруулна.
Хүүхэд, эцэг эх, асран хамгаалагчдад шаардлагатай дэмжлэг, үйлчилгээ үзүүлэх үүднээс тэдэнтэй холбох
байгууллагууд, тэдгээрийн ажилтнуудын нэрсийг жагсаалтад багтаана.
Орон нутаг дахь холбон зуучлах механизмын талаар дурьдахаас гадна заавал холбон зуучлахгүйгээр авч
болох үйлчилгээг жагсаалтад оруулна.
Төрийн байгууллага агентлагууд:
Цагдаа болон хууль сахиулах байгууллагууд:
Иргэний нийгмийн байгууллагууд:
НҮБ-ын байгууллагууд:
Эмч нар:
Сэтгэлзүй болон сэтгэцийн эрүүл мэндийн дэмжлэг:
Шашны дэмжлэг:
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ТАРААХ МАТЕРИАЛ 5
ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨГӨӨ
Таны хүүхдэд дараах
шинж илэрвэл:

Дараах зүйлийг ойлгоно:

Ингэж туслаарай:

Нялх болон хөлд орох насны хүүхэд
Унтаж чадахгүй байх,
унтахыг хүсэхгүй байх,
ганцаараа унтаж чадахгүй
байх, хар дарж зүүдлэн
сэрэх

Ямар нэг муу зүйл эцэг/
эхэд тохиолдох вий гэж
санаа зовох

• Тоглох эсвэл ямар
нэгэн зүйл хийхийг
хүсэхгүй байх
• Баяртай, гунигтай
гэх зэргээр ямар
нэгэн сэтгэл хөдлөл
илэрхийлэхгүй байгаа
юм шиг санагдах

• Хүүхэд айсан үедээ түүнд аюулгүй
тайван мэдрэмж төрүүлдэг
хүмүүстэйгээ хамт байхыг хүсдэг.
Эцэг, эх нь байхгүй бол хүүхдийн
санаа зовдог. Хэрэв ямар нэгэн
гамшгийн үеэр хүүхдээсээ салж
төөрч байсан бол дараа нь ч гэсэн
хүүхэд ганцаараа унтахад тэрхүү
мэдрэмж төрдөг.
• Хүн унтахдаа ямар нэгэн зүйл
хийдэггүй учраас аливаа зүйлийг
бодож санаж байдаг. Хүүхэд айдаг
зүйлээ байн байн зүүдэлдэг учир
унтахаас айдаг байж болно.
• Хүүхэд албаар ингээгүй гэдгийг
ойлгох хэрэгтэй.
• Ямар нэгэн аюултай зүйлтэй
учирсныхаа дараа айх нь хэвийн
зүйл.
• Гамшгийн үед хайртай хүмүүсээсээ
салж төөрсөн хүүхдийн хувьд
айдас маш хүчтэй илэрнэ.

• Боломжтой бол хүүхдээ хажуудаа авч
унтаарай. Гэхдээ энэ удаад л хамт унтаж
байгаа гэдгийг хүүхдэд ойлгуулна.
• Унтлагын дэглэм барьж болно. Унтахаас
нь өмнө хүүхэддээ үлгэр ярьж өгөх, тэвэрч
эрхлүүлэх, хамтдаа залбирах гэх зэрэг зүйл
хийнэ. Ийм зүйлийг орой бүр унтахаас
нь өмнө хийнэ гэдгийг хүүхдэд хэлнэ.
Ингэснээр хүүхэд тэрхүү дэглэмд дасна.
• Хүүхдээ тэврээд түүнд аюулгүй байна,
хажуунаас нь холдохгүй хамт байна гэдгээ
хэлнэ.
• Хэдийгээр үүнд нэлээд цаг хугацаа хэрэгтэй
ч хүүхэд аюулгүй байгаагаа мэдэрсэн
нөхцөлд сайн унтаж чадна.

• Та болон хүүхэд тань яг одоо аюулгүй байна
гэдгийг хүүхдэд ойлгуулна.
• Хэрэв аюултай байдалд байсаар байгаа бол
хүүхдийг айлгахгүй байлгах үүднээс хийж
буй зүйлийнхээ талаар түүнд ярина.
• Танд ямар нэгэн зүйл тохиолдвол хүүхдээ
асарч халамжлах өөр хүнийг олоорой. Энэ
нь таны санааг бага ч гэсэн амраана.
• Айдас төрүүлсэн зүйлийг бодуулахгүй байх
үүднээс хамтдаа ямар нэгэн зүйлийг хийнэ.
Жишээ нь, ном унших, дуу дуулах гэх зэргээр
хүүхдийн дуртай зүйлийг хамтдаа хийж
болно.
• Хүүхдэд та хэрэгтэй. Маш олон
• Хүүхдийнхээ хажууд суугаад мөрөөр тэвэр
зүйл тохиолдож, хүүхэд маш
эсвэл өвөр дээрээ тэврэн сууна. Түүнийг
аймаар санагдаж, цочирдсон байж
хайрлаж хамгаалж байгаагаа хүүхдэд
магадгүй.
мэдрүүлээрэй. Хэрэв чадвал мэдэрч буй
• Сэтгэл зовуурилсан үедээ
зүйлээ илэрхийлэн гаргахад нь хүүхэддээ
хүүхдүүдийн зарим нь орилж
тусална. Уйтгарлах, уурлах, санаа зовох
хашгирдаг бол зарим нь юу мэдэрч
зэрэг нь хэвийн зүйл болохыг хүүхдэд
байгаагаа харуулдаггүй. Ямар ч
ойлгуулахыг хичнээ. Ингэхдээ “Миний хүү
байдлаар хариу үйлдэл үзүүлж
юу ч хиймээргүй байна уу? Гуниглаад байгаа
байлаа ч хүүхдэд таны хайр
юм уу? Зүгээр дээ, гуниглаж болно. Би чиний
халамж хэрэгтэй.
хажууд байх болно.” гэж хэлж болно.
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Таны хүүхдэд дараах
шинж илэрвэл:

Дараах зүйлийг ойлгоно:

Ингэж туслаарай:
• Айдас төрүүлсэн зүйлийг бодуулахгүй байх
үүднээс хамтдаа ямар нэгэн зүйлийг хийнэ.
Жишээ нь, ном унших, дуу дуулах гэх зэргээр
хүүхдийн дуртай зүйлийг хамтдаа хийж
болно.

Их уйлах

• Гамшиг, хямралт байдлаас болж
танай гэр бүл маш олон зүйлтэй
учирсан байх. Тиймээс хүүхэд айж
уйлах нь хэвийн зүйл.
• Хүүхдээ тайвшруулахын зэрэгцээ
гуниглаж буйд нь хүлээцтэй
хандвал хүүхэд энэ хэвээр байсан ч
түүнд тусалж байгаа хэрэг.
• Хэрэв та өөрөө айж цочирдсон,
гуниглаж гутарсан бол тусламж
дэмжлэг авахыг хичээгээрэй. Учир
нь та эрүүл саруул, амар амгалан
байж хүүхэд мөн тийм болно.

• Айдас түгшүүрээ илэрхийлэхэд нь хүлээцтэй
хандана.
• Мэдэрч буй зүйлээ илэрхийлэхэд нь хүүхдэд
тусалж, учрыг нь тайлбарлана. Ингэхдээ
“Миний хүү айж байна уу? Маш хэцүү олон
зүйл тохиолдлоо шүү дээ.” гэж хэлж болно.
• Хүүхдийнхээ хажууд суух, тэврэх, илүү
анхаарал хандуулах, олон цагийг хамтдаа
өнгөрүүлэх зэргээр хүүхдээ дэмжинэ.
• Ирээдүйд итгэхэд нь хүүхдэд тусална.
Амьдрал үргэлжилнэ, ах дүү, хамаатан
садантайгаа уулзах, найз нөхөдтэйгээ тоглох
гэх мэт сайн сайхан зүйл тохионо гэдгийг
хүүхдэд хэлж ойлгуулна.
• Өөрийгөө ч мөн анхаарч халамжлаарай.

Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүд
Аймшигтай явдал дахин
болох вий гэдгээс айх

• Аймшигтай явдал дахин болох
• Болсон явдал болон түүний талаарх дурсамж
вий гэхээс айх нь хэвийн зүйл
ялгаатай болохыг тайлбарлана.
бөгөөд хүүхэд аюулгүй гэдгийг
• “Бороо орж байгаа ч хар салхи болохгүй.
мэдрэх хүртэл нэлээд хугацаа
Аянга цахихаас айх зүйлгүй, учир нь хар
шаардагдана.
салхи шиг хүчтэй биш.” гэж хүүхдэд хэлнэ.
• Аймшигтай зүйлийг эргэн санахаас • Зурагт, радио, компьютерээр гамшгийн
хүүхдийг хамгаалах, тайвшруулах
талаарх мэдээлэл дамжуулахад уг зүйл
нь хамгийн чухал.
дахин болох вий гэж айдаг учраас хүүхдийг
тэдгээрээс аль болох хол байлгана.

• Энэ насны хүүхдүүд
нас барсан хүн эргэж
ирэхгүй гэдгийг
ойлгохгүй. Тэдэнд
“ид шидийн бодол”
байдаг бөгөөд тэдний
бодлоос болж тухайн
хүн нас барсан эсвэл
нас барсан хүн буцаж
ирнэ гэдэгт итгэдэг
байж магад.
• Тэжээвэр амьтнаа
алдах, дуртай
тоглоомоо гээхэд тэд
их шаналдаг.

• Хуурамч итгэл найдвар өгөлгүйгээр • Хүүхдийн мэдэхийг хүссэн зүйлийг анхаарч,
үхэл хагацлын бодит үнэний талаар
түүнээс санаа авах хэрэгтэй. Тэдний асуултад
хүүхдийн насанд тохируулан
ойлгомжтой хариулж, олон асуулт тавьсан ч
тайлбарлана.
цааргалахгүйгээр хариулна.
• Тэжээвэр амьтнаа алдах эсвэл
• Гашуудах, салах ёс хийх үйл ажиллагаанд
хайртай тоглоомоо гээснээс үүдэн
оролцуулж болно.
хүүхдийн мэдэрч буй зүйлийг
• Сайхан дурсамжаа санах, лаа асаах, мөргөж
дарах гэж оролдох нь түүнд тус
залбирах зэргээр өөрийнхөөрөө салах ёс
болохгүй.
хийхийг нь хүүхдэд зөвшөөрнө.

102 | Хавсралт болон тараах материал |

Таны хүүхдэд дараах
шинж илэрвэл:

Дараах зүйлийг ойлгоно:

Ингэж туслаарай:
• Үнэнийг хэлнэ. Ингэхдээ “Пеппер эргэж
ирэхгүй. Гэхдээ ямар сайн нохой байсныг нь
үргэлж санаж, ярьж байх болно.” гэх байдлаар
хэлж болно. Бас “Пепперийг хэн ч аврах
боломжгүй байсан гэж гал сөнөөгч хэлсэн.
Энэ чиний буруу биш. Түүнийг маш их санаж
байгааг чинь ойлгож байна.” гэсэн ч болно.

Юу ч ярихгүй байх,
• Уурлаж бухимдах, уйтгарлаж
• Ялгаатай сэтгэл хөдлөлийг дүрсэлсэн нүүрний
чимээгүй байх эсвэл юу
гуниглах, эцэг эх, найз нөхөд,
хувирлууд зурна. Дүрс бүрийг ашиглан
нь болохгүй байгааг
ах дүүгийнхээ аюулгүй байдалд
болсон явдлыг тайлбарлан ярина. Ингэхдээ
илэрхийлж чадахгүй байх
санаа зовох гэх мэтээр мэдэрч буй
санаа зовсон царай бүхий цаасыг үзүүлээд
зүйлээ илэрхийлэхэд нь хүүхдэд
“Гэрт үерийн ус орж ирэхэд чиний царай ийм
та хэрэгтэй.
болсныг санаж байна уу?” гэж болно.
• Хүүхдийг яриулах гэж хүчлэх
• Гэр орон нь сүйдэхэд хүүхэд айж түгших нь
хэрэггүй. Харин ярихыг хүссэн
хэвийн зүйл гэдгийг тайлбарлана.
үедээ ярьж болно гэдгийг
• Тоглоом, зураг зэрэг нь хүүхэд мэдэрч буй
хүүхдэд ойлгуулна.
зүйлээ илэрхийлэхэд тусална. Хүүхэд чухам
юу мэдэрснийг мэдэх зорилгоор тухайн
мэдрэмжийг илтгэх үг хэллэг хэрэглэнэ.
Жишээ нь, “Энэ яасан аймаар зураг вэ. Миний
хүү ус орж ирэхийг хараад их айсан уу?”

Сургуулийн насны хүүхдүүд
Болсон зүйлд өөрийгөө
буруутгах

Сургуулийн насны хүүхдүүд
болсон зүйлд өөрийгөө буруутгах
эсвэл болсон зүйлийг өөрчлөх
боломжтой байсан гэж санаа зовох
талтай. Үүнийгээ хэнд ч хэлэхгүй
байж болно.

• Санаа зовж буйгаа хэлэх боломжийг хүүхдэд
олгоно.
• Түүний буруугаас болж тийм зүйл
тохиолдоогүй гэдгийг тайлбарлана.
• “Иймэрхүү аймшигт явдал тохиолдсоны
дараа ихэнх хүүхэд, эцэг эхчүүд ч гэсэн “Юуг
буруу хийчихэв ээ?” эсвэл “Ямар нэг зүйл
хийх ёстой байсан юм?” гэж боддог. Энэ нь
тэдний буруугаас тийм зүйл болсон гэсэн үг
биш. Чиний нохойг хэн ч аврах боломжгүй
байсан, энэ чиний буруу биш гэж гал сөнөөгч
хэлснийг санаж байна уу?” гэхчлэн хэлнэ.

Болсон явдлын талаар
дахин дахин ярих эсвэл
түүнийг дүрслэн тоглох

Энэ бол хүнд нөхцөлд үзүүлж буй
• “Юу болсон талаар чи их олон зураг зуржээ.
хэвийн хариу үйлдэл. Энэ талаар
Бүх хүүхэд ингэдэг гэдгийг мэдэх үү?” гэж
ярих, дүрслэн тоглохыг зөвшөөрөх,
хүүхдэд тайлбарлаж болно.
тоглох эсвэл зурах зэргээр асуудлыг • “Шинээр барих сургуулийг аюулгүй байлгах
эерэгээр шийдвэрлэхэд анхаарвал
тухай зураг зурж болно шүү дээ.” гэж санал
хүүхэд аяндаа айхаа болино.
тавьж болно.
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Таны хүүхдэд дараах
Дараах зүйлийг ойлгоно:
шинж илэрвэл:
Юу болсныг ойлгохгүй
• Энэ насны хүүхдүүд аливаа зүйл
байх эсвэл болсон зүйлд
хоорондоо холбоотой байдаг
эргэлзэх
талаар нарийн ойлгодог боловч
болсон зүйлийг логикоор эсвэл
хийсвэрлэн ойлгох чадвар дутмаг
байдаг.
• Болсон зүйлд барьц алдахын
зэрэгцээ “ид шидийн бодол”-д
автагдсаар байдаг. Ийм учраас
болсон зүйлийг бүрэн дүүрэн
ойлгохгүй байж болно.
• Болсон зүйлийг тодорхой
тайлбарлаж олйгуулахгүй бол
“хоосон зайгаа өөрийн төсөөллөөр
дүүргэнэ.”

Ингэж туслаарай:
• Асуусан үед нь болсон зүйлийн талаар
тодорхой тайлбарлаж, буруу ойлголтыг
нь залруулна. Айлгахгүйн үүднээс болсон
явдлыг хэт нарийвчлан ярих хэрэггүй.
“Дахин хүчтэй хуй салхи болно гэж
хүүхдүүд ярьж байгаа ч бид одоо аюулгүй
газарт байгаа.” гэж хэлэх байдлаар
хүүхдийг тайвшруулна.
• Асуух бүрт нь цааргалж дургүйцэхгүйээр
хариулж, гэр бүл нь аюулгүй байгааг дахин
дахин хэлнэ.
• Цаашид юу болохыг хүүхдэд хэлнэ. Жишээ
нь, сургуульд үргэлжлүүлэн сурах эсвэл
хаана амьдрах талаар хүүхдэд ярина.
• Гэр бүлийг нь аюулгүй байлгахаар ажиллаж
буй хүмүүс бий, хэрэгтэй үед тусламж авч
болно гэдгийг хүүхдэд хэлж сануулна.

Өсвөр насныхан
Архи, мансууруулах
• Гамшиг, хямралт явдал
• Уурлаж бухимдах зэргээр мэдэрч буй зүйлээ
бодис хэрэглэх, бэлгийн
тохиолдоогүй байсан ч хүүхэд
хүчтэйгээр илэрхийлэх нь аюултай гэдгийг
харилцаанд хамгаалалтгүй
наснаас насанд хүрсэн хүн болох
хүүхдэд ойлгуулна. “Иймэрхүү гамшигт
орох, осол гэмтэлд
шилжилтийн үе энэ насныхны гол
үйл явдал тохиолдсоны дараа ихэнх өсвөр
өртөмтгий болох зэрэг
онцлог. Энэ нь амар хялбар үйл
насны хүүхэд, бүр томчууд ч гэсэн уурлаж
өөрт хортой зан үйл
явц биш бөгөөд энгийн цагт ч энэ
бухимдан, өөрийгөө захирч чадахаа
гаргах, эцэг эхээ зовоох
насны хүүхдүүд сөрөг зан үйл,
больдог. Архи уух, хар тамхи хэрэглэх нь
хандлага гаргах нь түгээмэл. Гамшиг
тустай гэж тэд боддог. Хэдийгээр уурлаж
тохиолдсон үед энэхүү өөрчлөлт
бухимдах, биеэ захирч чадахгүй байх нь
нь хүүхдэд улам хүндээр тусаж
хэвийн зүйл боловч архи, тамхи хэрэглэх
болзошгүй.
нь буруу. Тэдгээрийг хэрэглэснээр асуудал
• Тэднийг зэмлэж загнах нь тусгүй.
шийдэгдэхгүй шүү дээ.” гэх байдлаар учрыг
тайлбарлана.
• Хаашаа явж байгаа, юу хийж байгааг нь
сайтар ажиглана. “Ийм нөхцөлд чиний
хаана байгааг, чамтай яаж холбогдож болох
талаар би мэдмээр байна.” гэж тайлбарлана.
Гэхдээ нөхцөл байдал хэвийн болсны дараа
дахин ингэхгүй гэдгээ хэлнэ.
• Архи, хар тамхи авах боломжийг аль болох
хязгаарлана. Хамгаалалтгүйгээр бэлгийн
харьцаанд орох нь эрсдэлтэй болох талаар
ярилцана.
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Таны хүүхдэд дараах
шинж илэрвэл:
Болсон явдал дахин
давтагдах вий гэхээс айх,
түүнийг сануулах зүйлээс
зайлсхийх

Гэр бүл болон бусад
хүмүүст санаа зовох

Дараах зүйлийг ойлгоно:

Ингэж туслаарай:

Болсон явдал дахин давтагдах
вий гэж айх нь хэвийн зүйл
бөгөөд аюулгүй гэдгийг
мэдрэхэд хугацаа шаардлагатай.

• Болсон явдалтай холбоотой хүн, газар, дуу
чимээ, үнэр, мэдрэмж, өдөр, цаг гэх мэт болсон
явдлыг сануулах аймшигт зүйлийг тодорхойлоход
хүүхдэд тусална. Болсон явдал болон түүнийг
сануулах зүйл хоорондын ялгааг ярилцана.
Ингэхдээ “Болсон явдал бодогдоод байвал хар
шуурга болоогүй, би аюулгүй байна, би зүгээр
л энэ талаар эргэн бодож байна гэж өөртөө
хэлээрэй.” хэмээн тайлбарлаж болно.
• Болсон явдлыг эргэн сануулахгүйн үүднээс хэвлэл
мэдээллийн хэрэгслээс хол байлгана. Ингэхдээ
“Мэдээгээр болсон явдлыг давтан үзүүлээд байгаа
учир үзээд хэрэггүй. Зурагтаа унтраачих уу?” гэх
хэлж болно.

Өсвөр насны хүүхдүүд бусдын
төлөө анхаарал хандуулах
бөгөөд бусдад туслахын тулд
зөв зүйл хийж чадаагүй хэмээн
бодох хандлагатай.

Бусад хүнийг дэмжих гэсэн хүүхдийн санааг үргэлж
сайшаах хэрэгтэй. Гэхдээ хэтэрхий их санаа зовж,
ачаалал үүрэх ёсгүйг тайлбарлана. Сургуулийн
талбайг цэвэрлэх, бусдад туслах хандив цуглуулах
гэх мэт өсвөр насны хүүхдэд тохирсон зүйлийг
тэдэнд даалгана.

Бага насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүд дараах зүйлийг анхаарна:
• Хоол хийх, сургуульд явах, гэрийн ажил хийх гэх зэрэг өдрийн дэглэм гаргаж, мөрдөх, үүндээ хүүхдийг
оролцуулах
• Шинэ дэглэм гаргах, зан үйлийг нь хянах хатуу шаардлага тавихаас зайлсхийх, хүүхдэд чөлөөт цаг
гаргах
• Хүүхэд гэлтгүйгээр хэнд ч хэрэгтэй учраас биеийн хөдөлгөөн, дасгал хийх
• Хүүхэд хангалттай унтаж, амарч байгаа эсэхийг хянах
• Зураг зурах гэх мэт зүйл хийх, бусад хүүхэдтэй тоглохыг зөвшөөрөх
• Гэр бүл, найз нөхөдтэйгээ тогтмол холбоо барих, энэ нь таныг болон таны хүүхдийг тайвшруулж,
дэмжинэ.
• Тэврэх, эрхлүүлэх зэрэг биеийн холбоо хүүхэд бүрт хэрэгтэй тул үүнийг хийх
• Хүүхдийг ганцааранг нь эсвэл танихгүй хүмүүстэй хамт орхихгүй байх
• Мэдэрч буй зүйлийн талаар зохистойгоор ярилцах, хүүхэд өөрийнхөө мэдэрч буй зүйлээ ярихыг
зөвшөөрөх
• Амьдралаа хариуцах мэдрэмжийг хүүхдэд суулгах, хоёр өөр төрлийн хоолноос сонгуулах гэх зэргээр
шийдвэр гаргаж сурахад нь туслах
• Саад болох ой санамж, дурсамжаас нь хүүхдийг хамгаалах, хүүхдийг уурлуулж бухимдуулах, айлгаж
түгшээх зүйлээс нь холдуулах. Жишээ нь, болсон явдлын талаар сануулсан эсвэл санаа зовоож,
түгшүүлсэн телевизийн нэвтрүүлгийг үзэхгүй байх гэх мэт
• Эцэг эх эсвэл асран хамгаалагч бол хүүхдийн амьдралд хамгийн чухал хүн гэдгийг ямагт санах, хэсэг
хугацааны дараа хүүхэд хэвийн болно гэдгийг ойлгож, хүлээцтэй хандах
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Өсвөр насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүд дараах зүйлийг анхаарна:
• Хоол хийх, сургуульд явах, гэрийн ажил хийх гэх зэрэг өдрийн дэглэм гаргаж, мөрдөх,
үүндээ хүүхдийг оролцуулах
• Боломжтой болмогц хүүхдийг хичээл сургуульд нь явуулах
• Гэр доторх үүрэг хариуцлагаа зохицуулах, хүүхдэд түүний чадах хэмжээнээс нь илүү
ажил үүрэг даалгахгүй байх
• Шаардлагатай бол аймшигт явдал болоод өнгөрсөн, одоо аюулгүй гэдгийг хүүхдэд
дахин тайлбарлаж ойлгуулах
• Хүүхдийг сонсох, түүний мэдэрч буй зүйлийг нухацтайгаар сонсох
• Ярилцах, айлгаж түгшээхгүйгээр эсвэл хэт нарийвчлахгүйгээр юу болсон талаар тэдний
ойлгох хэмжээнд тохируулан ярих, тэдэнд ойлгогдохоор ярих. Хэрэв бодитой мэдээлэл
өгөхгүй бол хүүхэд өөрийн туршлага, төсөөллөөрөө “хоосон зайгаа дүүргэдэг” гэдгийг
анхаарах
• Сэтгэл зовсон үедээ хүмүүс хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлдэг талаар хүүхэдтэй ярилцах.
Гамшиг, хямралт нөхцөлд тийм хариу үйлдэл гаргах нь хэвийн зүйл болохыг ойлгуулах,
аажимдаа зүгээр болно гэдгийг тайлбарлах
• Биеийн хөдөлгөөн, дасгал хийх, спортоор хичээллэхийг дэмжих, хэдий хүнд зүйлтэй
учирсан ч хөгжиж цэнгэх нь зүгээр гэдгийг хүүхдэд ойлгуулах
• Хүүхэд хангалттай унтаж амарч байгаа эсэхийг хянах
• Гэр бүл, найз нөхөдтэйгээ хамт байх боломж олгох
• Сэргээн босгох эсвэл олон нийтийн дэмжлэгтэй холбоотой хэр хэмжээнд нь тохирсон
ажилд хүүхдийг оролцуулах, бусдад туслах нь чухал болохыг мэдрүүлэх
• Мэдэрч буй зүйлээ зохистойгоор ярих, хүүхэд мэдэрч буй ярихыг нь зөвшөөрөх
• Амьдралаа хариуцах үүргийг ойлгуулах, амьдралаа хянаж удирдахад нь туслах үүднээс
хоёр зүйлээс аль нэгийг сонгуулах зэргээр шийдвэр гаргуулах
• Тэвчээртэй, хүлээцтэй хандах, хүүхдийн зан үйлд гарч буй өөрчлөлт нь сэтгэл зовуурилсан
эсвэл айж цочирдсоноос улбаалж буйг таних
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ТАРААХ МАТЕРИАЛ 6
ГАМШИГ, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕИЙН
ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ
10 ЧУХАЛ ЭХ СУРВАЛЖ
ХИС-гийн Хүүхэд Хамгааллын Санаачилгын хүрээнд хүүхэд хамгааллын салбарт өргөн
хэрэглэж буй материалуудад үндэслэн энэхүү жагсаалтыг гаргасан болно.
ХИС-гийн Хүүхэд хамгааллын тэргүүлэх үйл ажиллагаануудын талаар нарийн мэдлэг, мэдээлэл
эзэмшихэд нь хүмүүст энэхүү жагсаалт туслах бөгөөд хүүхэд хамгааллын чиглэлээр мэргэшсэн
болон мэргэшээгүй аль ч хүнд тохирно.
Энэхүү 10 чухал эх сурвалжийн жагсаалтыг Хүүхэд Хамгааллын Санаачилгаас тогтмол шинэчлэн
тодруулж байдаг. Хэрэв санал хүсэлт байвал cpi@rb.se хаягаар холбогдох боломжтой.
Мөн энэхүү жагсаалтыг ХИС-гийн Нөөцийн төвөөс авч болно.
Жич: 10 эх сурвалжийг цагаан толгойн үсгийн дарааллаар байрлуулсныг анхаарна уу.
Хүүхдийн эрхийн төлөөх үйл ажиллагааны тухай нөөцийн багц: Гамшиг, онцгой
байдлын үеэр болон дараа хүүхэд хамгааллын чадавх бэхжүүлэх арга хэрэгсэл
(Байгууллагуудын хамтын бүтээл, 2009)
Энэхүү чадавх бэхжүүлэх арга хэрэгслийг онлайн болон CД хэлбэрээр авах боломжтой.
Багц материалд сургалт зохион байгуулах, сургагч багш бэлтгэх агуулга багтсан. Олон улсад
хүлээн зөвшөөрөгдсөн хүний эрх, хүмүүнлэгийн болон дүрвэгчдийн хуульд үндэслэн хүүхэд
хамгааллын хөтөлбөр, практик, байгууллага хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах мэдлэг,
чадвар олгох зориулалттай. Багц материал нь хэд хэдэн төрлийн модуль, хэрэглэгчид зориулсан
удирдамж, сургалтын гарын авлага, сургагч багшийн хэрэглэгдэхүүнээс бүрдэнэ. Англиас гадна
Араб, Франц, Испани хэлээр гарсан.
Гамшиг, онцгой байдлын үеийн хүүхдэд ээлтэй орчин: ХИС-гийн ажилтнуудад
зориулсан гарын авлага
(ХИС, 2008)
Гамшиг, онцгой байдлын үеэр болон дараа хүүхдэд ээлтэй чанартай, үр өгөөжтэй орчныг
яаралтай бүрдүүлэх чиглэлээр яаралтай арга хэмжээ авах үүрэг бүхий ажилтнууд болон
хамтрагч талуудад зориулсан гарын авлага. Англиас гадна Франц, Испани хэлээр гарсан бөгөөд
одоо Орос хэлээр орчуулж байна.
Гамшиг, онцгой байдлын үеийн хүүхэд хамгаалал: Тэргүүлэх чиглэл, зарчим,
практик
(ХИС, 2007)
Гамшиг, онцгой байдлын үед хүүхдэд учирч болох хамгааллын аюул, түүнээс хэрхэн зайлсхийх
тухай агуулгатай. Товхимолд нийтлэг тодорхойлолт, хандлага, хөтөлбөрийн тэргүүлэх чиглэл,
хөтөлбөрүүдийн жишээ, хуулийн хүрээ, стандартууд багтсан байна. Англиас гадна Франц,
Испани хэлээр гарсан.
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Хүүхэд хамгааллын босго стандартууд
(Хүүхэд Хамгааллын Ажлыг Хэсэг, 2011)
Гамшиг, онцгой байдлын үеэр болон дараа хийх хүүхэд хамгааллын түргэвчилсэн үнэлгээний төлөвлөгөө
гаргах, үнэлгээг хийх үйл явцын гол үе шатуудыг багтаасан удирдамж. Энэхүү материалыг тогтмол
шинэчилж байдаг.
Хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааны нөхцөлд жендэрт суурилсан хүчирхийллээс хамгаалах
удирдамж: Гамшиг, онцгой байдлын үед бэлгийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх,
хариу арга хэмжээ авахад анхаарах нь
(Байгууллага хоорондын байнгын хороо, 2005)
Гамшиг, онцгой байдлын үед жендэрт суурилсан хүчирхийллийн эсрэг арга хэмжээ авахад байгууллага
хоорондын уялдаа холбоог хангах удирдамж. Нүүлгэн шилжүүлсэн хүмүүс аюулгүй байх, охид,
эмэгтэйчүүдийн бэлгийн хүчирхийлэлд өртөх эрсдэлийг бууруулах хүмүүнлэгийн тусламж, хамгааллын
хөтөлбөрүүдийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаарх практик зөвлөгөө бүхий гарын авлага. Англиас гадна Араб,
Бахас Индонез, Франц, Испани хэлээр гарсан.
Гамшиг, онцгой байдлын үед сэтгэцийн эрүүл мэнд болон нийгэм-сэтгэлзүйн дэмжлэг
үзүүлэх БХБХ-ны удирдамж
(Байгууллага хоорондын байнгын хороо, 2007)
Гамшиг, онцгой байдлын үед хүүхэд болон насанд хүрэгчдэд яаралтай үзүүлэх сэтгэцийн эрүүл мэнд
болон нийгэм-сэтгэлзүйн тусламжийг хосолмол аргаар хэрхэн зохицуулах тухай зөвлөмж, байгууллага
хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээг харуулсан удирдамж. Англиас гадна Араб, Франц, Испани хэлээр
гарсан.
Харгалзах хүнгүй болон төөрсөн хүүхдүүдийн талаар арга хэмжээ авах байгууллага
хоорондын зарчмууд
(Олон Улсын Улаан Загалмайн Хороо, 2004)
Гамшиг, онцгой байдлын үед харгалзах хүнгүй болон төөрсөн хүүхдүүдтэй ажиллах практик зарчмуудыг
багтаасан товхимол. Хүүхдийг төөрч салахаас урьдчилан сэргийлэх, нүүлгэн шилжүүлэх, гэр бүлийг нь
олох, нэгтгэх, анхаарал тавих зэрэг агуулгатай. 2012 онд сайжруулан боловсруулсан. Англиас гадна Франц,
Испани хэлээр гарсан.
Гамшиг, онцгой байдлын үеийн хүүхэд хамгааллын танилцуулга: Байгууллагын хоорондын
модулан сургалтын багц
(Байгууллагуудын хамтын бүтээл, 2008)
Гамшиг, онцгой байдлын үед хүүхэд хамгаалах чиглэлээр авах арга хэмжээ, бодлогыг практикт
хэрэгжүүлсэн баримт жишээ, хэрэглэгчийн мэдлэгийг үнэлэх тест, даалгаврыг багтаасан багц. Мөн сургагч
багшид зориулсан агуулгыг хэрхэн түгээх удирдамжийг багцад оруулсан. Франц, Испани хэлээр орчуулж
байна.
Хянах, мэдээлэх механизмын практик гарын авлага: Зэвсэгт мөргөлдөөний үед хүүхдийн
эсрэг ноцтой зөрчлийг хянах, мэдээлэх механизм
(НҮБ-ын Хуулийн алба, 2010)
Хүүхдийн эсрэг ноцтой зөрчлийг хянах, мэдээлэх, хариу арга хэмжээ авах механизмыг хэрэгжүүлэх
удирдамж, үр өгөөжтэй хянах, мэдээлэх механизмыг бүрдүүлэх тухай зөвлөмжийг багтаасан гарын авлага.
Хүүхэд хамгааллын олон улсын стандартад нийцсэн хүүхэд асран хамгаалах үр өгөөжтэй нөлөөллийн үйл
ажиллагаа болон хариу арга хэмжээг тодорхойлоход энэхүү гарын авлагыг хэрэглэнэ.
Парисын зарчим: Зэвсэгт бүлэглэл эсвэл зэвсэгт хүчинтэй холбогдсон хүүхдүүдийн талаарх
зарчим, удирдамж
(НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, 2007)
Зэвсэгт бүлэглэл эсвэл зэвсэгт хүчинтэй холбогдсон хүүхдүүдтэй ажиллах сайн туршлагыг дэмжиж түгээх,
хөтөлбөрүүдийн уялдаа холбоог сайжруулах зорилготой Парисын зарчмыг дэлхийн өнцөг булан бүрийн
мэдлэг, туршлагад үндэслэн гаргаж, 100 гаржй орон хүлээн зөвшөөрсөн. Англиас гадна Араб, Франц,
Испани хэлээр гарсан.
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