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Сургууль-Эцэг эхтэй хамтран ажиллах арга зүй

ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Хүүхдийг Ивээх Сан нь (ХИС) хүүхдийн эрхийг хангах, түүнийг хэрэгжүүлэх замыг
боловсронгуй болгох чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хүмүүнлэгийн, ашгийн бус олон
улсын төрийн бус байгууллага юм.
ХИС-ийн Монгол дахь Хөтөлбөр нь Японы Гадаад Харилцааны Яамны санхүүжилтээр
“Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжихэд чиглэсэн сургуулийн чадавхыг
бэхжүүлэх нь” төслийг 2015 оны 3 дугаар сараас эхлэн 3 жилийн хугацаанд Нийслэлийн
Баянзүрх, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргийн Ерөнхий боловсролын 24 сургууль дээр
хэрэгжүүлж байна.
Төслийн зорилтууд
1.	Хүүхдийн суралцах чадварыг дэмжих талаар бага ангийн багш нарын мэдлэг, ойлголт,
чадварыг сургалтад хамруулах замаар дээшлүүлэх
2. Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжих ялангуяа сургуулийн өмнөх
боловсролд хамрагдаагүй хүүхдэд сургуульд дасан зохицох, суралцах чадвар эзэмшихэд
туслах сургуулийн бүтэц, тогтолцоо бүрдүүлэх
3.	Хүүхдийн суралцах чадварыг дэмжих талаар эцэг эх/ асран хамгаалагчдын оролцоог
нэмэгдүүлэх, тэдэнд зориулсан сургалт, сурталчилгааны ажлууд зохион байгуулах
4. Төслийн үр дүнд амжилттай хэрэгжсэн загвар, үйл ажиллагааг сурталчлах, төрийн
бодлогод тусгах
Төслийн хүрээнд сургуулийн удирдлага, багш, ажилтнууд, эцэг эхчүүдэд зориулсан дараах 5
төрлийн сургалтын модулийг боловсруулан зорилтот сургуулиудад хэрэгжүүлж байна. Үүнд:
1.

“Нэгдүгээр ангийн бэлтгэл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй”- 16 цаг (2 өдөр)

2. “Хүүхдийн хувийн мэдээллийг цуглуулж, ашиглах арга зүй"- 8 цаг (1 өдөр)
3. “Нэгдүгээр ангийн сурагчдын сургуульд дасан зохицох, суралцах чадварыг дэмжих
сургуулийн хөтөлбөр”- 16 цаг (2 өдөр)
4. “Эцэг эх- Багштай харилцах дэвтэртэй ажиллах арга зүй”- 24 цаг (3 өдөр)
5. “Сургууль- Эцэг эхтэй хамтран ажиллах арга зүй”-16 цаг (2 өдөр)

СУРГУУЛЬ- ЭЦЭГ ЭХТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ АРГА ЗҮЙ
СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ
(3 дахь хэвлэл)
Тус номыг “Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжихэд чиглэсэн сургуулийн
чадавхыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд боловсруулан хэвлүүлэв.
© Хүүхдийг Ивээх Сангийн зөвшөөрөлгүй хувилж, дахин хэвлэхийг хориглоно.
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МОДУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
МОДУЛИЙН БҮТЭЦ
Сургалтын нэр

“Сургууль-эцэг эхтэй хамтран ажиллах арга зүй”

Зорилтот бүлэг

Бага ангийн сургалтын менежер, багш, эцэг эхчүүд

Сургалтын багц цаг 16 цаг
Модулийн зорилго

Нэгдүгээр ангийн сурагчдын сургуульд дасан зохицох, суралцах
чадварыг дээшлүүлэхэд сургууль-эцэг эхийн хамтын ажиллагааг
сайжруулах

МОДУЛИЙН АГУУЛГЫН ХҮРЭЭ

АРГА ЗҮЙ

Бүлэг 1. Багш-эцэг эхийн хамтын ажиллагааг 		 сайжруулах арга зүй
1.1 Багш-эцэг эхийн хамтын ажиллагаа, түүнийг идэвхжүүлэх арга замууд
1.2 Сургалтын үйл ажиллагаанд эцэг эхийн оролцоо, түүний
ач холбогдол
1.3 Эцэг эхийн уулзалт, зохион байгуулалт
Бүлэг 2. Эцэг эхийн зөвлөл байгуулах арга зүй
2.1 Эцэг эхийн зөвлөлийн өнөөгийн байдал
2.2 Эцэг эхийн зөвлөлийн талаар баримтлах бодлого чиглэл 2.3 Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны зохион
байгуулалт, төлөвлөлт
2.4 Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа, үнэлгээ

Нэг үзэм, нэг өгүүлбэр
Цаасан бөмбөлөг
Багаар ажиллах
Жимс
Тархины шуурга
Асуудал шийдвэрлэх
Утгын зураглал
Лекц
Бод, хамтар, хуваалц
Баруун гарын баталгаа
Мэдээлэл боловсруулах

Бүлэг 3. Нэмэлт мэдээлэл
3.1 Зургаан настай хүүхдийн онцлог
3.2 Сургуульд дасан зохицох чадварын тухай ойлголт
3.3 Бага насны хүүхдийн суралцах чадварын тухай ойлголт
ХҮРЭХ ҮР ДҮН
•
•
•
•
•

Багш эцэг эхийн зөвлөлийг зохион байгуулах, эцэг эх олон нийтийг идэвхжүүлэх
шинэлэг арга зүйг эзэмшинэ.
Нэгдүгээр ангийн сурагчдын сургуульд дасан зохицох, суралцах үйл ажиллагаанд эцэг
эхийн оролцоо нэмэгдэнэ.
Сургууль-эцэг эхийн хамтын ажиллагаа сайжирна.
Ангийн эцэг эхчүүдийн үзэл бодол, үнэт зүйлс, чадварт суурилсан эцэг эхийн зөвлөл
байгуулагдана.
Эцэг эхийн зөвлөл идэвх санаачилгатай ажиллаж, үүний үр дүнд нэгдүгээр ангийн
сурагчид сургуулийн амьдралд богино хугацаанд дасан зохицож, суралцах чадвар нь
дээшилнэ.
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Үнэлгээ дүгнэлт

•

Хавсралт- 1

Хавсралт дахь үнэлгээний хуудсаар •
үнэлнэ.

Хавсралт- 2

Сургалтын хэрэглэгдэхүүн

Тараах материал, сургалтын хэрэгсэл,
хэрэглэгдэхүүн, бүтээлч тоглоом, дасгал
даалгавар, судалгаа, кейс

Модулийн хэрэгцээ
Боловсролын чанарын шинэчлэлийн үзэл санааг хэрэгжүүлж, хүүхэд бүрийг өөрийн хүсэл
мөрөөдөлтэй, суралцах хүсэл сонирхолтой, авьяас чадвараа нээн хөгжүүлэх, бие даан
суралцах, амьдрах чадвартай иргэн болгон төлөвшүүлэхэд эцэг эхийн идэвх, оролцоог
нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага урган гарч байна.
Нэгдүгээр ангийн сурагчдыг сургуульд дасан зохицох, суралцах чадварыг сайжруулах
чиглэлээр эцэг эхчүүдийг идэвхжүүлэх, багштай хамтран ажиллах хүсэл эрмэлзэлтэй
болгох, сургуулийн үйл ажиллагаанд идэвх санаачилгатай, сайн дураар оролцдог болгож,
сургууль, эцэг эхийн идэвхтэй хамтын ажиллагаагааг дэмжих зорилгоор энэхүү модулийг
боловсруулсан болно.
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БҮЛЭГ 1. БАГШ-ЭЦЭГ ЭХИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ
САЙЖРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ
ДЭД СЭДЭВ 1.1. БАГШ-ЭЦЭГ ЭХИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ТҮҮНИЙГ
ИДЭВХЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМУУД
ЗОРИЛГО:

Багш-Эцэг
эхийн хамтын ажиллагаа, түүний ач холбогдол, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
арга зүйтэй танилцана.
АРГА ЗҮЙ:
•
•
•
•

Буухиа бичвэрийн арга
Утгын зураглал хийх арга
Бодлоо хуваалцах арга
Лекцийн арга

АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“SMILE” буюу инээмсэглэл бүхий зураг
Жижиг толь
“Би энэ хорвоогийн хамгийн хөөрхөн хүүхэд” гэсэн бичиг
Зургаан өнгийн чихэр
Гар утасны зураг, цагны зураг
Зургаан өнгийн инээмсэглэл бүхий цэцэг
Гэр бүлийн зураг
Өнгийн цаас, наалддаг цаас
Дэлгэц цаас

ДААЛГАВАР:
•
•
•
•
•
•

“Би хүүхэд байхдаа” дурсамж  мөс хагалах
Сургалтын дүрмийг батлах
Сургалтаас хүлээж буй үр дүнг тодорхойлох
“Нэгдүгээр ангийн хүүхэд сургуульд дасан зохицох, амжилттай суралцахад эцэг эх,
багшийн хамтын ажиллагаа ямар ач холбогдолтой вэ?”
Дурсамж сэргээх
Жимс

МЭДЭЭЛЭЛ:
• Хамтын ажиллагаа
• Хамтын ажиллагааг эхлүүлэх арга зүй
• Хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор ангид хэрэгжүүлэх ажлын санаанууд
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ДААЛГАВАР 1: “Би хүүхэд байхдаа” дурсамж – 20 минут
Зорилго:
Энэхүү дасгал нь оролцогчдын хүүхэд насны дурсамжийг сануулж, насанд хүрэгчдийн зүгээс
хүүхдийг ойлгох, хөгжүүлэхийн тулд одоо юуг хамтран хийж болох талаар сэдлийг төрүүлэх
зорилготой.
Оролцогчдыг танхимд ирэхэд зургаан төрлийн өнгийн цааснаас сонгуулж, багт хуваарилан
суулгана. Баг тус бүрт 2 өнгийн наалддаг цаас өгнө.
•

Оролцогчид өөрийн танилцуулгыг товч бичиж эхний цаасан дээр “Хүүхэд байхдаа
миний хамгийн сайн чаддаг байсан зүйл”, хоёр дахь цаасан дээр “Хүүхэд байхдаа
миний хийхийг хүсч байсан зүйл”-ээ тус тус бичиж хананд байрлуулсан дэлгэц цаасан
дээр өнгөөр ялган наана.

•

“Сайн чаддаг байсан зүйл”-ээ хийж сурахад хэн нөлөөлсөн, “Сурахыг хүсч байсан
зүйл”-ээ яагаад хийж чадаагүй, “Томчуудын зүгээс юу хийж болох байсан” талаар
санаа бодлоо хуваалцана.

ДААЛГАВАР 2: Сургалтын дүрэм батлах – 20 минут
•

Хоёр өдрийн сургалтын туршид үүдэнд байрлуулсан инээмсэглэсэн нүүр бүхий зургийг
харж, инээмсэглэн ангид орно.

•

Ангийн хаалганы хажууд байрлуулсан толинд өөрийнхөө “Инээмсэглэсэн царай” ямар
харагдаж байгааг хараад “Би энэ хорвоогийн хамгийн сайхан ...... нь юмаа” гэж
өөртөө хэлнэ.

•

Сургалтын явцад баримтлах бусад дүрмийг оролцогчдоор гаргуулан хананд
байрлуулна. Жишээ нь: Цаг баримтлах- Цагны зураг наах гэх мэт.

ДААЛГАВАР 3: Сургалтаас хүлээж буй үр дүнг тодорхойлох – 15 минут
•

Багуудыг 5 минутын хугацаанд дэлгэц цаасан дээр сургалтаас сурч мэдэхийг хүсч байгаа
зүйлээ санаа давхардуулалгүйгээр буухиа бичвэрийн аргаар жагсаан бичихийг хүснэ.

•

Сургагч багш баг тус бүрийн жагсаалтыг нэгтгэн дүгнээд, сургалтын зорилгыг танилцуулна.

ДААЛГАВАР 4: “Нэгдүгээр ангийн хүүхэд сургуульд дасан зохицох, амжилттай
суралцахад эцэг эх, багшийн хамтын ажиллагаа ямар ач холбогдолтой вэ?” – 30
минут
Зургаан багт тус бүр нэг кейс (кейс 1, 2, 3) тараан өгч, нэгдүгээр ангид элсэн орж буй
хүүхэд, нэгдүгээр анги даан авч байгаа багш, хүүхдээ сургуульд анх өгч байгаа эцэг эхэд
тулгарч байгаа бэрхшээлүүдийг тодорхойлон гаргуулж, тэдгээрийг даван туулах аргуудыг
хэлэлцүүлнэ.
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КЕЙС 1: Эцэг эхийн ойлголт хандлага
1-р ангийн сурагч ...У... хичээлээсээ ирж цайгаа уугаад, гэрийн даалгавраа хийхээр суув.
Монгол хэлний хичээл дээр 3 мөр бичих даалгавар өгснийг хийж дуусгалаа. Гэтэл ээж
нь“Яасан муухай бичээд байгаа юм бэ? дахиад 1 нүүр бич... гэж хэллээ.

КЕЙС 2: Эцэг эх, багшийн хамтын ажиллагаа
1-р ангийн сурагч .....Б....-ийн багш нь эцэг эхийн уулзалтын өдөр улаан өнгийн, зүрхэн
хэлбэртэй цаасан дээр хүүхэд бүрээр “Эцэг эхдээ хэлэх миний сэтгэлийн үг” захидал
бичүүлжээ. Энэхүү “Сэтгэлийн үг”-ийг ангийн таазнаас зүүсэн байлаа.
Уулзалтад ирсэн эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ сэтгэлийн үгээ бичсэн цаасыг олж уншин хариу
үгсээ цаасан дээр бичиж оронд нь үлдээлээ. Охин ... Б... ээждээ маш хайртайгаа, энэ
ангид орсондоо баяртай байгаагаа илэрхийлэн бичсэн байв. Багш нь ээжид нь хандан,
та охиныхоо “Зүрхний үг”-ийг уншсан уу? гэж асуухад ээж нь “Уншлаа, бөөн алдаа
байна лээ” гэж хариулав.

КЕЙС 3: Дасан зохицох чадвар
.....О..... сургуульд орсон анхны өдрөө өмдөндөө шээчихсэн орж ирлээ. Эмээ нь багшид
утсаар мэдэгдэхэд “Би бүх хүүхдэд 00-ийн өрөө хаана байдгийг зааж өгч, бүр
дагуулж, харуулсан юм. Хүүхдүүдийг ариун цэврийн өрөө рүү явъя гэж хэлэх бүрт
нь гаргасан, надад хэлээгүй л юм байна даа” гэв. Эмээ нь учрыг сайн ололгүй багшид
хүүхдээ сайн ажиглаж байхыг хүсэв. Маргааш нь ....О... охин дахин сургууль дээрээ бие
засалгүй гэртээ орж ирэнгүүтээ 00-ийн өрөө рүү яаран орлоо. Эмээ нь шалтгааныг сайтар
лавлан асуухад “Би ариун цэврийн өрөөнд орсон, гэхдээ аймаар том жорлонтой
болохоор бие засч чадаагүй” гэв.
ДҮГНЭЛТ:
Кейс 1: Зургаан настай хүүхдийн анхаарлаа төвлөрүүлэх хугацаа нь 5-7 минут, сонирхолтой
зүйлээ хийхэд 20 минут орчим байдаг. Мөн зургаан настай хүүхэд маш хурдан ядардаг.
Тэдэнд хатуу шаардлага тавьж, удаан хугацаанд хичээл хийлгэх нь хичээл номондоо дургүй
болгох том шалтгаан болдог гэдгийг ээж мэдэхгүйгээс алдаа гаргасан байна.
Кейс 2: Анги удирдсан багш эцэг эх, хүүхдүүд харилцан бие биенийхээ үгсийг сонсох олон
аргуудын нэгийг хэрэглэсэн. Харин ээж хүүхдийнхээ дотоод сэтгэлээс гарсан үг чухал уу?
эсвэл зөв бичгийн алдаа чухал уу? гэдгийг ялгаж ойлгоогүй байна. Үүнээс үүдэн хүүхэд
дахин үнэн сэтгэлээ үгээ бичих гэхээс илүүтэй алдаагүй бичихсэн гэж боддог болно.
Кейс 3: Анх сургуульд орж байгаа хүүхдэд 00-н өрөөний дэгийг биечлэн танилцуулаагүйгээс
танихгүй орчинд дасан зохицохдоо тааруухан, биеэ барьдаг хүүхдүүдийн хувьд олон
бэрхшээл үүсч байдаг. Кейст гарсан охины хувьд 00 өрөө тохиромжгүй байсан ба түүнчлэн
өөрийнхөө хэрэгцээ шаардлагыг бусдад бүрэн илэрхийлж чадаагүйгээс бэрхшээл тулгарч
байна.
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МЭДЭЭЛЭЛ 1: Хамтын ажиллагаа– 20 минут
Хүүхдийн сурч боловсрох эхний үе шатанд эцэг эхийн оролцоо сайн байх тусам хүүхдэд
төдий чинээ эерэг үр дүн гардаг болох нь олон судалгаагаар батлагдсан байдаг.
Бага насны хүүхдийн сургалтын хөтөлбөрт эцэг эхчүүдийг гэр бүлийн орчинд хүүхэдтэйгээ
хэрхэн ажиллах талаар тусгайлан оруулж өгснөөр хүүхдийн сурлагын амжилтанд сайн
үр дүнг авчирдаг ба энэ нь тухай эцэг эхийн гарал үүсэл, санхүүгийн боломж, боловсролын
түвшинтэй хамааралгүй байдаг байна.
Эцэг эх, олон нийтийн бодит хэрэгцээ, шаардлагыг харгалзан үзсэн, тэднийг бүрэн
оролцуулж чадахуйц сургалтын хөтөлбөрийг эцэг эхчүүд сайтар хүлээн авч хэрэгжүүлдэг
байна. Олон улсын туршлагаас үзэхэд бага ангийн хүүхдийн эцэг эхчүүдтэй хамтын
ажиллагаа эхлүүлэхэд багш, сургуулийн зүгээс зайлшгүй анхаарах 4 үндсэн зарчмыг
тодорхойлсон байна. Үүнд:
1.

Эцэг эх бүр хүүхдээ хүргэхийг хүссэн оргил, мөрөөдөлтэй байдаг, хүүхдэдээ
хамгийн сайн сайхныг хүсдэг хүмүүс болохыг багш ойлгодог байх

2. Хүүхдээ суралцах явцад нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх чадвар эцэг эх бүрт
байдаг гэдэгт сургууль, багш итгэх
3. Эцэг эх болон сургуулийн ажилтнуудын ойлголт нэг байх
4. Сургууль болон эцэг эхийн харилцааны үндэс нь сургуулийн ажилтнууд байдаг
“Хамтран ажиллах” гэдэг нь багийн гишүүн бүр тэгш эрхтэйгээр өөрсдийн мэдлэг,
чадвараа ашиглан тулгарч буй олон асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хамтаараа
зөвшилцөн эрэл хайгуул хийх, учир шалтгааныг олох, нөөц боломж, саад бэрхшээлийг
илрүүлэх, арга замуудыг тодорхойлон шинжлэх, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх үйл явц юм.
Хамтран ажиллахад (1) бусдыг хүндэтгэх, (2) туслах, (3) энэрэнгүй сэтгэлээр хандах, (4)
бусдын сайн сайхны төлөө өөрийн цаг зав, чадвар, хөдөлмөрөө зориулах сэтгэл төрж
бусадтай хамтран ажиллах, (5) баг болж ажиллах чадамжтай болдог.
Багшийн ажлын цөм нь ХҮҮХЭД байдаг бол гэр бүлийн цөм нь мөн адил ХҮҮХЭД байдаг.
Иймээс “Миний шавь-таны хүүхэд, таны хүүхэд-миний шавь боллоо” гэсэн багш, эцэг
эхийн хамтын үйл ажиллагааны салшгүй нэгдлээр хүүхдийг хөгжүүлэхийн ач холбогдлыг эцэг
эхэд ойлгуулах нь чухал юм.
Багш-Эцэг эхийн хамтын ажиллагаанд эерэг хандлагыг төлөвшүүлэх эхлэлийг багш дараах
чиглэлүүдээр тавьдаг.
•
•
•
•
•
•

Итгэл
Харилцан ойлголцол
Хүндэтгэл
Үзэл бодлын ойлголцол
Сэтгэл зүйн таатай орчин
Хамтын төлөвлөгөө
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Эцэг эх бүр өөрийн үүргээ биелүүлж байгаа байдал, хүүхдэдээ туслах, нөлөөлөх чадвараа
хэрхэн үнэлж байгаагаас хамаарч тэдний оролцоо, хүүхдэд үзүүлэх нөлөөлөл нь харилцан
адилгүй байдаг. Зарим судлаачдын дүгнэснээр сургуулийн ажилтнууд, эцэг эх хоорондын
харилцааны ихэнх тохиолдолд багш нарын дийлэнх нь “Бид мэргэжлийн хүмүүс, бидний
гаргасан шийдвэрийг эцэг эхчүүд шүүмжлэх ёсгүй” гэж үздэг байна.
ДААЛГАВАР 5: Дурсамж сэргээх – 20 минут
“ЕСДҮГЭЭР САРЫН НЭГНИЙ ӨДРИЙН ДУРСАМЖ”
Оролцогчдоор 9-р сарын нэгэнд төрж байсан сэтгэгдлийг нь асууж жагсаан бичнэ.

Оролцогчдод дээрх 2 зургийг харуулна.
“Хүүхдээ анх сургуульд хүргэж өгөх үе”-ийн сэтгэгдлээ багаараа ярилцан баг тус бүр
дараах хүснэгтэд жагсаан бичнэ үү.

•
Хүүхдээ анх сургуульд хүргэж
өгөх үеийн дурсамж

•
•

МЭДЭЭЛЭЛ 2: Хамтын ажиллагааг эхлүүлэх арга зүй – 20 минут
Сургалтын үйл ажиллагаа нь нээлттэй, ил тод байснаар эцэг эх сургалттай холбоотой
асуудлаар санал хүсэлт тавих, аливаа шийдвэртэй холбоотой санал, санаачилга дэвшүүлэх
бүрэн боломжтой болдог.
Нэгдүгээр ангийн багш “Дотно найрсаг харилцаа”, “Сургалтын эерэг орчин”-г бүрдүүлэх
замаар энэхүү харилцан ойлголцсон хамтын ажиллагааг эхлүүлэх боломжтой юм. БСШУЯ10
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наас баталсан “Нэгдүгээр ангийн бэлтгэл хөтөлбөр”-ийн “Танилцах” 20 цагийн хичээлээс 4
цагийн хичээлийн загвар хичээлийн жишээг танилцуулж байна.
Хамтын ажиллагааг эхлүүлэх загвар хичээлийн жишээ
Сэдэв: Танилцах хичээл - 4 цаг
Зорилго: Эцэг эх, хүүхдүүд хамтдаа (1)хичээлийн үйл явцтай танилцах, (2) багштай
танилцах, (3) сургуулийн орчинтой танилцах, (4) ангийн хамт олонтойгоо танилцах
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 1: (35 минут)
1.

Эцэг эх, хүүхдийг хамтдаа хичээлдээ суухыг урина.

2. Багш өөрийгөө товч танилцуулна.
3. Эцэг эх, хүүхэд хамтдаа сургуулийн орчинтой танилцах аялал хийнэ. (Захирлын
өрөө, сургалтын менежерийн өрөө, цайны газар, спорт заал, урлаг заал, анги
танхимууд гэх мэт)
4. “00”-ийн өрөөний дэгийг танилцуулна.
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 2: (35 минут)
1.

Ангид буцаж орж ирээд сургууль, ангийн дэг, бусад дүрэм журмыг танилцуулна.

2. Хүүхэд, эцэг эх хамтдаа тойрог болон сууж, эцэг эхийнхээ дэмжлэгтэйгээр хүүхэд
бүр гэр бүлийнхээ зургийг танилцуулна.(Хүүхэд бүрт гэр бүлийн зургаа авчирсан
байхыг урьдчилан хэлсэн байна)
3. Хүүхдүүд гэр бүлийнхээ тухай ангийн хамт олонтойгоо хуваалцана. Ингэснээр
багш, эцэг эхчүүд, хүүхдүүд аль аль нь тус ангийн хүүхдүүдийн гэр бүлийн талаар
дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй болно.
4. Анх сургуульд орж байгаа хүүхдүүдийн хувьд өөрийнхөө ойр дотны мэддэг
хүмүүсийнхээ талаар бусдад ярьж өгөх нь танихгүй орчинд эцэг эхийнхээ
дэргэд тэдний дэмжлэгтэйгээр өөрийгөө илэрхийлэх, санаа бодлоо хэлж, ярих
нь сургуульд дасан зохицохын (өөрөөр хэлбэл нүүр хагарах) анхны алхам нь
болно.
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 3: (35 минут)
Математикийн хичээл
1.

Хүүхдүүд гэр бүлийнхээ гишүүдийг тоолно.

2. Хүүхэд эцэг эхийнхээ тусламжтайгаар хэний гэр бүл хамгийн олон эсвэл
хамгийн цөөн гишүүнтэй, хэн хэний гэр бүл адил тооны гишүүдтэй болохыг
жишиж ярилцана. Энэхүү хичээлээр хүүхдүүдэд “Олон”, “Цөөн”, “Тэнцүү”гийн талаарх ойлголтыг танилцуулна.
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ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 4: (35 минут)
Зураг, технологийн хичээл
1.

“Манай гэр бүл” сэдэвт зураг зуруулна. Эцэг эхчүүд хүүхдэдээ тусална.

2. Зурсан зургийг нь хүүхдээр тайлбарлуулан яриулна.(Эцэг эх тусалж болно).
Дээрх хичээлийн үеэр багш хүүхэд бүрийн зураг өөрт нь үнэ цэнэтэй болохыг анхаарч
магтаалын үгээр урамшуулна.
Хичээлийн жилийн эхний долоо хоног нь эцэг эхчүүд, хүүхдүүдэд сургуульд орж байгаадаа
догдолсон, баяр хөөрөөр бялхсан долоо хоног байдаг.
Энэхүү анхны эерэг сэтгэл хөдлөлийг хэрхэн хадгалах, шинэ багштай танилцах, багш
эцэг эх, хүүхдийн хоорондох харилцан ойлголцол, бие биеэ хүндэтгэх хүндлэлийн
эхлэл нь энэ долоо хоногийн хичээлээс ихээхэн хамаардаг.
БАГШ ХҮҮХЭДТЭЙ ХАРИЛЦАХДАА АНХААРАХ ЗҮЙЛС
Боловсролын чиглэлээр хийгдсэн сүүлийн үеийн судалгаагаар хүүхдийн сурах үйл явц
идэвхтэй, идэвхгүй байх, сурлагын ахиц,амжилтын үр дүн нь харилцаанаас ихээхэн
хамаардаг болохыг тодорхойлсон байна. Тиймээс сургууль, багш, эцэг эхчүүд хамтран
ажиллахдаа дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй.
УУСАН НЭГДЭХ: Бусдаар хүндлүүлж, өөрийгөө бусдын адил эрх, үүрэгтэй нийгмийн нэг
хэсэг болохоо ойлгож, ухамсарлахыг “Уусан нэгдэх” гэнэ. Хүүхдийн сургууль дээр төрж
буй сэтгэгдэл, сурах үйл явцад өөрөө ямар санаачилга, оролцоотой байгаагаа мэдрэх
нь тэдний сургуульд дасан зохицох үйл явцад ихээхэн нөлөө үзүүлдэг байна.
ӨРСӨЛДӨГЧ БУС ХАМТРАГЧ: Бие биетэйгээ өрсөлдөхөөс илүүтэй хамтарч ажиллах
нөхцөлийг бүрдүүлсэн сургалтын орчинд хүүхэд сэтгэл зүйн таатай, аюулгүй байдлыг
мэдэрч, идэвхтэй суралцдаг.
Мөн өөрийнх нь оруулж буй хувь бусад нь хүндэтгэн хүлээн зөвшөөрч байгаа үед хамтдаа
нэг хамт олон болж байгаагаа илүү сайн ойлгодог. Ийм орчинд хүүхэд өөрийн уламжлал,
соёл, үнэт зүйлсээ ангид баримтлах дүрэм журамд тусгуулах боломжтой болдог бөгөөд
бусдыг шүүмжлэх, харьцуулах хандлагаас илүүтэй бусдыг ойлгох, бусдаас суралцах,
мэдээллээ хуваалцах, хамтарч ажиллах хандлага төлөвшиж байдаг.
БАГИЙН ШИЙДВЭР: Ангийн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа шийдвэр гаргахдаа
хүүхдийг оролцуулах боломж олгох нь чухал бөгөөд ингэснээр хүүхдэд шударга байдал,
үүрэг хариуцлага, эрх мэдэл, ялгаатай байдлын талаар ойлголттой болдог. Үүнд: Ангийн
бэлгэ тэмдэг, ангийн тухай ном, ангиараа хэлдэг “Уриа” үгтэй болох гэх мэт. Хүүхдүүдэд
өөрийн санал бодлыгхуваалцах, бие биенээ сонсох, бусдыг санааг хүлээн зөвшөөрөх,
нэгдмэл санаа гаргах боломжийг “Өглөөний цугларалт”, “Тойргоор ярилцах” гэх мэт
үйл ажиллагаагаар дамжуулан зохион байгуулж болно. Хүүхэд бүрт “Би байх ёстой газраа
байна” гэсэн мэдрэмж, сэтгэл зүйн таатай орчинг бүрдүүлснээр дараах давуу талууд бий
болно. Үүнд:
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•
•
•
•

Өөртөө итгэлтэй, таатай, аюулгүй байгаа мэдрэмж төрнө.
Багш болон үе тэнгийнхэн нь түүнийг хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн эерэг ойлголттой
болно.
Сургуульдаа ирэхдээ дуртай, сэтгэл ханамжтай байна.
Өөрийн мэддэг зүйлээ шинэ мэдлэгтэй холбон илүү туршлага хуримтлуулна гэх мэт.

ДААЛГАВАР 6: Жимс – 20 минут
Зорилго:
Нэгдүгээр ангийн хүүхдэд шинэ мэдлэг эзэмшүүлэхдээ 5 мэдрэхүйг нь (Харах, амтлах, хүртэх,
үнэрлэх, сонсох) зэрэг хөгжүүлэн зааж чадвал гүн бат мэдлэг болдог. Энэхүү даалгавраар
сургалтанд эцэг эхийн дэмжлэг, туслалцаа, оролцоо зайлшгүй чухал болохыг ойлгуулахад
оршино.
Дэлгэц цаасан дээр жүржийн хэлбэр бүхий зургийг зөвхөн
самбарын хар үзгээр зурна.
•

Энэ юу вэ? гэсэн асуултыг асууж оролцогчдын хариулт
тус бүрийг нэг зураасаар тэмдэглэнэ.

Жүржийн зургийг харуулна. (Харах мэдрэхүйг ашиглах)
•

Юуг нэмж мэдэж авч байгааг хэлүүлнэ. Жүрж байна
гэдгийг танина, гадна өнгө, хэлбэр гэх мэт.

•

Багш нэмэгдсэн
тэмдэглэнэ.

хариултыг

мөн

зураасаар

нэмж

Жүржийн макетыг бариулж ажиглуулна.(Хүртэх мэдрэхүйг
ашиглах)
•

Юу? нэмж мэдэж авч байгааг хэлүүлж өмнөх үйлдлийг
давтана. Хэлбэр, өнгө, барьж болдог болох, ... жинтэй
гэх мэт.

Бодит жүрж жимсийг өгч үнэртүүлнэ.(Үнэрлэх мэдрэхүйг
ашиглах)
•

Юу? нэмж мэдэж авч байгааг асууж, шинэ мэдээлэл
бүхнийг зураасаар нэмж тэмдэглэнэ.

Бодит жимсийг багуудад тарааж өгч хальсыг нь арилгаж
сайн ажиглах заавар өгнө. (Үнэрлэх мэдрэхүйг ашиглах)
•

Юуг шинээр нэмж мэдэж авч байгааг асууж, шинэ
мэдээллийг зураасаар тэмдэглэнэ.

Дараа нь амтлах зааварчилгаа өгнө. (Амтлах мэдрэхүйг
ашиглах
•

Амтлаад юу нэмж мэдэж авч байгааг асууж шинэ
мэдээллийг зураасаар тэмдэглэнэ.
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ДҮГНЭЛТ:
Анх хар үзгээр зурсан жүржээс авсан мэдээлэл, 5 мэдрэхүйг ашиглан зааж буй мэдээллийн
аль нь илүү мэдлэг өгч байна вэ? Ийм байдлаар хичээл заахад бодит үзүүлэн хэрэглэх
хэрэгцээ, шаардлага гардаг гэдгийг эцэг эхчүүдэд ойлгуулж чадвал эцэг эхчүүд суралтын үйл
ажиллагаанд туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэхэд идэвхтэй оролцдог.
МЭДЭЭЛЭЛ 3: Хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор ангид хэрэгжүүлж болох
үйл ажиллагааны санаанууд – 60 минут
Бага насны хүүхэд амжилттай суралцахад сургалтын орчин чухал нөлөө үзүүлдэг. Сургалтын
орчинг дараах 3 ерөнхий чиглэлд хуваан авч үздэг бөгөөд эдгээр нь хоорондоо харилцан
хамааралтай байдаг.
1. Сэтгэл зүйн орчин
2. Үйлийн орчин
3. Материаллаг орчин бөгөөд харилцан хамааралтай.
Дээр дурьдсанчлан сургалтын орчин нь хүүхдийн сурлагын амжилтад шууд нөлөө үзүүлдэг
тул хүүхэд нэг бүрийн хувийн онцлог, эцэг эхийн үнэт зүйлсийг тусгасан, тэднийг ангийн
болон сургуулийн нэгэн хэсэг болохыг ойлгуулсан орчинг бүрдүүлэх нь багшийн нэн тэргүүнд
анхаарах зүйл юм.
1-р ангийн багш сургалтын орчинг бүрдүүлэхдээ зургаан настай хүүхдүүдийн онцлог, ялгаатай
байдлыг харгалзан (хүүхдийн яс үндэс, хөгжлийн бэрхшээл, шашин шүтлэг гэх мэт) хүндэтгэн
үздэг байх хэрэгтэй. Хүүхдийн сонирхол, өмнөх мэдлэг, туршлага зэргийг багш хүүхдээс
болон түүний эцэг эхээс мэдээлэл авах замаар судалж, сургалтын орчиндоо тусгаж өгөх
шаардлагатай.
Хүүхдийн оролцоо өндөр байна гэдэг нь хүүхэд өндөр түвшний мэдлэгтэй болоход чухал үүрэг
гүйцэтгэх бөгөөд тэдний хөгжлийг бүрэн дэмжсэн сурах үйлийг өдөөсөн, шинэлэг зүйлийг
туршин үзэх нөхцөл бололцоог бүрдүүлсэн орчинд байснаар хүүхэд өөрөө шинийг сурах
сэдэлтэй, анхаарал төвлөрөлт сайтай, байнгын идэвхтэй, сэтгэл хангалуун байдаг.Жишээ
нь: шувууны үүр хийж болохуйц материалууд алх, хадаас, өөрдсөө бүтээж хийх байгалийн
бүтээгдэхүүнүүд өвс, өд, мод мөчир, чулуу, ус, элс, хэмжих багажууд гэх мэт.
Та бүхэн сургалтын орчныг бүрдүүлж буй зарим арга зүйтэй танилцана уу. Мөн багш нар эдгээр
арга зүйн хэлбэр, агуулгыг өөрчилж олон хувилбарт байдлаар бүтээж ашиглах боломжтой.
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БИ ИРЛЭЭ
Энэхүү арга зүй нь нэгдүгээр ангид элсэн орж байгаа хүүхдэд онцгой ач холбогдолтой
байдаг. Хүүхэд өөрийн дуртай дүрсээр ангидаа орж ирмэгцээ ирцээ бүртгүүлэх хариуцлагыг
хүлээж “БИ ИРЛЭЭ” гэсэн утгаар өөрийн нэр зураг бүхий алимыг модондоо ургуулан тавина.
Энэ арга зүйгээр дамжуулан хүүхдийг багаасаа эхлэн аливаа ажилд хоцрохгүй ирэх, цаг
баримтлах, хариуцлагатай байх зан чанарт сургаж хэвшүүлэхэд чухал ач холбогдолтой
байдаг.

Зөвлөмж: Аливаа ажилд тогтмол цагаа баримтлан ирдэг хүүхдүүдийг урамшуулах аргуудыг
хэрэглэх нь бага насны хүүхдэд тохиромжтой байдаг. Эдгээр аргуудыг багш өөрөө олон
хувилбартайгаар ашиглаж болно. Жишээ нь: “Хамгийн эртэч хүүхэд”, “Хамгийн хариуцлагатай
зан чанартай хүүхэд” зэрэг талархлын хуудас өгөх, зарим үед хүүхдийн дуртай эд зүйлээр
шагнах. “Чихэр”, “Хичээлийн хэрэглэл”, “Үлгэрийн ном” гэх мэт.
СУРАГЧИЙН БУЛАН
Энэхүү самбарт ангийн зорилго, уриа, ангийн дэг, хичээлийн хуваарь, мэдээлэл, даалгаврыг
баяжуулан хийх санаанууд, жижүүрийн хуваарь гэх мэт мэдээллийг байрлуулна.
Тус самбар нь сурагчдад дэг, хуваарь зэргийг нүдлүүлэн хэвшүүлэх, мэдээллийн самбараас
сурагчид өөртөө хэрэгтэй мэдээллийг цаг тухайд авч ашиглах дадал хэвшилд сургах
зэрэг ач холбогдолтой байдаг.
ТӨРСӨН ӨДРИЙН БУЛАН
Төрөл бүрийн загвартай самбар бэлтгэн ангийн хананд байршуулж хүүхэд бүрийн төрсөн
өдрийн тэмдгэлгээг хийнэ. Тус самбар нь хүүхэд бие биенийхээ төрсөн өдрийг мэддэг
болох, өөрийн баярыг бусадтай хуваалцах, бусдын баярыг хуваалцаж баяр хүргэж,
сайхан үгээр бэлэг барьж сурах зэрэг чухал ач холбогдолтой байдаг.
МАНАЙ ГЭР БҮЛ
Анх сургуульд орж байгаа хүүхдийг өөртөө итгэлтэй, бусдын өмнө чөлөөтэй ярьж сургах,
бусад хүүхдүүдийн өмнө ярьж чадна гэсэн мэдрэмжийг төрүүлэхийн тулд гэр бүлийнх нь
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зургийн авчруулан ангийн хананд байрлуулж өөрийнх нь хамгийн дотны, хайртай хүмүүсийнх
нь тухай яриулах нь маш ач холбогдолтой байдаг. Ээж, ааваасаа тусдаа амьдардаг эсвэл
өнчин хүүхэд байж болзошгүйг харгалзан гэр бүлийн зургийг авчруулахдаа “Хайртай
хүмүүсийнхээ зургийг авчирна” гэж хэлэх нь зүйтэй гэдгийг анхаараарай. Энэ нь эцэг
эхтэйгээ хамт байж чадахгүй байгаа хүүхдийн сэтгэлийг эмзэглүүлэхээс сэргийлж байгаа
болно.

БИДНИЙ БАХАРХАЛ
Тус самбарт аливаа уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцсон, сурлага хүмүүжлээрээ
манлайлж байгаа хүүхдүүдийн зургийг ангийн хананд байрлуулна. Энэхүү үйл ажиллагаа
нь хүүхдэд өөрөөрөө бахархах сэтгэгдэл төрөх, бусдадаа зөв үлгэр дууриал болох, бусдад
талархаж сурах, бусдын амжилтад сайшаах, хөдөлмөрийг нь үнэлж сурах зэрэг олон чухал
чадваруудыг олгоход тусалдаг.
ЗҮРХНИЙ ҮГ
Ангидаа том зүрхэн хэлбэртэй самбар байрлуулна. Багш ангийн сурагчдад тус самбарын
зорилгыг сайтар тайлбарлаж өгөх ба олон янзаар ажиллуулж болно. Тухайлбал:
-

Хэн нэгэнд талархал илэрхийлмээр санагдсан боловч хэлэх боломж гарахгүй байгаа
бол энэ самбарт бичих
Зүрхнийхээ үгээ хэлэх мөч
Зүрхний үгийг сонсох мөч
Зүрхний үгийг задлах мөч
Зүрхний үгээр хариу барих мөч гэх мэтээр ажиллуулж болно.

Энэхүү үйл ажиллагаа нь хүүхэд дотоод сэтгэлээ нээх, бусадтай ойлголцох, өөрийгөө
илэрхийлэх боломж олгох зэрэг олон ач холбогдолтой. Мөн энэ самбар нь уутан, задгай,
нууц гэх мэт ямар ч хэлбэрээр байж болно. Мөн багш тус самбарт бичсэн зүйлээс үндэслэн
хүүхдээ судлах боломжтой.
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ЭЦЭГ ЭХИЙН БУЛАН
Ангид эцэг эхэд зориулсан булан, мэдээллийн хэсэг байх шаардлагатай бөгөөд тухайн буланд
долоо хоногийн хичээлийн агуулга, хичээлийн хуваарь, зөвлөмжүүд, мэдээлэл, багштай
уулзах цагийн хуваарь, гэрээр зочлох хуваарь, эцэг эхэд зориулсан талархал, ажлын тайлан,
санал хүсэлтийн хайрцаг зэргийг байрлуулж болно.
Зөвлөмж: Самбарт байгаа мэдээллээ 7 хоног тутам шинэчилж тухайн самбарыг эцэг эхийн
багштай харилцах нэг хэрэгсэл болгож хэвшүүлээрэй.
ЦЭЦГЭЭ УРГУУЛЦГААЯ
Багш ангидаа хүүхэд бүрийн нэр бүхий маш гоё ваартай, нахиалж буй цэцгийг зурж эсвэл
наамал хэлбэрээр тавина. Тухайн хүүхдийн эцэг эх нь ангийн болон сургуулийн ажилд
оролцох бүрт цэцгийн навч нэмж наана. Жилийн эцэст идэвхтэй оролцоотой эцэг эхийн
хүүхдийн цэцэг олон навч, дэлбээтэй болж сайхан ургасан байна. Эцэг эхийн оролцоог
энэхүү аргаар үнэлэхэд хүүхдүүд эцэг эхдээ шаардлага тавьж эхэлдэг, эцэг эхчүүд ч мөн
өөрсдийн үүргийг илүү ухамсарлаж эхэлдэг. Эцэг эхийн оролцсон үйл ажиллагаа бүхнийг
том, жижиг гэж ялгаж үзэхгүй бөгөөд үүнд эцэг эхийн идэвх, санаачилга нь цэцэг сайхан
ургахад нөлөөлнө гэдгийг сайтар ойлгуулах хэрэгтэй.
Жишээлбэл: 1-р ангийн эцэг эхчүүд нэг удаа ангид ирээд багшид туслах, ангийн хаалга
цонхыг угааж өгөх гэх мэт бүхий л тохиолдолд цэцгийн дэлбээ эсвэл навчны тоог нэмээрэй.
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Зөвлөмж: Зарим эцэг эхчүүд аливаа ажилд ирдэггүй, оролцдоггүй тул хүүхдийнх нь цэцэг
ургадаггүй. Үүнд хүүхэд их гутрах тал ажиглагддаг. Тиймээс багш эцэг эхэд сайн ойлгуулж
ангидаа урих, санаа бодлоо хуваалцах цаг гаргах, зарим үед багш өөрөө очиж уулзах гэх
мэт ажил зохион байгуулаарай.
ХҮНДЭТ САНДАЛ
Ангийн бусад сандлаас онцгой, гоёмсог энгийн зүйлээр чимэглэсэн сандлыг ангидаа байнга
байрлуулна. Энэ сандалд:
•

Төрсөн өдрийн эзэн сурагч

•

Ангид уригдан ирсэн хүндэт зочин

•

Өөрийн зохиосон шүлэг, эссэ, зохион бичлэгээ унших гэж байгаа зохиогч сурагч

•

Багаараа хийж гүйцэтгэсэн багийнхаа ажлыг танилцуулах илтгэгч

•

Бусдад санаа бодлоо хэлэх гэж буй хэн нэгэн сууж бусадтай санаа бодлоо солилцдог.

Энэ сандалд суусан нэгнийгээ бусад нь хүндэтгэлтэйгээр сонсоно.

МИНИЙ ХАЙРТАЙ ХҮМҮҮС
Ангийн сурагчдын хамгийн хайртай хүмүүсийн зургийг авчруулан янз бүрийн хэлбэрээр
самбар хийж ангид байрлуулна. Тус самбар нь хүүхдүүдэд хайртай хүмүүстэйгээ хамт
хичээллэж байгаа мэт сэтгэгдлийг төрүүлж, сэтгэл зүйн таатай орчин бүрдүүлэх төдийгүй
сургуульд амжилттай дасан зохицоход нь нөлөөлдөг байна.
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УУЧЛАЛЫН БУЛАН
“Уучлалын булан”-г янз бүрийн хэлбэрээр хийж ангид, сургуулийн коридорт байрлуулна.
Тус буланд сургуулийн багш, ажилчид, эцэг эх, сурагчид хэн нэгнээс уучлалт гуйсан захидлаа
хийх боломжтой. Захидлын хайрцгийг 14-21 хоногт задлан, захидлуудыг холбогдох эзэнд нь
дамжуулах ажлыг тогтмол хийнэ. Тус булан нь хүүхэд бусдаас уучлалт гуйж сурах, өөрийнхөө
гэм бурууг ойлгож ухаарах, бусдад чин сэтгэлээсээ хандах, харилцан ойлголцох боломж
олгох зэрэг олон талын ач холбогдолтой байдаг.

БҮТЭЭЛИЙН САМБАР
Тус самбарт хүүхдийн хийсэн бүтээл бүрийг байрлуулна. Энэ нь хүүхэд өөрийнхөө хийсэн
зүйлээр бахархах, бусадтай хуваалцах, өөрийн бүтээлээ бусад хүүхдийн бүтээлтэй харьцуулан
өөртөө дүгнэлт хийх, бусдаас суралцахад тусалдаг. Эцэг эхчүүд мөн адил хүүхдийнхээ
бүтээлийг харж бахархан, бусад хүүхдийн бүтээлээс суралцаж байдаг олон талын ач
холбогдолтой.

Зөвлөмж: Хүүхэд бүрийн бүтээл нь өөрийнх нь зүрх сэтгэлээс урган гарч байдаг. Тэрхүү бүтээл
нь тухайн хүүхдэд маш их үнэ цэнэтэй байдаг тул бүтээлд он сар өдөр, өөрийнх нэр, хэрэв
бүтээлдээ нэр өгсөн бол бүтээлийнх нэрийг нь бичнэ. Хүүхдээр хийсэн бүтээсэн бүтээлийнх
нь талаар яриулах, урмын сайхан үгээр магтах, хөхиүлэн дэмжих арга нь хүүхдийн бүтээлч
сэтгэлгээг хөгжүүлэх томоохон алхам болдог.
Харин хүүхдийн бүтээлийг том хүний нүдээр харах, үл ойшоох, бүтээлийг нь “Юу нь гоё
байгаа юм”, “Муухай л хийсэн байна даа” гэсэн үгсээр яаран үнэлгээ өгөхгүй байх нь чухал.
Мөн зарим хүүхдийн бүтээлийг бусдаас ялгаж “Тааруухан юм байна” гэж бүтээлийн самбарт
тавихгүй далд хийх зэрэг алдаа гаргахаас зайлсхийгээрэй.
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ДЭД СЭДЭВ 1.2. СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЭЦЭГ ЭХИЙН
ОРОЛЦОО, ТҮҮНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ
ЗОРИЛГО:
Сургалтын үйл ажиллагаанд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх, идэвхжүүлэх арга зүйд сургах
АРГА ЗҮЙ:
•
•

Сургалтын галт тэрэг дасгал
Лекцийн арга

АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ:
•
•
•
•
•

Дэлгэц цаас
Скоч
Нүд боох гурваас дөрвөн алчуур
Асуулгын тараах материал
Нэг таваг үзэм, нойтон алчуур

ДААЛГАВАР:
•
•
•

Сургалтын галт тэрэг
Эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх 3 чухаг
Нэг үзэм, нэг өгүүлбэр

МЭДЭЭЛЭЛ:
•
•
•
•

Оролцоо гэж юу вэ?
Оролцоог үнэлэх гарааны болон эцсийн үнэлгээний загвар
Оролцоог нэмэгдүүлэх арга зүй
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа

ДААЛГАВАР 1: Сургалтын галт тэрэг дасгал ажил - 30 минут
Алжаал тайлах дасгалын дүрмийг танилцуулна.
•

Оролцогчдыг 4 галт тэрэг болгож хуваана. (Зарим тохиолдолд оролцогчдын тооноос
харгалзан багийн тоог нэмж болно).

•

Цувааны урд зогсох оролцогч нь галт тэрэгний толгой, 2 дугаарт зогсож буй оролцогч
нь жолооч, 3 дугаар оролцогчдоос хойш чиргүүлүүд болох ба бие биенийхээ
тохойноос барьж зогсоно.

•

Галт тэрэгний толгой болсон оролцогчийн нүдийг алчуураар бооно.

•

Араас нь бусад оролцогч бие биенийхээ хагас нугалсан тохойноосоо барилцсанаар галт
тэрэг болно.

•

Дохиогоор галт тэрэг хөдлөх бөгөөд аль өртөө хүртэл яваад, буцаж ирэхийг сургагч багш
зааж өгнө.
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•

Эхний дохиогоор 1-р галт тэрэг, 2 дахь дохиогоор 2-р галт тэрэг гэх мэтээр дохиог
өгмөгц дөрвөн галт тэрэг ар араасаа хөдөлж, мөргөлдөхгүй, тасрахгүй бартаа саадыг
даван туулж явна гэдгийг анхааруулж, тоглоомыг эхлүүлнэ.

•

Замд таарах ширээ сандлыг дайрахгүйгээр явахыг жолоочид анхааруулна.

•

Галт тэрэг хөдлөхөд ямар дуут дохио гаргахыг тохирч зааж өгнө.

•

1, 2, 3 дахь хүмүүсээс сэтгэгдлийг нь асуун эдгээр 3 хүний аль нь эцэг эх, аль нь багш,
аль нь сурагч байсан талаар ярилцан, дүгнэлт хийнэ.

ДҮГНЭЛТ:
1-р оролцогч галт тэрэгний толгой буюу “Хүүхэд”
2-р оролцогч галт тэрэгний жолооч буюу “Багш”
3-р оролцогч галт тэрэгний чиргүүлүүд буюу “Эцэг эх” болохыг тайлбарлан, хэний
ямар ажил илүү чухал байсан талаар ярилцаж, багшийн ажлын ачааллыг эцэг эх хэрхэн
хуваалцаж болох талаар дүгнэлт хийнэ.
Даалгаврыг гүйцэтгэх явцад эцэг эхийн аливаа зүйлд хэрхэн хандаж байгааг энэхүү
тоглоомоос ойлгож авна.
•
•
•
•

Зарим
Зарим
Зарим
Зарим

идэвхтэй оролцогчид нь тасрахгүйг хичээсэн
нь эхлээд нэг хэсэг хичээж байгаад сүүлдээ больсон
нь огт хайхрамжгүй хандсан
нь дургүйцсэн хандлага гаргасан гэх мэт.

Эцэг эхийн оролцоонд багшийн чиглүүлэг хамгийн чухал үүрэгтэй бөгөөд үр дүнтэй
чиглүүлэг бүхий хамтын ажиллагааг бий болгосноор эцэг эх, багш хамтран хүүхдийн
сурах үйл явцад үр дүнтэйгээр дэмжлэг үзүүлдэг болохыг дээрх дасгалаар дамжуулан
ойлгуулна.
МЭДЭЭЛЭЛ 1: Оролцоо гэж юу вэ? – 30 минут
Хүмүүс өөрсдийн амьдрал ахуйтай холбоотой аливаа асуудлаар шийдвэр гаргахад биечлэн
оролцож, идэвхтэй байр сууринаас хандах боломжийг оролцоо гэнэ. Иргэд, олон нийтийн
оролцоо нь иргэний, ардчилсан, хүмүүнлэг нийгмийн үндсэн үзэл баримтлал юм.
Хүүхдийн хөгжилд эцэг эхийн оролцоо нэмэгдсэнээр:
•
•

Хүүхдийн сурлагын амжилт нэмэгддэг.
Хүүхэд сургуулийн орчинд биеэ зөв авч явж сурдаг.

•

Хүүхэдтэй холбоотой аливаа шийдвэр гаргах явцад эцэг эхийг оролцуулснаар тэд
үүргээ илүү ухамсарлан сургуулийн үйл ажиллагаанд хариуцлагатай, идэвхтэй
оролцдог.

•

Сургуульд үзүүлэх эцэг эхийн дэмжлэг нэмэгддэг.

•

Хүүхдийн сэтгэл зүйн төлөвшилд эерэг хандлага авчирдаг.

Эцэг эх асран хамгаалагчид, олон нийтэд дараах ойлголтыг өгснөөр тэдний оролцоог
нэмэгдүүлэх боломжтой.
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1.	Ижил хэрэгцээ, шаардлага
2.	Үйл ажиллагааны зорилго, хэрэгцээ хоёрын харилцан хамаарал
3.	Үйл ажиллагааг явуулахад шаардагддаг нөөцүүд
Оролцоог нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлүүд:
1.

Сургууль, эцэг эхийн хоёр талт идэвхтэй харилцаа

2.	Хүүхдийн хөгжлийн хамтын ажиллагаа
3.

Эцэг эх сайн дурын үйл ажиллагаа

4.	Хамтарч хариуцлага хүлээх үүрэг
5.

Сургуулийн шинэчлэлд идэвхтэй оролцох үүрэг

Эцэг эх, гэр бүлийн оролцооны хүрээнд эцэг эх шийдвэр гаргаж, төлөвлөж, үнэлж, сургалтын
хөтөлбөр боловсруулалтад оролцож, түншлэлийг бий болгоно. Үүний тулд эцэг эх, олон
нийтийг идэвхжүүлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулахад дараах үе шатыг дамжина.
1.

Сонирхол хэрэгцээгээ тодорхойлох. Эцэг эхчүүд хүүхдээ сургаж хүмүүжүүлэхэд
гэртээ болон сургууль дээр тулгарч буй асуудлаа ярилцах замаар ижил төстэй
асуудал, бэрхшээлээ тодорхойлох гэх мэт.

2. Нөхцөл байдлаа тодорхойлох. Эцэг эх, сургуулийн хамтын үйл ажиллагааны
өнөөгийн нөхцөл байдлаа хамтран тодорхойлох гэх мэт.
3. Олон нийтийг чадваржуулах. Эцэг эхийн хэрэгцээнд тулгуурлан багш, сургуулийн
зүгээс шаардлагатай мэдээллээр хангаж, сургалт, үйл ажиллагаа зохион байгуулах
гэх мэт.
4. Үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх. Цөм бүлгийн (ижил хэрэгцээтэй хүмүүс) гишүүд
хамтран үйл ажиллагааны чиглэлээ тодорхойлж, төлөвлөж, хэрэгжүүлж, үнэлнэ.
Үүнд: Эцэг эхийн зөвлөлийг байгуулж, үйл ажиллагааг явуулах гэх мэт.
5. Идэвхтэй оролцоо. Сургуулийн “Эцэг эхийн зөвлөл” өөрсдийн санаачилгаар үйл
ажиллагаа зохион байгуулдаг болсон байх гэх мэт.
ОРОЛЦООНЫ ҮЕ ШАТУУД
1. Сонирхол хэрэгцэээгээ
тодорхойлох

2. Нөхцөл байдлаа
тодорхойлох

5. Идэвхтэй оролцоо

4. Үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэх

3. Олон нийтийг
чадваржуулах
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Эцэг эх, асран хамгаалагчид, эцэг эхийн оролцооны талаар
БСШУСЯ-наас баримталж буй бодлого
“Бага насны хүүхдийн хөгжилд эцэг эх, олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар баримтлах
чиглэл” баримт бичигт эцэг эх, асран хамгаалагчид, эцэг эхийн оролцоог дараах байдлаар
тодорхойлжээ. (БСШУЯ-ны сайдын 2007 оны 12-р сарын 20- ны өдрийн 17-р тушаалын
хавсралт)
•

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ БАЙХ: Байгууллагын үйлчилгээнд үнэлгээ өгөх, үйлчилгээний
чанарыг сайжруулахын тулд өөрийн саналыг илэрхийлэх боломжийг олгох

•

ДЭМЖИГЧ БАЙХ: Эд материал, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх боломжийг бүрдүүлэх,
сайн дурын туслагч байх, багшид туслах, анги танхимын цэвэр аюулгүй байдлыг
хангах, сургалтын үйл ажиллагаанд туслах боломжийг бүрдүүлэх

•

ЗӨВЛӨГЧ ЧИГЛҮҮЛЭГЧ БАЙХ: Үр ашиг, хэрэгцээний талаар мэргэжлийн зөвлөгөө
өгөх, мэдлэгээ хуваалцах бололцоог олгох

•

СУРАЛЦАГЧ БАЙХ: Хүүхдийн хөгжил, сурах үйл ажиллагаанд туслах, мэдлэг, ур
чадвар эзэмшихэд нь дэмжлэг үзүүлэх, тэднийг суралцахад нь зориулсан сургалтын
орчинг бүрдүүлэх

•

МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ СУРВАЛЖ БАЙХ: Эцэг эх хүүхдийнхээ талаарх мэдээллийн
хамгийн гол эх сурвалж болж чаддаг тул хүүхдийн хувийн онцлог, хөгжлийн талаарх
багшид тус болох мэдээллийг байнга өгч байх нөхцлийг бүрдүүлэх гэж заажээ.

Олон улсад эцэг эхийн оролцооны ач холбогдлыг хэрхэн тодорхойлж байна вэ?
Эцэг эхийн ялгаатай байдлыг хүндэтгэн үзсэнээр тухайн эцэг эхийг ямар чиглэлээр сургалтад
оролцуулахыг тодорхойлно. АНУ-ын Эрдэмтэн судлаач Эпстейн сургууль, эцэг эх, олон
нийтийн хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэхийн тулд сургуулийн хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны хүрээг дараах байдлаар тодорхойлсон байна. Үүнд:
•

Хариуцлагатай, мэдлэгтэй эцэг эх байх - Эцэг эхчүүдэд хүүхэд, өсвөр насныхны
хөгжлийн талаар мэдлэг, чадварыг олж авахад нь тусалснаар эцэг эхчүүд хүүхдэдээ
амжилттай сурахад дэмжлэг болохуйц орчинг гэрт нь бий болгоно.

•

Мэдээлэл, харилцаа - Хүүхдэд гарч буй ахиц, амжилт, сургуулийн хөтөлбөрийн
талаарх мэдээллийг сургууль-гэр, гэр-сургуулийн дунд үр өгөөжтэйгээр хүргэх

•

Оролцоо - Эцэг эхчүүд оролцох боломжтой байдлаар сонгон шалгаруулалт, сургалт
болон бусад үйл ажиллагааг зохион байгуулах, эдгээр ажлуудад эцэг эхчүүдийг сайн
дурын үндсэн дээр оролцуулах боломжуудыг бий болгох

•

Гэр бүлийн орчинд сургалтыг дэмжих - Эцэг эх, сургуулийг холбосон ажлууд
болох эцэг эхчүүд гэртээ хэрэглэж болох дасгал ажлуудын талаар мэдээлэл өгөх

•

Шийдвэр гаргах - Сургуулийн шийдвэр, удирдлагатай холбоотой асуудалд эцэг
эхчүүд, гэр бүлийн гишүүдийг оролцуулах

•

Олон нийттэй хамтран ажиллах - Эцэг эх, сургуулийн хөтөлбөр, хүүхдийн хөгжил,
сургалтыг сайжруулах зорилгоор олон нийтийн дэмжлэг, нөөц бололцоог ашиглах
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Эцэг эхийн оролцоо нэмэгдсэнээр тэдний сургуульд хандах хандлага эерэгээр өөрчлөгдөж
илүү итгэлтэй болдог. Оролцооны эхэн үед эцэг эхчүүд өөрийн оролцоо нь томоохон
өөрчлөлт авчирна гэдэгт итгэл багатай байдаг. Харин дараа нь ямар чухал хувь нэмрийг
оруулснаа хараад ихээхэн урамшдаг байна. Үүнээс дүгнэхэд эцэг эхийн орлого, боловсрол,
ажилтай, ажилгүй байх зэргээс үл хамаарч эцэг эхийн оролцоо нь хүүхдийн сурах үйл явц,
зан байдал, хандлага зэрэгт томоохон өөрчлөлтийг авчирдаг болохыг эцэг эх, сургууль аль
аль нь ойлгох нь чухал байдаг.
ДААЛГАВАР 2: Эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх 3 чухаг – 20 минут
Оролцогчид “Эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр багш ямар үйл ажиллагааг
авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай вэ?” асуултад багаараа ярилцан бага ангийн багшийн “3
чухаг” жагсаалтыг гаргана.
Баг тус бүрээс нэг хүн нэгдсэн саналаа танилцуулна. Багуудыг танилцуулах явцад саналыг
давхардуулалгүйгээр нэгтгэн бичнэ.
ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ
Эцэг эх, гэр бүлтэй байнгын
харилцаа тогтоох

Шийдвэр гаргах үйл явцад
оролцуулах
ХҮҮХЭД

Олон нийттэй хамтарч
ажиллах

Эцэг эхийн сурган хүмүүжүүлэх
ур чадварыг сайжруулах

Судлаачид олон жилийн ажиглалт, судалгаа, туршилтын үр дүнд эцэг эхийн оролцоог
нэмэгдүүлэхэд зайлшгүй анхаарах “3 чухаг” хүчин зүйлийг гаргасан байна. Үүнд:
1.

Багш эцэг эхтэй түншлэн эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүд болон олон нийтийг хүүхдийн
хөгжил, сурах үйл ажиллагаанд оролцох олон талын бололцоог бүрдүүлнэ.

2. Багш эцэг эхтэй харилцах, мэдээлэл солилцох албан болон албан бус хэлбэрүүдийг
ашиглана.
3. Багш хүүхдийн хөгжил, сурах үйл ажиллагааг баяжуулахын тулд олон нийтийн эх
сурвалжууд болон эцэг эхийн соёл, зан заншил, уламжлалыг ашиглана.
Эцэг эхийн оролцоог үнэлэх төрөл бүрийн аргууд байдаг ба гарааны, эцсийн үнэлгээний
аргыг дараах загвараар хийх боломжтой.
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Мэдээлэл 2: Эцэг эхийн оролцоог үнэлэх гарааны болон эцсийн
үнэлгээний загвар- 40 минут
ЭЦЭГ ЭХИЙН ОРОЛЦООНЫ ГАРААНЫ БОЛОН ЭЦСИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АСУУЛГА
Эцэг эхчүүд дараах асуулгын хариулах ба “Тийм”- 1 оноо, “Үгүй”- 0 оноог тус тус өгнө.
№

Үнэлгээний асуулга

Тийм

Үгүй

Та хүүхдийнхээ хөгжил, төлөвшлийг хэр дэмждэг вэ?
1

Хүүхдэдээ зориулсан орон зайг бэлтгэж өгсөн үү?

2

Таны хүүхэд бие даан тоглох, гэрийн даалгавраа хийх цагийн
хуваарь бий юу?

3

Та хүүхэдтэйгээ хамт тоглодог уу?

4

Та хүүхдээ компьютер, зурагт үзэхэд хяналт тавьдаг уу?

5

Та хүүхдээ баярласан, гомдсон, уурласан үед нь тусалж, зөвлөдөг
үү?

6

Та хүүхэдтэйгээ хамт ном уншдаг уу?

7

Та хүүхэдтэйгээ хамт дуртай газраар нь явдаг уу?
Сургуулийн үйл ажиллагаанд оролцох байдал

1

Та сургуулийн үйл ажиллагаанд сайн дураар тусалдаг уу?

2

Та эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүн болж байсан уу?

3

Бусад эцэг эхтэй хамт ямар нэг ажлыг зохион байгуулж байсан уу?

4

Таны хүүхдийн сургуулийн орчин ямар болохыг та сонирхож
байсан уу?
Харилцаа, хандлага

1

Та хүүхдийнхээ багштай ганцаарчлан уулздаг уу?

2

Та хүүхдийнхээ хөгжлийн түвшингийн талаар ойлголттой юу?

3

Та хүүхдийнхээ сургууль, ангийн багшид дэмжлэг үзүүлдэг үү?

4

Та хүүхдийнхээ сонирхлын дагуу нэмэлт дугуйланд секцэд явахыг
зөвшөөрдөг үү?
Онооны нийлбэр

Хариултын нийлбэр оноо нь:
 11-15 оноо - “Оролцоо сайн” буюу хүүхдийнхээ хөгжилд хувь нэмэр оруулахын
төлөө багштай хамтран ажилладаг эцэг эх болохыг харуулна.
 6-10 оноо - “Оролцоо хэвийн” буюу хүүхдийнхээ хөгжилд дэмжлэг үзүүлдэг бөгөөд
оролцооны бусад арга замуудаас суралцах хэрэгцээтэй байгааг харуулна.
 0-5 оноо - “Оролцоо сул” буюу хүүхдэд эцэг эхийн тусламж зайлшгүй хэрэгтэй
бөгөөд оролцоог нэмэгдүүлэхэд багш онцгой анхаарах шаардлагатай болохыг
харуулна.
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1-Р АНГИЙН СУРАГЧДЫН ӨДРИЙН ЦАГИЙН ХУВААРИЙН ЗӨВЛӨМЖ
#

Үйл ажиллагаа

1

Унтаж, амрах

2

Хичээллэх

4

Шаардагдах
хугацаа
10 цаг

Тайлбар
6-7 насны хүүхэд хоногт доод тал нь 10 цаг
унтах шаардлагатай байдаг.

4 цаг 30
минут

Хичээлийн 1 цаг нь 35 минутаар, өдөрт 4 цагийн
хичээл ордог.

Даалгавар хийх

1-2 цаг

1-р ангийн хүүхдийн анхаарал төвлөрөлт 7-10
минут байдаг тул нэг төрлийн даалгаврыг удаан
хугацаагаар хийлгэхгүй байхыг хичээгээрэй.

5

Тоглох цаг

2-3 цаг

Хүүхэдтэйгээ хамт тоглох эсвэл тоглонгоо
суралцах боломжоор хангахыг хичээгээрэй.

6

Бусад

5 цаг

Сургуульд явах, ирэх, хооллох г.м

ДААЛГАВАР 3: Нэг үзэм, нэг өгүүлбэр – 30 минут
•

Сургагч багш 1 таваг үзэм бэлтгэх ба оролцогчдыг нойтон алчуураар гарыг нь арчуулах
хэрэгтэй.

•

Эцэг эхчүүдийг ангид орж ирэх үед тойрог болгон зогсоож үзмээр дайлж идэлгүйгээр
хүлээж байхыг хүснэ.(Сунжруулахгүй байх зорилгоор бага хэмжээний үзэм авахыг
зөвлөж болно.)

•

Бүх хүн үзэм авч дууссаны дараа хүн бүр тойргийн дарааллаар нэг үзэм идэхдээ нэг
өгүүлбэр хэлэх даалгавар өгнө. Энэхүү өгүүлбэр нь тухайн хүний өөрийгөө болон
хүүхдээ танилцуулах чиглэлийн өгүүлбэрүүд байх болно.

•

Энэ үед багш эцэг эх, хүүхдийн талаарх анхны товч мэдээллийг цуглуулах судалгааны
үндэс тавигдана. Багшид тэмдэглэл хөтлөх боломж хомс байдаг тул хүссэн эцэг эхчүүдэд
танилцуулгын хариултаа бичгээр болон харилцах дэвтэрт бичиж өгөхийг хүсч болно.

Ангийн багш дараах асуултуудыг чиглүүлэх зорилгоор өгч болно.
1.

Таны нэрийг хэн гэдэг вэ?

2. Таны бахархдаг зүйлс юу вэ? (ажил, мэргэжил, ажилласан жил, хаана
ажилладаг, амьдралын бахархал гэх мэт)
3. Таны хүүхдийн нэр, нэрнийх нь утга юу вэ?
4. Та хүүхдийнхээ юугаар бахархдаг вэ?
5. Та хүүхдээ 1-р ангидаа юуг сураасай гэж хүсдэг вэ?
6. Та хүүхдэдээ яаж тусалдаг вэ?
7. Таны хамгийн хайрладаг хүн/ зүйл?
8. Таны хобби?
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МЭДЭЭЛЭЛ 3: Оролцоог нэмэгдүүлэх арга зүй – 25 минут
Эцэг эхийн уулзалт нь багш эцэг эхтэй албан ёсоор танилцаж, хамтын ажиллагааг эхлэх
гараа болохоос гадна эцэг эхчүүд хоорондоо танилцаж, мэдээлэл солилцох, хамтран ажиллах
бүлгийг үүсгэх анхны боломж бий болдог.
Эцэг эхчүүдийг хооронд нь танилцуулах олон аргууд байдаг. Жишээ нь: Нэг үзэм нэг өгүүлбэр,
утас дуустал ярих, тэмдэг нэрээр танилцуулга хийх, үйл хөдөлгөөнөөр танилцуулах гэх мэт.
Эцэг эхчүүдийн харилцааг гурван хэв шинжид хувааж үзвэл:

1.ИДЭВХГҮЙ АЖИГЛАГЧ
Олонхын саналыг дагах,
төвийг сахих хандлага

2. ШҮҮМЖЛЭГЧ
Аливаа зүйлийг сөргөөр
хүлээн авах, тусгаарлах,
хариуцлага хүлээх дургүй

3.ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦОГЧ
Багшийг үргэлж дэмжих
эерэг хандлага

1-дүгээр хэв шинж: Идэвхгүй ажиглагч нь: Төвийг сахигчид эерэг, сөрөг аль ч хандлага
руу ордог учраас зөв зүйл яригдвал дэмждэг, сөрөг зүйл яригдвал багшийг эсэргүүцэхэд
бэлэн байдаг эцэг эхчүүдийн бүлэг юм.
2-р хэв шинж: Шүүмжлэгч эцэг эхчүүд нь: Багшийн аливаа үйлдлийг сөргөөр хүлээн авч,
шүүмжлэх хандлагатай. Энэ бүлгийн давуу тал нь багш зөв ойлголтыг өгч чадвал тэд багшийн
жинхэнэ туслагч болж, үргэлж эерэг хандлагаар хандаж, багшийг тууштай дэмжигчид болж
хувирдаг.
3-р хэв шинж: Идэвхтэй оролцогчид нь: Сургууль, багшийн үйл ажиллагааг тогтмол
дэмжиж, аливаад санаачилгатай хандан, эцэг эхийн бүлгийг манлайлагчид байдаг.
Дээрх 3 хэв шинж бүхий эцэг эхчүүдээс хамтран ажиллахад хамгийн хүндрэлтэй бүлэг
нь шүүмжлэгч буюу 2 дахь хэв шинжийн эцэг эхчүүд юм. Тиймээс эдгээр эцэг эхчүүдтэй
харилцахдаа дараах зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна.
•

Асуудал гаргаж буй эцэг эхтэй харилцахдаа багш та тайван байхыг хичээгээрэй.

•

Хүүхдэдээ санаа тавьж байгаад нь талархал илэрхийлээрэй.

•

Юу хэлж байгааг нь анхааралтай сонсож тэмдэглэж аваарай.

•

Ярьж байгаа асуудлыг тодорхой болгоход анхаарч жишээ, тодорхой баримт
дурдахыг хүсээрэй. Тодорхой бус гомдол, саналыг тодорхой болгох зорилгоор
асуулт асуугаарай.

•

Гол асуудлыг эцэг эхээр өөрөөр нь тодорхойлуулаарай.

•

Асуудлыг шийдвэрлэхэд эцэг эх өөрсдөө чухам юу хийж болох талаар ярилцаарай.

•

Гаргасан саналыг тэмдэглэж аваарай.
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•

Асуудлыг шийдвэрлэхэд нь багш та хамтран ажиллаарай.

•

Тэд хичнээн уурлаж байсан ч маргаж болохгүйг анхаар.

•

Тэдэн рүү дуугаа өндөрсгөж болохгүй.

•

Түргэн, хайнга шийдвэр гаргахгүй байхыг хичээгээрэй.

•

Бухимдалтай, маргаантай уулзалт болсны дараа маргааныг зүгээр орхиж болохгүй,
хэд хоногийн дараа заавал дахин уулзаж, эсвэл утсаар харилцаж, шийдвэрлэсэн
эсэх талаар мэдээлэл өгч байгаарай.

•

Тэдэнтэй уян хатан хандвал талархан хүлээж авдаг болохыг санаарай.

•

Тэдний хамгийн сайн талыг олж харахыг эрмэлзээрэй. Сургалтын үйл ажиллагаандаа
урих, хийсэн ажлыг нь хамт олны дунд магтан сайшаах зэрэг аргыг хэрэглэж
болно.

Сургууль болон ангийн багш нь эцэг эхтэй уулзах цаг, тогтсон өдөртэй байх нь маш
чухал байдаг. Шаардлагатай тохиолдолд таны дуудлагаар ирж байгаа эцэг эхийг хүндлэн
угтан авч, талархал илэрхийлсний дараа дуудсан зорилгоо танилцуулаарай. Багш та
эцэг эхтэйгээ харилцахдаа хүндэтгэлтэй, албан хэллэгээр ярилцаарай. Эцэг эхчүүд багшийн
эмх цэгцтэй хувцаслалт, үг хэллэг, биеэ авч явж буй байдалд анхаарал хандуулдгийг битгий
мартаарай.
Жич: Багш эцэг эхчүүдтэй харилцахдаа сургуулиа төлөөлөн харилцаж байгаа гэдгээ ямагт
санах хэрэгтэй.
ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДИЙГ СУДЛАХ

Аман болон
бичгийн судалгаа

Хичээлээс гадуурх
үйл ажиллагаанд
оролцох байдлын
судалгаа

Сонирхдог зүйлийн
судалгаа

Харилцааны
чадварын судалгаа

Эцэг эхээс хүүхдийн талаар тогтмол, дэлгэрэнгүй анкет судалгааг авахаас гадна дараах
асуулгуудыг нэмж тодруулан асуух боломжтой.
•

Та хүүхдээ энэ хичээлийн жилд юу сурч мэдэж аваасай гэж хүсч байна вэ?

•

Та ямар зүйлийг хүүхэдтэйгээ хамт хийхийг хүсдэг вэ?

•

Таны хүүхдийн амьдралд тохиолдсон, багшийн зайлшгүй мэдэх ёстой зүйл
байвал хэлнэ үү? бичнэ үү?

•

Та хүүхдийнхээ ямар авьяас, зан чанарыг эрхэмлэн бахархдаг вэ?

•

Танай хүүхэд юуг илүү сайн хийдэг вэ?

•

Таны хүүхэд ямар тоглоомоор тоглох дуртай вэ?

•

Хүүхэд чинь уурлаж гомдохдоо ямар зан авир гаргадаг вэ? Яавал амархан
тайвширдаг вэ?
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Багш, эцэг эх эдгээр асуудлын талаар ярилцахдаа “Мэдээллийн нууцлалыг хадгалах”
даруу зарчмыг баримтлах хэрэгтэй. Туршлагаас үзэхэд эцэг эх, багш нарын хоорондын
харилцаанаас цаашдын хамтын ажиллагаа ихээхэн шалтгаалдаг болох нь тодорхой харагддаг.
МЭДЭЭЛЭЛ 4: Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа – 20 минут
Багш хүүхдийг нийтээр даган мөрдөх, биелүүлэх хэм хэмжээг хэвшүүлэх зорилгоор хичээлээс
гадуурх үйл ажиллагаандаа эцэг эх, олон нийтийг татан оролцуулна. Энэ үйл ажиллагааг
явуулахдаа эцэг эхийн мэргэжил, сонирхол, хобби, ямар онцгой авьяас чадвартай зэргийг
судалж тэдний дэмжлэгийг авах боломжтой.
Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаанд идэвхгүй ханддаг, тодорхой шалтгааны (эрүүл мэнд,
санхүү гэх мэт) улмаас оролцохгүй байгаа, хүүхдийн талаарх асуудлаар зайлшгүй ганцаарчлан
уулзах шаардлагатай эцэг эхийг гэрээр зочлох аргаар судлах боломжтой. Үүний тулд
дараах алхмуудыг хийнэ.
•
•
•

•
•
•

Эхлээд эцэг эхээс зөвшөөрөл авна.
Зочлох хугацаагаа тохирно.
Гэрээр зочлохдоо сурагчийн хамгийн сайн талыг, цаашид хамтран хөгжүүлэх
шаардлагатай байгаа чадварыг судалсан байх бөгөөд энэ талаар эцэг эхтэй нь
ярилцахад бэлтгэж очно. (Гэрт нь очихдоо ямар ч тохиолдолд хүүхдийн муу талыг
хэлэхгүй байхыг анхаарах хэрэгтэй.)
Багш гэрээр зочлох үедээ ажиглалт судалгаа хийнэ.
Багш боломжтой бол жижиг бэлэг авч очиж болно. (Эмээ өвөөтэй бол сүү, дүүтэй
бол чихэр гэх мэт)
Эцэг эхтэй маш энгийн, дотно ярилцана.

БАГШ ТУХАЙН ЭЦЭГ ЭХИЙГ ХҮҮХЭДТЭЙГЭЭ ХЭРХЭН ХАРИЛЦАЖ БАЙГААГ СУДЛАХ:
Эцэг эхчүүд таны шавьтай хэрхэн харилцаж байгааг бүх үйл ажиллагааны явцад судална.
Үүнд:
•
•
•
•
•

Гэртээ байх үедээ хүүхэдтэйгээ харилцаж байгаа
Уралдаан тэмцээн бусад үйл ажиллагааны үед
Хүүхдэдээ хэлж байгаа үг хэллэг
Хүүхдэдээ хандаж байгаа хандлага
Хичээл, сургалтын үйл ажиллагаанд оролцох оролцоо

Багш дээр дурьдсан олон чиглэлээр судалгаа хийснээр эцэг эхтэй хэрхэн ажиллах талаар
төлөвлөгөө гаргах шаардлага урган гарна. Эцэг эхийг судлахын ач холбогдлын талаар
авсан мэдээлэлдээ тулгуурлан эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх төлөвлөгөөг гарган ажиллах
нь чухал байдаг.
ДААЛГАВАР 3: -15 минут
Оролцогч баг тус бүрт дараах материалыг тараан өгч “Эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх
зорилгоор хийх ажлын жагсаалт”-ыг гаргуулна. Баг тус бүрээс боловсруулсан үйл
ажиллагааны жагсаалтыг багийн 2 гишүүн бусад багууддаа “Илтгэгчийн индэр”-т гарч
танилцуулах хугацаа 2 минут.
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Багш эцэг эхийг ангидаа урьж сургууль,
ангийн бүхий л үйл ажиллагаанд
оролцуулах арга замыг эрэлхийлнэ.

Багш эцэг эхийг хүүхдийнхээ хөгжил,
хамтын шийдвэр гаргахад оролцуулна.

Багш эцэг эхийг хүүхдийн сурах орчны
талаарх шийдвэр гаргах үйл явцад
оролцуулна.

Багш эцэг эх, хүүхдүүдийн талаарх
мэдээллийн нууцыг чандлан хадгална.

Багш хүүхдийн давуу тал, сонирхол,
хэрэгцээг мэдэх зорилгоор гэр бүлтэй
тогтмол харилцаж, мэдээлэл цуглуулна.

Багш эцэг эхчүүдийг хоорондоо мэдээлэл
солилцох, бие биенээ таних, дэмжлэг
үзүүлэх боломжоор хангана.

Багш хүүхдийн өмнөх туршлага,
амьдарч буй орчинд, гэр бүлийн
талаарх мэдээлэл, мэдлэгээ сургалтын
хөтөлбөрийн салшгүй хэсэг болгон
ашиглах

Багш хүүхдийн нийтээр даган биелүүлэх
хэм хэмжээтэй танилцуулж, сургах
зорилгоор олон нийтийн газарт зочлох,
эсвэл олон нийтийн төлөөллийг сургууль
дээр урьж авчирч болно.

Багш хүүхдийн сурах хүсэл эрмэлзлийг
төрүүлэхүйц орчныг хэрхэн бүрдүүлэх
талаар мэдээлэл, санаануудыг эцэг эхэд
өгч дэмжлэг үзүүлнэ.
Хүүхэд сургуульд суралцаж эхлэх эхний үед эцэг эхийн оролцоо сайн байх тусам хүүхдийн
амжилттай сурч хөгжих нөхцөл боломж сайн бүрдэж байдаг. Эцэг эх, гэр бүлийн гишүүд нь
хүүхдийн сурч хөгжих, нийгэмшихүйн суурийг тавьж өгдөг. Эцэг эх, гэр бүлийн гишүүдийн
оролцоо гэдэг нь тэдний аливаа үйл ажиллагаанд биечлэн оролцох гэдгээс илүү өргөн
хүрээтэй ойлголт юм. Тиймээс эцэг эхчүүдийг чадавхжуулах, мэдлэгжүүлэх зайлшгүй
шаардлагатай байдаг. Эцэг эхэд мэдээлэл хүргэх, мэдлэг олгох 2 талт харилцааг дараах
үндсэн үйл ажиллагаагаар дамжуулан өгдөг. Үүнд:
1. Эцэг эхийн уулзалт
2. Эцэг эхийн сургалт
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ДЭД СЭДЭВ 1.3. ЭЦЭГ ЭХИЙН УУЛЗАЛТ, ТҮҮНИЙ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
ЗОРИЛГО:
Эцэг эхийн уулзалт, сургалт түүний ач холбогдлын талаар мэдлэгтэй болж, эцэг эхийн
уулзалтыг үр дүнтэй зохион байгуулах арга зүйг танилцуулах
АРГА ЗҮЙ:
•
•
•

Багаар ажиллах
Лекцийн арга
Дүгнэлт гаргах

АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ:
•
•
•

Дэлгэц цаас
Скоч
Маркер

ДААЛГАВАР:
•
•

Эцэг эхэд мэдээлэл олгох хэрэгцээ, ач холбогдлыг тодорхойлох
“Баруун гарын баталгаа” нэгдмэл зорилготой баг байгуулах аргад суралцах

МЭДЭЭЛЭЛ:
•
•

Эцэг эхийн уулзалт
Эцэг эхчүүдэд чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулах хэлбэрүүд

ДААЛГАВАР 1: Эцэг эхэд мэдээлэл олгох хэрэгцээ, ач холбогдлыг тодорхойлох - 25 минут
Кейс 1
... сургуулийн багшийн ярианаас:
“Өө, эхлээд манай ангийн эцэг эхүүд нэг их идэвхтэй байдаг байсан сүүлдээ ч бүр
алга болсон. Саяхан урлагийн үзлэгт бэлдэх нэг хоёр эцэг эхээс туслаач гээд дуудсан
завгүй гээд ирээгүй ээ би сүүлдээ ч эцэг эхээсээ жаахан зайгаа аваад холхон шиг
ажилладаг болсон”.
Сургагч багш Кейс 1-ийг дэлгэц дээр харуулна.
Оролцогчдод дараах 4 асуултыг тавина. Үүнд:
•
•
•
•

Багшид ямар хандлага үүсч байна?
Эцэг эхэд ямар хандлага төлөвшиж байна?
Хүүхдэд ямар нөлөө үзүүлэх вэ?
Цаашид багшид ямар гарц байж болох вэ?
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Сургагч багш дэлгэц цаасыг 4 асуултын дагуу хувааж оролцогчдын хариултыг нэгтгэж дүгнэлт
хийнэ.
Багшид ямар гарц байгаа тухай оролцогчдын гаргасан санал дотроос цаашид багш эцэг эхтэй
тогтмол мэдээлэл солилцох, өөрийн ажлыг илүү ойлгуулах чиглэлээр хамтын ажиллагааг
идэвхжүүлэх тухай саналд тулгуурлан эцэг эхийн уулзалт, сургалт ач холбогдолтой болохыг
оролцогчдоор гаргуулна.
ДААЛГАВАР 2: “Баруун гарын баталгаа” нэгдмэл зорилготой баг байгуулах – 15 минут
Тухайн ангийн эцэг эхийн нөөц, боломжийг судлах зорилгоор баруун гарын баталгаа дасгалыг
ажиллуулна. Дасгал ажил нь багш эцэг эхчүүдийн чадварын боломжийг судлах, эцэг
эхчүүд бие биенээсээ суралцах, харилцан ойлголцож хэнтэй сонирхол, чадвар адил
болох, хэнтэй хамтран ажиллахаа олж харах, харилцан туршлага солилцох боломжийг
нээж өгч буй дасгал юм.
ДАСГАЛЫН ЗААВАР:
Оролцогчдод өнгийн цаас тараан өгч өөрийн
зүүн гарыг баруун гараараа зурах даалгавар
өгнө. Эцэг эхүүдийг гарын алганы хэсэгт
“Миний хамгийн сайн чаддаг зүйл”, Гарын
5 хурууны хэсэгт: “Өөрийн сайн чаддаг
зүйл”- ээ нэг нэгээр нь цувуулан бичиж, гарын
хэлбэрээрээ тойруулан хайчилна.
(Зурагт үзүүлсэн байдлаар гэдгийг тайлбарлан
бичүүлж хананд байрлуулна)
Оролцогчдыг
бие
биенийхээ
бичсэн
мэдээлэлтэй танилцах, сонирхлын бүлгээр
хамтран ажиллах хамтрагчаа олох боломжийг
олгоно.

Дээрх “Баруун гарын баталгаа” дасгал ажлаас оролцогчдын сайн чадаж байгаа чадвар,
хүсэл сонирхлыг харгалзсан доорх чиглэл бүхий нэгдмэл сонирхолтой багуудыг байгуулна.
1.

Хүүхдийн авьяасыг хөгжүүлэх баг

2. Хүүхдийг зөв хүн болгон төлөвшүүлэх баг
3. Сурлагын ахиц амжилтад дэмжлэг үзүүлэх баг
4. Эрүүл мэндийн боловсрол, эко боловсрол олгох баг
5. Хүүхдийн сонирхол, хоббиг чөлөөт цагаар нь хөгжүүлэх баг
ДҮГНЭЛТ:
Энэ дасгал ажлыг хийснээр:
•

Бодлогод нийцсэн, тодорхой зорилго чиглэлтэй, эцэг эхчүүдийн чадвар боломжинд
тулгуурласан эцэг эхийн бүлэг бий болно.
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•
•

Тодорхой зорилго, чиглэлтэй төлөвлөгөө боловсруулан үр дүнтэй, зохион
байгуулалттай ажиллах боломж нөхцөл бүрдэнэ.
Эцэг эхчүүд хүүхдийг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөлтөд өөрийн чадах зүйлээ
санал болгон оруулснаар тэдний хэрэгцээ сонирхол, зорилго нь нэгдэж санаачилга,
идэвх оролцоо нь эрс сайжирна.
МЭДЭЭЛЭЛ 1: Эцэг эхийн уулзалт – 10 минут

Багшийн хувьд эцэг эхчүүдтэй хамтран ажиллах, тэднийг чадваржуулах олон боломж, арга
зам байдаг. Эдгээр боломжуудыг ашиглан эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлж, тэднийг нэгдмэл
зорилготой хамт олон болгох боломжтой. Энэ зорилгоор хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэх арга
нь эцэг эхийн уулзалт байдаг.
ЭЦЭГ ЭХИЙН УУЛЗАЛТ
Боловсролын өнөөгийн бодлого, чиг хандлага, зорилго зорилтыг хэрэгжүүлэх, суралцагчдын
сурч хөгжих үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, шийдвэр гаргахад эцэг эхийг татан оролцуулж
хамтарч ажиллах зорилгоор эцэг эхийн уулзалтыг зохион байгуулдаг.
Багш эцэг эхийн уулзалтыг тогтмол, хуваарийн дагуу хийж хүүхэд бүрийн ахиц амжилт,
анхаарах асуудлын талаар ярилцах зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Эцэг эхийн уулзалтыг
хийхээс өмнө багш хүүхдүүдийн талаар хийсэн тэмдэглэл хяналтын хуудсууд, тайлан, урьд нь
хийсэн хурлын тэмдэглэл, эцэг эхийн хэлсэн санал зэргийг эргэн харах нь зүйтэй. Уулзалтыг
аль болох эцэг эхийн боломжтой цагт нь зарлаж, шаардлагатай зүйлийг бэлтгэнэ.
Хуралд эцэг эхчүүд идэвхтэй оролцсоноор олон чухал зорилтыг хэрэгжүүлдэг.
Тухайлбал:
•
•
•
•
•
•
•

Эцэг эх, багшийн хоорондын холбоо улам нягт болно.
Багш хүүхдийнх нь төлөө санаа тавьж байгаа гэдгийг эцэг эх илүү ойлгоно.
Ангид явуулж буй сургалтын арга зүйг гэртээ хэрэгжүүлэх чадвар нь нэмэгдэнэ.
Эцэг эхчүүд сургалт болон бусад үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй танилцахад хялбар
болдог.
Эцэг эхчүүдийн хооронд байнгын холбоо үүснэ.
1-р ангийн сурагчид сургуульдаа богино хугацаанд дасан зохицоход нөлөөлдөг.
Хүүхэд сурлагаар хоцрохоос сэргийлнэ.

Эцэг эхийн уулзалтын хэлэлцэх асуудалд:
•
•
•
•
•
•

Хүүхдийн сургуульд дасан зохицох, суралцах чадварыг хөгжүүлэх талаар хамтран
ажиллах тухай
Хичээлээс гадуурх ажлын үйл ажиллагаагаар дамжуулан хүүхдийг хөгжүүлэхэд
хамтран ажиллах тухай
Сургалтын таатай орчин бүрдүүлэхэд хамтран ажиллах тухай
Хүүхдийн авьяасыг нээн илрүүлэх, хөгжүүлэх талаар
Хүүхэд, эцэг эхэд чилгэсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан танилцуулж хэлэлцэх
Эцэг эхчүүдийн хүүхдээ сургах, хүмүүжүүлэх мэдлэг чадварыг нь сайжруулах зэрэг
сэдвүүдийг багтааж болно.
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Эцэг эхийн уулзалт, сургалтыг зохион байгуулснаар эцэг эх хүүхдээ танин мэдэх, сурах арга
барил эзэмшүүлэх, хүүхэдтэйгээ зөв харилцах арга зүйд суралцах, тэдний эрэлт хэрэгцээ,
хүсэл сонирхлыг судлах, багш эцэг эхийн хамтын ажиллагаа бэхжих ач холбогдолтой.
Нийгэм гэр бүлд тулгуурладаг. Хүүхдийг хөгжүүлэн төлөвшүүлэхэд гэр бүлийн гишүүдийн
харилцаа, боловсрол, эрүүл мэнд, эдийн засгийн чадавх, мөрддөг журам, уламжлал,
амьдралын нөхцөл байдал зэрэг олон хүчин зүйлс нөлөөлдөг. Эдгээр хүчин зүйлс нь өөр
хоорондоо салшгүй холбоотой байдаг бөгөөд тэднийг зохих ёсоор бүрдүүлэх явдал нь эцэг
эхийн хичээл зүтгэлээс ихээхэн шалтгаалдаг байна.
МЭДЭЭЛЭЛ 2: Эцэг эхчүүдэд чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион
байгуулах хэлбэрүүд – 10 минут
Үйл ажиллагааны
төрөл

Зохион байгуулж
болох газар

Хүрч болох үр дүн

Танилцах хурал

•

Анги танхим

Эцэг эхийг танилцуулах, бие биеэ
ойлгох, эерэг харилцааг бий болгох

Сургуулийн
удирдлагуудтай уулзах
хурал

•
•

Урлаг, спорт заал
Анги танхим

•

•

Сургуулийн удирдлага, эцэг эхчүүд
биечлэн уулзаж танилцах, санал
солилцох
Хамтран ажиллах харилцаа үүсгэх

Хүүхдүүдтэй хамт
•
тоглох, ном унших зэрэг •
хөгжүүлэх аргуудыг
•
танилцуулах уулзалт

Анги танхим
Урлаг, спорт заал
Номын сан

Нийт эцэг эхийн уулзалт •
•

Урлаг заал
Мэдээлэл солилцох, хамтран ажиллах
Том талбай бүхий харилцаа холбоо үүсгэнэ.
газар

Халуун кофе

•

Тохилог сайхан
орчин

Гарын авлага, ном
сурах бичгээр бие даан
хийлгэх

•

Гэртээ
цагаараа

Сургалтууд

•

Анги танхим

Тухайн ангийн заагдаж буй хичээлийн
сэдэв, агуулга, арга зүйг зааж өгснөөр
эцэг эхчүүд хүүхэдтэйгээ хамтран
ажиллах, хөгжүүлэх чадварт суралцдаг.

Чин сэтгэлийн чөлөөт ярилцлага хийх
боломжийг нээж өгнө.

чөлөөт Гарын авлагаар дамжуулан мэдээлэл
авах нь цагийг хэмнэх боломжтой.
Эцэг эхчүүдийн хүүхэдтэйгээ ажиллах
арга барилыг сайжруулах чиглэлийн
сургалтуудыг тогтмол зохион байгуулах
хэрэгтэй.

1-р ангийн эцэг эхчүүд бусад бүлгийн эцэг эхчүүдтэй харьцуулахад маш идэвхтэй байдаг.
Иймээс багш эцэг эхтэй хамтран ажиллахдаа зөвхөн хичээл заах арга зүйгээс гадна тэдний
хэрэгцээ сонирхолд нийцсэн сэдвүүд, хүүхдээ хөгжүүлэхэд тулгарч буй асуудлыг шийдэхэд нь
дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн сургалт, уулзалтуудыг зохион байгуулбал илүү үр дүнтэй байдаг.
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БҮЛЭГ 2. ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ АРГА ЗҮЙ
ДЭД СЭДЭВ 2.1. ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
ЗОРИЛГО:
Эцэг эхийн зөвлөлийн өнөөгийн байдал, ямар бэрхшээл тулгарч байгаа болох, зөвлөлийн
үйл ажиллагаа өнөөгийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд дүгнэлт хийх.
АРГА ЗҮЙ:
•

Цаасан бөмбөг

•

Мэдээлэл боловсруулах

•

Идэвхжүүлэх

•

Бүтээл

•
•

Асуулт, хариултын арга
Бод хамтар хуваалц

АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ:
•

Дэлгэц цаас

•

Үзэг

•

Скоч

•
•

Өнгийн цаас
Шар цаас

ДААЛГАВАР:
•

Өмнөх хичээлийн дүгнэлт

•

Цаасан бөмбөлөг

•

Эцэг эхийн зөвлөлийн өнөөгийн байдлыг тодорхойлох

•

Бодол санааны өрнөлт

МЭДЭЭЛЭЛ:
•

Эцэг эхийн зөвлөлийн өнөөгийн байдал

ДААЛГАВАР 1: Өмнөх хичээлийн дүгнэлт – 10 мин
Оролцогчдыг хос хосоороо ажиллаж өмнөх өдрийн сургалтаас авсан хамгийн чухал гэж
үзсэн 3 сэдэв, сурснаа өөрийн үйл ажиллагаанд хэрхэн тусгах төлөвлөгөөнийхөө талаар
ярилцаж бие биенийхээ дүгнэлтийг тэмдэглэж авах даалгавар өгнө.
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ДҮГНЭЛТ:
Өмнөх хичээлээр багш, эцэг эхийн хамтын ажиллагаа, түүнийг идэвхжүүлэх арга замууд,
сургалтанд эцэг эхийн оролцоо, түүний ач холбогдол, эцэг эхийн уулзалт, түүний зохион
байгуулалтын талаар үзэж судалсан. Багшийн зүгээс эцэг эхийг зөв зохион байгуулалт,
харилцаа, нэгдмэл зорилго чиглүүлэгтэйгээр сургалтын үйл ажиллагаанд татан оролцуулах
шаардлага гарч байна.
Тиймээс энэ бүлэгт эцэг эхчүүдийг нэгдмэл үйл ажиллагаанд татан оруулах хамгийн түгээмэл
бүтэц болох эцэг эхийн зөвлөлийн талаар судлах болно.

Оролцогчдыг өөрийн тэмдэглэл хийж буй дэвтрийн тал
нүүрэн дээр өнөөдрийн сургалтад ирсэн зорилгоо маш
томоор бичиж дэвтрээс салган авах даалгавар өгнө.
Энэ даалгаврыг гүйцэтгэж байх хооронд сургагч багш 1-5
оноо бүхий “БАЙ” зурж хананд байрлуулна. Зорилго
бичсэн цаасаа базаж бөөрөнхийлөөд хөгжилтэйгээр хол
шидэх команд өгнө. Энэ үед оролцогчид “Хаашаа шидэх
вэ?” гэж асууна. Зарим нь асуухгүй. Асуусан тохиолдолд
та өөрөө шидээрэй гэж хэлээд даалгаврыг гүйцэтгүүлнэ.

ДААЛГАВАР 2: “Цаасан бөмбөлөг” – 20 минут
1.

Оролцогчид цаасыг тал бүр тийш шидэж анги дүүрэн цаасан бөмбөлөг болсон байна.

2. Сургагч багш оролцогчдоор ангийг ажиглан ямар дүгнэлт хийж болохыг ярилцана.
Эндээс оролцогч нарын зорилго нь ямар ч замбараагүй хог шиг харагдаж байгааг дүгнэж
гаргана.
3. Оролцогчдыг босоод тус бүр нэг цаасан бөмбөлгийг олж аваад бие биенийхээ бичсэн
зорилгыг уншиж, өөрийн бичсэн зорилготой юу нь адил, юу нь ялгаатай байгааг дүгнэж,
дэвтэрт нь тэмдэглүүлнэ.
4. Оролцогчдыг уншсан зорилгыг эргэн бөмбөлөг болгон сургагч багшийн “нэг, хоёр,
гурав аа” командаар дахин шидүүлж, ажиглуулна. Эндээс таны зорьсон зорилгыг хэн
нэгэн хүн хаашаа ч хамаагүй шийдэж хог мэт болгох нь ямар санагдаж байгааг дүгнэн
ярилцана.
5. Одоо босоод өөр өөрийнхөө бичсэн зорилго бүхий хуудас бөмбөлгөө олж аваад, энэ
зорилгоо биелүүлэх зорилгоор 1-5 оноо бүхий байны хамгийн өндөр оноог чиглүүлэн
зэрэг шидэх даалгавар өгнө.
Тайлбар:
Байг: Хүүхдийг хөгжүүлэх сургалтын хөтөлбөр, Цаасан бөмбөлөгийг: Хүүхдээ хөгжүүлэх
зорилго, Шидэж байгаагаа бөмбөлгөө: Хүүхдээ хөгжүүлэх зорилгодоо хүрэх арга зам
гэж ойлгон дүгнэлт хийнэ.
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ДҮГНЭЛТ:
Хүн бүр өөрийн зорилготой хүрэх арга зам ч харилцан адилгүй байдаг. Үүнийг хэн нэгэн
нь чиглүүлж чадвал зорилго нэгдэж, зорилгодоо хүрэх боломж нэмэгддэг гэдгийг энэ
дасгал харуулах болно. Үүнээс үзэхэд эцэг эхийн зөвлөлийн удирдах үйл ажиллагаа маш
чухал болох нь харагдаж байна.
ДААЛГАВАР 3: Эцэг эхийн зөвлөлийн өнөөгийн байдлыг тодорхойлох – 10 минут
Оролцогчдыг багаараа “Кейс 1”-тэй танилцан багш, эцэг эхийн хамтарсан үйл ажиллагаанд
дүгнэлт хийлгэхийг хүснэ.
КЕЙС 1:
Улаанбаатар хотын нэгэн сургуулийн 1а анги нийт 35 сурагчтай байв. Багш эцэг
эхийн хурлаа зохион байгуулж “Нэг хүүхэд-Нэг сар” аяныг өрнүүлэн ажиллажээ.
Хичээлийн жилийн сар болгонд хүүхэд бүрийн гэр бүлээс ямар нэг үйл ажиллагааг
зохион байгуулах ёстой бөгөөд нэг сард хэдэн ч ажил хийх боломжтой. Харин эцэг
эхийн зохион байгуулсан ажлууд нь давхцах ёсгүй болохыг анхааруулжээ. Сурагч
Д...-ийн гэр бүл өөрийн саналаар дараах ажлуудыг 4-р сард зохион байгуулав.
• Оюун ухааны музейгээр аялуулав.
• Хүүхдийн зохиолчтой уулзалт хийж ангид нь ном бэлэглэв.
• Цаасан нугалмалын хичээл зохион байгуулж мэргэжлийн хүнийг урьж оролцуулав.
• Хүүхдийнхээ нэрэмжит сайхан дэвтрийн үзэсгэлэн гаргуулав.
Санхүүжилтийг ангийн эцэг эхчүүдээс гаргасан ба эцэг эхийн хурлаар тайлан, тооцоог
танилцуулсан тавьсан байна.
ДҮГНЭЛТ:
Үүнээс үзэхэд эцэг эхчүүдэд асар их сэтгэл, боломж, хүч, нөөц байгаа нь харагдаж байна.
Гэхдээ анги удирдсан багш л үүнийг сургалтын хөтөлбөр төлөвлөлттэй, зохион байгуулалттай,
зорилготой үр дүнтэй ажлуудыг зөв чиглүүлж чадвал илүү үр дүнд хүрнэ. Дээрх ажилд сайн
тал ч байна, дутагдалтай тал ч байгааг дүгнэн ярилцана.
Багуудаас гарсан эерэг дүгнэлтийг дараах байдлаар нэгтгэн ярилцана.
 Эцэг эхийн хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлж байна.
 Багшийн хувьд эцэг эхийг татан оролцуулахыг зорьж байна.
 Үйл ажиллагааг давтагдуулалгүйгээр хүүхдийн ялгаатай чадварыг хөгжүүлж байна.
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МЭДЭЭЛЭЛ 1: Эцэг эхийн зөвлөлийн өнөөгийн байдал – 10 минут
Ангийн ЭЭЗ-ийг сонгож
буй байдал

Эцэг эхэд зориулсан үйл ажиллагааг
хэн зохион байгуулдаг вэ?

Багш томилдог

31%

46%

Эцэг эхчүүд
ярилцаж

23%

Сайн мэдэхгүй
байна

Хүүхдийн асуудлаар ямар хэлбэрээр
харилцвал үр дүнтэй вэ?

Эцэг эх сургуулийн үйл
ажиллагаанд оролцсон байдал
7

3
10

14
Утсаар
Цахим хаягаар
Фейсбүүк грүппээр
Харилцах дэвтрээр
Хүүхдээрээ дамжуулан
Ганцаарчилсан
уулзалтаар

8
Хичээлд сууж оролцсон
Нээлттэй өдөрлөгт оролцсон
Ангийн тохижилтонд
Эцэг эхийн хуралд

(“Нэгдүгээр ангийн сурагчдын суралцах чадварыг дэмжихэд чиглэсэн сургуулийн
чадавхыг бэхжүүлэх нь” төслийн суурь судалгааны тайлангаас)

2015 онд судалгаанд хамрагдсан эцэг эхчүүдийн 78 хувь нь сургуулийн элсэлтийн талаарх
мэдээллийг сургуулиас авч байсан байна. Сургуулиас зохион байгуулсан “Бэлтгэл хөтөлбөр”ийн талаарх мэдээллийг эцэг эхчүүдийн 70 хувь нь хүлээн авсан байна.
Эцэг эхийн зөвлөлөөс зохион байгуулж буй ажлуудаас эцэг эхийн уулзалт, анги танхим
тохижуулах зэрэг ажлуудад оролцсон байдал өндөр хувьтай байна.
Харин эцэг эхийн зөвлөлөөс сурлагаар хоцорч байгаа хүүхдийн хичээлийг давтуулах (37%),
шинээр сургуульд орж байгаа хүүхдийн эцэг эхэд туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх (54%) зэрэг
ажлуудыг тогтмол зохион байгуулдаггүй гэж эцэг эхчүүд үзжээ.
Эцэг эхчүүдийн хувьд эцэг эхийн зөвлөлөөс зохион байгуулж буй ажилд 77 хувь нь сэтгэл
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ханамжтай байна. Тэдний 3 хувь нь эцэг эхийн зөвлөлөөс зохион байгуулсан аливаа үйл
ажиллагаанд оролцоогүй байна.
Түүнчлэн энэхүү модулийг боловсруулсан багийн гишүүдийн зүгээс УБ хотын 3 сургуулийн
эцэг эхчүүдийн дунд явуулсан асуулгын үр дүнгээс үзэхэд (2015 оны 10-р сар):
Үйл ажиллагааны хувьд: “Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагаанд ямар нэгэн үнэлгээ
хийдэг үү” гэсэн асуултад 65.6% нь тийм, 18.7% нь мэдэхгүй,15.7% нь үгүй гэсэн хариултыг
өгсөн байна.
Хэлбэрийн хувьд: “Сургалтын үйл ажиллагаанд оролцож буй байдал”-ыг дүгнэхэд хамгийн
өндөр хувь эзэлсэн хариулт нь:
•
•
•

Эцэг эхийн нээлттэй өдөр
Эцэг эхийн уулзалт
Эцэг эхэд зориулсан сургалт

Харилцааны хувьд: Хүүхдийн асуудлаар тантай ямар хэлбэрээр харилцвал үр дүнтэй вэ?
асуултад хамгийн өндөр хувь эзэлсэн хариулт нь:
•
•
•

Утсаар
И-мэйл хаягаар
Харилцах дэвтрээр

Тайлагналтын хувьд: “Эцэг эхийн зөвлөл үйл ажиллагаагаа хэнд тайлагнадаг вэ?” асуултад
хамгийн өндөр хувь эзэлсэн хариулт нь:
•
•
•

Эцэг эхчүүдэд
Багшид
Нийгмийн ажилтанд гэсэн хариултыг тус тус өгсөн байна.

ДААЛГАВАР 4: “Бодол санааны өрнөлт” – 10 минут
Баг тус бүр өөрийн ахлагч/ чиглүүлэгчийг сонгон дараах хүснэгтийг дагуу багаар саналаа
хуваалцана. Санал бүхэн чухал болохыг анхаарч ажиллахыг чиглүүлэгчид зөвлөнө. Аль
болох олон хувилбарт санааг дэвшүүлэхийг хүснэ.
Доорх чиглэлүүдийн дагуу ярилцан эцэг эхийн зөвлөлийн өнөөгийн байдлыг дүгнэж гаргахыг
хүснэ. Чиглэл тус бүрт гурван жишээ гарган, эдгээр жишээ нь эцэг эх, хүүхэд, багшийн
хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангаж байгаа эсэхэд дүгнэлт хийж “Хэрэгцээ” гэсэн хэсэгт
чиглэл тус бүрээр тайлбарлан бичнэ.
Хэрэгцээ
/Эцэг эх, багш, хүүхэд/
Бүтэц зохион
байгуулалт

Өнөөгийн байдал
1.
2.
3.
1.
2.
3.
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Зорилго

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Үйл ажиллагаа

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Үр дүн

1.
2.
3.
1.
2.
3.

ДҮГНЭЛТ:
Бодол санааны өрнөлт арга нь оролцогчдыг сэтгэлгээг задлахад тусалдаг ба энгийн үед
тэр бүр санаанд оромгүй зүйлийг энэ аргаар илрүүлж болдог. Санаа бүр чухал, зөв байх
албагүй, нэг санаанаас өөр санаа урган гарч ирдэг.
Эцэг эхийн зөвлөлийн төгс шийдэл байхгүй. Эцэг эх бүрийн хувийн онцлог, шинэ багт
дасан зохицох чадвар, өмнөх туршлага харилцан адилгүй байдаг тул энэ дасгалаар ерөнхий
бэрхшээлүүд болон цаашид шийдвэрлэх ерөнхий арга замыг оролцогчид хэрхэн үзэж байгааг
тандах зорилготой юм.
ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ
Бүтэц: Багшийн саналаар нэр цохож байгуулагдсан таван гишүүн.
(БСШУ-ны сайдын 2013 оны 8 дугаар сарын 14-ний А299 тоот тушаалын дагуу сургуулийн
үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн чиглэлийг дараах байдлаар тодорхойлсон байна. Үүнд:
1.Төлөвшил, 2.Хүүхэд бүрийн ахиц, амжилт, 3.Авьяас хөгжүүлсэн байдал, 4. Боловсролын
үйлчилгээний сэтгэл ханамж, 5. Эрүүл мэнд)
Зорилго: Эцэг эхийн зөвлөлийн таван гишүүн ангийн зорилго, зорилтыг биелүүлэх
Зохион байгуулалт: Эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүдийг сонгохдоо 5 хүнийг гэрийн байрлал,
журналын нэрсийн дараалал, багшийн саналаар гэх мэт аргаар шууд томилж сонгож байна.
Үйл ажиллагаа: Хүүхдийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа нь харилцан адилгүй, нэгдмэл зарчим
дутагдаж байгаа.
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ДЭД СЭДЭВ 2.2. ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ
ЧИГЛЭЛҮҮД, НАСАНД ХҮРЭГЧДИЙН БҮЛГИЙН ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТ
ЗОРИЛГО:
Эцэг эхийн зөвлөлийн талаар баримтлах чиглэл, насанд хүрэгчдийн бүлгийн талаар мэдлэгтэй
болох
АРГА ЗҮЙ:
•    Хэсгээр, бүлгээр
• Идэвхжүүлэх
• Бүтээл
• Асуулт, хариултын арга
АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ:
•    Дэлгэц цаас
• Үзэг
• Бичгийн цаас
• Өнгийн цаас
• Цавуу
ДААЛГАВАР:
•    Тойрч яв, тодруулж ярилц
МЭДЭЭЛЭЛ:
•    Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаарх олон улсын зарим туршлагаас
• Эцэг эх, хүүхэд, сургууль хамтран хэрэгжүүлэх боломжтой  ажлын санаанууд
• Насанд хүрэгчдийн бүлгийн тухай ойлголт, эцэг эхийн бүлэг зохион байгуулалт, хөгжил
ДААЛГАВАР 1: “Тойрч яв, тодруулж ярилц” – 40 минут
Багуудыг тараах материалтай (Мэдээлэл 1, 2, 3) танилцуулна. Сургагч багшийн дохиогоор
бүх оролцогчид босч, авсан мэдээллээ багцалж, богино хугацаанд өөр багийн 3 гишүүнтэй
харилцан мэдээлэл солилцоно. Багийн чиглүүлэгч гишүүдийн цуглуулсан мэдээллийг нэгтгэн
давхцуулалгүйгээр дэлгэц цаасанд буулгаж баг тус бүр мэдээллээ илтгэнэ.
МЭДЭЭЛЭЛ 1: Хүүхдийн хөгжил, төлөвшилд эцэг эх, асран хамгаалагчийн үүрэг
Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ боловсрол, хөгжлийн дэмжихэд талаар хууль тогтоомжуудад
тодорхой заасан байдаг. Хүүхэд 18 нас хүртлээ өөрийнхөө эрх ашиг, сонирхолыг бүрэн
хэмжээгээр ухамсарлан эрхээ хамгаалж чаддаггүй тул эцэг эх асран хамгаалагч нь
заавал туслах үүрэгтэй юм.
Эцэг эх байх эрх, үүргийн талаар Монгол Улсын дараах хууль тогтоомжинд заасан
байдаг.
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•

МУ-ын Боловсролын тухай

•

Монгол улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль

•

Монгол улсын гэр бүлийн тухай хууль

МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИАС
46 дугаар зүйл. Эцэг, эх, асран хамгаалагчийн эрх, үүрэг
 	
46.1. Эцэг, эх, асран хамгаалагч дараахь эрхтэй:
 		
46.1.1.хүүхдээ аль сургуульд, ямар хэлбэрээр суралцуулахыг зохих
журмын дагуу сонгох;
 		
46.1.2.боловсролын сургалтын байгууллага, багшийн үйл ажиллагаатай
холбогдсон санал, хүсэлт гаргах;
 		
46.1.З.хүүхдийнхээ мэдлэг, чадвар, авьяас, бие, сэтгэцийн талаар
сургууль, багшаас гаргасан тодорхойлолттой танилцах.
46.2. Эцэг, эх, асран хамгаалагч дараахь үүрэгтэй:
		 46.2.1.хүүхдийн авьяас, чадварыг бага наснаас нь дэмжин хөгжүүлэх,
боловсрол эзэмшихэд нь шаардагдах нөхцөлийг бүрдүүлэх, багштай хамтран
ажиллах, мэргэжлээ сонгоход нь хүүхэддээ туслах;
 		
46.2.2.сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангахтай холбогдуулан
сургууль, багшаас тавьсан шаардлагыг биелүүлэх;
 		
46.2.З.хүүхэддээ 16 хүртэл насанд нь суурь боловсрол заавал
эзэмшүүлэх, суралцах хүсэл, сонирхлыг нь хааж боогдуулахгүй байх;
		
46.2.4. хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургах арга барил эзэмших.
		
46.2.5.боловсрол эзэмшихэд нь хүүхэддээ байнгын дэмжлэг, туслалцаа
үзүүлэх, урамшуулан дэмжих;
		
46.2.6.хүүхдийнхээ суралцах, төлөвших, авьяасыг хөгжүүлэх сургалт,
үйл ажиллагааны үйл явц, үр дүнтэй танилцах.
		
46.3.Хүүхдийнхээ суралцах, төлөвших, авьяас, чадварыг хөгжүүлэх
асуудлаар боловсролын сургалтын байгууллагатай гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж
болно.
МОНГОЛ УЛСЫН ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИАС
10 дугаар зүйл. Эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн үүрэг
10.1.Хүүхдийн эрхийг хангах талаар эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан
дэмжигч нь доор дурдсан үүрэг хүлээнэ:
		
10.1.1.хүүхдэд гэр бүлдээ аз жаргалтай, хайр халамжтай, бүхий л талаар
хөгжих орчинг бүрдүүлэх;
		
10.1.2.хүүхдээ хүмүүжүүлэх, харилцааны соёл төлөвшүүлэх;
		
10.1.3.хүүхдийн хөгжил, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй
эрсдэлт нөхцөлөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах;
		
10.1.4.хүүхдийг сурган хүмүүжүүлэх, боловсрол эзэмших, авьяас
чадварыг нь хөгжүүлэхэд сургууль, хүүхдийн болон бусад холбогдох байгууллага,
албан тушаалтан, иргэдтэй хамтран ажиллах;
		
10.1.5.хүүхдийг хууль тогтоомжид заасан нийгмийн үйлчилгээнд
хамруулах;
		
10.1.6.хүүхдийн нэр төр, эрүүл мэнд, хувийн нууцыг хадгалж, хувийн
орон зайг хамгаалах;
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10.1.7.хүүхдийг хүндэтгэн сонсож, шийдвэр гаргах;
		
10.1.8.хүүхдийг хөгжиж, төлөвшихэд нь дэмжин туслах;
		
10.1.9.хууль тогтоомжид заасны дагуу хүүхдийнхээ өмнөөс хариуцлага
хүлээх;
		
10.1.10.хүүхдийг наад захын хэрэгцээт зүйлээр хангах;
		
10.1.11.хууль тогтоомжид заасан бусад.
10.2.Эцэг, эх тусдаа амьдрах, гэрлэлтээ цуцлуулсан нь тэднийг энэ зүйлийн
10.1-д заасан үүргээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.
 ОНГОЛ УЛСЫН ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС
М
26 дугаар зүйл. Хүүхдээ хүмүүжүүлэх эрх, үүрэг
26.1.Эцэг, эх хүүхдээ хүмүүжүүлэхэд тэгш эрх эдэлж, адил үүрэг хүлээнэ.
26.2.Эцэг, эх дараахь үүрэг хүлээнэ:
		
26.2.1.хүүхдээ эрүүл чийрэг өсгөн бойжуулах, сэтгэхүйн хувьд
төлөвшүүлэх;
		
26.2.2.хүүхдээ асран хамгаалах, тэжээн тэтгэх;
		
26.2.3.хүүхдээ үндэсний ёс заншил, уламжлалаа дээдлэх үзлээр
хүмүүжүүлэх, түүнд суурь боловсрол эзэмшүүлэх, хөдөлмөрийн анхны дадлага олгох;
		
26.2.4.хүүхдийн эрхийг хамгаалж, үүргээ биелүүлэхэд нь туслах.
		
26.3.Эцэг, эх нь хүүхдийн эрүүл мэнд, сэтгэхүй, ёс суртахууны
хүмүүжилд хохирол учруулах, хүүхэддээ хэрцгий хандах, эцэг, эх байх эрхээ зүй
бусаар ашиглахыг хориглоно.
		
26.4.Эцэг, эх гэрлэлтээ цуцлуулсан тохиолдолд энэ хуулийн 26.2-т
заасан тэдгээрийн үүрэг хэвээр үлдэнэ.
		
26.5.Энэ хуулийн 26.4-т заасан тохиолдолд эцэг, эх үүргээ хэрэгжүүлэх
журмыг тусгайлан тохиролцоогүй бол түүнийг шүүх тогтооно.
		
26.6.Хүүхдийн эрх, ашиг сонирхолд харшлахааргүй бол гэрлэлтээ
цуцлуулсан эцэг, эхийн хэн нэг нь нөгөөдөө хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь саад
учруулахыг хориглоно.
		
26.7.Хүүхдийн эцэг, эх нь эцэг, эх байх эрхээ хязгаарлуулсан, хасуулсан
нь энэ хуулийн 26.2-т заасан үүргээс чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй.
		
26.8.Эцэг, эх нь гэрлэлтээ цуцлуулсан, эсхүл хүндэтгэн үзэх бусад
шалтгаанаар хүүхдээсээ тусдаа амьдарч байгаа нөхцөлд энэ хуулийн 			
26.2-т заасан үүргээ хэрэгжүүлж байгаад нь харьяалах сум, дүүрэг, баг, хорооны
Засаг дарга, хүүхдийн эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах байгууллага хяналт тавина.
		
26.9.Хүүхдийн эрх, ашиг сонирхлыг хохироосон эцэг, эх хууль
тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээж, энэ хуулийн 30.1.-д заасан үйлдлийг хийж,
хүүхдээ бага наснаас нь өсгөн хүмүүжүүлээгүй нь тогтоогдсон бол тухайн хүүхдийн
эцэг, эхийн хувьд эдлэх эрхээ алдана.
•

МЭДЭЭЛЭЛ 2: Эцэг эхийн зөвлөлийн тухай олон улсын зарим туршлагаас

-

Эцэг эхийн зөвлөл нь сургуулийн удирдлага, ажилтнуудтай хамтран гэр бүл, сургуулийн
үр дүнтэй хамтын ажиллагааг бий болгохын төлөө хамтран ажилладаг бүтэц юм.

-

Сургуулийн эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүнчлэл нь бүх эцэг эхчүүдэд нээлттэй байж болно.
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Сургууль, боловсролын талаар эцэг эхчүүдэд өгөх мэдээлэл
-

Сургуулийн тухай танилцуулга (Зорилго, зорилт, үйл ажиллагаа гэх мэт)

-

Тухайн жилийн сургалтын төлөвлөгөө

-

Тухайн жилийн батлагдсан сургалтын хөтөлбөрүүд

-

Ерөнхий боловсролын сургуулийн баримталж буй бодлого, шийдвэрүүдийн талаарх
танилцуулга

-

Сургуулийн захирал, удирдах зөвлөлийн гишүүд, багш нарын талаарх товч мэдээлэл

-

Сургуулийн үйл ажиллагаанд эцэг эхийг татан оролцуулж буй арга хэлбэрүүд (Харилцах
дэвтэр, нэгдсэн уулзалт, санал хүсэлтийн хайрцаг, аялах дэвтэр гэх мэт)

-

Эцэг эхчүүдтэй холбогдох хэрэгслүүд (Фейсбүүк групп, утасны жагсаалт, хүүхдийн
хөгжил, ахиц, үнэлгээг мэдээлэх дэвтэр, ном гэх мэт)

-

Эцэг эхчүүдээс авах судалгааны маягт, загварууд

-

Эцэг эхчүүдийн оролцох боломжтой үйл ажиллагааны танилцуулга

-

Сургуулиас эрхлэн гаргаж буй сонин, сэтгүүл

-

Сургуулиас хүүхдийг хөгжүүлэх дугуйлан, клуб, секцийн танилцуулга

-

Сургуулийн эцэг эхийн нэгдсэн уулзалтын тов, хэлэлцэх асуудлууд

-

Хүүхдэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжлийн байгууллагуудын талаарх
мэдээлэл

-

Эцэг эхчүүдэд зориулсан өрөө, гарын авлага

-

Сургуулийн аюулгүй байдлын талаарх бодлого, аваарын гарцны танилцуулга

Төсөлт ажлын төлөвлөгөөг боловсруулахад шаардлагатай зүйлсийн жагсаалт
-

Эцэг эхчүүдэд ямар дэмжлэг шаардлагатай байгаа талаарх судалгаа

-

Эцэг эхийн зүгээс сургууль багшид үзүүлэх боломжтой дэмжлэгийн талаарх судалгаа

-

Хүүхдийн хүсэл, сонирхлын талаарх судалгаа

-

Эцэг эхийн зөвлөлийг үр дүнтэй ажиллуулахад ямар үйл ажиллагааг зайлшгүй зохион
байгуулах шаардлагатай талаарх мэдээлэл
МЭДЭЭЛЭЛ 3: Насанд хүрэгчдийн бүлгийн тухай ойлголт,
эцэг эхийн бүлгийг зохион байгуулах

Хүн амьдралынхаа туршид янз бүрийн бүлэгт харъяалагдаж байдаг. Байгаль хамгаалах
нийгэмлэгийн гишүүн, эрүүл мэнд гоо сайхны бүтээгдэхүүний зөвлөх, ....-р байрны оршин
суугчид, их сургуулийн төгсөгчид, бясалгалын төвийн гишүүн, эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүн
гэх мэт албан болон албан бус хэлбэрээр янз бүрийн бүлэгт харъяалагддаг ба нэг хүн хэдэн
ч бүлэгт хамрагдаж болно.
Эдгээр бүлэгт хамрагдахын тулд хүмүүс хамгийн багадаанэг ижил зүйл дээр хүсэл зорилго
нэгдэхийн зэрэгцээ бүлгийн давуу талыг ойлгож мэдэрсэн байх хэрэгтэй.Тодорхой эрх
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ашиг, хүсэл сонирхлоороо нэгдсэн хүмүүсийн нэгдлийг бүлэг гэдэг. Бүлгийн тухай эрдэмтэн
Клейн “бие биетэйгээ тодорхой харилцаа холбоотой, өөрийн хэм хэмжээ, үнэт зүйлийг
бий болгон гишүүдийнхээ зан байдалд зохицон оршин тогтнодог хоёр ба түүнээс
дээш хүмүүсийн нэгдлийг бүлэг гэнэ” хэмээн тодорхойлсон байдаг. Хүмүүсийг нэгтгэн
бүлэг болгож буй хүчин зүйлс дараах шинжтэй байна.
•

Нийтлэг зорилго, хүсэл эрмэлзэл

•

Ажил үүргийн хуваарь, хүлээсэн үүрэг хариуцлага

•

Бүлгийн нийтлэг хэм хэмжээ, үнэт зүйлийг хүлээн зөвшөөрсөн байдал

•

Бүлгийн хэм хэмжээг даган мөрдөх, зөрчигдсөн тохиолдолд авах хариу арга хэмжээг
хүлээн зөвшөөрсөн (шагнал урамшуулал, шийтгэл гэх мэт) байдал гэх мэт.

Сургууль дээр эцэг эхийн зөвлөл зохион байгуулах хэд хэдэн шалтгаан байж болох ба
хамгийн чухал үндэслэл нь хүүхдийн сайн сайхан байдал, хөгжил, төлөвшилд санаа
тавих хүсэл, эрмэлзэл тэднийг бүлэгт хамруулах шалтгаан болох юм. Эцэг эх бүлэгт
хамрагдсанаар дараах давуу талууд бий болно.
•

Хүүхдийн хөгжлийн бүхий л талын ойлголт, мэдлэгтэй болох

•

Хүүхдийн талаарх мэдээллээ бусадтай хуваалцах, бусдаас суралцах

•

Хүүхдийнхээ болон өөрийн талаарх үнэлэмж нэмэгдэх

•

Сургуулийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт өгөх

•

Асуудал шийдвэрлэх гарц, хувилбаруудыг олж харах

•

Хувь хүний хувьд нийгэмд эзлэх байр суурь, цар хүрээ өргөжих
НАСАНД ХҮРЭГЧДИЙН БҮЛГИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЕ ШАТ, ЭЦЭГ ЭХИЙН БҮЛГИЙН
ХӨГЖИЛД АНХААРАХ АСУУДАЛ

Аливаа бүлэг хөгжлийнхөө явцад хэд хэдэн үе шатыг дамжин хөгждөг. Бүлэгт хамрагдаж буй
хүмүүс харилцаа тогтоох, бие биедээ дасаж, хамтран ажиллах, тулгарсан зөрчил маргааныг
туулж зорилгодоо хүрэх гэх мэт бүлгийн амьдралын туршид тохиолдох асуудлыг шийдвэрлэж
байгаа байдлаар нь үе шат болгон авч үзнэ.
1. БҮЛЭГ БҮРДЭХ ҮЕ ШАТ:
Энэ үед хүмүүс цуглан бие биетэйгээ танилцах, харилцаа тогтоох бүлгийн бусад гишүүдийг
тандах байдлаар бүлгийн үйл ажиллагаа эхэлнэ. Гишүүд бүлгийн зарим нэг үйл ажиллагаанд
анхаарлаа хандуулж, зорилгоо тодорхойлох эхлэл тавигдана. Эцэг эхийн бүлэг зохион
байгуулах урьдчилсан нөхцөлийг бүлгийн багш тавьж өгнө. Багш эцэг эхчүүдийг бүлгээр
ажиллахад арга зүйгээр ханган зөвлөн туслагч, чиглүүлэн дэмжигчийн байр сууринаас хандах
нь зүйтэй. Эцэг эхчүүдээс гарч буй санал санаачилгыг дэмжих, тэдний сэдэл, тэмүүллийг
төрүүлэх, манлайлагчийг тодруулж үйл ажиллагаанд оролцуулах боломжийг олгоход
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бүлгийн дэмжигч анхаарна. Энэ үед:
•

Бүлгийн тухай ойлголт, бүлгээр ажиллахын давуу тал, хэрэгцээ шаардлагын талаарх
ойлголтыг эцэг эхэд өгнө.

•

Эцэг эхийг холбон нэгтгэх, уулзалт төлөвлөх ажил хийгдэнэ. Эцэг эхчүүд сургуультай
хамтран ажиллах арга хэлбэр болох бүлгийн үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
Манлайлагч тодрох ба манлайлагчийн үйл ажиллагааг дэмжинэ.

•

Эцэг эхээс гарч буй санал санаачилгыг нэгтгэх, уялдуулах үйл ажиллагааг зохион
байгуулна.

2. БҮЛГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЭХЭН ҮЕ БУЮУ ШУУРАХ ҮЕ:
Энэ үед бүлгийн гишүүд дүрэм журам боловсруулах, үйл ажиллагаа зохион байгуулагдах
боловч зөрчил маргаан, үл ойлголцол гарч болзошгүй байдаг. Бүлгийн дотоод нэгдэл нягтрал
муутай, хувь хүн бүр өөрийн хувийн сонирхол, үзэл бодлоо бусдаар хүлээн зөвшөөрүүлэхийг
хичээж болзошгүй. Бүлгийн гишүүдийн дунд гарч болзошгүй зөрчилдөөнийг эергээр
шийдвэрлэх, бүлэг доторх дүрэм журмыг олны санаа бодолд нийцүүлэн гаргахад бүлгийн
манлайлагч ба дэмжигчийн зөв тактик чухал юм. Энэ үед:
•

Бүлгийн үйл ажиллагаанд эцэг эх бүрийн оролцоо чухал гэдгийг ойлгуулна.

•

Хамтран ажиллах чиглэлээ тодорхойлно. Бүлгийн үйл ажиллагаа, багштай хэрхэн
хамтран ажиллах талаар эхний төлөвлөлтийг хийнэ.

•

Зорилго, дүрэм, журмаа хэлэлцэх боловч зарим хүмүүст ойлгомжгүй санагдана.

•

Манлайлагч болон бүлэгт байгаа дэмжигч гишүүдийн тусламжийг авна.

•

Бүлгийн гишүүдэд ижил мэдээлэл хүргэнэ.

•

Бүтээлч, эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлэхэд анхаарна.

3. БҮЛГИЙН ХӨГЖЛИЙН ДУНД ҮЕ:
Бүлгийн гишүүд тулгарч байсан асуудлаа даван туулж, бие биенийгээ ойлгох, хүлээн
зөвшөөрөх нааштай байдал бий болж бүлгийн зөрчилдөөн багасна. Бүлэг доторх хэм
хэмжээ, ажил үүргийн хуваарь, ажлын арга барил тогтоно. Бүлгийн дэмжигч буюу бүлгийн
багшийн оролцоо багасч манлайлагч буюу идэвхтэй гишүүдийн оролцоо нэмэгдэнэ. Энэ үед
бүлэг төлөвшиж, тогтворжиж ирнэ.
•

Эцэг эх бүлгийн зөвлөлийн гишүүн гэдгээ мэдэрнэ.

•

Бүлгийн дүрмээ хэлэлцэн батлах, сайжруулан боловсронгуй болгох ажлууд хийгдэнэ.

•

Эцэг эхийн бүлэг зөвлөлийн бүтцийг баталж, удирдах багаа сонгоно.

•

Эцэг эх зөвлөлийн өөрсдөө үйл ажиллагаагаа төлөвлөн, хэрэгжүүлэн ажиллана.
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4. БҮЛЭГ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ:
Бүлэг өөрсдийн дүрэм, журам, төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагаагаа зохион байгуулна.
Гишүүд бүлгийн хэм хэмжээ, үүргээ ухамсарлан дагаж мөрдөнө. Гишүүд бие биенээ таньж
мэдсэн байна. Бүлгийн өмнөх үе шатуудыг амжилттай даван туулж чадсан үед энэхүү үе
шатанд хүрнэ. Зөрчил гүнзгийрсэн, эсвэл идэвх оролцоо сул, манлайлал чиглүүлэг байхгүй
тохиолдолд бүлгийн идэвхтэй үйл ажиллагаа явагдаж чадахгүй. Бүлгийн хамтын ажиллагааны
үр шимээр хувь хүнд болоод бүлэгт эерэг үр нөлөө гарна.
•

Гишүүд хариуцсан ажил үүргийн дагуу үйл ажиллагааг зохион байгуулахад оролцоно.

•

Бүлгийн дотор зөрчил, асуудал үүсэх нь багасан харилцан ойлголцдог болсон байх
ба гишүүд бүлгийн нэгдэл нягтралыг дэмжинэ.

•

Хүүхдэд ээлтэй сургуулийн үзэл санаанд тулгуурласан үйл ажиллагаанууд хийгдэнэ.

•

Гишүүд бүтээлч, төлөвлөгөөтэй, олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион
байгуулахад анхаарч ирнэ.

5. БҮЛГИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨГСГӨЛ БА ЗАЛГАМЖ ҮЕ:
Бүлгийн зорилго, үйл ажиллагааны чиглэлээс энэ үе хамаарах ба тодорхой хугацааны туршид
биелэгдэх зорилт тавьж, хамтын хүчээр түүндээ хүрч чадсанаар оргил үеийг дүгнэж, өмнөх
хуримтлуулсан туршлага дээрээ тулгуурлан эцэг эхийн бүлгийг цааш үргэлжлүүлэн зохион
байгуулж ажиллах болно.
•

Хамтын ажиллагааг үнэлнэ.

•

Хичээлийн жилийн төгсгөлд эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг үнэлнэ.

•

Амжилттай хамтран ажилласан бүлгийн гишүүдэд талархал илэрхийлэх уулзалт
зохион байгуулна.

•

Хичээлийн шинэ жил эхлэхэд бүлэг зөвлөл үйл ажиллагаагаа хэрхэн эхлэх аргаа
боловсруулна.
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ДЭД СЭДЭВ 2.3. ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ
ШИНЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ТӨЛӨВЛӨЛТ
ЗОРИЛГО:
Эцэг эхийн зөвлөлийн шинэ зохион байгуулалттай танилцах, сургуулийн жилийн болон нэгж
үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн загвартай танилцах
ҮР ДҮН:
Нэгдүгээр ангиудын эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны шинэ чиглэл, загвартай болох,
турших, эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг төлөвлөж сурна.
АРГА ЗҮЙ:
•
•
•
•
•
•

Чиглүүлэх
Хэсгээр, бүлгээр
Идэвхжүүлэх
Бүтээл
Асуулт, хариултын арга
Бод хамтар хуваалц

АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е анги - Хаяг
Мэргэжлийн картууд - 42 ш
“Төлөвшил - Цагдаа, сэтгэл судлаач” зэрэг бичиг бүхий хэрчмэл цаас
“Ахиц, амжилт - Багш, зохиолч, химич, физикч” зэрэг бичиг бүхий хэрчмэл цаас
“Авьяас - Дуучин, бүжигчин, зураач, яруу найрагч, хөгжимчин, хөөмийч” зэрэг бичиг
бүхий хэрчмэл цаас
“Эрүүл мэнд- Эмч, сувилагч, хүнсний технологич, тогооч” зэрэг бичиг бүхий хэрчмэл цаас
“Сайн дурын - Барилгачин, мужаан, жолооч” зэрэг бичиг бүхий хэрчмэл цаас
Дэлгэц цаас
Үзэг

ДААЛГАВАР:
•
•

Жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Нэгж үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

МЭДЭЭЛЭЛ:
•
•

Эцэг эхийн зөвлөлийн бүтцийн ерөнхий загвар
Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний загвар
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Даалгавар 1: Жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – 25 минут
Оролцогчдыг 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е анги болгон хуваарилна. Багийн гишүүд нь ангийн эцэг
эхийн дүрээр оролцож байгаа гэдгийг анхааруулна. Мэргэжлийн чиглэлээр хуваарилсан
картуудыг ширээн дээр тавьсан байх ба оролцогчдоор сонгуулна.
Баг тус бүрийг үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөг доорх загварын дагуу гаргахыг
хүснэ. Жилийн төлөвлөгөөг гаргахдаа зөвхөн өөрсдийн чадварт тулгуурлаж төлөвлөгөөг
боловсруулж төлөвлөгөөгөө баг тус бүр 3 минут танилцуулна.
№

Хугацаа

Хийх ажлын санал

Хариуцах эзэн

Төсөв

1
2
3
4
5
ДААЛГАВАР 2: Нэгж үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – 35 минут
Сургагч багш нэгдсэн төлөвлөгөөний чиглэл тус бүрээс нэг үйл ажиллагааг сонгон тухайн үйл
ажиллагааны үлгэрчилсэн хөтөлбөрийг боловсруулах даалгаварыг өгнө. 5 баг тус бүр өгсөн
загварын дагуу 5 дэлгэрэнгүй төлөвлөгөө боловсруулж танилцуулна.
Батлав. Эцэг эхийн зөвлөлийн дарга
..... СУРГУУЛИЙН ..... АНГИЙН ХӨДӨЛГӨӨН “ЭРҮҮЛ МЭНД”
ӨДӨРЛӨГИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗАГВАР
Улаанбаатар 							..... оны ..... сарын .....
Зорилго: Хүүхдийн бүрийн авьяасыг нээн илрүүлэх, хамтач уур амьсгалыг бүрдүүлэх,
хүүхэд бүр өөр өөрийн авьяас чадвартай гэдгийг ойлгуулах
Хамрах хүрээ: Ангийн хүүхдүүд, эцэг эхчүүд
Хугацаа: ..... сарын .....
Хаана: Сурагч ..............................-ын зуслан дээр
Хүлээгдэж буй үр дүн: Хүүхэд бүр өөрийн авьяас чадвараа нээн илрүүлэх боломж
олгох, олон төрлийн тэмцээнийг явуулснаар хамтач уур амьсгалыг бүрдүүлнэ. Өөрийн
амжилтад бахархах, өөртөө итгэлтэй болох, ангийнхаа хүүхдийн амжилтаар бахархаж
сэтгэгдлийг төрүүлнэ.
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Үйл ажиллагаа: Бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө
#
1

Хугацаа

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Хийх ажлын санал
Хөтөлбөр боловсруулан сурагчдад
танилцуулах

Хариуцах эзэн
Төлөвшлийн баг

Төсөв
-

................... зусланд биеийн тамирын
талбай бэлдэх
Өдөрлөгийн төсөв гаргах
Унааны асуудлыг зохицуулах
Цайны бэлтгэл
Бичлэг хийх, зураг авах
Сурагчдын уралдааны шагналыг
бэлтгэх
Маршрут гаргах

Эрүүл мэндийн баг

-

Эцэг эхийн зөвлөл
Сайн дурын баг
Эрүүл мэндийн баг
Сайн дурын баг
Төлөвшлийн баг

-

Эрүүл мэндийн баг

-

Хөгжим, чанга яригч, өсгөгч бэлтгэх
Шатрын тэмцээн эрэгтэй, эмэгтэй
Даамны тэмцээн эрэгтэй, эмэгтэй
60м гүйлтийн тэмцээн
Уртын харайлт тэмцээн
Зургийн тэмцээн
Яруу найргийн тэмцээн
Би дуучин тэмцээн
Би бүжигчин тэмцээн
Би зохиолч “Бидний аялал” зохион
бичлэгийн уралдаан
Сурагчдын бүтээлээр үзэсгэлэн гаргах

19

Зардал
9 төрлийн тэмцээний Өргөмжлөл
9 төрлийн тэмцээний медаль
Унааны хөлс
Хоол хүнс
Нийт зардал

1
2
3
4

ЭЭЗ
Авьяас хөгжүүлэх баг
Авьяас хөгжүүлэх баг
Эрүүл мэндийн баг
Эрүүл мэндийн баг
Авьяас хөгжүүлэх баг
Авьяас хөгжүүлэх баг
Авьяас хөгжүүлэх баг
Авьяас хөгжүүлэх баг
Төлөвшлийн баг
Төлөвшлийн баг

5000*1
1000*27
20000*1
2000*27*3

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

байр
байр
байр
байр
байр
байр
байр
байр
байр

Бүх хүүхдийн
бүтээлээр
5000
27000
20000
162000
214000

Тайлбар:
*** Өдөрлөгийн дараа тайлангаа тавьж эцэг эх, хүүхдүүдээс дараах асуулгаар санал авна.
 Өдөрлөгийн үйл ажиллагаанаас хамгийн таалагдсан хэсэг юу байсан бэ?
	Цаашид хэрхэн сайжруулах талаар саналаа бичнэ үү.
	Цаашид хийгдэх үйл ажиллагааны санал байвал бичнэ үү.
Боловсруулсан:

Эцэг эхийн зөвлөлийн дарга
Гишүүд
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Төслийг хэрэгжүүлэгч ..... -р сургуулийн зарим туршлагаас
....-р сургууль нь ЯХИС-гаас зохион байгуулсан “Сургууль- эцэг эхтэй хамтран ажиллах арга
зүй” модуль сургалтанд хамрагдаж эцэг эхчүүдийн дунд олон үйл ажиллагаануудыг зохион
байгуулж тодорхой үр дүн хүрч байна. Тухайлбал: Эцэг эхийн сургалтын үйл ажиллагаанд
оролцох идэвх оролцоо, эцэг эх багшид хандах хандлага эрс сайжирч хүүхдийн сурлага,
төлөвшилд эерэг өөрчлөлт гарч байна. Нэгдүгээр ангиудын эцэг эхийн зөвлөл шинээр
байгуулагдаж эцэг эхчүүдийн чадвар, нөөц боломж, сонирхолд тулгуурлан дараах 5 чиглэлээр
эцэг эхчүүдийн багийг бүрдүүлэн идэвхтэй ажиллаж байна. Үүнд:
1.
2.
3.
4.
5.

Төлөвшил
Ахиц амжилт
Авьяас хөгжүүлэх
Эцэг эхийн сэтгэл ханамжийг судлах
Эрүүл мэнд

Дээрх багууд өөр өөрийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж, сургууль, багштай
амжилттай хамтран ажиллаж байна.
Төлөвшлийн баг нь: Ажиллах өдрийн хуваарь гарган сургууль дээр ирж хичээлийн
завсарлагааны үеэр ариун цэврийн өрөө болон биеийн тамирын заал, урлаг заал руу
жагсаан авч явах ажлыг сарын хугацаанд хийж хэвшүүлж байна.
Ахиц амжилтын баг нь: 14 хоног бүр сурагчдын эх хэлээрээ зөв сайхан унших, бичих, ярих,
сонсох чадварын хөгжүүлэх зорилгоор төлөвлөгөө гарган эцэг эхчүүд ээлжлэн хуваарийн
дагуу ангид ирж, туслах багшийн ажлыг хийж байна. Энэхүү үйл ажиллагаа нь эцэг эхчүүд
багшийн ажлыг ойлгох, ачааллыг багасгах зэргээр амжилттай хамтран ажиллаж байгаа
төдийгүй хүүхдүүд сургуульд хурдан дасан зохицох, хоцрогдолгүй сурах үйл ажиллагаанд
нэлээд ахицын өөрчлөлтийг авчирч байна.
Авьяас хөгжүүлэх баг: Завсарлагааны хөгжимт хөдөлгөөнт дасгалыг анги бүлэг бүрт зааж
хийлгэж хэвшүүлж байна. Мөн эцэг эхийн болон сурагчийн урлагийн хамтарсан үзүүлбэр
тоглолтыг хийлээ.
Эцэг эхийн сэтгэл ханамжийг судлах баг: Улирал бүр “Манай ангийн гялалзаж буй 3 зүйл,
гялалзуулах 3 зүйл” аяныг өрнүүлэн сургуулийн захиргаа, эцэг эхчүүдэд тайлагнан уламжлал
болгон зохион байгуулж байна. Мөн сургуулийн засвар, цэвэрлэгээ гэх мэт ажлуудад сайн
дураар оролцож тодорхой ажлуудыг зохион байгуулна.
Эрүүл мэндийн баг: Сурагчдад “Эрүүл биед саруул ухаан оршино” гэсэн сэдвийн хүрээнд
олон чиглэлээр сургалт явуулсан, “Эрүүл байхын тулд яах вэ? Юунаас эхлэх вэ? Миний гарын
ариун цэвэр” зэрэг сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан, хүүхдийн хувийн ариун цэвэр,
үдийн цайны эрүүл ахуйн хяналтыг тогтмол тавьж ажиллаж байгаа зэрэг олон ажлуудыг
тогтмол хийж хэвшүүлээд байна.
Сургалтаар багш нар олон идэвхтэй сургалтын аргыг сурч хичээл сургалтын үйл ажиллагаандаа
тогтмол хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа. Жишээ нь: “Амтат жүржийн арга” нь эцэг эхийн
оролцоог эрчимжүүлэх, “Цэцгээ ургуулцгаая” арга нь эцэг эхчүүдийн жигд оролцоог хангаж
ажиллахад үр дүнтэй байгаа бөгөөд тус аргуудыг анги, бүлэг бүр үр дүнтэй хэрэгжүүлэн
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ажиллаж байна. Түүнчлэн “Миний хайртай хүмүүс”, “Би ирлээ” булангуудыг ажиллуулснаар
сургууль, багш, эцэг эхийн хамтарсан үйл ажиллагаа идэвхжиж, үл ойлголцох асуудал
гарахаа больсон зэрэг сайн туршлагууд гарч байна.
Тус сургуулийн бага боловсролын сургалтын менежер “Би эцэг эхчүүдтэй тэр бүр харилцдаггүй,
харилцаа үүсэх боломж нөхцөл бага байсан. Харин одоо тэдэнтэй ойр хамтарч ажилласнаар
эцэг эхчүүд сургалтын менежертэй байнгын холбоотой байдаг болсон. Эцэг эхчүүд санал
хүсэлтээ илэрхийлнэ, зөвлөгөө авна, хамтарч ажлаа төлөвлөнө, зохион байгуулна гэх мэтээр
маш эерэг уур амьсгал бүрдэж байна” хэмээн ярьсан юм.
Эцэг эхийн зөвлөлийн төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөс:

Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагаанаас:
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Багууд төлөвлөгөөгөө таван чиглэлээр боловсруулж буй үйл явцаас:

МЭДЭЭЛЭЛ 1: Эцэг эхийн зөвлөлийн бүтцийн ерөнхий загвар – 35 минут
Сургагч багш эцэг эхийн зөвлөлийн ерөнхий бүтцийн загварыг диаграммын дагуу дараах
чиглэлийг баримтлан тайлбарлана.
Бүтцийн давуу талууд:
1. Нийт эцэг эхчүүдийг оролцуулах боломж бүрдэнэ.
2. Эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлж хамтын ажиллагааг сайжруулах нөхцөл бий болно.
3. Эцэг эхчүүдийн уламжлалт хандлага болох багшийн санаачилга эсвэл томилгоогоор
сургалтын үйл ажиллагаанд оролцох бус харин өөрсдийн санаачилгаар оролцох
боломжоор хангана.
4. Бага боловсролын шинэчлэлийн хөтөлбөрийн зорилго, зорилтод нийцсэн.
5. Ангийн эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүд өөрийн нөөц боломж, мэдлэг чадвараараа
сонгогдоно.
6. Ижил сонирхол, чиглэл бүхий бусад ангиудын ЭЭЗ-ийн гишүүдээс бүрдсэн “Бүлгийн
эцэг эхийн зөвлөл” шинээр байгуулагдана.
7. Эцэг эхчүүдийн хүчийг нэгтгэсэн, зохион байгуулалт, хяналт хийх бүрэн боломжтой
тогтолцоо бий болно.
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Ангийн эцэг эхийн зөвлөл
(Загвар)

1-р ангийн эцэг эхийн зөвлөл
(Загвар)

МЭДЭЭЛЭЛ 2: Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг төлөвлөж буй
зарим орнуудын туршлагаас – 25 минут

Сургууль, боловсролын талаарх ойлголт, мэдээллийг
хуваалцах

Чиглэл

Зорилтот
бүлэг

Сургууль

Эцэг эх

Хүүхэд

Үйл ажиллагаа
• Сургуулийн үйл ажиллагаа хэрхэн явагдаж байгаа талаар эцэг
эхийн зөвлөлөөр дамжуулж эсвэл эцэг эхчүүдэд шууд хүргэж
байхад анхаарч ажиллах
• Сургуулийн баяр ёслолын ажиллагаанд туслалцаа үзүүлж
хамтран ажиллах
• Эцэг эхийн зөвлөлд зориулан тусдаа өрөө гаргаж өгч ажиллах
боломжоор хангах
• Багш ажилтнууд, эцэг эхийн зөвлөлд зориулсан лекц, мэдээлэл,
сургалт явуулах
• Сургуулийн гадаад ба дотоод орчинтой танилцуулах
• Эцэг эхчүүдэд шаардлагатай байгаа мэдээ, мэдээллийн талаар
асуулга, судалгаа явуулах (бүлэг тус бүрээр)
• Эцэг эхчүүдэд шаардлагатай, сонирхсон сэдвийн дагуу ном,
гарын авлага, хэвлэмэл материалаар хангах
• Шинэ эцэг эхчүүдийг найрсгаар хүлээж авах, холбогдох
мэдээллээр хангах
• Хүүхдүүдийн ангид хичээллэж буй байдалтай танилцах
боломжоор хангах
• Сургуулийн гадаад ба дотоод орчинтой биечлэн танилцуулах
• Бусад багш болон үйлчилгээний ажилтнуудыг танилцуулах
• Тодорхой нэг ангийн хүүхдүүдтэй уулзаж, ярилцах боломж
бүрдүүлэх
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Эцэг эхийн боловсрол буюу хүүхдэдээ хэрхэн туслах талаар эцэг
эхчүүдэд дэмжлэг үзүүлэх

Хүүхдийн сурч боловсрох орчныг
сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх

Сургууль

Эцэг эх

Хүүхэд

Сургууль

• Сургуулийн
орчныг
сайжруулах
боловсруулах, зөвшилцөх

• Хүүхдийн бүтээлийн сан, үзэсгэлэн хамтарч гаргах талаар
зөвлөлдөх
• Тодорхой нэг ангийн хүүхдүүдтэй уулзаж, ярилцаж тэдний
хүсэл сонирхол, хүндрэлтэй асуудлуудыг ойлгож авах
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
Хүүхэд

санаанууд

• Сайн дурын үйл ажиллагаа, сайн санааны өдөрлөг явуулж
хэн ямар байдлаар сургуульд, ангид хүүхдийн сурч хөгжих
орчныг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлж болох талаар ярилцлага
өрнүүлэх
• Сургууль, ангийн орчин нь стандарт түвшинд байгаа эсэхийг
ажиглуулж, дүгнүүлж, хэрэгцээг тодорхойлуулах
• Сургуулийн орчинд засан сайжруулах шаардлагатай зүйлс,
газар, орчныг янзлах жижиг төсөл дээр хамтран ажиллах
(хооллох, тоглох талбай, хувцас солих, болон ариун цэврийн
өрөө гэх мэт)
• Номын сан, гал тогоо, ангийн засвар үйлчилгээнд туслах

•

Эцэг эх

төслийн

•

Бодлогын асуудлаар сургуулийн удирдлагуудтай ярилцах,
хэлэлцэх боломжийг бий болгох
Эцэг эх, сургууль хоорондын хамтын ажиллагааны бодлого
хамтарч боловсруулах
Багш нартай хамтарч бүлэг бүрээр гэрийн даалгаврын талаарх
бодлого боловсруулах
Залуу эцэг эхчүүдэд зориулсан сэтгэл зүйн зөвлөгөө, сурган
хүмүүжүүлэх лекц, хүүхэдтэй ажиллах арга зүйн сургалт
явуулах
Бага ангийн хүүхэдтэй ажиллах арга зүйн зөвлөгөөний талаар
тусгайлан самбар, цахим хуудас ажиллуулах, facebook групп
үүсгэн ажиллуулах
Эцэг эх багштай харилцах дэвтэр хөтлөх
Эцэг эхчүүд хоорондоо туршлага хуваалцах төрөл бүрийн
арга хэмжээнүүд зохион байгуулах (Багшид туслах эмээ
өвөө нарын баг ажиллуулах, эцэг эхчүүдийг туслах багшаар
ажиллуулах, бүлгээр уулзалт хийх, идэвхитэй чадварлаг эцэг
эхчүүдээр яриа хийлгэх, харилцан санал солилцох гэх мэт)
Хүүхэдтэйгээ хамт бүтээлч гэрийн даалгавар хийх
Мэдээллийн нөөцийг ашиглах үйлчилгээ болох номын сан,
хэвлэмэл, аудио, видео материалуудаар хангах
Шаардлагатай зарим сурагчдын гэрт зочлох
Багшид хичээл заахад нь туслах, ангийн багшийн гаргасан
хуваарийн дагуу туслах эцэг эхээр ажиллах
Хүүхдэд туслах эмээ өвөө нарын баг ажиллуулах
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Сургууль

•

Хичээлээс гадуурх ажлын төлөвлөгөөг гаргахад сургуулийн
дэмжлэг, холбогдох мэдээлэл, нөөц боломжоор хангах

Эцэг эх

•

Тодорхой нэг ангийн эсвэл бүлэг бүлгийн эцэг эхтэй кофе
уулзалт хийх, Ингэхдээ хэнд ямар туршлага, нөөц, боломж
байгаа талаар чөлөөтэй ярилцаж хичээлээс гадуурх ажлын
төлөвлөгөөг гаргах
Хүүхдүүдтэй хамт танин мэдэхүйн ач холбогдолтой аялал
хийлгэх, музей, үзэсгэлэн үзэх, тэдэнд талархал илэрхийлэх
Байгаль орчныг хайрлан хамгаалах зугаалга зохион байгуулах
Сонгон суралцах, дугуйлангийн үйл ажиллагааг эцэг эхийн
оролцоотой явуулах
Орон нутгийн байгууллагуудтай танилцуулах

•
•
•
•
Хүүхэд

•
•

Сургуулийн бодлого, төлөвлөлтөд оролцох,
нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах

Сургууль

•
•

Эцэг эх

•
•
•
•
•
•

Хүүхэд

•

Хүүхдүүдийн хүсэл сонирхолд нийцсэн үйл ажиллагааны
талаар тэдэнтэй ярилцаж санал авах
Хамтран төлөвлөлт хийх
Сургуулийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ дүгнэлт өгөхөд оролцох
боломж бүрдүүлэх, энэ талаар хэлэлцэх
Сургуулийн хамт олонд мэргэжил дээшлүүлэх сургалт зохион
байгуулах
Нэмэлт сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд эцэг эхийг
оролцуулах. Жишээ нь: Сургалтыг дэмжих цагт тохирсон
сургуулийн хөтөлбөр боловсруулахад оролцуулах гэх мэт
Сургуулийн бодлого, төлөвлөлтөд оруулах санал хүсэлтийг
боловсруулах
Эцэг эхийн зөвлөлийн самбар ажиллуулах
Сургуулийн үйл ажиллагааны үнэлгээнд оролцож боломжийг
бүрдүүлэх
Багшийн сургалтын үйл ажиллагааг үнэлэхэд оролцуулах
Хамтарч сургуулийн үйл ажиллагааг дэмжиж сайжруулах
төслийн санаа боловсруулж бусад оролцогч талуудын
дэмжлэг үзүүлэхэд нөлөөлөх үйл ажиллагаа
Хүүхдүүдээс санал авах, тэдний хүсэл сонирхол, хэрэгцээнд
нийцсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх

АЖЛАА ТӨЛӨВЛӨХ БА УДИРДАН ЯВУУЛАХ
Сургуулийн удирдлага болон эцэг эхийн зөвлөл нь доорх чиглэлийн мэдээллүүдийг
цуглуулсны үндсэн дээр ажлын төлөвлөгөөгөө боловсруулна. Үүнд:
•
•
•
•

Хичээлийн жилийн эхэнд сургуулийн нийт эцэг эхчүүдийн, бага ангийн, нэгдүгээр
ангийн эцэг эхчүүдийн гэх мэт олон хэлбэрээр уулзалтуудыг зохион байгуулах
Төлөвлөгөө боловсруулахад шаардлагатай бусад мэдээллийг цуглуулах
Эцэг эхэд ямар дэмжлэг хэрэгтэй байна вэ?
Багш нарт эцэг эхийн зүгээс ямар дэмжлэг хэрэгтэй байна вэ?
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•
•
•

Хүүхдүүд юу хүсч байна вэ?
Эцэг эхийн зөвлөлийг үр дүнтэй ажиллуулахын тулд юу хийх ёстой вэ?
Тэдгээрийг ямар арга замаар мэдэж авч болох вэ? гэх мэт.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ТӨЛӨВЛӨХ
Үйл ажиллагаа төлөвлөхдөө ямагт ардчилсан ил тод зарчимд тулгуурлан олонхын саналаар
шийдвэрлэж байхыг санаарай. Төлөвлөгөөг юуг, ямар зорилгоор, хэзээ, хаана, хэн,
хэрхэн хийх вэ? гэсэн байдлаар тодорхой хийх нь зүйтэй. Мөн тухайн үйл ажиллагааг
зохион байгуулахад ямар саад бэрхшээл гарч болох, түүнийг хэрхэн даван туулах талаар
хэлэлцэж төлөвлөх хэрэгтэй.
Чиглэл тус бүрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаагаа сургуульд зориулсан, эцэг
эхчүүдэд зориулсан, хүүхдүүдэд зориулсан гэж төрөлжүүлэн төлөвлөнө. Үйл ажиллагаагаа
гүйцэтгэсний дараа ажлаа дүгнэж, тайлангаа сургууль, эцэг эхчүүдэд тайлагнана.
Дээрх мэдлэгтээ тулгуурлан ангийн эцэг эхийн зөвлөлийг нийт эцэг эхчүүдийн уулзалтаар
харилцан ярилцаж шийдвэрлэсний үндсэн дээр байгуулна. Багш хурлаар дараах мэдээллийг
зайлшгүй өгөх шаардлагатай. Үүнд:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Хүүхэд шинэ орчин, шинэ нөхцөлд орж байгаатай холбоотойгоор эцэг эхчүүдийн
зүгээс заавал дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай талаарх мэдээлэл (Харилцаа, орчин гэх
мэт)
Багшийн эцэг эхчүүдтэй уулзах, зөвлөгөө өгөх, санал солилцох боломжтой цаг
(Ганцаарчилсан, бүлгээр, анги нийтээр гэх мэт)
Нэгдүгээр ангийн сургалтын төлөвлөгөө
Сургалтын агуулгын дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Хүүхдэд заавал эзэмшүүлэх чадваруудын тухай
Сургууль, анги удирдсан багшийн зүгээс эцэг эхчүүдтэй харилцах хэлбэрүүд (Харилцах
дэвтэр, фэйсбүүк, вебсайт, сонин, уулзалт гэх мэт)
Эцэг эхчүүдтэй уулзалт хийх удирдлага, багш нарын жагсаалт, хуваарь
Сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих зорилго бүхий сургуулиас гадуур зохион
байгуулагдах ажлууд (Санал хүсэлт)
Эцэг эхийн зөвлөлийн зорилго, бүтэц, үйл ажиллагаа, санхүүжилт, тайлан

Эдгээр мэдээллийг багш өөрийн сонгосон арга зүйгээр танилцуулах ба мэдээллийг авснаар
эцэг эхийн зөвлөлийн зорилго, ач холбогдолын талаар эцэг эхчүүд бүрэн ойлголттой болно.
Эцэг эхчүүд багштай хамтран ажилласнаар нэгдүгээр ангид элсэн орсон хүүхдээ сургуульд
амжилттай дасан зохицож, сурлагын амжилт үзүүлэх, сурах хүсэл эрмэлзэлтэй болгон
төлөвшүүлэх тухай анхны ойлголтыг авна.

НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДИЙН ОРОЛЦООГ ДЭМЖИХ, ЧАДАВХИЖУУЛАХ
АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗАГВАР
Тус төлөвлөгөөг сургуулиуд өөрийн сургуулийн онцлог нөхцөл байдалд тохируулан
өөрчлөх эсвэл шинээр боловсруулан хэрэгжүүлэх боломжтой.
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Нэгдүгээр ангид шинээр элсэх сурагчдыг
хүлээн авч уулзах, Сургуулийн гадаад,
дотоод орчинтой танилцах өдөрлөг
зохион байгуулах
2. Эцэг эх, гэр бүлийн сурган хүмүүжүүлэх ур чадварыг сайжруулах чиглэлээр
Нэгдүгээр ангийн багш нар хүүхдийн
•
1-р анги удирдсан багш нар
х
х
х
х
х
суралцах чадварыг дэмжих чиглэлээр
•
Нэгдүгээр ангийн ЭЭЗ
эцэг эхчүүдэд зориулсан тогтмол сургалт
зохион байгуулах
Эцэг эхчүүдэд зориулсан зөвлөмж, гарын
•
Бага ангийн сургалтын
х
х
авлага боловсруулан эцэг эх/ асран
менежер
хамгаалагчдад түгээх
•
Анги удирдсан багш
Тухайлбал: Хүүхдийн зан төлөвийн хэв
•
1- р ангийн секцийн ахлагч
шинж, дасан зохицох чадвар, суралцах
•
Нэгдүгээр ангийн ЭЭЗ
чадвар, суралцахуйн онцлог, хэв шинж
ба анхаарах зүйл, хүүхдийг өөртөө
итгэлтэй болгох, гэрийн даалгавар
хийлгэх гэх мэт

5.

2.

1.

Нэгдүгээр ангийн эцэг эхчүүдийн Facebook
групп үүсгэж тогтмол мэдээ, мэдээлэл,
зөвлөмжөөр хангах, санал солилцох

х

х

х

4.

х

Нэгдүгээр анги удирдсан багш бүр “Эцэг
эхтэй уулзах цаг”- тай болж тогтмол
хэрэгжүүлэх

3.

х

Харъяа цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлгийн эцэг
эхчүүд, 5-р ангийн багш нарын уулзалт
өдөрлөг зохион байгуулах

х

3 улирал
2-р 3-р
сар сар

2.

1 улирал
2 улирал
9-р 10-р 11-р 12-р 1-р
сар сар сар сар сар
1. Эцэг эх, гэр бүлтэй байнгын харилцаа тогтоох чиглэлээр
•
1-р ангийн секцийн ахлагч
x
х
х
•
1-р ангийн ЭЭЗ
•
Бага ангийн сургалтын
менежер
•
Цэцэрлэгийн удирдлага
•
Бага ангийн сургалтын
х
х
х
менежер
•
Анги удирдсан багш
•
Нэгдүгээр ангийн ЭЭЗ
•
Нийгмийн ажилтан
х
х
х
х
•
1-р анги удирдсан багш нар
•
Нэгдүгээр ангийн ЭЭЗ
•
Сургуулийн удирдлага
•
Нийгмийн ажилтан
•
5-р ангийн багш нар

Хариуцах ажилтан

Нэгдүгээр ангийн эцэг эхчүүдэд зориулсан
“Мэдээллийн самбар” ажиллуулах

Үйл ажиллагааны нэр

1.

№

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4 улирал
4-р 5-р
сар сар

х

/

Биелэлт
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3.

2.

1.

3.

2.

1.

4.

3.

•

Харилцах дэвтэртэй сайн ажилладаг гэр
бүлийг шалгаруулан туршлага хуваалцах
ярилцлага зохион байгуулах

Нэгдүгээр ангийн ЭЭЗ
Бага ангийн сургалтын
менежер
1- р ангийн секцийн ахлагч
Нэгдүгээр ангийн ЭЭЗ

•
•
•
•

х

х

Бага ангийн сургалтын
х
менежер
•
Анги удирдсан багш
•
Нэгдүгээр ангийн ЭЭЗ
Харилцах дэвтрийн сар бүрийн дасгал
•
Бага ангийн сургалтын
х
х
х
х
даалгавар, тоглоомыг хийлгэж ангид
менежер
болон гэрт хэрэгжүүлж, хянах
•
Анги удирдсан багш
•
1- р ангийн секцийн ахлагч
3. Эцэг эх хүүхэдтэй холбоотой шийдвэр гаргах үйл явцад оролцуулах
1-р ангийн эцэг эхчүүд, багш, сургуулийн
•
Сургуулийн удирдлага
х
х
удирдлагын хамтарсан уулзалт
•
ЭЭЗ-ийн дарга
•
ЭЭЗ-ийн гишүүд
ЭЭЗ-ийн тайлангийн өдөрлөг зохион
•
Нийгмийн ажилтан
х
байгуулах
•
Бага ангийн сургалтын
менежер
•
ЭЭЗ
Санал хүсэлтийн хайцаг тогтмол
•
Бага ангийн сургалтын
х
ажиллуулах, сэтгэл ханамжийн судалгаа
менежер
авах
•
Нийгмийн ажилтан
4. Эцэг эхийн сайн дурын оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр
х
х
х
х
х
Нэгдүгээр ангийн эцэг эхчүүдийг “Зочин
•
Бага ангийн сургалтын
эцэг эх”- ээр ажиллуулах
менежер
•
Анги удирдсан багш
•
Нэгдүгээр ангийн ЭЭЗ
“Аавуудын өдөр”, “Эмээ өвөөгийн өдөр”,
•
Бага ангийн сургалтын
х
х
“Нэг туршлага-Нэг ололт” зэрэг өдөрлөг,
менежер
сургалт зохион байгуулах
•
Анги удирдсан багш

1-р ангийн бүлгүүдийн эцэг эхчүүд, ЭЭЗийн туршлага солилцох уулзалт, өдөрлөг
зохион байгуулах

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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ДЭД СЭДЭВ 2.4. ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГАА, САНХҮҮЖИЛТ
ЗОРИЛГО:
Эцэг эхийн зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны чиглэлийн шинэ загваруудыг
турших үйл ажиллагааг төлөвлөх, санхүүжүүлэх аргаас суралцах, үнэлэх арга замыг
тодорхойлох
АРГА ЗҮЙ:
•
•
•
•
•
•

Чиглүүлэх
Хэсгээр, бүлгээр
Идэвхжүүлэх
Бүтээл
Асуулт, хариултын арга
Бод, хамтар, хуваалц

АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ:
•
•

Дэлгэц цаас
Үзэг

ДААЛГАВАР:
•

Эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, дүрмийг боловсруулах, уулзалт зохион
байгуулах, санхүүжилт бүрдүүлэх аргууд

МЭДЭЭЛЭЛ:
•

Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа, хэлбэрүүд

ДААЛГАВАР 1: Эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүдийг сонгох, дүрмийг боловсруулах,
уулзалт зохион байгуулах, санхүүжилт бүрдүүлэх аргууд – 60 минут
Дасгалыг “Санаагаа наймаалц” аргаар явуулна. Энэ аргыг тухайн асуудлаар аль болох
олон санаа гаргаж, бие биенээсээ мэдээлэл авах, суралцах зорилгоор хэрэглэнэ.
Оролцогчдыг 4 багт хуваан тараах материалыг өгч, тухайн сэдэв бүрээр шинэлэг, бүтээлч
саналыг боловсруулан бусад багуудтайгаа хуваалцана.
Тараах материалын сэдэв:
1.
2.
3.
4.

Нэгдүгээр ангиудын эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүдийг сонгох
Эцэг эхийн зөвлөлийн дүрэм (Загвар)
Нийт эцэг эхчүүдийн уулзалт
Санхүүжилт бүрдүүлэх аргуудаас

Материалтай танилцах хугацаа 10 минут, саналыг боловсруулах хугацаа – 20 минут,
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тайлбарлан ярих хугацаа 3-5 минут байх болно.
1. НЭГДҮГЭЭР АНГИУДЫН ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ
Нэгдүгээр ангиудын эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүдийг хэрхэн сонгох талаар дүрэмдээ тусгана.
Доор дурьдсан зарим хувилбартай танилцана уу.
А. Анги бүрийн төлөөллөөс бүрдэх. Сургуулиуд ихэнхдээ ангийн эцэг эхийн зөвлөлийн
дарга нараас сургуулийн эцэг эхийн зөвлөлийг бүрдүүлсэн байдаг. Тиймээс нэгдүгээр ангийн
эцэг эхийн зөвлөлийг энэ зарчмаар бүрдүүлэх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл нэгдүгээр ангиудын
хэчнээн бүлэгтэй байна, анги бүрийг төлөөлсөн гишүүдээс эцэг эхийн зөвлөл бүрдэнэ. Энэ
хувилбар зохион байгуулалтын хувьд харьцангуй хялбар юм.
Б. Нийт эцэг эхийн хурлаас сонгох. Эцэг эхчүүдийн нэгдсэн хурлаас нэр дэвшүүлэн сонгож
болно.
Энэ хэлбэрээр гишүүдийг сонгохдоо бүлгийн төлөөллийг хангахад анхаарах ёстой. Өөрөөр
хэлбэл бүх ангийн төлөөллийг оруулсан байх шаардлагатай.
................................... сургуулийн
эцэг эхийн зөвлөлийн ............ оны .....сарын .....-ны
өдрийн хурлаар батлав.
______________________ сургуулийн
Эцэг эхийн зөвлөлийн дүрэм
Нэг. Нэр, зорилго
1.1 Нэр: _____________________сургуулийн эцэг эхийн бүлгийг “Эцэг
эхийн зөвлөл” гэж нэрлэх ба “СЭЭЗ” гэж товчлон бичнэ.
1.2 Зөвлөлийн зорилго: СЭЭЗ нь хүүхдийн сурч хөгжих үйл явцад эцэг эхийн
оролцоог сайжруулах, сургуулийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг нөлөө үзүүлэх
замаар хүүхдийн сурч хөгжих эрхийг хангахад оршино.
1.3 Зорилтууд:
•

Эцэг эх, багш нарын хүүхдийг сургаж хүмүүжүүлэх талаар мэдлэг,
мэдээллийг сайжруулах

•

Сургуулийн орчныг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх, нөлөөлөл үзүүлэх

Эцэг эхийн зөвлөл нь Боловсролын тухай болон Бага Дунд Боловсролын тухай
хуульд заасны дагуу сургуулийн удирдлага, эцэг эх, багш нартай хамтран ажиллаж
сурагчдын эрх ашгийг хүндэтгэн дэмжинэ.
Хоёр. Гишүүнчлэл, гишүүдийн хурал
2.1 Сургуульд хүүхэд нь суралцдаг эцэг эх, асран хамгаалагч, багш нар болон
сургуулийн дэмжигч хэн бүхэн сургуулийн ЭЭЗ-ийн гишүүн байж болно.
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2.2 Эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүдийн хураамж жилд _______ төгрөг байна.
Гишүүний хураамжийг зөвлөлийн бүх гишүүдийн хурлаар олонхийн
саналаар шийдвэрлэх ба мөн хурлаар хураамжийн хэмжээнд өөрчлөлт
оруулж болно.
2.3 Сургуулийн эцэг эхийн зөвлөлийн удирдах дээд байгууллага нь нийт
гишүүдийн хурал байна.
2.4 Тухайн сургуулийн нийт эцэг эхийн хурлаас Сургуулийн эцэг эхийн
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг сонгоно.
2.5 Сургуулийн эцэг эхийн зөвлөлд орсон гишүүд хэлэлцэн зөвлөлийн даргаа
сонгоно.
2.6 ЭЭЗ-ийн гишүүд өөрсдийн саналаар салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаанд
оролцож болно.
Гурав. Бүтэц зохион байгуулалт
3.1 СЭЭЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг 7-9 хүний бүрэлдэхүүнтэй сонгоно.
3.2 СЭЭЗ-ийн зөвлөлийн дарга/ ахлагч, нарийн бичиг, санхүү, бүлэг тус бүрийн
баг гэсэн хэлбэрээр зохион байгуулагдана.
3.3 ЭЭЗ нь улиралд 1-ээс доошгүй хуралдах ба нийт гишүүдийн 60 хувийн
ирцтэй хурал хүчинтэйд тооцно.
Дөрөв. Үйл ажиллагаа
4.1 СЭЭЗ-ийн үйл ажиллагаа нь хүүхэд, эцэг эх, гэр бүл, багш нарт чиглэсэн
байх ба тэдний хамтын ажиллагааг дэмжихэд чиглэнэ.
a. Сургалт, хөгжлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах
б. 	Хүүхдийн хөгжил, хүмүүжилтэй холбоотой мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх
ажлыг зохион байгуулах
в. Сургуулийн орчныг сайжруулах
г.

Эцэг эхийн мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх

д. Сургуулийн сургалт үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх
4.2 Явуулж буй үйл ажиллагааны чиглэлээс хамааран ЭЭЗ нь бүлгээр, бага,
дунд анги гэх мэт багуудад хуваагдан зохион байгуулагдана.
4.3 ЭЭЗ-ийн үйл ажиллагааг жил, улирлаар төлөвлөн нийт эцэг эхчүүдээр
хэлэлцүүлэн батлана.
Тав. Санхүүжилт
5.1 СЭЭЗ нь төлөвлөсөн үйл ажиллагаанд шаардлагатай хөрөнгө санхүүг
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бүрдүүлэн бий болгох эрхтэй. Бүлгүүдийн ЭЭЗ нь өөрсдийн санхүүтэй байж
болно.
5.2 СЭЭЗ-ийн санхүүг гишүүний татвар, үйл ажиллагаа зохион байгуулахтай
холбоотой хураамж, төсөл, хандивын орлогоос санхүүжүүлж болно.
5.3 СЭЭЗ-ийн гишүүнчлэлийн татварыг сар, улирал, жилээр хураан авна.
5.4 Санхүүгийн үйл ажиллагаа нь ил тод явагдах ба санхүүгийн тайланг сар бүр
сургуулийн захиргаа болон нийт эцэг эхчүүдэд ил тод танилцуулна.
2. СУРГУУЛИЙН ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ
Дээрх сургуулийн эцэг эхийн зөвлөлийн дүрмийн загварыг ашиглан сургууль бүр өөрийн
онцлогийг харгалзан нэгдүгээр ангиудын эцэг эхийн зөвлөл байгуулан дүрмээ боловсруулж
болох юм. Бүх сургууль ижил байх албагүйг анхаараарай.
3. ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДИЙН НЭГДСЭН УУЛЗАЛТ
Сургуулийн эцэг эхчүүдийн нэгдсэн уулзалтыг хичээлийн жилийн эхэнд, дунд, төгсгөлд жилд
хамгийн багадаа 3 удаа зохион байгуулна. Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлтээр зохион
байгуулж болно. Хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэнэ. Үүнд:
•

Эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүд өмнөх жилийн ажлаа тайлагнах

•

Сургуулийн эцэг эхийн зөвлөлийн цаашдын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг
танилцуулах

•

Гишүүдийн татвар, татвар төлөлтийн байдал, түүний зарцуулалтын тайлан

•

Шинэ хичээлийн жилийн ажлын төлөвлөгөө шаардагдах төсвийг танилцуулж
батлуулах

•

Нийт эцэг эхчүүдээс сургалтын орчин нөхцлийг сайжруулах санал хүсэлт, хэрхэн
хамтран ажиллах талаар саналаа нэгтгэн сургуулийн удирдлагад уламжлах

•

Эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүдийг сонгох гэх мэт

Эцэг эхийн зөвлөлийг шинээр сонгож байгаа бол өмнөх гишүүд тайлангаа тавьж, шинээр
сонгогдох гишүүдэд ажлаа хүлээлгэн өгнө. Шинээр сонгогдон ажиллах эцэг эхийн зөвлөл
өмнөх жилийн ажлын тайлан дээр үндэслэн шинэ хичээлийн жилд хийх ажлыг төлөвлөн
үргэлжлүүлэн ажиллах юм.
Нийт эцэг эхчүүдийн уулзалт нь гишүүн эцэг эхчүүд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх
боломж олгох гол уулзалт байна. Нийт эцэг эхчүүдийн уулзалтад сургуулийн нийт эцэг эх
оролцох хэрэгтэй ч энэ нь бодитой биш тохиолдолд наад зах нь анги бүрийн төлөөллийг
хангасан байх нь чухал.
4. САНХҮҮЖИЛТ БҮРДҮҮЛЭХ АРГУУДААС
Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг тогтвортой, чанартай явуулахад тодорхой хөрөнгө
санхүү шаардлагатай бөгөөд Сургуулийн эцэг эхийн зөвлөл нь орлого, зарлага, санхүүгийн
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тайланг бүх гишүүдэд нээлттэй, ил тод байлгаж шударга
анхаарах хэрэгтэй.

зарчмаар ажиллахад онцгой

• ГИШҮҮДИЙН ХУРААМЖ
СЭЭЗ-ийн гишүүн бүр тэгш зарчмын үндсэн дээр гишүүнчлэлийн хураамж төлөх үүрэгтэй.
СЭЭЗ гэдэг нь тухайн сургуульд хүүхдээ сургаж буй эцэг эх орлогын төвшин, шашин шүтлэг,
үзэл бодол харгалзалгүйгээр гишүүн нь болох эрхтэй байгууллага юм. Хураамж нь бүх
гишүүдэд төлж чадах боломжийн байх ёстой. Гишүүнчлэлийн хураамжийг гишүүн бүрээс
авах эсвэл өрх гэрийн орлогоос хамааруулж ялгаатай тогтоох боломжтой.
• САН БҮРДҮҮЛЭХ – ХӨРӨНГӨ БОСГОХ САНААНУУД
Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны төсөв, санхүүг бүрдүүлэх чиглэлээр олон төрлийн
үйл ажиллагааг зохион байгуулж болно. Үүнд: Хүүхдийн бүтээлийн үзэсгэлэн, дуудлага
худалдаа, бялууны худалдаа, эмээгийн цай, ардын дуу бүжгийн үдэш, явган аялал, гэрийн
хоолны яармаг худалдаа, ууланд авирах, жүрж хальслах тэмцээн, зургийн тэмцээн, мод
тарих, яруу найраг- шүлэг унших өдөрлөг, асуулт хариултын “Аха” тэмцээн, хоолны жор
зохиох, хуучин номын худалдаа, үлгэр домог ярих өдөрлөг, тоглоомын худалдаа, айраг,
бяслагтай үдэшлэг гэх мэт.
Аргачлалын жишээ:
Нэгдүгээр ангийн хүүхдүүд хамтраад жүжиг тоглох арга хэмжээ зохион байгуулж болно. Үйл
ажиллагааг эртнээс зарлаж бага ангийн бүх эцэг эх, олон нийтийг оролцуулахад анхаарна.
Энэхүү арга хэмжээний үед хүүхдийн бүтээлээс шилдэг 1-2 бүтээлийг сонгож дуудлага
худалдаа зохион байгуулж болно. Мөн тэр үеэр эмээгийн цай гэсэн булан ажиллуулж
болно. Сайн дураараа гарын цайгаа чанаж авчирч үйлчлэх эмээ нартай уулзаж ярилцана.
Мөн сайн дураараа бялуу хийж ирэх үйл ажиллагааг ахлах ангийнхны дунд явуулна. Ингээд
ирсэн, оролцож байгаа нийт хүүхэд томчуудад хямд, чанартай худалдаа явуулна. Дараа нь
орлогоосоо сайн дурын санаачилгыг үнэлж, баяр хүргэж, урамшуулж болно.
МЭДЭЭЛЭЛ 1: Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа, хэлбэрүүд
Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагаа, түүний хэлбэрүүд:
•
•

•
•
•
•

Аль болох олон хүн үзэж танилцах боломжтой сурталчилгааны самбар ажиллуулах
Сошиал медиа сувгуудыг ашиглан эцэг эхийн зөвлөлийн хийсэн үйл ажиллагааг
мэдээллэх, сурталчлах, үнэлгээ, санал хүсэлт авах. Жишээ нь: Фейсбүүк хаяг үүсгэх
гэх мэт.
“Талархлын захидал”, “Инээмсэглэлийн захидал” илгээх, оролцооны талаарх урмын
үгийг илгээх
Эцэг эхийн уулзалтанд урьж танилцуулах
Зарим нэг олон нийтийг хамарсан томоохон үйл ажиллагааг ТV, радио, сонин зэргийг
ашиглан хэвлэл мэдээллээр дамжуулах
Эцэг эхийн санал хүсэлтийг сургуулийн удирдлагад уламжилах
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Үйл ажиллагааны дараа үнэлгээ авах асуултууд:
Эцэг эхийн зөвлөлөөс зохион байгуулж буй үйл ажиллагаануудын дараа доорх чиглэлээр
санал хүсэлтийг хүлээн авч дараагийн ажлууддаа тусган хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. Түүнчлэн
энэ нь эцэг эх бүрийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хэрэгцээ шаардлагыг судлах мэдээллийн нөөц
болдог.
Энэхүү асуулга нь үйл ажиллагааны агуулга, хэлбэрээс шалтгаалан өөр өөр байж болно.
• ....................... үйл ажиллагаа нь зохион байгуулалтын хувьд ямар болсон бэ?
• Танд ямар сэтгэгдэл төрсөн бэ?
• Танд хэрэгтэй мэдээллийг өгч чадсан уу? Ямар ач холбогдолтой байсан бэ?
• Эцэг эхийн зөвлөлөөс цаашид хийж хэрэгжүүлэх шаардлагатай ажлын санал байна уу?
• Ийм үйл ажиллагааг өөр хэлбэрээр хэрхэн зохион байгуулж болох вэ?
• Танд нэмэлт санал байна уу?
Цаашид авах арга хэмжээ буюу эцэг эхийн зөвлөлийн ажлыг үнэлэх, сургуулийн
төлөвлөлтөд оролцох талаар:
•
•
•
•
•

Тухайн хичээлийн жилийн эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг төлөвлөхдөө анги
бүлгийн нийт эцэг эхчүүдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч тусгана.
Сургуулийн удирдлага, холбогдох ажилтнууд, багш нартай харилцан зөвшилцөнө.
Холбогдох үйл ажиллагаануудыг сургуулийн нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгуулна.
Төлөвлөгөөг эцэслэн боловсруулсны дараа сургуулийн удирдлагаар албан ёсоор
батлуулна.
Хичээлийн жилийн дунд, төгсгөлд сургуулийн удирдлага, эцэг эхчүүдэд тогтмол
тайлагнана.

Тайланд холбогдох санал хүсэлтийг хүлээн авч дараагийн үйл ажиллагаа, төлөвлөлтөд
тусгана.
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БҮЛЭГ 3. НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ
ДЭД СЭДЭВ 3.1. ЗУРГААН НАСТАЙ ХҮҮХДИЙН ХӨГЖЛИЙН ОНЦЛОГ
ЗОРИЛГО:
Зургаан настай хүүхдийн нас, бие, сэтгэхүйн болон хувийн онцлогийг харгалзан сургалтын
үйл ажиллагааг зохион байгуулах, тэдний хэрэгцээнд тулгуурласан дэмжлэг үзүүлэх чадвартай
болно.
МЭДЭЭЛЭЛ:
•

Зургаан настай хүүхдийн нас, бие сэтгэхүйн болон хувийн онцлогийн тухай ерөнхий
ойлголттой болох

•

Хүүхдийн зан байдлын ерөнхий хэв шинж, танин мэдэхүйн хөгжлийн онцлогийг сургалтад
харгалзах

•

Хүүхдийн суралцахуйн хэв шинжийг судлан таних

•

Зургаан настай хүүхдийн нас, бие, сэтгэхүйн хэрэгцээг тодорхойлж тэдний хувийн онцлогт
нь тохируулан ажиллах арга зүйгээ зөв сонгох
МЭДЭЭЛЭЛ 1. Зургаан настай хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог

Бие бялдар:
•

Хөл дээрээ тогтвортой зогсоно.

•

Маш их хөдөлгөөнтэй.

•

Хөдөлгөөн ихэснэ. (гарыг чанга атгах, хоорондоо ноцолдох гэх мэт)

•

Биеийн хөдөлгөөнөө хянаж чадна.

•

Үсэрч, харайх дуртай болно.

•

Хөгжмийн хэмнэлийг ялган сонсоно.

Оюун ухаан:
•

Сурч танин мэдэх сонирхол нь өндөр.

•

Хөдөлгөөн хийх явцдаа цэгцтэй сэтгэдэг.

•

Сониуч, уриалгахан. Аливаа зүйлийн учир шалтгааныг олох дуртай “Яагаад?” гэсэн асуулт
тэднээс байнга урган гарч байдаг.

•

Анхаарлын төвлөрөлт, тогтворжилт сул.

•

Аливаа зүйлийг тогтоох чадвар маш сайн.

•

Арифметикийн энгийн бодлого бодож, зүйр цэцэн үгний утгыг ойлгоно.

•

Дуу хоолой, ярианы өнгөний ялгаатай болон төстэй талыг ялгаж чадна.
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•

Зураг, дүрс, хэвлэмэл үгс, тоо зэргийг сонирхож эхэлнэ.

•

Цаг хугацаа, орон зайн тухай анхны мэдэгдэхүүнтэй болно.

•

Ой тогтоолт нь санамсаргүй, өнгөц шинжтэй байна.

•

Хурдан тогтоож, түргэн мартана.

•

Хүсч байгаа зүйл, хийх ёстой зүйлийн ялгааг мэдэрнэ.

•

Хэл яриа хурц, идэвхтэй үгийн нөөц нэмэгдэнэ.

•

Тоглох, уралдах, санаа бодлоо уралдуулах, мэтгэлцэх дуртай.

•

Шүлгийг уран тод уншихыг эрмэлзэнэ, таавар таах, үгэн тоглоомоор тоглох дуртай болно.

•

Аливаа зүйлийн өөрчлөлтийг гярхай ажиглаж, амархан илрүүлнэ.

•

Асуудлыг задлан шинжилнэ, нэгтгэнэ.

•

Тоглох сэдэв, зохиомжоо өөрөө сэдэж олно.

Нийгэмшихүй:
•

Тоглох, уралдах, санаа бодлоо уралдуулах, мэтгэлцэх дуртай.

•

Хүйсийн ялгааны талаар ойлголттой болно.

•

Тоглоомын сэдэв нь охид, хөвгүүдийн хооронд ялгаатай болж ирдэг.

•

Охид аавынхаа, хөвгүүд ээжийхээ анхаарлыг татахыг оролдоно.

•

Үеийнхэн болон таньдаг хүмүүстэйгээ мэндчилнэ.

•

Харилцаанд баримтлах байр сууриа тоглох явцдаа дүрээр илтгэн гаргана.

•

Хүмүүсийн хүсэлтийг биелүүлнэ.

•

Өөрөөсөө том хүмүүстэй нөхөрлөхийг хүснэ.

•

Хүмүүстэй бие даан чөлөөтэй харилцана.

•

Дүрт тоглоомын үйл ажиллагаагаар өөрийгөө болон бусдыг танина.

•

Шинээр хийсэн ялангуяа шинээр сурсан зүйлээ бусдад харуулахыг эрмэлзэнэ.

•

Бие даан хувцаслана, хувцсаа товчилно, цахилгаанаа татна.

Сэтгэл хөдлөл:
•

Сэргэлэн цовоо.

•

Итгэмтгий, цайлган.

•

Амархан баярлаж мөн амархан гомддог.

•

Сэтгэлийн хөдлөлөө хянаж чаддаггүй.

•

Бусадтай идэвхтэй өрсөлдөж тэмцэлдэнэ.

•

Сэтгэл хөдлөлөө тэр бүр хянаж чаддаггүй.

•

Магтаал сайшаалд дуртай.

•

Нэрэлхүү, нэр төрөө хичээдэг.
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МЭДЭЭЛЭЛ 2. Зургаан настай хүүхдийн танин мэдэх хөгжлийн онцлог,
түүнийг сургалтад харгалзах нь

Бие бялдрын
хөгжил

Танин
мэдэхүйн
хөгжил

Зургаан настай
хүүхдийн хөгжлийн
онцлог

Хүүхдэд тулгамддаг
бэрхшээл

Яс, булчингийн
систем гүйцэд
хөгжөөгүй. Хөлийн
булчин эрчимтэй
хөгжиж эхэлдэг.

Хүнд цүнх, ачаа үүрэх,
хол газар алхах зэрэгт
амархан ядардаг.
Харин алхаж явах нь
тун ховор, байнга гүйж
харайж явахаас гадна
ноцолдох дуртай.

Сургалтад харгалзах нь

Зургаан настай
хүүхдийн цүнхний
ачааллыг тохируулах,
хоёр мөрөндөө үүрдэг
өргөн мөрөвчтэй,
бүсэлхийгээрээ
бүсэлдэг цүнх сонгох
хэрэгтэй. Хүүхдийнхээ
цүнхний жинг 2 кг-аас
хэтрүүлэхгүй байх.
Удаан хугацаагаар
бичүүлэхгүйгээр
гарын жижиг булчинг
хөгжүүлэх дасгал
хийлгэх. Үүнд шагай
няслах, будаа тоолж
түүлгэх, шүр хэлхэх, дүрс
хайчлах, зураг зурах,
будах зэрэг сонирхолтой
зүйлд тулгуурлах.

Гар сарвууны
жижиг булчин сул
хөгжсөн, эв дүй
муутай байдаг
байна.

Удаан хугацаагаар их
зүйл бичүүлбэл гар,
хуруу нь чилэн өвдөж
амархан ядардаг.

Амьсгалын систем
сул хөгжсөн байдаг
тул тэвчээртэй
чанарыг хөгжүүлэх
нөхцөл бүрдээгүй.

Тэвчээр шаардсан
дасгал, хөдөлгөөн
хийх, удаан
хугацаагаар
хөдөлгөөнгүй суух
чадваргүй байдаг.

Зарим багш, эцэг эхчүүд
тэвчээртэй суулгаж
сургахыг чухалчилдаг
нь буруу юм. Харин тэд
сонирхолтой зүйл хийж
байхдаа тэвчээртэй байж
чаддаг.

Хөдөлгөөн хийх
явцдаа оюун ухаан
нь цэгцтэй, хурдан
сэтгэдэг давуу
талтай.

Хөдөлгөөнгүй
суулгахад анхаарал нь
маш их сарнимтгай
байдаг.

Хичээлийг хөдөлгөөнт
дасгал, тоглоомоор
тоглох явцад нь
уншуулах, ярилцах,
тогтоолгох үйлийг
хийлгэх нь чухал.

Тэд баримжаалах,
шинжлэн судлах үйл
ажиллагааны энгийн
хэлбэрийн үндсэн
дээр юмсын шинж
чанар, зарим талыг
ялган тодруулах
чадвартай.

Юмсын ижил төстэй
шинж чанарыг ялгах
чадвар хангалтгүй.
Иймээс хэлбэр дүрсээр
ойролцоо дүрстэй үсэг,
цифр, тэмдэгт, тоог
хольж солих алдаа
гаргадаг.

Юмс үзэгдлийг сайтар
ажиглуулж, жишиж,
харьцуулах замаар зураг
болон юмсын ижил
ялгаатай талыг олуулж
сургахад анхаарах
хэрэгтэй.
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Сэтгэлийн
хөдөлгөөн
нийгэмшхүйн
хөгжил

Зургаан настай
хүүхдийн бодит
үйлийн сэтгэхүй
түлхүү хөгжсөн
байдаг. Бодит
байдлаас харах,
үнэрлэх, сонсох,
амтлах, хүртэх
гэсэн 5 мэдрэхүйн
тусламжтайгаар
хүртэж мэдэрдэг.

Хүртэхүйн задлан ялгах
чадвар сул хөгжсөн
байдаг тул юмсыг
хүртэх үедээ хурц тод
шууд нүдэнд харагдах
зүйл дээр анхаарлаа
төвлөрүүлээд
гол зүйлийг нь
орхигдуулна.

Хичээлийн
хэрэглэгдэхүүн нь хүүхэд
бүрт хүртээмжтэй бодит
эд зүйл, дүрс, биетүүд
тооллын материал,
шагай, товч, чулуу,
савх, хэрчмэл үсэг үе,
тоглоомууд нь чухал.
Үзүүлэн таниулах
материалд гол зүйлийг
хурц тод өнгөөр, гол
биш зүйлийг бүдэг
өнгөөр дүрслэх нь илүү
үр дүнтэй.

Харааны ой түлхүү
хөгжсөн байдаг
учраас харсан
зүйлээ удаан
мартаж харин
сонссон зүйлээ
хурдан мартдаг.

Утгын ой сул байдаг
тул харсан зүйлээ
тогтоож, сонссоноо
хурдан мартдаг.

Шүлэг, оньсого, зүйр
үг, үлгэр тогтоолгохдоо
зургаар илэрхийлж
дүрслэх, хөдөлгөөнтэй
унших зэргээр
тогтоолговол мартах нь
удаан байдаг.

Томчуудыг
дуурайж том хүн
шиг харагдахыг
хичээдэг.

Томчуудын зөв,
буруу үйлийг ялгах
чадваргүй

Тэдэнд байнга зөв үлгэр
дуурайл үзүүлж байх.

6 настай хүүхдийн
суралцах гол үйл нь
тоглох үйл байдаг.
Тоглоомд ялагдах
дургүй, шоолох,
хошигнохыг
даахгүй, зэмлэл
шүүмжлэлийг
хүлээн авах дургүй.

Сургуулийн шинэ
орчин, дүрэм журам,
цаг баримтлах, хүссэн
ч хүсээгүй ч хичээл
хийх ёстой гэсэн
шаардлага зэрэг нь
хүүхдэд хэцүү байдаг.

Сургуулийн сурагч
болох нь сайхан. Учир
нь олон найзтай,болж,
олон шинэ зүйлийг
сурч, уншиж чаддаг
болох нь маш сайхан
зүйл гэсэн сэтгэгдлийг
гэр бүл болон багш нар
нь хүүхдэд төрүүлэхийг
хичээж тэднийг
урамшуулах хэрэгтэй.

Сэтгэлийн
хөдөлгөөнөө
барьж чаддаггүй,
айх, ичих зүйлгүй,
яриасаг байдаг.

Зарим хүүхдүүд
сэтгэлийн хөдөлгөөнөө
барьж чаддаггүйгээс
ангид хашгирч,
зөрүүдлэх зэргээр
бусдад хичээл хийхэд
саад болдог тохиолдол
гардаг.

Сэтгэлийн хөдөлгөөнийг
нь зөв чиглүүлэх,
тайвшруулах аргыг
тохируулан хэрэглэхэд
анхаарч ажиллах
хэрэгтэй.
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Хэл ярианы
хөгжил

Зургаан настнууд
үгээ их тод хэлэхээ
больж эсвэл хэлэх
үгүй нь мэдэгдэхгүй
арайхийн зөөж
хэлдэг.

Зарим авиаг буруу
хэлэх, ялгаж сонсож
чадахгүй байх зэрэг
бэрхшээл зарим
хүүхдэд илэрдэг.
Жишээ нь: р-л, ж-з,
ч-ц, э-и гэх мэт.

Түргэн хэллэг чээжлүүлж
зөв тод хэлүүлэх дасгал
хийлгүүлэх, сонсгол
хөгжүүлэх тоглоом
тоглуулах нь илүү үр
дүнтэй байдаг. Жишээ
нь:
Арын тэр нуур аргагүй
том нуур
Авдрын тэр нүүр алаггүй
хүрэн нүүр гэх мэт.

Идэвхтэй үгийн
нөөц ихэснэ. (19002000), яриа нь
тоочсон шинжтэй,
нэр үг, үйл үг,
аялга, төлөөний үг,
тэмдэг нэр голдуу
хэрэглэнэ.

Бусдын яриа, сонссон
үлгэр, уншсан номны
зарим шинэ үг
хэллэгийг асуулгүйгээр
өөрийнхөөрөө тааж
ойлгох хандлагатай

Шинэ үгийн утгыг асууж
ярилцах, тайлбарлан
хэлж өгөх, үгийн
баялгийг нэмэгдүүлэхэд
анхаарах хэрэгтэй.
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ДЭД СЭДЭВ 3.2 НЭГДҮГЭЭР АНГИЙН СУРАГЧДЫН СУРГУУЛЬД
ДАСАН ЗОХИЦОХ ЧАДВАРЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ
ЗОРИЛГО: Эцэг эх зургаан настай хүүхдийн сургуульд дасан зохицох чадварын тухай
ойлголттой болсноор багштай хамтран ажиллах арга замаа тодорхойлох чадвартай болно.
АГУУЛГА:
•
•

Дасан зохицох чадвар, түүний үе шат, дасан зохицоход нөлөөлдөг хүчин зүйлийн тухай
ойлголттой болох
Өөрт болон хүүхдэд тохиолдож байгаа бэрхшээлийг тодорхойлох, асуудлыг шийдэх арга
замаа хамтарч хайх, дасан зохицох чадварыг дэмжих зарим аргаас суралцах

МЭДЭЭЛЭЛ:
•
•

Хүүхдээ сургуульд дасан зохицоход тус дэм болохын тулд багш, эцэг эхчүүд юу хийх
болох вэ? – Хийж болох зүйл, Хийж болохгүй зүйлийн талаар
Харилцан яриа
МЭДЭЭЛЭЛ 1. Хүүхэд юунд дасан зохицох хэрэгтэй болдог вэ?

Хүүхэд хувийн онцлог, гэр бүлийн соёл, дадал хэвшил сургуульд бэлтгэгдсэн байдал зэргээс
шалтгаалан сургуульд дасан зохицох чадвар нь харилцан адилгүй өөр өөр байдаг. Гэвч АНУын эрдэмтэн Фрейдийн онолоор хүүхэд хуучин байдлаа хадгалан үлдэхийг хичээдэг учраас
шинэ нөхцөлд дасан зохицохдоо (1) түгшүүрийн үе, (2) дайчлах үе, (3)дасан зохицох
эсвэл үл дасан зохицох 3 үе шатыг дамждаг бөгөөд дасан зохицохын тулд тайван юм
уу, тэнцвэртэй байдлыг олж авахыг хичээдэг гэж үздэг байна. Харин эрүүл хүүхдүүд шинэ
чадвар, дадал эзэмших авьяас билгээ хөгжүүлэх явцдаа асар их сэтгэл ханамж авдаг байна.
Эрүүл саруул, аз жаргалтай, өөртөө итгэлтэй хүүхдийн хувьд сургуульд дасан зохицох,
суралцах чадвар нь илүү байдаг ажээ.

71

Сургууль-Эцэг эхтэй хамтран ажиллах арга зүй

Хөтөлбөр
агуулга

Ном, сурах
бичиг хичээлийн
хэрэгсэл

Суралцах
үйлд

Хүүхэд

Олон хүн
найз нөхөдтэй
харилцахад

Сургууль,
ангийн дүрэм
журамд

Хичээлийн
дэг, хичээлийн
хуваарьт

Сургууль,
ангийн
орчинд

Хүүхэд сургуульд дасан зохицоход
нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд

Орчин

Харилцаа

Сэтгэл зүй, хувийн онцлог

Сургууль

Багшийн харилцаа

Сэтгэл зүй, хувийн
онцлог

Анги

Гэр бүлийн харилцаа

Зан төлөв

Гэр

Найз нөхдийн
харилцаа

Хэрэгцээ, сонирхол

Гэрээс сургууль
хүрэх зам

Сургуулийн удидлага,
ажилчдын харилцаа

Хүмүүжил төлөвшил,
дадал хэвшил

Ойр орчны дэлгүүр,
тоглоомын газар

Ойр орчны хүмүүсийн
харилцаа

Гэр бүлийн соёл, үнэт
зүйл
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МЭДЭЭЛЭЛ 2. Шинэ орчин нөхцөлд дасан зохицох үе шат
Хүүхэд сургуульд орсон эхний өдрөөс эхлэн шинэ орчин нөхцөл, сурах үйл ажиллагаанд
дасах хэрэгтэй болдог. Сургуульд орсноор хүүхдийн амьдрал, үйл ажиллагаанд эрс өөрчлөлт
гарна.
Хүүхэд амьдралын шинэ хэв маяг, үйлажиллагааны шинэ төрөл, нийгэм, гэр бүлд эзлэх шинэ
байр суурь, насанд хүрэгчид болон үе тэнгийнхэнтэйгээ харилцах харилцааны шинэ хэлбэрт
шилжинэ.
Сургуульд орсон эхний үе нь хүүхдийн хувьд шинэ нөхцөлд дасан зохицох үе юм. Хүүхэд
шинэ орчин нөхцөлд харилцан адилгүй дасан зохицдог ажээ. Шинэ нөхцөлд дасан зохицох
үе шат өвөрмөц үе шатаар явагддаг байна.
Үүнд: Түгшүүр, дайчлах, дасах, үл дасах гэсэн үе шатууд байдаг ажээ. Дараах хүснэгтэд
үзүүлсний дагуу үе шат бүрт хүүхэд өөрчлөгдөж байдаг.

1-р үе шат
түгшүүрийн
үе

Энэ үе шат нь уйлах, зөрүүдлэх, хичээлд явахаас татгалзах зэрэг сэтгэл
санааны тогтворгүй байдлаар илэрдэг. Мөн жин нь хасагдах, хоолонд
дургүй болох, ойр ойрхон өвдөх ярихдаа гацах зэрэг шинж илэрч болно.

2-р үе шат
дайчлах
үе

Энэ үе шат нь биеэ барих, сэтгэл санаагаа тайвшруулах, айдсаа даван
туулах, бусдыг даган дуурайх, өөрийгөө танин мэдэх, өөртөө итгэлтэй
болох, бусдад итгэх зэрэгт хүчин чармайлт гаргах үе. Хүүхдийн өсөлт
хөгжил удаашралтай тэнцвэрийн энэ үе шат 3-5 сар үргэлжилнэ. Энэ үед
хүүхэд өөрийн бие махбодийг дээд зэргээр дайчилдаг байна.

3-р үе
шат дасах
эсвэл үл
дасах үе

Энэ шатанд хүүхэд маш хурдтай хөгжиж, өмнөх удаашралыг нөхөж
гүйцдэг. Хэрэв хүч нөөцөө хичнээн дайчлаад нөлөөллийг даван туулж
чадахгүй бол үл дасах байдалд орно. Ийм тохиолдолд хүүхдийн сурч
хөгжих боломжид саатал гарах магадлалтай.
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МЭДЭЭЛЭЛ 3. Хүүхдийн дасан зохицох чадвар
Бага насны хүүхэд нь амьдрал болон үйл ажиллагаа, шинэ орчин нөхцөлд харилцан адилгүй
дасан зохицдог. Судлаачид дасан зохицохуйн гурван түвшинг ялгаж үзсэн байна.
Дасан зохицох
чадвар сайн
• Дасан зохицох чадвар
сайн хүүхэд 10-15
хоногийн дотор хүүхэд
хэвийн байдалд
орж биеийн жин нь
нэмэгдэн хамт олны
дотор биеэ чөлөөтэй
авч явж, өвдөх, хямрах
байдал бага
• Сургуульд явах дуртай,
багшийн тавьсан
шаардлагыг хүлээж
авна.
• Хичээлийн агуулга
хөтөлбөрийг хялбархан
бүрэн эзэмшинэ.
• Төвөгтэй асуудлыг
шийдвэрлэнэ.
• Багшийн тайлбарыг
анхааралтай сонсоно.
• Хяналт
шаардлагагүйгээр үүрэг
даалгаврыг хичээнгүй
биелүүлнэ.
• Бие даан ажиллах
чадвар сайн.
• Нийгмийн идэвх
өндөр, хариуцлагатай
уриалгахан.
• Анги хамт олон дундаа
манлайлагч.

Дасан зохицох
чадвар дунд
• Дасан зохицох чадвар
дунд хүүхдийн
ахиц дэвшил нь
сарын дотор хэвийн
байдалд орж жин нь
түр зуур хасагдаж,
"өвдөх" болон сэтгэл
санааны бага зэргийн
хямралаар илэрдэг.
• Сургуульд явахдаа
дургүйцдаггүй.
• Багш хичээлийг
дэлгэрэнгүй,
дүрслэлтэй заахад
ойлгох чадвартай.
• Хичээлийн
хөтөлбөрийн гол
агуулгыг эзэмшинэ.
• Томчуудын хяналтан
дор даалгаврыг
анхааралтай хийж
гүйцэтгэнэ.
• Зөвхөн сонирхолтой
зүйлд төвлөрнө.
• Ангийнхаа олон
хүүхэдтэй найзалж
нөхөрлөнө.

74

Дасан зохицох
чадвар сул
• Дасан зохицох
чадвар сул хүүхдийн
түгшүүрийн болон
биеэ дайчлах үе нь 2-6
сар үргэлжилдэг. Энэ
үед хүүхэд байн байн
өвдөх, дадал болсон
зүйлээ мартах, биеийн
болон сэтгэл санааны
хямралд ордог.
• Сургуульд явах дургүй.
• Дарамттай мэдрэмж
зонхилсон.
• Сахилга бат зөрчих
байдал ажиглагдана.
• Багшийн тайлбарласан
зүйлийг хэсэгчлэн
ойлгоно.
• Бие дааж ажиллах
чадвар сул.
• Багш эцэг эхийн
зүгээс тогтмол
хяналт тавих, байнга
сануулах, өдөөх, туслах
шаардлагатай.
• Нийгмийн идэвх сул,
аливаа даалгаврыг
хяналт дор гүйцэтгэнэ.
• Дотны найз нөхөдгүй,
ангийнхаа цөөн тооны
хүүхдийн нэрийг
мэднэ.
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Эцэг, эхчүүдийн хийж болох
зүйлүүд
1.

Эцэг, эхчүүдийн хийж болохгүй зүйлүүд

Хэд хоногийн өмнөөс сургуультай 1.
танилцах аялал хийх

Өмнө нь сургуультай танилцуулалгүй
шууд хичээлийн эхний өдөр очих. Энэ нь
хүүхдэд сэтгэл зүйн хувьд таагүй байдал
үүсдэг.

2. Сургууль, багш нарын тухай ярьж
эерэг ойлголт төрүүлэх

2. Сургуулийн талаар сөрөг ойлголт өгөх
3. Сургуульд суралцсанаар амжилт
зүйлийн талаар ярих
гаргасан
хүүхдүүдийн
тухай
ярилцах, бүтээлийг нь үзүүлэх
3. Бүх хүүхдүүд заавал сургуульд сурдаг чи
ч гэсэн сурах хэрэгтэй гэж шаардах.
4. Хүүхдийнхээ
дүрэмт
хувцас,
хичээлийн хэрэгслийг худалдан 4. Ганцаараа явж хүүхдийнхээ хичээлийн
авахдаа өөрийнх нь хүсэлтийг аль
бэлтгэлийг хангах
болох харгалзан үзэх
5. Сургуульд хүүхдээ хиртэй, урагдсан
5. Сургуульд очихдоо хүүхдээ гоёхын
хувцастай явуулах. Энэ нь хүүхэд өөртөө
зэрэгцээ та өөрийгөө гоёж очоорой.
итгэлгүй таагүй байхаас гадна сургуулийг
Энэ нь сургуулийг эрхэмлэн
үл хүндэтгэсэн хандлага төрүүлэх муу
хүндэтгэх үзэлтэй болгоход тустай.
нөлөөтэй.
6. Хичээлийн
бэлтгэлийг
хангаж явуулах

бүрэн 6. Бэлтгэл
дутуу
эсвэл
чанаргүй
хэрэглэгдэхүүнтэй
байх
нь
хүүхэд
хичээлдээ явахаас дургүйцэх, хичээлээс
7. Цүнхэндээ хичээлийн хэрэгслийг
хоцрох том шалтгаан болдог.
эмх, цэгцтэй ангилж авч явахад нь
зааж сургах
7. Цүнхэн дэх хичээлийн хэрэгсэл эмх
цэгцгүй байх нь хүүхдэд хэрэглэгдэхүүнээ
8. Хүүхдээ байнга урамшуулах, итгэл
олохгүй байх зэрэг хүндрэл учирдаг.
найдвар, сурах хүсэл эрмэлзлийг
8. Шүүмжлэх, дооглох, хийсэн ажлыг нь
нь дэмжиж байх
голох, үнэлэхгүй байх. Энэ нь хүүхдийг
сурах хүсэл сонирхолгүй болгодог.
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ДЭД СЭДЭВ 3.3. БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙН СУРАЛЦАХ ЧАДВАРЫН
ОНЦЛОГ, ХЭВ ШИНЖ
ЗОРИЛГО:
Хүүхэд бүрийн суралцах хэв шинжийг судлан, тэдний онцлогт нь тохирсон суралцах чадварыг
хөгжүүлэхийн тулд харилцах дэвтрээр дамжуулан эцэг эхэд зөвлөн туслах чадвартай болно.
МЭДЭЭЛЭЛ:
•
•
•
•
•
•

Суралцах чадвар, зургаан настай хүүхдэд эзэмшүүлэх хамгийн чухал чадваруудын тухай
ойлголт
Олон талт оюун ба суралцах хэв шинжийн тухай
“КОЛБ”-ын суралцахуйн 4 хэв шинж
Суралцах хэв шинж – VARK
Баруун, зүүн тархи ба суралцах хэв шинжийн талаар мэдлэгтэй болох
Зургаан настай хүүхдийн суралцах чадварыг хөгжүүлж буй аргатуршлагаасаа хуваалцах

АШИГЛАХ МАТЕРИАЛ:
•
•
•

Дэлгэц цаас
Үзэг
Наалттай цаас, Скоч
МЭДЭЭЛЭЛ 1. Суралцах чадвар гэж юу вэ?

Аливаа юмс үзэгдлийг сурч, танин мэдэх зорилгоор ухамсартайгаар хийж гүйцэтгэж буй
сэтгэхүйн олон янзын үйлүүдийг хүүхдийн суралцах чадвар гэнэ.
Суралцах чадварт уншиж, бичиж, ярьж сурахаас эхлээд ажлаа бие даан төлөвлөх, гүйцэтгэсэн
ажилдаа өөрөө хяналт тавих, зөв бурууг шалгах, засварлах зэрэг бүх чадвар дадал багтана.
Сурагч тодорхой сонирхол хэрэгцээгээ хангах зорилгоор ухамсартайгаар хийж гүйцэтгэж буй
үйл ажиллагааны үр дүнд аливаа зүйлийг танин мэдэх, ойлгох гүйцэтгэх, чадвар дадалтай
болох, алдаа оноогоо дүгнэх зэргээр суралцах бүхий л явцад түүний сурах үйл явц явагдана.
Манай орны судлаачид дараах төрлийн суралцах чадварыг сурагчдад эзэмшүүлэхийг
чухалчлан үзсэн байдаг.
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Зорилт

Сурагчийн суралцах чадвар

1

Оюун ухаан үйл
ажиллагааны арга

Юмс үзэгдлийг жиших, задлан шинжлэх, ажиглах,
ангилах, бүлэглэх, хийсвэрлэх, ерөнхийлөх дүгнэх

2

Сурах үйл ажиллагааг
төлөвлөн зохион
байгуулах

Хийх ажлынх нь зорилтыг дэвшүүлэх, томьёолох,
төлөвлөх, товлосон хугацаандаа хийх, цагийг өгөөжтэй
ашиглах, хийж буй ажлыг нь хянах, дутагдал алдаагаа
өөрөө олох, засах, өөрөө өөрийгөө үнэлэх...
Анхааралтай сонсох, ном, сурах бичиг, эхтэй ажиллах,
эхийг зөв унших, ойлгох, чээжлэх, найруулан бичих,
тэмдэглэх, товчлох, хамтран ажиллах, ойлгомжтой товч
тодорхой үндэслэлтэй ярих, асуулт тавих, хариулах,
шийдвэр гаргах, шинийг эрж хайх, асуудал дэвшүүлэх...

3

Сурах ерөнхий арга

4

Мэдээллийн эх үүсвэртэй Хэрэгтэй мэдээллийг янз бүрийн эх сурвалжаас олох,
ажиллах арга
сонин сэтгүүл, ном, лавлах, толь бичиг зэргийг унших,
ашиглах, интернэтээс мэдээлэл олох, байгаль нийгмийн
үзэгдлийг ажиглах, харьцуулах жиших, нэгтгэх дүгнэх...

5

Сурах тусгай арга

Газрын зурагтай ажиллах, томьёо ашиглах, хэмжилт
хийлгэх, туршилт хийлгэх...

МЭДЭЭЛЭЛ 2. Зургаан настай хүүхдэд эзэмшүүлбэл
зохих суралцах чадварын тухай
Ангид болон гэртээ зохион байгуулах энгийн аргуудаас:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сурах бичиг, ном, дэвтэртэй ажиллах
Хичээлийн хэрэгслээ эмх цэгцтэй, цэвэр нямбай хэрэглэх
Даалгаврыг товлосон хугацаанд тогтмол хийх
Анхаарлыг нь хөгжүүлж байх (анхаарлаа төвлөрүүлэх, хуваарилах, анхааралтай сонсох
гэх мэт чадваруудыг хөгжүүлэх тоглоом тоглуулж байх)
Ойлгоогүй зүйлээ лавлаж гүйцэт ойлгох
Тогтоох, чээжлэх, ойлгосноо бусдад өөрийн үгээр ярих
Зурах, бичих, унших, будах, хайчлах, наах зэрэг үйлийг хийх
Ажиглах, жиших, харьцуулах, ангилах, бүлэглэх зэрэг оюуны үйлүүдийг тогтмол хийх
Томчууд болон найз нөхдөөсөө суралцах, үлгэр дуурайл авах гэх мэт.

Сурагчдын суралцах чадварт эхний үед дуурайх үйлдлүүд нь давамгайлах ба харин анги
дэвших тусам сурах үйлүүд нь бие даасан, бүтээлч шинжтэй болдог гэдгийг багш анхаарч
ажиллах хэрэгтэй.
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МЭДЭЭЛЭЛ 3. Багш сурагчдад суралцах чадварыг эзэмшүүлэхдээ
дараах зүйлүүдийг анхаарах хэрэгтэй.
1.

Хүүхэд бүрийн сэтгэхүйн онцлог, суурь мэдлэг, чадвар, сэдэл, төсөөлөл зэрэгт тохируулан
заах аргыг сонгож хэрэглэх

2. Хүүхэд өөрийн сурсан мэдсэн зүйлээ бусадтай хуваалцах чөлөөт цагийг гаргаж өгөхийг
эрмэлзэх
3. Суралцах идэвхтэй аргуудыг ашиглан хүүхдэд аль болох бусадтайгаа ярилцах, хамтарч
хийж бүтээх, харилцан суралцах боломж олгох
4. Хүүхдэд интеграцчилсан нэгжүүдийн тусламжтайгаар ухагдахуунууд өдөр тутмын
амьдралд хэрэглэгддэг болохыг ойлгуулах
5. Багш өдөр тутам хичээл тус бүрийнхээ зорилгыг тодорхойлохдоо сурагчдад ямар
суралцах чадварыг эзэмшүүлэх вэ? гэдгийг сайтар бодож боловсруулан бэлтгэх
6. Сургалтын сурах үйлийн ба материаллаг болон сэтгэл зүйн таатай орчинг бүрдүүлэх
7. Сурах хэрэгцээг нь ойлгуулах, сурах хүсэл тэмүүлэл, сонирхлыг төрүүлэх
8. Хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжих үнэлгээний төрлүүдийг хэрэглэн аль болох хүүхдэд
өөрийнхөө ололт, алдааг олж харж чаддаг, түүнийгээ засах эрмэлзэл, арга барил
эзэмшүүлэхийг хичээх
9. Эцэг эхийн дэмжлэг туслалцааг сайжруулах, тэдэнд хэрхэн хийх, аргачлалыг заах,
зөвлөгөө өгөх, шаардлага тавих, урамшуулах
Багш эцэг эхтэй хамтран хүүхдэд чөлөөтэй сурах боломжийг олгож ажиллавал хүүхдийн
бүтээлч, бие даан суралцах чадвар эзэмших таатай нөхцөл бүрдэх болно. Хүүхдүүд суралцах
чадваруудыг амжилттай эзэмшсэнээр өөртөө хэрэгтэй зүйлийг бусдын дэмжлэггүйгээр бие
даан сурах чадвартай болох ба өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх, шинийг бүтээх арга барилтай
болох юм. Хүүхдэд суралцах чадварыг эзэмшүүлэхдээ дээрх зүйлсийг анхаарахаас гадна хүн
хэрхэн яаж мэдлэг, чадвар эзэмшиж хөгждөг болох талаарх онол, үзэл баримтлалыг судлан
эрэлхийлж хичээл сургалтандаа зөв, оновчтой ашиглах зүйтэй.
ДААЛГАВАР 1. Хүүхэд бүрийн суралцахуйн онцлог, хэв шинж өөр өөр байдаг.
Хүүхэд амжилттай суралцахад нөлөөлөх гол хүчин зүйлсийн нэг нь хүүхдийн суралцахуйн
хэв шинжийг зөв тодорхойлж хичээл сургалтандаа харгалзан үзэх асуудал юм. Хүүхэд бүр
өөр өөр арга барилаар суралцдаг. Зарим хүүхэд суралцах үйлдээ зураг, дүрс, бодит үзүүлэн
таниулах материал ашиглахыг илүүд үздэг бол зарим нь бусадтай харилцан ярилцаж,
хамтран суралцахыг илүүд үзнэ. Хүүхдийнхээ суралцах хэв шинжийг тодорхойлсноор бид
хүүхдээ илүү ихээр танин мэдэж, ямар арга замаар илүү үр дүнтэй суралцаж чадах вэ?
гэдгийг нь ойлгох болно.
•

Оролцогчдыг 1, 2, 3, 4- өөр тоолуулаад 4 шинэ баг болгон хуваана.
1-р багт Олон талт оюун ба суралцах хэв шинж
2-р багт “Колб”-ын суралцахуйн 4 хэв шинж
3-р багт Суралцах хэв шинж - ”VARK”
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4-р багт Баруун зүүн тархи ба суралцах хэв шинжийн тухай эхийг тараан өгнө.
•
•
•
•

Баг бүр өөрсдийн авсан сэдвийг бусдад хэрхэн зааж сургах талаар ярилцаж, хэлэлцэнэ.
Шинэ багийнхан буцаж үндсэн багтаа очоод судалсан сэдвээ зааж танилцуулна.
Сэдэв тус бүрийг анги нийтэд зааж танилцуулна. Бусад багийнхан асуулт асууж ярилцана.
Багш асуултыг асуултын самбарт бичнэ.
МЭДЭЭЛЭЛ 4.

1-р баг Олон талт оюун ба суралцах хэв шинж
Оюуны чадамж гэдэг нь асуудлыг шийдэх болон нийгмийн амьдралд үнэлэгдсэн
бүтээгдэхүүнийг бий болгох чадвар юм. АНУ-ын эрдэмтэн Хорвард Гарднер бүх хүмүүст олон
талт оюуны чадамж байдаг бөгөөд үүнийг хөгжүүлж, сайжруулж мөн сулруулж болно гэж
үзсэн. Тэрээр бүх хүнд ОЛОН ТАЛТ ОЮУНЫ 9 ЧАДАМЖ БАЙДАГ гэж үздэг. Үүнд:
1.

Аман болон хэлзүйн оюуны чадамж - Үгсийн дуу чимээ болон хэмнэлд хариу
үйлдэл сайн хөгжсөн хэл ярианы ур чадвар болон мэдрэмжтэй.

Энэхүү чадамжтай хүүхэд сонсох, унших, бичих, ярилцах замаар суралцдаг. Эдгээр
мэдээллийг тогтоон санах, бусдад дамжуулан хүргэх, хэлэлцүүлгийн явцад утга санааг
гаргаж ирэх, тайлбарлаж ойлгуулахад ашиглах нь үр дүнтэй. Хүүхэд гадаад хэл сурахдаа
авьяастай байдаг тул суралцах үйл ажиллагаандаа олон хэл дээрх эх сурвалжийг ашиглаж
болно. Шүлэг, өгүүлэл, зохиомж бичих нь сонирхолтой санагдах тул үзэж судалж буй
хичээлийн агуулгаар шүлэг, найраглал, өгүүлэл бичиж болно. Энэ нь суралцах үйлийг
сонирхолтой болгохоос гадна хэрэгтэй мэдээллийг сэргээн санахад тустай.
2. Тоон болон логикийн оюуны чадамж- Зарчимч, хийсвэрлэлтэй бодох чадвар
болон логик болон тоон загваруудыг ялгаж таних чадвар.
Энэхүү чадамжтай хүүхэд баталж нотлох таамаглал дэвшүүлэх, хэлбэр загварыг
томьёолох, эсрэг жишээг гаргаж ирэх зэрэг математик сэтгэлгээг суралцах үйл
ажиллагаандаа ашиглаж болно. Хүнд бодлого, асуудлын шийдлийг эрж хайх замаар сурах
хүсэл эрмэлзлээ өдөөх, бодитой зүйлс, ухагдахууныг илэрхийлэхэд хийсвэр тэмдэглэгээг
хэрэглэх, логик сэтгэлгээгээ ашиглан юмс үзэгдлийн учир шалтгаан, үр дагаврын хэлхээ
холбоог тодорхойлох, тооцоолон бодох, харьцуулан үнэлэх, алгоритм зохиох, статистик
мэдээллийг ашиглах, мэдээллийг график хэлбэрээр дүрслэх аргаар суралцах нь үр дүнтэй.
3. Хөгжмийн оюуны чадамж- Хөгжмийн ая, хэмнэл зэргийг таашаах болон зохиох
чадвар.
Энэхүү чадамжтай хүүхэд даалгавраа хийж, хичээлээ давтах үедээ хөгжим дуу сонсож
болно. Энэ нь суралцагчийн сэтгэл санааг хөглөж өгөхөөс гадна сурах үйлийг идэвхжүүлнэ.
Дуу хөгжмөөр дамжуулан унших, бичих, ярих чадвараа хөгжүүлж болно. Хөгжмийн нотыг
ялган таних, дууны үг чээжлэх, дуу хөгжим сонсоод утга санааг нь тайлбарлан ярих, төрсөн
сэтгэгдэл санаа бодлоороо шүлэг өгүүлэл бичих, хөгжим сонсож, дуу дуулах замаар стресс
ядаргаагаа тайлах, үзэж судалсан хичээлийн утга агуулгаар дуу хөгжмийн ая зохиож болно.
79

Сургууль-Эцэг эхтэй хамтран ажиллах арга зүй

Энэ нь утга санааг илүү сайн ойлгох, тогтоон сэргээн санахад тустай.
4. Харааны болон орон зайн оюуны чадамж- Юмсыг төсөөлөн зураглаж бодох
болон бодитой болон хийсвэрээр дүрслэх чадвар.
Энэхүү чадамжтай хүүхэд харах, ажиглах замаар суралцах, мэдээллийг график, бүдүүвч
зураглал, диаграм зургийг ашиглан дүрслэлээр илэрхийлэх, нүүр царай, хэлбэр дүрс, өнгө
зэргийг сайтар ажиглах замаар хэрэгцээт мэдээллийг тогтоон санах, мэдээллийг сэргээн
санахад зураглалыг ашиглах, утга санааг зургаар илэрхийлж, оюун санаандаа төсөөлөн
дүрслэх аргаар суралцах нь үр дүнтэй.
5. Биеийн хөдөлгөөний оюуны чадамж- Биеийн хөдөлгөөнөө хянах болон эд
зүйлсийг чадварлагаар зохицуулж хөдөлгөх чадвар.
Энэхүү чадамжтай хүүхэд гараар барьж, биеэр хүрч, хөдөлж хийх замаар суралцах нь үр
дүнтэй. Үйл ажилд оролцож, туршиж биетээр хийж үзэх замаар сурах, танилцах аялал хийх,
загвар зохион бүтээх, туршилт хийх зэрэг бодит үйлүүдийг суралцах үйл ажиллагаандаа
ашиглах, биеийн тамирын дасгал, хөдөлгөөнт дасгалаар суралцах үйлээ идэвхжүүлэх, баг
болон бүлгээр ажиллах, жүжигчилсэн тоглолт хийх, дүрд тоглох арга илүү үр дүнтэй
6. Хүмүүстэй харилцах оюуны чадамж- Бусдын сэтгэл санааны байдал, идэвхжүүлэлт
болон хүсэл сонирхлыг таньж тохирсон хариу үйлдэл хийх чадвар.
Энэхүү чадамжтай хүүхэд бусадтай нэг баг бүлэг болж хамтран суралцах, суралцах үйлдээ
эцэг эх, гэр бүлийн гишүүд, хамт олны туслалцааг авах, бусдад хичээл заах замаар шинэ
зүйл суралцах болон сурч мэдсэнээ бататгах
7. Өөрөө өөртэйгөө харилцах, өөрийгөө танин мэдэх оюуны чадамж-Өөрийгөө
мэдэрч, дотоод сэтгэлийн хөдөлгөөн, үнэлэмж, итгэж найдах болон бодох үйлээ
хөглөх чадвар.
Энэхүү чадамжтай хүүхэд өөрийн санаа бодол, дотоод ертөнц, хүсэл мөрөөдөл, хүрэх
зорилгоо тодорхойлох, зорилгод хүрэхийн төлөө өөрийгөө идэвхжүүлэх,бие даан суралцах,
өөрийн зан байдлын онцлог, дотоод нөөц бололцоогоо танин мэдэж, улмаар хэрхэн үр
дүнтэй суралцах арга замаа тодорхойлох боломжтой.
8. Натуралист (байгаль дэлхийгээ хайрлаж танин мэдэх) оюуны чадамж-Ургамал,
амьтан болон байгалийн зүйлсийг таньж мэдэх ялгах чадвар.
Энэхүү чадамжтай хүүхэд байгаль дэлхий, хүрээлэн буй орчноо танин мэдэх хүсэл сонирхлоо
суралцах үйлд чиглүүлэх, шинжлэн судлах, ажиглах, танин мэдэх замаар суралцах, дуран,
ажиглалтын дэвтэр, компьютер зэрэг янз бүрийн багаж хэрэгслийг суралцах үйлдээ ашиглах
нь чухал.
9. Оршин байх оюуны чадамж- Амьдралын утга учир, хүмүүс яагаад үхдэг болон бид
хэрхэн энэ ертөнцөд ирсэн гэх мэт хүний амьдралын нарийн асуултуудыг тунгааж
үзэх мэдрэмж болон чадвар.
Энэхүү чадамжтай хүүхэд аливаа зүйлийн нарийн асуултуудыг тунгааж үзэх мэдрэмж болон
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чадвараа суралцах үйлд чиглүүлэх, таамаглал дэвшүүлж, асуудлыг шийдвэрлэх, мэтгэлцэх,
задлан шинжлэх, оюун дүгнэлт хийх замаар суралцах нь үр дүнтэй.
АНУ-ын эрдэмтэн Гарднерийн онолоор:
•
•
•
•

Хүүхэд бүрт эдгээр оюуны есөн чадамж тодорхой хэмжээгээр байдаг.
Хүүхэд тус бүрт оюуны эдгээр чадамж өөр бүрдсэн байдаг.
Бид хүүхдийнхээ олон талт оюуны чадамжид нь суурилан амжилттай сургах боломжтой.
Эдгээр оюуны чадамжууд нь тархины янз бүрийн хэсгүүдэд байрладаг ба дангаараа
болон хавсарсан байдлаар үйл ажиллагаанд ордог гэж үздэг.

Энэхүү онол оюуны чадамжийн талаарх уламжлалт тодорхойлолтоос ямар ялгаатай вэ?
Гарднерийн олон талт оюуны чадамжийн онол нь боловсролын болон танин мэдэхүйн
шинжлэх ухааны салбар дах уламжлалт ойлголттой нийцдэггүй. Уламжлалт тодорхойлолтоор
оюуны чадамж нь хүний төрөлхийн танин мэдэхүйн чадвар юм. Энэхүү чадамж нь богино
хариулттай тестээр хялбар хэмжигдэж болно гэж үздэг.
Гарднерийн онолоор оюуны чадамж нь:
•
•
•

Үр дүнтэй бүтээгдэхүүнийг бий болгох болон нийгэмд үнэлэгдсэн үйлчилгээг үзүүлэх
чадвар
Хүний амьдралд тулгарах олон асуудлуудыг шийдэх боломжтой болгох ур чадварууд
Шинэ мэдлэг бүтээх үйл ажиллагаа оролцсон асуудлыг шийдэх чадамж

Олон талт оюуны чадамж нь сүүлийн үеийн боловсролын туршлагыг дахин бодож үзэхэд
хүргэсэн.
Уламжлалт
тодорхойлолт

Өнөөгийн тодорхойлолт

Оюуны чадамжийг богино
хариулттай тестээр хэмжиж
болно.

Хувь хүний олон талт оюуны чадамжийг үнэлэх
нь суралцах болон асуудлыг шийдэх хэв маягийг
нэмэгдүүлдэг. Богино хариулттай тест нь хүмүүжил
болон гүн ойлголтыг хэмждэггүй. Энэ нь зөвхөн шууд
чээжлэх ой тогтоолт болон богино хариулттай
тестенд сайн байх чадварыг л хэмжиж байгаа юм.

Хүмүүс төрөхөөсөө
тогтсон хэмжээний оюуны
чадамжтай төрдөг.

Хүн төрөлхтөнд бүх оюуны чадамж байгаа боловч хүн
тус бүрт давтагдашгүй байдлаар хосолж байдаг.

Оюуны чадамжийн түвшин
хүний амьдралын явцад
өөрчлөгддөггүй.

Бид оюуны чадамж тус бүрээ хөгжүүлж болно.
Хүмүүсийн оюуны чадамж сайжрах хурд харилцан
адилгүй байдаг.

Оюун чадамж логик болон
хэлний чадвараас бүрддэг.

Гадаад ертөнцтэй харилцах олон арга замуудыг
тусгасан олон төрлийн оюуны чадамж байдаг.
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Уламжлалт туршлагаар
багш нар нэг сэдвийг бүх
хүүхдэд заадаг.

Сурган хүмүүжүүлэх ухаанд багш нар хүүхэд тус
бүрийн оюуны чадамж, давуу болон сул талуудад
үндэслэн өөр өөрөөр үнэлгээ өгч заадаг.

Багш нар сэдэв болон
хичээл заадаг.

Багш нар дасгал ажлыг тухайн хичээлтэй холбоотой
асуулт болон асуудалтай холбож зохион байгуулдаг.
Багш нар сурагчдын олон талт ойлголтыг батлах
боломж олгож, тэдний давтагдашгүй чанарыг
хүндэтгэсэн стратеги боловсруулдаг.

МЭДЭЭЛЭЛ 5.
2-р баг: “Колб”-ын суралцахуйн 4 хэв шинж:
АНУ-ын эрдэмтэн, судлаач Дэвид Колб хүүхэд мэдээллийг хэрхэн хүлээн авч, боловсруулж
байгаагаар нь суралцахуйн 4 хэв шинжийг доорх байдлаар ангилжээ. Үүнд:
1.
2.
3.
4.

Хийж гүйцэтгэх замаар суралцагч
Ойлгон ухаарах замаар суралцагч
Туршлагаар суралцагч
Зөн билгээр суралцагч

Хийж гүйцэтгэх замаар суралцагч
Энэ хэв шинжийн суралцагч нь шинэ мэдээллийг түүнтэй холбоотой ямар нэг зүйл
биечлэн хийх замаар ойлгож хүлээн авдаг. Тэд шинэ мэдээллийг турших, өгөгдсөн
мэдээлэл хэр бодитойг шалгах дуртай. Бодитойгоор хийх, оролцох үйл ажиллагаа багатай
дасгал, хичээл нь тэдэнд маш уйтгартай, тэвчин суухын аргагүй санагддаг.
Ойлгон ухаарах замаар суралцагч
Энэ хэв шинжийн суралцагч шууд хийж гүйцэтгэж эхлэхийн оронд шинэ мэдээллийн
талаар эргэцүүлэн бодож түүний утга санааг ойлгон ухаарахыг хичээдэг. Тэд асуудал,
бэрхшээлийг бусад хүмүүстэй хэлэлцэн ярилцахаас өмнө эхэлж өөрөө түүний талаар сайтар
эргэцүүлэн бодохыг илүүд үздэг. Шинэ мэдээллийг тэр дор нь ойлгон ухаарна гэдэг боломжгүй
зүйл тул шинэ мэдээллээр дүүрэн хичээл, сургалт нь тэдэнд нэлээд хэцүү санагддаг.
Туршлагаар суралцагч
Энэ хэв шинжийн суралцагч сайтар шалган нотолсон, уламжлалт арга замаар асуудлыг
шийдвэрлэх, үнэн бодит баримт, мэдээллээр суралцах дуртай. Тэд практик ашиг тустай,
бодит амьдралд хэрэгтэй мэдээлэлд ач холбогдол өгдөг. Үр дүн гарах эсэх нь тодорхойгүй,
бодит бус зүйлээроролдох дургүй.
Зөн билгээр суралцагч
Энэ хэв шинжийн суралцагч асуудал, бодлогын шинэ шийдэл, шинэ холбоо хамаарлыг
нээн илрүүлэх, шинэ зүйл сэдэх дуртай. Тэд нэг хэвийн, давтагдсан ажилд дургүй, үйл
ажлыг хурдан, хялбар арга замаар хийх дуртай. Хүн бүхний суралцах үйл ажиллагаанд
хийж гүйцэтгэх ба ойлгон ухаарах замаар, туршлага ба зөн билгээр суралцах нь ажиглагдах
82

СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ

бөгөөд аль арга замыг илүү их ашигладгаар нь зонхилох суралцахуйн хэв шинжийг
тодорхойлох юм. Хийж гүйцэтгэх ба ойлгон ухаарах замаар суралцах нь мэдээллийг хэрхэн
боловсруулдгийг, туршлага ба зөн билгээр суралцах нь мэдээллийг хэрхэн хүлээн авдгийг
тодорхойлно.
СУРАЛЦАХУЙН ХЭВ ШИНЖ БА АНХААРАХ ЗҮЙЛС
Хийж гүйцэтгэх замаар суралцагч:
Суралцахуйн энэ хэв шинж хүүхдэд хүчтэй илэрдэг бол шинэ мэдээлэл, хичээлтэй
холбоотой хэлэлцүүлэг ярианд оролцох, бодлого бодох, асуудал шийдвэрлэх зэргээр
идэвхтэй арга нь үр дүнтэй. Мөн ямар ч бодлогогүйгээр үйл ажил руу шууд үсрэн орсноос
сөрөг үр дагавар, осол аюултай учирч болохыг анхаарах шаардлагатай.
Ойлгон ухаарах замаар суралцагч:
Энэ хэв шинжийн суралцагч шинэ хичээл, мэдлэг, мэдээллийн талаар бодож эргэцүүлэх,
тэдгээрийг ойлгож ухаарах цаг хугацааг өөртөө гаргаж байвал илүү үр дүнтэй суралцах
болно. Гэхдээ бодож эргэцүүлэх, ойлгон ухаарах үйлд хэтэрхий их цаг зарцуулбал хугацаа
их алдана гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Мөн шинэ мэдээллийн талаар асуултууд өөртөө
тавьж түүндээ хариулт олохыг хичээх, товчлол хийх, шинэ хичээлээ давтан үзэх зэрэг
нь суралцах үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулна.
Туршлагаар суралцагч:
Энэ хэв шинжийн суралцагч хийсвэр ойлголт, онолыг хэрхэн бодит байдалтай
холбогдохыг ойлгож ухаарвал суралцах үйл нь илүү үр дүнтэй байх болно. Шинэ
ойлголтыг практикт хэрхэн ашиглахыг үзүүлсэн тодорхой жишээ баримтыг ном сурах бичиг,
лекц материал, багш найз нөхдөөсөө хайх хэрэгтэй. Асуудал шийдвэрлэж бодлого бодоход
шалгарсан уламжлалт арга замыг хэрэглэх хашир болгоомжтой байдал нь зөв ч өөрийн зөн
билэг, чөлөөт сэтгэлгээг дагах нь зарим үед илүү үр дүнд хүргэж болохыг анхаарарай.
Зөн билгээр суралцагч:
Энэ хэв шинжийн хувьд бүтээлч шинийг санаачлах сэтгэлгээ шаардсан хичээл сурах хүсэл
сонирхлыг өдөөж өгнө. Харин чээжилж тогтоох, нэг зүйлийг олон давтаж хийх хичээл
сонирхлыг нь татахгүй уйтгартай санагдаж болно. Гэхдээ сайн суралцагч байхын тулд
анхаарлаа төвлөрүүлж хичээнгүйлэн суралцах хэрэгтэй. Нарийн жижиг зүйлийг анхааралгүй
орхигдуулах, болгоомжгүй алдаа гаргахаас болгоомжлох хэрэгтэй.
МЭДЭЭЛЭЛ 6.
3-р баг: Суралцах Хэв Шинж – VARK
Хүүхдүүдийн суралцах арга барилыг тодорхойлсон бас нэг ангилал бол VARK-ийнхэв шинж
юм. VARK гэдэг нь visual- хараа, auditory-сонсгол, read write- унших, бичих, kinestheticхөдөлгөөн гэсэн англи үсгийн товчлол бөгөөд хараа, сонсгол, хөдөлгөөн, унших, бичих
замаар суралцагч гэсэн утгатай. Эдгээр суралцах 4 хэв шинжийг танилцуулъя.
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Хараагаар
суралцагч

Энэ хэв шинжийн суралцагч нь ихэвчлэн нүдээ ашиглан суралцдаг.
Тэд чихээр сонсохоос илүүтэй аливаа зүйлийг харж тогтоох, ойлгох
замаар суралцдаг. Тэд зурагт үзүүлэн, видео, бодит дүрслэл
ашигласан хичээлд идэвхтэй оролцож сайн сурдаг. Ихэнх хүүхдүүдэд
хараагаар суралцах үйл ихээхэн ач холбогдолтой байдаг.

Сонсголоор
суралцагч

Энэ хэв шинжийн суралцагч нь мэдээллийг сонсох үедээ түүнээс
шинэ санаа, ойлголтыг олж авч чаддаг. Тэд 1-2 удаа хэлэхэд
зааврын дагуу үйл ажиллагааг гүйцэтгэж чадна. Сонссон бүхнээ
эхнээс нь давтан хэлж чаддаг. Тэд чээжлэх шаардлагатай мэдлэг,
мэдээллийг дуу хэмнэлд оруулан сайн тогтоодог.

Хөдөлгөөнөөр
суралцагч

Нийт хүн амын 10% орчим, харин 6 настнуудын ихэнх нь хөдөлгөөн
бодит үйл ажиллагаагаар суралцаж байдаг. Тэд биеэр үйл
ажиллагаанд оролцох, ямар нэгэн хөдөлгөөн хийх явцдаа цэгцтэй
сэтгэж, сайн суралцдаг байна. Хөдөлгөөнөөр суралцагч нь ярихаас
илүүтэй өөрөө хийж, бодитоор оролцохыг илүүд үздэг. Тэдний
суралцах үйлд хөдөлгөөн хамгийн чухал бөгөөд энэ нь анхаарлаа
төвлөрүүлэхэд нь тусалдаг.

Унших,
бичих замаар
суралцагч

Энэ хэв шинжийн суралцагч нь унших, бичих замаар үр дүнтэй
суралцдаг. Тэд унших үйлээр мэдлэг, мэдээллийг олж авахдаа
сайн ба өөрийн бодол санаа, бүтээл туурвилыг бичгээр илэрхийлэх
чадвар сайн.
МЭДЭЭЛЭЛ 7

4-р баг: Баруун, зүүн тархи ба суралцах хэв шинж
Бидний тархи баруун, зүүн 2 тал бөмбөлөгт хуваагддаг. Хүний баруун эсвэл зүүн тархи нь
илүү ажилладаг байж болно. Нягтлан шалгах, эргэцүүлэн бодох үйл зүүн тархитай, харин
дүрслэн ургуулан бодох бүтээлч сэтгэлгээ нь баруун тархитай холбоотой байдаг.
Зүүн тал

Баруун тал
Анхаарлыг:

Анхаарлыг:
•
•
•
•
•

•
•
•

Хэл яриа
Логик
Математик
Бичиг
Дэс дараалалд төвлөрүүлнэ.

Сүүл холбох шүлэглэх
Хэмнэл хөгжим
Дүрслэл,
дүрслэн
төвлөрүүлнэ.

бодоход

Бүтээлч үйл ажиллагаанд чиглэсэн.

Академик үйл ажиллагаанд чиглэсэн.

ЗҮҮН ТАРХИ: Зүүн тархи нь давамгайлдаг хүний хувьд дэс дараалал, эмх цэгцтэй, логик
алхамтайгаар суралцах нь үр дүнтэй байдаг. Тэд үзэж судлах материалын утга агуулгыг
бүхэлд нь олж хараагүй байсан ч тухайн салангид хэсэгтэй ажиллаж чаддаг. Энэ хэв шинжийн
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хүүхдийн суралцах үйлд дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй.
•
•
•
•
•
•

Хичээлийг нарийвчлан төлөвлөж зохион байгуулах, хэрэглэх материал нь сайтар, нягт
бэлтгэгдсэн байх
Сэдвээс сэдэв рүү үсчиж, зарим нэг зүйлийг орхигдуулдаг тул хичээлээс гадуур дутуу
орхисон зүйлсийг гүйцээн судлуулж байх
Суралцах үйлдээ сурагчийн задлан шинжлэх, логик сэтгэлгээг ашиглах
Оюуны зураглал ашиглах
Эмх цэгцгүй санагдвал дахин логик дэс дараалал, эмх цэгцтэйгээр бичүүлэх
Үзсэн хичээлийн тойм, гол утга санааг тодорхойлуулах

БАРУУН ТАРХИ: Баруун тархи нь давамгайлдаг хүний хувьд үзэл бодол, санааны
хоорондын холбоо, ерөнхий дүр зургийг бүхэлд нь олж харах хүртлээ шинэ зүйлд
суралцаж, утга санааг ойлгон хүлээн авч, асуудлыг шийдвэрлэж чаддаггүй. Энэ хэв
шинжийн хүүхдийн суралцах үйлд дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй.
•
•
•
•
•
•

Бүлэг сэдвийг уншиж эхлэхээс нь өмнө гарчиг, дэд гарчиг, бүлгийн товчоон, үгийн
тайлбар зэргийг уншиж, танилцуулах
Өдөр бүр цаг гаргаж бүх хичээлээ давтах гэж оролдохын оронд аль нэг хичээлийг дангаар
нь судлуулах
Шинээр судалж байгаа хичээлийг бодит амьдралтай хэрхэн холбогдож байгааг
тодорхойлон тайлбарлаж өгөх
Утга санааг ойлгох, тогтоон санахад нь зураг дүрслэлийг ашиглах
Утга агуулга, ерөнхий дүр зургийг бүхэлд нь ойлгуулахын тулд оюуны зураглал хийлгэх
Сурах үйл ажиллагаа нь чөлөөтэй байхаар суралцах орчныг зохион байгуулах
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ЗҮҮН ТАРХИ НЬ ИЛҮҮ АЖИЛЛАДАГ
ХҮН

БАРУУН ТАРХИ ИЛҮҮ АЖИЛЛАДАГ
ХҮН

Энэ төрлийн ихэнх хүмүүс хэлзүйн
чадвар өндөртэй, жижиг нарийн зүйлсэд
анхаарлаа хандуулж чаддаг, логик задлан
шинжлэх сэтгэлгээтэй байдаг. Тэдэнд
дараах онцлог шинжүүд илэрнэ.

Энэ төрлийн ихэнх хүмүүс урлагийн
нарийн мэдрэмжтэй, ерөнхий зүйлсэд
анхаарлаа хандуулдаг, бүтээлч, өвөрмөц
сэтгэлгээтэй нэгэн байдаг. Тэдэнд дараах
онцлог шинжүүд илэрнэ.

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Сонгодог хөгжим сонсох дуртай.
Хэл яриа, үгээр өгөгдсөн зааврыг
илүүд үздэг.
Математикт сайн.
Ном унших дуртай.
Өрнийн сэтгэлгээтэй.
Задлан шинжлэх, логик сэтгэлгээ
давамгайлдаг.
Хошигнолд дургүй.
Чангаар инээж чаддаггүй.
Онцгойлон судалж байсан зүйлсээ л
сайн санадаг.
Юм уншиж, хичээлээ давтахад нам
тайван орчин хэрэгтэй.
Бодит түүх, намтар унших дуртай.
Хувийн зөвлөгөөг илүүд үздэг.
Зураг хуулж, давхарлан зурах
дуртай.
Аливаа зүйлд бодитойгоор хандах
нь элбэг.
Төлөвлөсөн зүйлээ дэс дараалалтай
хийдэг.
Үгэн материалыг сайн санадаг.
Хоосон толгойтон байх нь ховор.
Суугаад бодохдоо илүү сайн.
Шүүмжлэл өгөх дуртай.
Нарийн баримт, жижиг хэсгүүдийг
анхааран уншдаг.
Урт сунжирсан үг яриаг ойлгож,
тэдгээрийн хоорондын холбоог
тодорхойлохдоо гаргуун
Эмх цэгц, зохион байгуулалтыг
эрхэмлэдэг.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Рок хөгжим сонсох дуртай.
Жишээ, тайлбартай дүрслэлт зааврыг
илүүд үздэг.
Спортод сайн.
Урлагийн авьяастай.
Дорнын сэтгэлгээтэй.
Хошигнолд дуртай.
Чангаар инээж, хөхөрч чаддаг.
Алдартай, зөгнөлт уран зохиолын
ном унших дуртай.
Ном уншиж, хичээл хийх үедээ
хөгжим сонсож, зурагт үзэх дуртай.
Шүлэг найраглал, өгүүлэл бичих
дуртай.
Олонтой байхыг илүүд үздэг.
Хэзээ ч биелэхгүй зүйлийг ч
мөрөөдөх дуртай.
Өөрийн дүрс, зургийг бүтээх дуртай.
Геометрт сайн.
Хоорондын холбоо нь харагдаж
байхаар аливаа зүйлийг ангилан
ялгаж, эмхлэн зохион байгуулах
дуртай.
Хөгжмийн аяыг амархан тогтоодог.
Хүмүүстэй идэвхтэй харилцах дуртай.
Хэвтэж байх үедээ илүү сайн сэтгэн
боддог.
Урт сунжирсан үгэн тайлбараас
залхдаг.
Жүжигчилсэн үлгэр, өгүүлэл сонсох
дуртай
Эрх чөлөөтэй суралцахыг илүүд
үздэг.

СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ

•
•
•
•
•
•
•

Дүрслэл, зурагт мэдээллийг сэргээн
санахдаа сайн.
Ерөнхий утга санаа, гол зүйлийг нь
шилж уншдаг.
Утга санааны хоорондын холбоог
гаргаж ирэхдээ чадварлаг.
Ерөнхий дүгнэлт гаргахдаа сайн
Асуудал, бэрхшээлийг сэтгэл хөдлөл,
зөн совингоороо шийддэг.
Үйл амьдрал нь зоргоороо, зан
үйлийг нь урьдчилан таахын аргагүй
Мөрөөдөгч философидогч

МЭДЭЭЛЭЛ 8. 5-6 настай хүүхдийн суралцах чадварыг хөгжүүлж буй арга туршлагаас,
Судлах сурахуйд сургах хичээл ямар байвал үр дүнтэй вэ?
Сурагчдын сурах чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн сургалтыг явуулах нь хялбар биш юм.
Суралцахуйд сургах арга зүйг хэрэгжүүлэхэд сургалтын агуулгыг “багтаах” асуудал багш
нарын санааг ихээр зовоодог. Учир нь сурах арга барилыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн дасгал
нь нилээд цаг шаарддаг. Стандартад заагдсан агуулгыг бүрэн хамруулахын зэрэгцээ хүүхэд
нэг бүрийн сэтгэхүйн онцлог, суралцах хэв шинжийг харгалзсан СУРАЛЦАХ ЧАДВАРЫГ
ХӨГЖҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛИЙГ зохион байгуулахдаа хичээлүүдийг хооронд нь холбож нарийн
төлөвлөх, сургалтыг бодит амьдралтай холбож өгөх нь чухал байдаг.
Сурагчдад мэдлэгийг баттай эзэмшүүлэхийн тулд дараах 3 зарчмыг баримтална. Үүнд:
1. Сургалтыг бодит амьдралтай холбох
2. Сонголт хийх боломжийг нээлттэй байлгах
3. Хамтран суралцах, харилцан туслах
1. БОДИТ АМЬДРАЛТАЙ ХОЛБОХ
“Ямар сургалтыг чанартай сайн сургалт гэх вэ?” гэсэн асуултыг бага, дунд, ахлах ангийн
сурагчдаас асуухад бага ангийн сурагч “Хүүхдэд сонирхолтой байвал”, дунд ангийн сурагч
“Амьдралд ойрхон жишээ баримтаар баялаг байвал”, ахлах ангийн сурагч “Хүний
амьдралд хэрэг болох бодит зүйл заадаг”сургалтыг чанартай сайн сургалт гэнэ хэмээн
үзэж байлаа.
Сургалт нь сурагчдыг амьдралд бэлтгэх зорилготой тул насанд хүрэгчид өөрийн амьдралд
юуг үнэлж эрхэмлэдэг талаар багш нар ямагт санаж байх хэрэгтэй. Хичээлээр дэвшүүлж буй
асуултууд бодит амьдралтай холбоотой байснаар сурагчдын сонирхлыг өдөөж, идэвхтэй
оролцоог бий болгоно. Хүүхдэд зааж буй хичээл тэдний цаашдын амьдралд хэрэг болж
ашиглах боломжгүй бол түүнийг зааж цаг алдах хэрэг байна уу? Нөгөө талаас багш,
сурагчийн хоорондын харилцаа хүмүүсийн хооронд байдаг бодит харилцаа байх
хэрэгтэй.
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Чээжлэн тогтоосон мэдээллийг сурагчдаар давтуулах төдий сургалт нь анги дүүрэн “Тоть”
бий болгоно гэсэн үг. Багш сурагчдын санал бодлыг сонсож хүндэтгэлтэй хандсанаар тэд
өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлэн бие биенээсээ сурах өргөн боломж нээгдэж, анги танхим
дахь сургалт “амьд”, сонирхолтой болно.
2. СОНГОЛТ ХИЙХ БОЛОМЖ
Сурахуйг хөгжүүлэх сургалтын үед хүүхдийн хэрэгцээ, сонирхол, хувийн онцлог, суралцах хэв
шинж зэрэгтээ тохируулан хүүхэд өөрөө сонголт хийх боломжийг олгох нь тэдний хөгжлийг
дэмжих нэг түлхүүр болдог. Тиймээс сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөндөө үүнийг анхаарч
дараах зүйлүүдийг санахад илүүдэхгүй. Үүнд:
•
•
•
•
•

Сурагч өөрийн бололцоог бүрэн дайчилж, үр дүнд хүрэх хугацааг сонгох
Ашиглах эх сурвалж (ном, сэтгүүл, вэб сайт) сонгох
Гүйцэтгэх даалгавар, судлах сэдэв, төсөлт ажлаа сонгох
Үнэлэх үзүүлэлтийг хүүхэдтэй хамтран боловсруулах, үнэлгээний хэлбэрээ сонгох
Даалгавар болон хийсэн ажлаа танилцуулах, сурталчлах, тайлагнах хэлбэрээр сонгох
боломж олгох

3. ХАМТРАН СУРАЛЦАХ БА ХАРИЛЦАН ТУСЛАХ
Хамтран суралцах явцад хүүхдийн нийтэч шинж илэрч байдаг. Жишээлбэл:Ангийн нэг сурагч
эх сайн зохиодог байхад нөгөө сурагч дүрмийн алдаагүй бичдэг, өөр нэг нь зураг сайн зурах
чадвартай байдаг. Ийнхүү хүүхэд бүрийн давуу талыг илрүүлэхийн зэрэгцээ харилцан туслах
боломжоор хангаснаар хүүхдүүд бие биенээсээ суралцдаг.
Хүмүүс өөр өөрийн мэдэх чадах зүйлээр бие биедээ дэм болох нь бодит амьдралын жишээ
юм. Сурагчдын амьдрал үүнтэй адил тул багш, сурагчид өөрийн бололцоо чадварыг сайтар
мэдэж ашигладаг байхыг чухалчлах хэрэгтэй. Энэ нь хүүхдийн ирээдүйн амьдралд ихээхэн
тустай гэдгийг хүн бүр хүлээн зөвшөөрөх биз ээ.
Хүүхэд нэг бүрийн сурахуйг хөгжүүлэх арга зүйгээр сургалтаа зохион байгуулахын тулд
багш хичээлийг интеграцчилан төлөвлөх хэрэгтэй. Суралцахуйг хөгжүүлэх сургалтыг зохион
байгуулагч багш сурагчдыг аль болох их мэдээлэл юүлэх “сав” гэж үзэхийн оронд “мэдлэг
олборлогчид” хэмээн үзэж хичээлийн төлөвлөгөөг энэхүү үзэл баримтлалд нийцүүлэн
боловсруулна. Ингэснээр хүүхдийг насан туршдаа суралцагч болгон хөгжүүлэх боломжтой
болно.
СУРАХУЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛИЙН СЭДЭВ БА АСУУЛТ
Ямар мэдээлэл ба асуултыг сурагчид энэ хичээлийн явцад судлах нь зохистой вэ?
Хичээл төлөвлөлт голдуу сэдвээс эхэлнэ. Аливаа асуулт сонирхол татаж, эрэл хайгуул хийх
сэдэл төрүүлдэг тул хичээлийн сэдвийг асуулт болгон хэлбэржүүлэх нь үр нөлөөтэй байдаг.
Жишээ нь: “Дөрвөн улирал” гэж хичээлийн сэдвийг шууд өгөхийн оронд “Манай орны
уур амьсгал хүмүүсийн аж амьдралд ямар нөлөөтэй байдаг вэ?” асуултыг судалцгаая
хэмээн танилцуулах нь илүү үр дүнтэй. Ингэснээр хичээлийн агуулга өөрчлөгдөхгүй ба харин
хичээлийн эхнээс сурагчдад асуултад хариулт эрэлхийлэх, сэдэл төрүүлэх, бодит амьдралтай
холбон бодуулах ач холбогдолтой.
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СУРАХУЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛИЙН ЗОРИЛГО БУЮУ ЗОРИЛТ
Ямар сурах арга барилыг хөгжүүлэх вэ?, Хүүхэд энэ арга барилаа ашиглан ямар
мэдлэг, чадвартай болох вэ?, Мэдлэг чадвараа хэзээ, хэрхэн ашиглаж хэрэглэх вэ?,
Мэдээлэл хайх болон харилцааны ямар стратеги хэрэгжүүлэх вэ? гэдэг зорилгоо
төлөвлөхдөө ойлгомжтой, тодорхой үнэлэгдэхүйц байдлаар дэвшүүлэн тавих нь үр дүнтэй.
Мөн хүүхэд бүрийн онцлог, суралцахуйн хэв шинжид тохируулан олон хувилбартай дасгал,
даалгавруудыг бэлтгэх нь зүйтэй.
Хүүхдийг сургуульд элссэн тэр үеэс эхлэн суралцах чадварыг хөгжүүлэх нь чухал юм. Сурагч
болно гэдэг хүүхдийн амьдралд гарч буй маш том өөрчлөлт гэдгийг бид өмнө дурдсан. Энэ
үед түүний хөгжилд тоглох үйл ажиллагаа чухал байр суурь эзэлсэн хэвээр байх боловч
голлох үйл ажиллагаа нь сурах үйл явц болно. Зургаа, долоон настнуудын хувьд тоглоом
маш их чухал. Тэд хичээл сургалтыг ч тоглоом мэт хүлээн авдаг. Иймд сургалтыг тоглоомоор
дамжуулан зохион байгуулбал илүү амжилттай сурч хөгждөг онцлогтой.

МЭДЭЭЛЭЛ 9. Гэр бүлийн харилцаа
Хүүхдийн хөгжилд нөлөөлдөг хамгийн чухал хүчин зүйлүүдийн нэг нь эцэг эх/асран хамгаалагч
болон хүүхдийн хоорондын ээнэгшин дасах холбоо юм. Энэ нь:
•

Тархины хөгжлийг дэмждэг

•

Сэтгэл хөдлөлийг тэтгэдэг

•

Хэл ярианы хөгжлийг тэтгэдэг

•

Нийгмийн хөгжлийг тэтгэдэг

Өөрсдийн хэл яриа, үйлдлээ ажиглая:
Стефан Сондхаймын “Ой руу” дуут жүжгийн Рапунзелийн ээж:
“Хэлж байгаа зүйлдээ анхаарлаа хандуул- Хүүхдүүд сонсоно.
Хийж байгаа зүйлдээ анхаарлаа хандуул- Хүүхдүүд харна, суралцана.
Хүүхдүүд хаашаа харахаа, хэн болохоо сонгохдоо тань руу л хардаг.
НАМАЙГ СОНС! гэж хэлэхээсээ өмнө сайн бод.
Хүүхдүүд сонсоно.”
Эцэг эхчүүдийн гаргадаг алдаа:
•

Эрх мэдлийн хэтрүүлэлт: “Би энэ хүүхдээс болж үнэхээр их ядарч байна”, “Надад хүч
тэнхээ алга, хүүхэдгүй байхдаа жаргалтай байжээ”, “Та нар үгэнд орохгүй бол дэмий шүү”
гэх мэт чихний хажуугаар өнгөрдөг үгс хүүхдийн сэтгэлд “ГҮН ГҮНЗГИЙ” шарх үлдээдэг.
Энэ нь хүүхдийн сэвтээгүй оюун ухаанд эргэлзэл, тээнэгэлзлийн хар сүүдэр нуугдаж хоцрох
эрсдэлд оруулдаг.

•

Аминч үзэл: Эцэг эхчүүд бид өөрсдөө анзааралгүйгээр байнга аминч үйлдэл гаргаж байдаг.
Жишээлбэл: Хүүхдийн шуугианыг болиулахын тулд хааяа худлаа хэлдэг. “Боль! миний
толгой өвдөөд байна, битгий хүмүүжилгүй хүүхэд шиг аашлаад бай” гэх мэт.
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Хүүхдийг ичээх, нэрлэж дуудах, зодох, цохих, хэт өмөөрөх, хэт шийтгэх, оролдлого хичээл
зүтгэлийг нь үгүйсгэх, тогтсон дүрэм журамгүй байх нь хүүхдийн ухамсрыг доройтуулж тэдний
хүмүүжилд муугаар нөлөөлж байдаг.
МЭДЭЭЛЭЛ 10. Эцэг эх та хүүхдээ буруутгалгүй урам хайрлан
сайшаалын үгийг хэлж сурах нь чухал
Хүүхдийн оролдлого, хичээл зүтгэлийг сайшаах, тодорхой дэг журамтай байх, дахин
засч залруулах боломжийг олгох зэрэг нь хүүхдийн хүмүүжилд сайн нөлөө үзүүлдэг.
Эцэг эх хүүхдийн хоорондын харилцаанд хэл яриа чухал үүргийг гүйцэтгэдэг. Тиймээс та
хүүхэдтэйгээ харилцан ярихдаа хүүхдээ урамшуулан сайшаах, удирдан чиглүүлэх, засч
залруулахад чиглүүлж байгаарай. Түүнчлэн хүүхдийг хий хоосон магтах нь “Магтаалд
дуртай”, “Байнга магтуулах сонирхолтой”, “Шүүмжлэл хүлээж авах дургүй” болгох зэрэг сөрөг
муу талтай болохыг анхаараарай. Тиймээс хүүхдийнхээ зөв сайн хийсэн үйлийг нэрлэн
хэлж, тодорхой зан чанараар сайшаах хэрэгтэйг анхаараарай.
УРАМШУУЛАН сайшаАЖ БАЙГАА ЖИШЭЭНҮҮД:
1.

Хичээлдээ дуртай явдаг, ухаалаг, өөртөө итгэлтэй хүү/охиноороо аав, ээж нь
бахархдаг шүү. Чи сайн сурч, сайн хүн болж чадна. Би чамд итгэж байна.

2. 	Зам хөндлөн гарахдаа ногоон гэрэл, цагаан шугамаар гарч хариуцлагатай байж
чаддаг хүү/охиндоо аав, ээж нь баярладаг шүү.
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3. Гэрийн даалгавраа тогтмол, цаг хугацаанд нь хийдэг эрч хүчтэй, хичээнгүй зан
чанартай хүү/охиндоо аав, ээж нь хайртай шүү.

4. Хичээлийн хэрэглэл, өөрийнхөө хувцсыг гээлгүй хямгадаж эмх цэгцтэй байж
чаддаг хүү/охиноороо аав, ээж нь бахархдаг шүү.

5. Бохирдох бүрт нь гараа угааж, шүдээ тогтмол арчилж байдаг миний хүү/охин
соёлч боловсон хүүхэд шүү.

6. Найзтайгаа тоглохдоо нөхөрсөг байдаг хүү/охиноороо аав, ээж нь бахархдаг шүү.
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7.

Бохирдсон аяга, тавгаа цаг алдалгүй угааж чаддаг ажилсаг хүү/охиноо аав, ээж
нь баярлалаа.

8. Ахмад настныг хүндэтгэж, дүүгээ хайрладаг ухаантай хүү/охиндоо аав, ээж нь
маш их хайртай шүү.

9. Орчныхоо хогийг санаачилгаараа цэвэрлэж, цэвэрч нямбай байдаг хүү/охиндоо
аав, ээж нь хайртай шүү.

МЭДЭЭЛЭЛ 11. Танайх аз жаргалтай гэр бүл үү?
Таны бодлоор аз жаргал гэж юуг хэлэх вэ?
“ТОГТСОН УЛАМЖЛАЛ”
Ням гараг бүр хамтдаа салхинд гарах, баяр ёслолыг гэр бүлээрээ хамт тэмдэглэх гэх мэт
тодорхой хэвшсэн уламжлал, заншилтай байх нь гэр бүлийг халуун дотно уур амьсгалыг
бий болгодог. Гэр бүлийн тогтсон уламжлал нь хүүхдэд дэг журмыг ойлгуулж, гэр бүлийн
бүх гишүүд нэгэн адил эрх, үүрэгтэй юм шүү гэсэн сэтгэгдлийг бий болгодог. Энэ нь
тухайн гэр бүлд төдийгүй хүүхдэд маш чухал байдаг гэж “Аз жаргалтай гэр бүлийн
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нууц” номын зохиогч Р.Айэр хэлсэн байдаг.
ХАМТЫН ХӨДӨЛМӨР
Эцэг эхчүүд хүүхэдтэйгээ хамт гэр орноо цэвэрлэх, дэлгүүрээс хүнсний зүйлээ цуглуулах,
хичээлийн хэрэглэлээ хамтран бэлтгэх гэх мэт хамтын хөдөлмөр нь тэдэнд хамгийн үнэтэй
зөвлөгөө, сургамж болдог байна. Хүүхдүүд аяга тавгаа угаах, тоглоомоо хураах, дүүгээ
асрах зэргээр гэр бүлийн ажилд оролцсоноор бие даан ажил хийж сурах, өөрийн гэсэн
үүрэг, хариуцлагатай байх, цэвэрч нямбай дадал хэвшилд суралцах зэрэг олон талын ач
холбогдолтой байдаг.
ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ
Хэнд ямар баяртай явдал тохиолдсон, хэн хичээлдээ сул дүн авсан гэх мэт тухайн гэр
бүлд болж байгаа бүх асуудлуудыг эцэг эхчүүд мэдэж байх хэрэгтэй. Бие биедээ урмын үг
хэлэх, талархлаа илэрхийлэх, магтан сайшаах, тусламж хэрэгтэй нэгнийгээ дэмжих зэрэг
нь хүүхдийн хүмүүжилд сайнаар нөлөөлдөг хамгийн чухал зүйлсийн нэг байдаг.
САНАЛ БОДЛОО ЧӨЛӨӨТЭЙ СОЛИЛЦОХ
Таны хүүхэд хэн нэгэнд гомдсон, сэтгэл санаагаар унасан, найзтайгаа муудалцсан, хэн
нэгэнд “сайн” болсныг та мэддэг үү? Хүүхдүүдийн хувьд өдөр тутам сайн, муу, санаа
зовоосон олон үйл явдлууд өрнөж байдаг. Эцэг эхчүүд Болохгүй!, Би чамд анхааруулсан
биз дээ гэх зэргээр хандах нь тэднийг гэр бүлийнхэнтэйгээ чөлөөтэй харилцахаа болих,
өөрт тохиолдсон зүйлсээ нуух хандлагатай болгоход хүргэдэг байна. Иймээс хүүхэдтэйгээ
байнга харилцан ярилцаж, санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломж олгож байгаарай.
Орой бүр орных нь хажууд сууж ярилцах нь халуун дотно яриа өрнүүлэх таатай боломж
олгодог.
ХАЛУУН ДОТНО ТЭВРЭЛТ
Хүүхдийнхээ хацрыг илэх, тэврэх, үнсэх зэрэг дотно мэдрэмж төрүүлдэг олон үйлдэл
байдаг. Хүүхэд хайртай дотно хүнийхээ тэврэлтийг мэдрэх нь тэдэнд маш их аз жаргал,
эрч хүч бэлэглэдэг байна.
ИНЭЭД ХӨӨР
Баяр хөөртэй, инээд цангинасан гэр бүлд хүүхэд аз жаргалтай байдаг. Гэр бүлийн эелдэг
дулаан найрсаг харилцаа нь хүүхдэд баяр баясгалан, итгэл найдвар, эрч хүч бэлэглэдэг ба
хүүхэд сэтгэл зүйн таатай орчинд байх үедээ амжилттай суралцдаг байна.
ХАЙРЫН ИЛЭРХИЙЛЭЛ
Эцэг эхчүүд хүүхдэдээ маш их “хайртайгаа” тогтмол илэрхийлж байх нь тэдэнд өөртөө
итгэх итгэлийг төрүүлдэг. Мөн бусдыг хайрлах, хүндлэх, найзууддаа туслах, баярлуулах
хүсэл эрмэлзлэлтэй болгон хүмүүжүүлэхэд ихээхэн тус нэмэр болдог.

93

Сургууль-Эцэг эхтэй хамтран ажиллах арга зүй

ХАВСРАЛТ 1
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС
Энэхүү үнэлгээний хуудсыг сургалтад оролцогч нийт 3 удаа буюу сургалтад хамрагдсан
даруйдаа болон хичээл сургалтын үйл ажиллагааны явцад бөглөнө. Ингэхдээ
модулийн бүлэг тус бүрийн сэдвийн агуулга, түүнийг ажилдаа хэрхэн хэрэгжүүлснийг доорх
тэмдэглэгээг ашиглан үнэлнэ. Сургалтын өдөр бөглөхдөө зөвхөн “хангалттай мэдэхгүй”,
“сайн мэднэ” гэсэн үнэлгээг ашиглана.
Тайлбар
= Хангалттай мэдэхгүй
= Сайн мэднэ
= Сурсан мэдсэнээ ажилдаа тодорхой хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа
Үнэлгээ хийсэн огноо
“СУРГУУЛЬ-ЭЦЭГ ЭХТЭЙ ХАМТРАН
АЖИЛЛАХ АРГА ЗҮЙ”
СУРГАЛТЫН МОДУЛЬ

①

Сургалтын
өмнө
/

/

②

Сургалтын
өдөр
/

/

③
Дунд
хугацааны
үнэлгээ
/

/

4
Эцсийн
үнэлгээ
/

/

БҮЛЭГ 1. БАГШ-ЭЦЭГ ЭХТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ АРГА ЗҮЙ
1.1 Багш эцэг эхийн хамтын ажиллагаа, түүнийг идэвхжүүлэх арга замууд
(1) Багш, эцэг эхийн хамтын
ажиллагаа, түүний ач холбогдол
(2) Хамтын ажиллагааг эхлүүлэх арга
зүй
(3) Хамтын ажиллагааг сайжруулах,
сургалтын орчыг бүрдүүлэх
ажлын санаанууд (Цэцэг
ургуулцгаая, хүндэт сандал гэх
мэт)
1.2 Сургалтын үйл ажиллагаанд эцэг эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх, түүний ач холбогдол
(1) Оролцоо, ач холбогдол,
оролцооны үе шат, хэлбэрүүд
(2) Оролцоог нэмэгдүүлэх арга зүй
(3) Эцэг эхийн оролцооны гарааны
болон эцсийн үнэлгээ
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(4) Хичээлээс гадуурх үйл ажиллагаа
1.3 Эцэг эхийн уулзалт, зохион байгуулалт, ач холбогдол
(1) Эцэг эхийн хурал
(2) Эцэг эхэд чиглэсэн үйл
ажиллагааг зохион байгуулах
хэлбэрүүд
БҮЛЭГ 2. ЭЦЭГ ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ АРГА ЗҮЙ
2.1 Эцэг эхийн зөвлөлийн өнөөгийн
байдал,
хэрэгцээ шаардлага,
шийдвэрлэх арга зам
2.2 ЭЭЗ-ийн талаар баримтлах
чиглэлүүд, насанд хүрэгчдийн
бүлгийн талаарх ойлголт
2.3 ЭЭЗ-ийн шинэ зохион байгуулалт, төлөвлөлт
(1) ЭЭЗ-ийн бүтцийн ерөнхий загвар
(2) Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөний
загвар
2.4 ЭЭЗ-ийн үйл ажиллагаа, үнэлгээ
(1) Нэгдүгээр ангиудын эцэг эхийн
зөвлөлийн гишүүдийг сонгох
(2) Сургуулийн эцэг эхийн зөвлөлийн
үлгэрчилсэн дүрэм
(3) Эцэг эхчүүдийн нэгдсэн уулзалт
(4) ЭЭЗ-ийн үйл ажиллагааны
санхүүжилт бүрдүүлэх
(5) ЭЭЗ-ийн үйл ажиллагааны үнэлгээ
БҮЛЭГ 3. НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ
3.1 Зургаан настай хүүхдийн
хөгжлийн онцлог, түүнийг
сургалтанд нь харгалзах нь
3.2 Сургуульд дасан зохицох
чадварын тухай ойлголт
3.3 Бага насны хүүхдийн суралцах
чадварын тухай ойлголт
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Оролцогчийн нэр, албан тушаал

Гарын үсэг

Шууд удирдлагын нэр, албан тушаал

Гарын үсэг
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ХАВСРАЛТ 2
ШАЛГАХ ХУУДАС
Энэхүү шалгах хуудсыг модулийн агуулга, арга зүйг багш нар хэрхэн ашиглаж байгаа
болон багш нарын мэдлэг, чадварыг сэргээн сануулах зорилгоор ашиглана.
Холбогдох хариултыг нөхөж бичнэ үү.
1.	Зургаан настай хүүхдийг сургуульд дасан зохицоход эцэг эх, багшийн хамтын
ажиллагаа яагаад чухал вэ?

2. Багш, эцэг эхийг хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх ямар аргуудыг хэрэглэсэн бэ?

Үр дүнг үнэлнэ үү.
a. Ангийн бүх эцэг эхийг идэвхжүүлж чадсан. Жигд оролцоотой болсон.
b. Ангийн эцэг эхийн дийлэнх нь идэвхтэй, оролцоотой болсон
c. Ангийн эцэг эхийн идэвх, оролцоонд их өөрчлөлт гараагүй
3. Эцэг эхчүүдийн оролцоог үнэлсэн үү? Үнэлсэн бол ямар аргаар үнэлснээ бичнэ үү.

Оролцоог үнэлж, танилцуулахад эцэг эхчүүд хэрхэн хүлээн авсан бэ?
a. Сэтгэл хангалуун байсан, оролцоо нэмэгдсэн
b. Онц өөрчлөлт ороогүй
c.	Зарим эцэг эх дургүй байсан
4. 9 сарын эхний долоо хоногийн “Танилцах хичээл”-ийг туршиж үзсэн үү? Туршсан бол
ач холбогдол, үр дүнг тайлбарлан бичнэ үү.
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5. Эцэг эхчүүдийн харилцааны хэв шинжийг тодорхойлох зөвлөмж танд тус болсон уу?
a. Тийм, өөрийн харилцаандаа өөрчлөлт хийсэн
b. Эцэг эхээ судалсан
c. Нэг их нөлөө гараагүй
d.	Үгүй, зөвлөмжийг хэрэглээгүй
6. Ангидаа “Инээмсэглэлийн толь” байрлуулсан уу? Байрлуулсан бол ямар өөрчлөлт
гарсан бэ?
a.	Хүүхдүүд өөртөө илүү итгэлтэй болсон
b. Өөрчлөлт гараагүй
c. Байрлуулж чадаагүй
7. Сургалтыг орчин бүрдүүлсэн жишээ туршлагаа бичнэ үү.

Ямар үр дүн гарсан бэ?
а. Ямар нэг өөрчлөлт гараагүй
б. Хүүхэд сургуульд дасан зохицоход нь томоохон дэмжлэг болж чадсан
в. Эцэг эх сургуулийн үйл ажиллагаанд илүү оролцоотой болсон
г. Бусад

8. Ангийнхаа эцэг эхчүүдийг идэвхжүүлж, нэгдмэлд зорилготой эцэг эхийн зөвлөл
байгуулж чадсан уу?
a. Тийм
b.	Үгүй
c. Өмнөх эцэг эхийн зөвлөлтэй адил оролцоотой байгаа
9. Насанд хүрэгчдийн бүлгийн хөгжлийг хэдэн үе шатанд хувааж үздэг вэ?
a.
b.
c.
d.

5
3
2
4

10. Эцэг эхийн зөвлөлөө хэрхэн байгуулсан бэ?
a. Таван чиглэлээр
b.	Гэрийн байршлаар /хөрш зэргэлдээ, ойрхон амьдардаг/
c. Анги удирдсан багшийн санаачилгаар
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11. Өөрийн сургуулийнхаа нэгдүгээр ангийн эцэг эхийн зөвлөлийн даргын нэрийг бичнэ үү?
a. ..................................
b. Мэдэхгүй
c. Сонгогдоогүй байгаа
12. Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны чиглэлийг сонгоно уу?
a. Сургуульд, эцэг эхэд, хүүхдэд зориулсан
b. Ангид, эцэг эхэд, хүүхдэд зориулсан
c. Эцэг эх, хүүхдэд зориулсан
13. Эцэг эхийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны санхүүжилтийг хэрхэн шийдэж байгаа нэг
туршлагаа бичнэ үү.

14. Нэгдүгээр ангиудын эцэг эхийн зөвлөлийн дүрэмтэй болсон уу?
a. Тийм
b.	Үгүй
c. Мэдэхгүй
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