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Өнөөдөр

Танилцуулга

Уугуул иргэд, орон нутгийн соёл, түүх - Тайлбар

Би хэн бэ? Харин та бүхэн?

Хүлээлт – идэвхтэй оролцоо

Өөрчлөлтийн удирдлагын талаар таны мэдлэг 
ойлголт?
Өөрчлөлтийг залан удирдах арга барилыг сургалтын 
хөтөлбөр, үйл ажиллагаандаа хэрхэн хэрхэн 
уялдуулах вэ?



Мари-Анне Нийл гэж хэн ба?

• 4 хүүхэд
• 2 ач зээтэй
• Багш, профессор
• Туршлага: Бритиш Колумби мужийн 

Боловсролын яаманд удирдах албан 
тушаал

• Олон улсад зөвлөх үйлчилгээ 
• Канад Улсын уугуул иргэдийн асуудлаар 

мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ



Та бүхэн?

• Та бүхний танилцуулга

• Зөвлөхөөс хүссэн асуултаа асуух:

- Канад Улс

- Бритиш Колумби муж

- Хувийн амьдрал- ажил мэргэжлийн талаар







WHERE ARE 

WE?



Өөрчлөлт гэж юу вэ?

• Хувь хүний түвшинд 

• Бүтэц зохион байгуулалтын түвшинд 

• Техник, технологийн түвшинд 

• Бодлогын түвшинд



Яагаад?

• Яагаад зарим хувь хүн, байгууллага өөрчлөлтийг эсэргүүцдэг вэ? 

• Яагаад зарим хувь хүн, байгууллага өөрчлөлтийг хүлээн авдаг вэ? 

3-4 хүнтэй багт хуваагдан ярилцах (12 – 15 минут)



Өөрчлөлтийг эсэргүүцэх нь

Зуршил
Аюулгүй байдал

Хувь хүний 
эсэргүүцэл

Өөрчлөлт нь байгууллагын 
ү/а-д муугаар нөлөөлнө гэсэн 

итгэл үнэмшил

Тодорхойгүй 
байдлаас эмээх

Үнэт зүйлээ
алдахаас эмээх

Бусад?



Эсэргүүцэлд хөтлөх зан үйл

• Хүмүүс ажлын байран дахь өөрчлөлтийг хэрхэн эсэргүүцдэг вэ?

• 3-4 хүнтэй багт хуваагдан ярилцах (12 – 15 минут)

• Хамгийн багадаа 5 жишээ дурдана уу.



1. Хэн нэгэн таны стрессийг тайлна хэмээн итгэж найдах 

2.  Өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байхаар шийдэх

3.  Хохирогчийн дүрд тоглох

4.  Хуучин арга барилаараа шинэ орчинд ажиллах

5. Өөрийн хяналтаас гадуурх зүйлийг хянахыг хичээх

6. Өөрийн хурд, цаг хугацаанд тохируулан өөрчлөлтийг хийх

7. Удаашрах, хойшлуулах

8. Ирээдүйд болох үйл явдлаас айх, эмээх

9. Сэтгэл зүйн хувьд ажлаасаа хөндийрөх

10. Шинэ үүрэг даалгавар хүлээн авахаас зайлсхийх



Хүмүүс яагаад өөрчлөлтийг эсэргүүцдэг вэ?



Өөрчлөлтийн эсэргүүцэл

• Өөрчлөлтийг эсэргүүцэхээ хэрхэн багасгах вэ? 

3 – 4 аргыг тодорхойлно уу? 



Эсэргүүцлийг бууруулах нь

• Мэдээллийн цаг, сургалтын үйл ажиллагаа явуулах

• Харилцаа, мэдээллийн урсгалыг сайжруулах

• Оролцоог хангах

• Чиглүүлэх, дэмжин туслах

• Хэлэлцээр хийх

• Сэдэлжүүлж зоригжуулах

• Албадлагын арга ашиглах



Өөрчлөлтийг түүчээлэгчид

Хараат бус 
зөвлөхүүд

Албан хаагч,
мэргэжилтнүүдУдирдлагууд







Завсарлага

• 20 минутын завсарлага 



Шилжилтийн үед баримтлах хувийн зарчим

• Өөрчлөлт шинэчлэлтийн орчинд өргөн цар хүрээгээр сэтгэж, 
өөрийгөө шинээр тодорхойлох

• Энгийн жижиг зүйлээс сэтгэл ханамж авч, эерэгээр хандах

• Өнгөрсөн үйл явдлаас суралцах 

• Хуучин ойлголт, ур чадвараа ашиглах

• Бухимдалтай байсан ч хошийн шогийн мэдрэмжээ гээлгүй 
өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөх



Lewin-ий 3 алхамт загвар

1. ӨӨРЧЛӨЛТ ХИЙХ НӨХЦЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ

• Одоогийн нөхцөл байдалд шинжилгээ хийх

• Өөрчлөлт шинэчлэлийг өдөөгч, эсэргүүцэхэд хүргэж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлох

• Өөрчлөлт шинэчлэлийн алсын харааг тодорхойлох

• Бусдын зүгээс хийсэн аливаа алхмыг урамшуулах

• Өөрчлөлт шинэчлэл хийх хэрэгцээ шаардлагыг таниулах

2. ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ӨРНҮҮЛЭХ

• Талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх

• Өөрчлөлтийг өдөөгч хүчин зүйлсийг нэмэгдүүлэх /эсэргүүцэхэд хүргэж буй хүчин зүйлсийг багасгах

3. ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ҮЙЛ ЯВЦЫГ ТОГТВОРЖУУЛАХ

• Бодлого боловсруулах

• Шинэ стандарт тогтоох

• Гаргасан ололт амжилтыг урамшуулах

• Нэг нөхцөл байдалд удаан хугацаагаар гацахаас сэргийлэх



Дуусгавар болгох

• Уйтгарлаж гуниглах

• Сэтгэл сэргэх

• Баярлаж хөөрөх

• Ямар нэгэн хүчин зүйлст 
хөтлөгдөх

• Бачимдах

Шинэ эхлэл • Үүрэг амлалт өгөх

• Тайвшрах

• Зорьсондоо хүрэх

• Эрч хүч нэмэгдэх

• Итгэл найдвар асах

• Сэтгэл хөдлөх

Завсарын бүс

• Эмх замбараагүй 

байдал, эргэлзээ үүсэх

• Цочмог байдал гаргах

•Эсэргүүцэх, сүйтгэх

•Түгших, дургүйцэх

•Шийдэл хайх

BRIDGES-ийн 3 алхамт шилжилтийн үйл явц 



Хүлээн зөвшөөрөх үе шат

• Ухамсарлах

• Мэдлэг ойлголтоо бататгах

• Идэвх оролцоо нэмэгдэх

• Хүлээн авах: сөрөг эсвэл эерэгээр хандах

• Үйлдэл хийх эсвэл аливаа үйлдлээс зайлсхийх

• Дагаж мөрдөх / үүрэг амлалт авах эсвэл өгөх



Манлайлал

• Бусдыг үлгэрлэн манлайлах

• Бусдад нэгдсэн ойлголт өгч, алсын хараанд чиглүүлэн манлайлах

• Үйл явцад нухацтай хандах

• Бусдыг урамшуулах, зоригжуулах

• Бусдад итгэл үзүүлж, боломж олгох



Асуулт?

• Асуулт хариулт

• Эсвэл имэйлээр асуултаа хүргүүлвэл дараагийн сургалтын 

үеэр хариулж болно.



Дараагийн удаа

• Насанд хүрэгчдийн суралцахуйн онол, 21-р зууны насанд хүрэгчдийн суралцах 
онцлог шинжийг судлах

• Монгол Улсын төрийн албан хаагчдын онцлог шинж, тэдний нийтлэг онцлог 
шинжийг тодорхойлон жагсаах

• Төрийн албан хаагчдын онцлогт үндэслэн тэдний суралцах шинж байдлыг 
тодорхойлох

• Дараагийн слайд - “21-р зуунд насанд хүрэгчдэд заах арга зүй” сэдвийн товч 
дүрслэл 



Өөрчлөлтийн чиглэл

Боловсролын хуучин систем

суралцагч суралцагч

Боловсролын шинэ систем



Address: Floor 3, National Times News Tower Khudaldaanii gudamj, Khoroo 1 

Chingeltei district, Ulaanbaatar-15160 Mongolia

Phone: 7610-5000 
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