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Монгол Улс: Институцийн өөрчлөлт 

хийх замаар эрдэс баялгийн 

менежментийг сайжруулах нь
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Сургагч багш бэлдэх хөтөлбөр 

Техникийн зөвлөх: Вилл Гау

2019 оны 10-р сарын 28-ны өдөр



“МОНГОЛ УЛС: ИНСТИТУЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ ХИЙХ ЗАМААР ЭРДЭС БАЯЛГИЙН 
МЕНЕЖМЕНТИЙГ САЙЖРУУЛАХ НЬ” (MERIT) 
Канад Улсын Гадаад хэргийн яамнаас санхүүжүүлж буйMERIT төслийн зорилго нь төрийн 
байгууллагуудын менежментийг сайжруулах замаар олборлох салбарын нийгэм, эдийн 
засгийн тогтвортой хөгжилд оруулж буй хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх явдал юм.

CONSORTIUM

2016-2023
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MERIT хөтөлбөр
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MERIT хөтөлбөрийн мэдлэгийн портал

http://portal.merit.mn/

http://portal.merit.mn/


Семинараас хүлээж буй үр дүн
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Та энэ семинарт ажил мэргэжил, ур чадварын хувьд ямар 
хувь нэмэр оруулах вэ?
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Үүнд ямар хүчин зүйлүүд нөлөөлсөн вэ? Жагсаан бичнэ үү

Таны оролцсон хамгийн муу сургалт?
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Харилцаа, холбоо – оролцогчидтой нээлттэй харилцаа үүсгэх

Уян хатан байдал – оролцогчдын хэрэгцээ шаардлага, хүсэл эрмэлзлийг  
мэдэрч, түүнд үндэслэн шаардлагатай тохиолдолд сургалтаа өөрчлөх

Өөртөө итгэлтэй байх – биеийн хэлэмж, дуу хоолойны өнгөд анхаарах

Сургалтыг үр дүнтэй явуулахад ямар чадвар, хүчин зүйлс 
нөлөөлөх вэ?
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Хүн бүрийн мэддэг асар
чухал сэдэв хэдий ч энэ
талаар хөндөхөд хэсэг
бүлэг хүмүүс эвгүй
байдалд орох
магадлалтай эсвэл хэн ч
хэлэлцэхийг хүсдэггүй
сэдвийг хөндөхдөө
болгоомжтой хандах
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10 минутад багтаж бөглөнө үү. 

Хариултыг мэдсэний дараа Та эндээс юу мэдэж авсан бэ?

Өөрийгөө таних/карьерийн хөгжил замнал 
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• Хичээлийн бүтэц, зохион байгуулалтын төлөвлөх

• Зарим нэгэн сонирхолтой зүйлсийг шигтгэн оруулах

• Асуултанд хариулж, зөрчилдөөнийг зохицуулж сурах

 Microsoft office-ын програм болон бусад програм

 Видео зэрэг технологийн шийдлийг ашиглах

• Насанд хүрэгчдэд сургалт хүргэх арга зүйд суралцах

Сургалт зохион байгуулах суурь ойлголт
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• Сургалтын зохион байгуулалтын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө гаргах

• Оролцогчдыг сонгох, оролцоог баталгаажуулах

• Оролцогчдын нэрийг хэвлэх / энгэрийн зүүлт эсвэл ширээн дээр хэвлэх 
тавих

• Хангалттай үзэг, бал бэлдэх

• Суудлыг зөв хуваарилах

• Нэмэлт тоног төхөөрөмж, флаш зэрэг бичиг хэргийг зүйлсийг бэлдэх

• Цагаан самбар хэрэглэх

• Нэмэлт туслах материал үзүүлэн хэрэглэх

• Өрөөний хэм, тав тухтай байдлыг тохируулах

Сургалтын зохион байгуулалтын бэлтгэл ажил
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Анги танхим, заалаа бэлдэх

• Ширээг хагас зууван эсвэл дугуй хэлбэртэй засах эсэх

• Оролцогч болгонтой мэндчилэх

• Цай, кофе завсарлагыг бэлдэх

• Бусад

• Өөр санал болгох ажлыг ярилцана уу

Сургалтыг хүргэх
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Сургалтын менежмент

• Гар утасны хэрэглээг зохицуулах

• Цай кофены завсарлагын хугацааг зарлах

• Ямар байдлаар оролцогчдын идэвхтэй оролцоог хангах вэ?

• Сургалтын зорилго, сургалт явуулж буй байгууллагыг танилцуулах  

• Хэлэлцүүлэг өрнүүлэх
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Сургалтыг хүргэх



• Танилцах дасгал ажил

• M&M-ын дасгал ажил

Богино хэмжээний дасгал ажил 
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• 3 секундын турш нүд руу нь тогтож харж харилцах

• Хүмүүсийг суралцах арга барилын талаар судлах

• MBWA

• Дуу хоолойны өндөр намыг тохируулж ярих

• Сонирхолыг өдөөх: Дараагийн үзүүлэх зүйл бол... гэх мэт

Эхний 10 мин

Виллийн зөвлөгөө
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• Стрессээ удирдах

• Сургалтын агуулгын хүрээнд бэлтгэл сургуулилт хийж бэлдэх

• Дуу хоолойны өнгөө удирдах

• Сургалтын үргэлжлэх хугацааг удирдах

• Орчноо мэдэрч эрч хүчээ зохицуулах

• Биеийн хэлэмжиндээ анхаарах

• Шуудангийн ил захидлын арга ашиглах

Байнгийн сайжруулалт
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Та өнөөдөр юу сурч авсан бэ?
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Цаашид сурахыг хүсэж буй чиглэл тань юу вэ?



• Үр дүнтэй болсон зүйлсийг тэмдэглэх

• Засаж сайжруулах зүйлсийн жагсаалт гаргах

• Сургалт ойлгомжтой байсан эсэх талаар оролцогчдын санал 
сэтгэгдлийг сонсох

• Сургалтын үнэлгээний арга хэрэглэх

Сургалтыг дүгнэх
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• Видео эсвэл онлайн хэлбэр

• Шууд санал хураалтын арга хэрэглэх

• Зөөврийн компьютрээр бичлэг хийх

• Бусад шинэ арга барил, трендүүд

Сургалтын арга барилын шинэ чиг хандлага
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Баярлалаа!

Асуулт, хариулт


