Төрөл бүрийн материал ашиглан сэдэвт тоглоом боловсруулах
арга зүйг дэмжих
“ХАМТДАА ХӨГЖЬЕ-2” төсөлт ажил

Улаанбаатар хот
2017он

ДЗОУБ-ын “Хайлааст”ОНХХ, Чингэлтэй дүүргийн Боловсролын хэлтэс
хамтран төрөл бүрийн материал ашиглан сэдэвт тоглоом боловсруулах арга
зүйг дэмжих “ХАМТДАА –ХӨГЖЬЕ-2” төсөлт ажил

Зорилго: Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын
хүрээнд төрөл бүрийн материал ашиглан сэдэвт тоглоом боловсруулж, олон хувилбартай,
шинэлэг шийдэлтэй арга зүйг нэвтрүүлэх, байгууллага, багш нарын сайн туршлага,
шилдэг технологийг түгээх
Зорилт: -Хүүхэд бүрийг сэдэвт тоглоомоор тоглох нөхцөл бололцоогоор хангах
-Хүүхдийн хүсэл сонирхлыг дээдлэн хөгжлийг нь дэмжих
-Хүүхэд бүрд эмх цэгцтэй зан чанар төлөвшихөд дэмжлэг үзүүлэх
“Хамтдаа хөгжье-2” төслийн хүрээнд ДЗОУБ-ын ”Хайлааст” ОНХХ,Чингэлтэй
дүүргийн Боловсролын хэлтэс, Чингэлтэй дүүргийн төрийн өмчийн 29 цэцэрлэгийн
эрхлэгч, багш нар хамтран ажиллалаа. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн:
1.ДЗОУБ-ын”Хайлааст” ОНХХ-ийн зохицуулагч Б.Оюунжаргал
2.Боловсролын хэлтсийн СӨБ хариуцсан мэргэжилтэн Г.Дэлэгмаа
3.108-р цэцэрлэгийн арга зүйч С.Ариунжаргал /Тэнгисийн бүс/
4.33-р цэцэрлэгийн арга зүйч.Д.Жаргал /Төвийн бүс/
5.220-р цэцэрлэгийн арга зүйч.Ж.Энхсайхан/ Дэнжийн бүс/
6.246-р цэцэрлэгийн арга зүйч.Б.Норжмаа /Салхитын бүс/
7.222-р цэцэрлэгийн арга зүйч.Н.Солонго /Чингэлтэйн бүс/
“Хамтдаа хөгжье-2” төсөлт ажлын нээлтийн үйл ажиллагаанд:
1.
2.
3.
4.
5.

Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын орлогч Ж.Лхагвасүрэн
НБГ-ын Бодлого зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн З.Болормаа
Чингэлтэй дүүргийн НХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Г.Гүррагчаа
Чингэлтэй дүүргийн Боловсролын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Галбадрах
Чингэлтэй дүүргийн Боловсролын хэлтсийн СӨБ хариуцсан мэргэжилтэн
Г.Дэлэгмаа
6. ДЗОУБ-ын “Хайлааст” ОНХХ-ын менежер Б.Мөнхбаяр,
7. ДЗОУБ-ын “Хайлааст”ОНХХ-ийн зохицуулагч Б.Оюунжаргал нар оролцлоо.
Тус төсөлт ажлын хүрээнд хүүхдийг нийгмийн амьдрал, хүмүүсийн хөдөлмөртэй
танилцуулах, амьдрах ухаанд сургах, шинэлэг шийдэлтэй арга зүйг нэвтрүүлж, сайн
туршлагаа түгээх зорилгын хүрээнд төрийн өмчийн 29 цэцэрлэгийн 29 төрлийн сэдэвт
тоглоомыг хийсэн байна.

ТӨСӨЛД ОРОЛЦСОН
СОН ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН
ДИЙН СЭДЭВТ ТОГЛООМЫН НЭР
Цэцэрлэгийн
Сэдэвт тоглоомын нэр
дугаар
1 4-р цэцэрлэг
Хүнсний дэлгүүр
2 5-р цэцэрлэг
Зураач
3 9-р цэцэрлэг
Айл гэр
4 19-р цэцэрлэг
Огторгуй
5 31-р цэцэрлэг
Гал сөнөөгч
6 33-р цэцэрлэг
Багш
7 37-р цэцэрлэг
Номын сан
8 39-р цэцэрлэг
Зурагчин
9 43-р цэцэрлэг
Нисгэгч
10 56-р цэцэрлэг
Жолооч
11 70-р цэцэрлэг
Амьтаны хүрээлэн
12 74-р цэцэрлэг
Эмч
13 83-р цэцэрлэг
Үсчин
14 102-р цэцэрлэг
Цагдаа
15 103-р цэцэрлэг
Оёдолчин
16 108-р цэцэрлэг
Нарийн боовчин
17 124-р цэцэрлэг
Тогооч
18 126-р цэцэрлэг
Театр
19 154-р цэцэрлэг
Далай тэнгис
20 155-р цэцэрлэг
Музей
21 173-р цэцэрлэг
Тоглоомын үйлдвэр
22 174-р цэцэрлэг
Малчин
23 220-р цэцэрлэг
Гуталчин
24 222-р цэцэрлэг
Ногоочин
25 224-р цэцэрлэг
Барилгачин
26 245-р цэцэрлэг
Мужаан
27 246-р цэцэрлэг
Барааны дэлгүүр
28 221-р цэцэрлэг
Тамирчин
29 247-р цэцэрлэг
Зуслан
“Хамтдаа хөгжье-2”
2” төсөлт
т
ажилд
Баянгол, Баянзүрх, Багануур
Багануур, Налайх,
Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Хан-Уул,
Хан
Чингэлтэй дүүргийн
н цэцэрлэгийн арга зүйч,
багш нар, Өвөр
р монголын багш нарын төлөөллөөс
т
бүрдсэн 814 хүн
н оролцож туршлага
судаллаа.
№

“Хамтдаа-хөгжье-2” төс
сөлт ажилд амжилттай оролцсон цэцэрлэгүү
үүдэд ДЗОУБ-ын
“Хайлааст” ОНХХ, Чингэлтэй дүүргийн
д ргийн Боловсролын хэлтсийн хамтарсан “Батламж”
олгож, цэцэрлэг багш нараа урамшууллаа. Тус төсөлт
т
ажлыг дэмжиж 2 дахь жилдээ
хамтран ажиллаж, цэцэрлэгийн багш хүүхдүүдийн
х
хөгжилд үнэтэй
нэтэй хувь нэмэр оруулсан
ДЗОУБ-ын “Хайлааст” ОНХХ-ийн
ОНХХ
хамт олонд талархал илэрхийлж, ажлын амжилт
хүсье.

Чингэлтэй дүүргийн СӨБ хариуцсан мэргэжилтэн Г.Дэлэгмаа
2017.02.17.

