НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 20 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН
ТЕЛЕ БОЛОН ЦАХИМ СУРГАЛТЫН ҮР ДҮН
ЭЦЭГ ЭХ БАГШИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Манай цэцэрлэг нь Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороонд 250 хүүхдийн
хүчин чадал бүхий 2 байранд 10 бүлэг, 15 багш, 38 ажилчидтайгаар 443 хүүхдэд
сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна.

2020 оны 11 сарын 11-нээс теле хичээлийн хуваарийг 20 дугаар цэцэрлэгийн
пэйж, бүлгүүдийн цахим хаягт байршуулан гэр бүлд хүргэж ажилласан. Долоо
хоногийн судалгаагаар бүлгийн хүүхдүүд бүрэн хамрагдахгүй байгаа шалтгааныг
хүүхэд бүрээр гаргахад хөдөө орон нутагт өвөө эмээтэйгээ амьдарч буй 10 хүүхэд,
аав ээж нь онцгой нөхцөлд ажиллаж байгаа 23 хүүхдийн судалгааг нягтлан гаргасан.
Хүүхдийг бүрэн хамруулахын тулд заах аргын нэгдлийн хурлаар ажлын
төлөвлөгөөг гарган, үр дүнг 7 хоног бүр дүгнэн хэлэлцэж, цаашид хийж хэрэгжүүлэх
ажлыг төлөвлөн ажиллаж ирсэн.
Теле болон цахим хичээлд бүрэн хамруулах ажлын хүрээнд дараах үйл
ажиллагааг зохион байгууллаа. Үүнд:
 Заах аргын нэгдэл нь цэцэрлэгийн сургалтын хуваарийг 7 хоног бүр шинэчлэн
гаргаж, үр дүнг тооцон, багш бүрд ганцаарчилсан болон хэсэг бүлгээр
зөвлөгөө, зөвлөмж өгч ажилласан
 Багш бүр хүүхэд бүрийг теле хичээлийг давталттайгаар нөхөж үзүүлэх ажлыг
гүйцэтгэсэн.
 Бүлгийн багш нарын цахим хичээлийг суралцахуйн чиглэл тус бүрээр, цахим
хичээл болон үзүүлэн, тараах материал, харж ярих зураг, аргачлал зэргийг
цувралаар боловсруулсан.
 Гэр бүлээрээ хичээлд оролцож буй байдлыг өрнүүлэн сайжруулахын тулд
идэвхжүүлэх хуудас ажиллуулж байна.
 Сургалтын богцыг бэлтгэж, шуудан холбоог ашиглан орон нутагт хүргэх ажлыг
зохион байгуулан ажиллаж байна.
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Теле болон цахим хичээлийг CD
Ном, дасгал даалгаврын цуврал дэвтэр
Гар зүгшрүүлэх зурлага дэвтэр-1,2
Зурах аргачлал дэвтэр-1 нийт 16 материал багтсан байна.

 Дасгал даалгаврын цуврал дэвтэр, гар зүгшрүүлэх зурлага дэвтэр-1,2, зурах
аргачлал дэвтэр-1, эцэг эхэд зориулсан гарын авлага ном,теле болон цахим
хичээлийн CD -3 зэргийг хувилан бэлтгэж гэр бүлд хүргэсэн.
Бэлтгэл бүлгийн нийт 150 хүүхдэд 12 төрлийн нийт 1104 ширхэг, ахлах
бүлгийн нийт 79 хүүхдэд 6 төрлийн 474 ширхэг гарын авлага бэлтгэн халдвар
хамгааллын дэглэмийг баримтлан эцэг эх асран хамгаалагчдад хүргэн тэдэнтэй
хамтран ажиллаж тодорхой үр дүнд хүрлээ.
Төлөвлөгөөний дагуу үе шаттайгаар ажилласнаар теле хичээлийн
хамрагдалт долоо хоног тутамд өссөн бөгөөд нийт хүүхдийн 432 буюу 98% нь
бүрэн хамрагдаж байна.
Сургалтын хуваарь

Теле болон цахим хичээл
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Тараах материал

