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Express yourself to the world



СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

СУРГАЛТЫН ДАВУУ ТАЛ

ТӨГСӨГЧИЙН ХҮРТЭХ ҮР АШИГ, ҮР ДҮН: 

Өөрийгөө таньж мэдэх, өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэх бүтээлч арга барилтай болох, 
өөрийгөө илэрхийлэх ур чадварыг богино хугацаанд эзэмшүүлнэ. 

Харилцааны сургалтыг 13 жил тасралтгүй явуулсан, мэргэшсэн хамт олон 

Оюуны өмчийн гэрчилгээтэй, өвсөр насныханд тохирсон агуулгатай 

Дадлага, тест, зөвлөгөө хосолсон аргаар явагдана

Хөтөлбөр төгссөний дараа дараагийн шатны хөтөлбөрт хамрагдах боломж нээгдэнэ.

Суралцагч цаашид өөрийгөө тогтвортой хөгжүүлэх арга барилтай болно

Суралцагчид өдөр бүр дадлага, хэлэлцүүлэгт оролцож харилцааны чадвараа хөгжүүлнэ 

Туршлагатай, чадварлаг сургагчид суралцагч бүрт тусгайлсан зөвлөгөө өгнө. 

Сургалт төгссөний дараа ч суралцагч өөр хэрэгтэй агуулга, мэдлэг тогтмол авах 
боломжтой болно

Суралцагч бүр өөрийн давуу тал, онцлогоо нээн илрүүлнэ.

Сандрал айдсаа даван туулж, дуу хоолой, биеийн хэлээ үр дүнтэй ашигладаг болно.

Өгүүлэх эрхтний дасгалд тулгуурлан илүү тод ярьдаг болно. 

Хэлэх гэсэн санаагаа бүрэн илэрхийлж, зөв цэгцтэй ярих чадварыг эзэмших арга барилыг 
олж авна.

Суралцагч өөртөө итгэх итгэл нэмэгдэнэ.

Суралцагч үгийн баялаг нэмэгдэж санаа бодлоо үр дүнтэй илэрхийлж сурна. 

СУРГАЛТЫН 
ОНЦЛОГО, ДАВУУ ТАЛ
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Өөртөө Итгэ

Өөрийгөө илэрхийлэх ур чадварын сургалт



• Өөрийнхөө сэтгэлийн хандлагыг дотроос нь шинжихүй
• Өсөх сэтгэлгээнд суралцах арга барил, дадал эзэмших нь
• Өөрийн зорилгыг тодорхойлох 

• Өөрийн хувийн онцлого, давуу болон сул талыг нээн илрүүлэх
• Ирээдүйд тохирох магадлалтай ажил мэргэжлээ илрүүлэх 

• Хурдан сурах арга барил эзэмших
• Англи хэл сурах дадалтай болох

• Эссээ бичих аргазүй
• Ярианы эхлэл, төгсгөл бэлтгэх
• Ярианы гол санаагаа тодорхойлох
• Тойм бичих

ӨСӨЛТӨД ТЭМҮҮЛЭХ СЭТГЭЛГЭЭ

ӨӨРИЙГӨӨ ТАНЬЖ МЭДЭХ 

ГАДААД ХЭЛ СУРАХ АРГА БАРИЛ

ЭССЭ БИЧИХ
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Сургалтын хөтөлбөр

Тест оношлогоо:

• Сэтгэлгээний төрлөө тодорхойлох тест

Кейс ажил:

• Өсөх сэтгэлгээг бий болгох, хэвшүүлэх дасгал ажил

• Амьдралын зорилго тодорхойлсон гэрийн даалгавар шалгах, зөвлөмж өгөх

Тест оношлогоо:

• Темпераментийн тест

• Ирээдүйд тохирох мэргэжлээ илрүүлэх тест

• Эгшиг авиаг дуудах А,О,У 

• Ярианы бүтцээ зөв гаргах дадлага

• Эссэ бичих
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ДАСГАЛ, ДАДЛАГА



• Санал дэвшүүлэх
• Санаагаа батлах
• Дүгнэлт хийх

• Анхны сэтгэгдэл эерэгээр төрүүлэх
• Харцаа удирдах
• Биеийн хэлээ үр дүнтэй удирдах
• Өөрийн дуу хоолойн өнгөө тодорхойлох, үгээ тод хэлэх

САНААГАА БАТЛАХ, ТАНИЛЦУУЛАХ 

БИЕИЙН ХЭЛ, ДУУ ХООЛОЙГОО УДИРДАХ 
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ӨДӨР 5 

ӨДӨР 6

• Эгшиг авиаг дуудах Ө,Ү,Э,И 

• Эссэгээрээ танилцуулга хийнэ

• Гийгүүлэгч авиа дуудах дасгал

• Үгийн тоглоом

• Зүйр үгийн утга таах

• Хэл зүгшрүүлэх үгс

• Нүд цавчилгүй ярих

• Нэг цэгт төвлөрч ярих

• Хэл зүгшрүүлэх үгс

• Савхтай дасгал хийх

• Дуу хоолойн дасгал

ДАСГАЛ, ДАДЛАГА

ДАСГАЛ, ДАДЛАГА

ХОЛБОО БАРИХ:

ЭМ ЭЛ СИ 
ТРЕЙНИНГ ХХК

Бага Тойруу-43, Сүхбаатар дүүрэг, 
6-р хороо, Улаанбаатар хот, 14200, 

Монгол Улс (Залуучууд зочид буудлын Д 
корпус, 4 давхар)

7010 1839
7011 1839 
www.mlctraining.mn
info@mlctraining.mn
fb.com/mlctraining




