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•  Илтгэл бичих, танилцуулах ур чадварыг богино хугацаанд эзэмшүүлэх.

• Илтгэх ур чадварын сургалтыг тогтмол зохион байгуулдаг.
• Оюуны өмчийн гэрчилгээтэй, хүлээн зөвшөөрсөн агуулгатай.
• Онол, дадлага, тест, зөвлөгөө хосолсон аргаар явагдана.
• Ажлын бус цагаар явагдана.

• Сургалтын үер унших нэмэлт кейс, материалаар бүрэн хангана.
• Суралцагч бүрийн онцлогийг илрүүлж нэмэлт кейс дасгалаар ханган, зөвлөгөөг өгнө.
• Суралцагч өдөр бүр хичээлийн сэдвийн дагуу илтгэл танилцуулах дадлага хийнэ
• Туршлагатай, чадварлаг багш нар удирдан явуулна.
• Суралцагч тус бүрд тусгайлан зөвлөгөө өгнө.
• Суралцагч цаашид үргэлжлүүлэн ахисан төвшний сургалтад хамрагдах боломжтой 

болно.

СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО

СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ

СУРГАЛТЫН ДАВУУ ТАЛ

ТӨГСӨГЧИЙН ХҮРТЭХ 
ҮР АШИГ, ҮР ДҮН

Тайлан төлөвлөгөө, төсөл 
хөтөлбөр танилцуулах арга 

барилыг эзэмшинэ.

Өөрийн санаагаа бүрэн 
илэрхийлж, зөв цэгцтэй 

ярих чадварыг эзэмших арга 
барилыг олж авна.

Илтгэлийг бүтэц, зохион 
байгуулалт, үндэслэгээ  баталгаа 
нотолгоогоор баяжуулж бэлтгэх 

чадварыг олно.

 Амжилттай төгссөн суралцагсдадаа 
“Эм Эл Си Трейнинг” ХХК болон 

Монголын Лектор Төвийн хамтарсан 
сертификат олгоно.

Сандрал айдсаа даван туулж, 
дуу хоолой, биеийн хэлээ үр 

дүнтэй ашигладаг болно.
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ӨДӨР 4 

ӨДӨР 5 

ИЛТГЭХ УР ЧАДВАРЫН ҮНДЭС

ИЛТГЭЛИЙН ТӨРЛҮҮД

ИЛТГЭЛИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ИЛТГЭЛ БИЧИЖ, ТАНИЛЦУУЛАХ ДАДЛАГА 1

ҮНДЭСЛЭГЭЭ, БАТАЛГАА, НОТОЛГОО

• Харилцан яриа болон илтгэх ур чадварын төстэй болон ялгаатай талууд 
• Илтгэх ур чадвар ба нухацтай бодохуй/Critical Thinking/  
• Ярианы айдас, сандаралаа даван туулах арга зам 

• Сонсогчид ба нөхцөл байдлын шинжилгээ
• Сэдэв сонголт болон илтгэлээ бэлдэх стратеги    .
• Ярианы төрлүүдийн онцлог, давуу талуудыг ойлгох нь 

• Гол санаагаа тодорхойлох, дараалуулах стратеги
• Илтгэлийн эхлэл, төгсгөл бэлтгэх
• Илтгэлийн бүтцийг зохиох, тойм бэлдэх аргазүй

• Бичсэн илтгэлээ танилцуулна

• Тоо баримт, жишээ, дам үг, түүх ашиглан үндэслээ хийх нь
• Этос, логос, патос, митос баталгаагаа сайжруулах нь 

• Суралцагч өөрийн давуу талаа үр дүнтэй танилцуулна
• Сэтгэл догдлолоо даван туулах анхны яриа хийнэ

• Илтгэлийн сэдэв сонголтын талаар зөвлөгөө өгнө 
• Шагналын үг, талархлын үг хэлэх

• Илтгэлийн бүт цээ зөв гаргах.
• Гол санаагаа тодорхойлох.

• Суралцагчдад илтгэлийн бүтцээ оновчтой болгох зөвлөгөө өгнө 
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ӨДӨР 6

ӨДӨР 7 

ӨДӨР 8 

ӨДӨР 9 

ӨДӨР 10 

ҮГ СОНГОЛТ НАЙРУУЛГА ЗҮЙ

ИЛТГЭГЧИЙН ДУУ ХООЛОЙ

ХЭЛЭХҮЙ БА ХЭЛЭХҮЙН БУС ХАРИЛЦАА

ИЛТГЭЛЭЭ ТАНИЛЦУУЛАХ ДАДЛАГА 2

ДАДЛАГА 3 БАТАТТГАХ ХИЧЭЭЛ

• Үг сонголтыг оновчтой болгох нь 
• Хэл яриагаар дүрслэл бий болгох нь 
• Үгийг нөхцөл байдал болон сонсогчдод нийцүүлэн ашиглах

• Дуу хоолойг удирaдах нь /өндөр нам, өнгө, хурд, зогсоц, дуудлага, аялга/

• Имиж
• Хөдөлгөөн ба дохио зангааг нийцүүлэх нь  
• Биеийн байрлал ба зогсолт
• Харцаар холбоо тогтоох

• Камертай дадлага
• Зөвлөгөө

• Гар бичмэл харж унших, бэлтгэлгүй ярих, цээжилж ярих                
онцлогуудыг таньж мэдэх 
• Бататгах хичээл 

• Өөрсдийн бичсэн илтгэлийн үг сонголтыг сайжруулна

• Савхтай дасгал хийх
• Дуу хоолой, биеийн хэлээ нийцүүлэх дасгалууд /Онигоо яриулах/

• Илтгэлийн танилцуулгыг видео бичлэг хийх
• Видео бичлэг үзүүлж сүүлийн байдлаар зөвлөгөө өгнө

• Бусдын биеийн хэлийг уншиж сурах зурагт дасгалууд 

• Гар бичмэл харж унших, бэлтгэлгүй шууд сэдэв сонгож 
  илтгэх, бэлдсэн  агуулга тоймлож илтгэнэ 
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ӨДӨР 11

ТӨГСӨЛТ

• Бэлдсэн илтгэлээ танилцуулна
• Илтгэлийн тэмцээн
• Төгсөлтийн  үйл ажиллагаа 

• Шууд сэдвээр илтгэл танилцуулна

Шилдэг 3 илтгэгчийг 
шалгаруулж шагнал гардуулна.

Амжилттай суралцагсдад 
Сертификат гардуулна.
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TRAINING
Lifelong Learning for All

www.mlctraining.mn info@mlctraining.mn
fb.com/mlctraining7010 1839, 99049075

Залуучууд зочид буудлын Д корпус, 4 давхар 
Бага Тойруу-4, 14200, 6-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг, 
Улаанбаатар хот, Монгол Улс


