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Өөртөө Итгэ

СУРГАЛТЫН
ОНЦЛОГО, ДАВУУ ТАЛ
СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО
Санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж сурах, илтгэл танилцуулах ур чадварыг
богино хугацаанд эзэмшүүлэх

СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО
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

СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО
Сургалцагч 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

СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО
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.

Өөрийгөө илэрхийлэх ур чадварын сургалт

Express yourself to the world

Суралцагч бүр өөрийн давуу тал, онцлогоо нээн илрүүлнэ.

Сургалтын хөтөлбөр

АГУУЛГА

ХИЧЭЭЛ

ӨДӨР 1

ХАРИЛЦААНЫ УР ЧАДВАР

ДАСГАЛ, ДАДЛАГА

•Сандралаа даван туулах

• Темпераментийн тест

•Өөрийгөө танилцуулах

• Сандралаа даван туулах анхны яриа хийнэ

•Сэдэв сонголт хийх

• Өөрийгөө сонирхолтой аргаар танилцуулах /Нэрний түүхээ тайлбарлах/

АГУУЛГА

ХИЧЭЭЛ

ӨДӨР 2

ӨГҮҮЛЭЛ БИЧИХ

ДАСГАЛ, ДАДЛАГА

•Ярианы эхлэл, төгсгөл бэлтгэх

•Эгшиг авиаг дуудах А,О,У

•Ярианы гол санаагаа тодорхойлох

•Ярианы бүтэцээ зөв гаргах дадлага

•Тойм бичих

•Өгүүлэл бичих

АГУУЛГА

ХИЧЭЭЛ

ӨДӨР 3

САНААГАА БАТЛАХ
•Санал дэвшүүлэх
•Санаагаа батлах
•Дүгнэлт хийх

ДАСГАЛ, ДАДЛАГА

•Эгшиг авиаг дуудах Ө,Ү,Э,И
•Өгөгдсөн сэдвийн дагуу хэлэлцүүлэг хийнэ

ХИЧЭЭЛ

ҮГИЙН БАЯЛГАА НЭМЭГДҮҮЛЭХ

АГУУЛГА

ӨДӨР 4

•Оновчтой үг сонгох
•Үгийн баялагаа нэмэгдүүлэх аргууд
•Зүйр үг ашиглах

ДАСГАЛ, ДАДЛАГА

•Гийгүүлэгч авиа дуудах дасгал
•Үгийн тоглоом
•Зүйр үгийн утга таах

АГУУЛГА

ХИЧЭЭЛ

ӨДӨР 5

БИЕИЙН ХЭЛ
•Анхны сэтгэгдэл эерэгээр төрүүлэх
•Харцаа удирдах
•Биеийн хэлээ үр дүнтэй удирдах

ДАСГАЛ, ДАДЛАГА

•Хэл зүгшрүүлэх үгс
•Нүд цавчилгүй ярих
•Нэг цэгт төвлөрч ярих

АГУУЛГА

ХИЧЭЭЛ

ӨДӨР 6

ДУУ ХООЛОЙ

ДАСГАЛ, ДАДЛАГА

•Өөрийн дуу хоолойн өнгөө
тодорхойлох

•Хэл зүгшрүүлэх үгс

•Дуу хоолойгоо тохируулах

•Дуу хоолойн дасгал

•Савхтай дасгал хийх

•Үгээ тод хэлэх

АГУУЛГА

ХИЧЭЭЛ

ӨДӨР 7

СТОРИТЕЛЛИНГ
•Түүх өгүүлэх буюу сторителлинг
•Сургамжит өгүүллэг, болсон явдал
ярих

ДАСГАЛ, ДАДЛАГА

•Сургамжит өгүүллэг ярих
•Өөрийн өгүүлэлээ ярих

АГУУЛГА

ХИЧЭЭЛ

ӨДӨР 8

ТӨГСӨЛТ
•Тэмцээн
•Төгсөлтийн үйл ажиллагаа

ДАСГАЛ, ДАДЛАГА

•Тэмцээн
•Бэлдсэн өгүүлэлээ танилцуулна
•Шууд сэдвээр илтгэл танилцуулна
•Шилдэг 3 илтгэгчийг шалгаруулж шагнал гардуулах

