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ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ САН (ЯПОН)
МОНГОЛ ДАХЬ ХӨТӨЛБӨР 

Эгнээндээ 30 орны үндэсний байгууллагыг нэгтгэсэн Хүүхдийг Ивээх Сангийн олон 
улсын эвсэл нь хүүхдийн төлөө үйлсээрээ дэлхийд тэргүүлэгч, улс төр, шашнаас ангид, 
ашгийн бус, дэлхийн 120 гаруй оронд үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын бие даасан 
байгууллага.

Хүүхдийг Ивээх Сан нь Монгол улсад 1994 оноос эхлэн тасралтгүй ажиллаж байна. 
1994-2009 онд Английн Хүүхдийг Ивээх Сангийн, 2009 оноос Японы Хүүхдийг Ивээх 
Сангийн удирдлага дор 1) Хүүхэд хамгаалал, 2) Хүүхдийн эрхийн засаглал, 3) Боловсрол 
гэсэн чиглэлээр Улаанбаатар хот болон Архангай, Өвөрхангай, Дорнод аймаг дахь 
салбаруудаар дамжуулан үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж байна.

Бидний эрмэлзэл: Хүүхэд  бүр эсэн мэнд амьдрах, хамгаалуулах, хөгжих, оролцох эрхээ, 
эдэлдэг дэлхий ертөнцийг цогцлоохыг бид эрмэлзэнэ. 

Бидний эрхэм зорилго: Хүүхдэд чиглэсэн дэлхий нийтийн хандлагад шинэ дэвшил гаргаж, 
хүүхдийн амьдралд эрчимтэй, тогтвортой өөрчлөлт хийхийн төлөө хүчин зүтгэнэ. 

Хаяг: 
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, 
Аризона төвийн 4 дүгээр давхар
Шуудангийн хаяг: Төв шуудан, ш/х-1023
Улаанбаатар-13, Монгол улс
Утас: +976-11-329365; 329371
Факс: +976-11-329361
Цахим шуудан: secretary@savethechildren.mn
www.facebook.com/pages/Save-the-Children-in-Mongolia
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ӨМНӨХ ҮГ

“Нийгэмшүүлэх цирк” хөтөлбөр анх 1995 онд хүнд нөхцөл ялангуяа эцэг эхийн 
хайр халамжаас гадна байгаа  хараа хяналтгүй хүүхэд, залуусыг нийгэмшүүлэх 
зорилгоор Канадын Квебек хотод төвтэй олон улсын “Нарны цирк” корпораци 
болон олон улсын хамтын ажиллагааны ”Дэлхийн залуус” төрийн бус 
байгууллагын түншлэл дор бий болжээ. 

Уг хөтөлбөрийг Хүүхдийг Ивээх Сан (ХИС) хараа хяналтгүй, хүнд нөхцөлд 
амьдардаг хүүхэд, залуусыг нийгэмшүүлэх зорилгоор Монголд 2000 оноос 
хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ. Энэ хугацаанд хүнд нөхцөлд буй 8700 гаруй хүүхэд, 
залуус уг сургалтад хамрагдан хувь хүний болон нийгмийн ур чадвараа 
хөгжүүлсэн байна.  

Энэ удаад хүүхэд хамгааллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн 
болон төрийн бус байгууллагуудад уг хөтөлбөрийг түгээн дэлгэрүүлэх үүднээс 
“Нийгэмшүүлэх цирк” сургалтын хөтөлбөрийг сургагч багш нарт зориулан 
гаргаж байна. 

Та бүхэн хөтөлбөртэй холбогдох санал хүсэлтээ манай сангийн хаягаар илгээвэл 
бид талархан хүлээн авах болно.

Хүүхдийг Ивээх Сан (Япон)
Монгол Дахь Хөтөлбөр 



5

НИЙГЭМШҮҮЛЭХ ЦИРК
ТАНИЛЦУУЛГА

Японы Хүүхдийг Ивээх Сан, Канадын “Нарны цирк” корпорацийн боловсруулсан  
хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа хүүхэд, залуусыг циркийн урлагаар дамжуулан 
хувь хүний болон нийгмийн ур чадварыг хөгжүүлэх, тэдний хөгжлийг дэмжих 
зорилго бүхий “Нийгэмшүүлэх цирк” сургалтын аргазүйг 2000 оноос эхлэн 
хэрэгжүүлж байгаа билээ. Энэхүү сургалтын хөтөлбөрөөр дамжуулан хүнд 
нөхцөлд амьдарч буй хүүхэд, залуустай ажилладаг ажилтнуудын ур чадвар, 
аргазүй, туршлагыг баяжуулан хөгжүүлэхэд анхаарч байна. 

ЗОРИЛГО

Хүнд нөхцөлд амьдарч буй хүүхэд, залуусыг циркийн урлаг болон мэргэжлийн 
нийгмийн ажлын үйлчилгээгээр дамжуулан нийгмийн амьдралд татан 
оролцуулах, идэвхитэй, сайн иргэн болгон төлөвшүүлэх сургалтын өвөрмөц 
аргазүйг мэргэжилтнүүдэд эзэмшүүлэхэд уг сургалтын хөтөлбөрийн гол зорилго 
оршино.

ЗОРИУЛАЛТ

Энэхүү хөтөлбөрийг хүнд нөхцөлд буй хүүхэд, залуучуудтай ажилладаг 
мэргэжилтнүүдэд зориулсан болно. Тодруулбал:

- Хүүхдийн асрамж, халамжийн төвүүдийн багш, ажилтнууд
- Албан бус боловсролын төвүүдийн багш, аргазүйч нар
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй ажилладаг ажилтнууд гэх мэт

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА

Сургалтын хөтөлбөр нь нийт 40 цагийн багтаамж бүхий агуулгатай бөгөөд 
дараах ерөнхий хэсгээс бүрдэнэ: 

- Нийгэмшүүлэх циркийн тухай үндсэн ойлголт
- Циркийн дасгал техник ба үнэт чанар
- Нийгэмшүүлэх циркийн дасгалжуулагч багшийн үүрэг, ёсзүй
- Нийгэмшүүлэх циркийн нийгмийн ажилтны үүрэг, ёсзүй
- Нийгэмшүүлэх цирк сургалтыг заах аргазүй
- Бэрхшээлийг  даван туулах чадвар аргазүй 
- Циркийн дасгал, техникт суралцах, чадвараа хөгжүүлэх арга техник



6

АГУУЛГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРЧИМ

Хөтөлбөрийн агуулгыг хэрэгжүүлэхдээ дараах зарчмыг баримтална:
•	 Насанд	хүрэгчдийн	сурах	арга	барил	буюу	андрагогид	суурилах:	Сургалтын 

хөтөлбөр нь албан болон албан бус салбар дахь бага, дунд, мэргэжлийн 
боловсрол олгох байгууллагуудын багш нарт чиглэх тул насанд хүрэгчдийн 
сурах арга барил буюу андрагогид суурилна. Энэ хүрээнд сургалтад 
оролцогчдын өмнөх мэдлэг, туршлагыг харгалзах, тэднийг хувь хүн талаас 
нь хүндэтгэх, бодит нөхцөл, асуудалд суурилах зэргийг анхаарна.

•	 Оролцоонд	 суурилсан	 идэвхтэй	 сургалтын	 аргыг	 хэрэглэх: Сургалтын 
агуулгыг түгээхдээ оролцоог хангах идэвхтэй сургалтын төрөл бүрийн 
аргаар дамжуулан мэдлэг бүтээх боломжийг бүрдүүлэхэд анхаарна. 

•	 Бүтээлч	сэтгэлгээ,	санаачилгыг	дэмжих: Сургалтын агуулгатай холбогдох 
мэдлэг мэдээлэл, арга туршлагаа хуваалцах, хөтөлбөрийг баяжуулах, 
боловсронгуй болгох чиглэлээр оролцогчдын бүтээлч сэтгэлгээ, санаачилгыг 
дэмжинэ.  

ХӨТӨЛБӨРӨӨР ОЛГОХ МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ХАНДЛАГА

Уг хөтөлбөрөөр суралцагчид нь дараах мэдлэг, чадвар, хандлага эзэмшинэ.  

Бүлэг сэдэв Мэдлэг Чадвар Хандлага
Нийгэмшүүлэх 
циркийн тухай 
үндсэн ойлголт

Нийгэмшүүлэх 
циркийн түүх, 
хөгжил, сургалтын 
үндсэн зарчим, 
сургалтын шинэлэг 
аргазүй

Танилцах, бие халаах 
дасгал, тоглоомын 
аргын нөөцөө 
баяжуулан, тэдгээрийг  
сургалтанд хэрэглэх, 
сургалтын шинэлэг 
аргазүйг хэрэглэх, 
багаар ажиллах, 
циркийн хэрэгслүүдтэй 
ажиллах

Нийгэмшүүлэх 
циркийн талаар 
тодорхой, зөв 
мэдээллийг орчин 
тойрны хүмүүст 
тайлбарлан түгээх, 
үүнийг өдөр тумын 
ажилдаа хэрэглэх 
хандлага, зан үйл 
төлөвших

Циркийн дасгал 
техник ба үнэт 
чанар

Циркийн урлаг, 
дасгал техникээр 
дамжуулан 
хүүхэд, залуусын 
хувь хүний 
болон нийгмийн 
ур чадварыг 
хөгжүүлэх,  
нийгэмшүүлэх 
циркийн дасгал 
техникийн үнэт 
зүйл

Циркийн дасгал техник 
бүрийн онцлог, үнэт 
чанар, тэдгээрийн 
хоорондын уялдаа 
холбоог танин мэдэх, 
улмаар хүүхэд, залууст 
гарч буй өөрчлөлтийг 
ажиглах, таних

Циркийн 
дасгал техник 
бүрийн онцлог, 
үнэт чанараар 
дамжуулан хүүхэд, 
залуусыг хөгжүүлж, 
нийгмийн 
амьдралд татан 
оролцуулж 
болохыг ухаарах, 
өдөр тутмын 
ажилдаа хэрэглэх
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Нийгмийн 
ажилтан, 
дасгалжуулагч 
багшийн үүрэг, 
ёсзүй

Нийгмийн ажилтан, 
дасгалжуулагч 
багшийн хүлээх 
үүрэг, ёсзүйн хэм 
хэмжээ

Сургагч багш нар 
бие биенээ  нөхөн 
ажиллах, гүйцэтгэх 
ажил үүрэг, түүний  
үнэт зүйлийн хүрээ 
хязгаарыг баримтлах

Цирзийн урлагаар 
дамжуулан 
хүүхэд, залуусыг 
хөгжүүлэхдээ 
ёсзүйн хэм хэмжээг 
сахих дадал 
төлөвших

“Нийгэмшүүлэх 
цирк” сургалтыг 
заах арга барил

Нийгэмшүүлэх 
циркийн 
зарчим болон 
боловсролын  арга 
барил хоорондын 
холбоо

Циркийн  сургалтын 
арга барилыг практикт 
хэрхэн хэрэгжүүлэх

Циркийн сургалтын 
арга барилыг өдөр 
тутмын ажилдаа 
хэрэглэх, энэ талаар 
бусдад тайлбарлан 
ойлгуулах, 
сурталчлах

Бэрхшээлийг 
даван туулах  
чадвар

Бэрхшээлийг 
сөрөн тэмцэх 
чанар, сэтгэлийн 
цочрол гэмтэл, 
темперамент, 
ээнэгшил, бүтээлч 
байдал ба хошин 
шогийн мэдрэмж, 
харьяаллын 
мэдрэмж, соёл, ёс 
заншлын өөрчлөлт

Циркийн дасгал 
техникээр дамжуулан 
хүүхэд, залуусын 
бэрхшээлийг даван 
туулах чадварыг 
хөгжүүлэх, дэмжих  

Циркийн дасгал 
техникээр 
дамжуулан 
хүүхэд, залуусын 
бэрхшээлийг даван 
туулах чадварыг 
хөгжүүлэх аргыг 
өдөр тутмын 
ажилдаа хэрэглэх, 
бусдад ухуулан 
сурталчлах

ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ

“Нийгэмшүүлэх цирк” сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ оролцооны 
аргад түшиглэх бөгөөд голчлон доорх аргуудыг хэрэглэнэ:

•	 Танилцуулга (лекц)
•	 Бие даан гүйцэтгэх дасгал, даалгавар
•	 Багаар гүйцэтгэх дасгал, даалгавар
•	 Кейс анализ
•	 Дасгал, тоглоом
•	 Ярилцлага 
•	 Хэлэлцүүлэг
•	 Бусад

МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ХАНДЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭ

•	 Сургалтын өмнө болон дараа хийх “KWL” буюу «Мэднэ,	Мэдэхийг	хүсэж	
байна,	Мэдлээ» аргаар оролцогчид өөрсдөө мэдлэг, чадвараа үнэлэх 

•	 Циркийн хэрэгсэлтэй харьцаж буй чадварыг харгалзах 
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ХӨТӨЛБӨРИЙН СЭДЭВЧИЛСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Бүлэг сэдэв Агуулга Хугацаа
(минут) Хэрэглэгдэхүүн

Нэг дэх өдөр

Удиртгал 
хичээл

Танилцах дасгал, тоглоом

60

- Танилцах дасгал 
тоглоом

- Урьдчилан 
бэлтгэсэн 
танилцуулга

-  Нарны циркийн 
тоглолтын бичлэг

Сургалтын  нээлт, зорилго, 
хөтөлбөр
Сургалтын  дүрэм 

“Нийгэмшүүлэх цирк” сургалтын  
ерөнхий танилцуулга

Нийгэмшүүлэх 
циркийн тухай 
үндсэн ойлголт

Бие халаах дасгал, тоглоом 30

-  Бие халаах дасгал,
-  Урьдчилан 

бэлтгэсэн 
танилцуулга

-  Проектор
-  Зөөврийн 

компьютер
-  Циркийн 

хэрэгслүүд

Нийгэмшүүлэх циркийн түүх, 
хөгжил 40

Нийгэмшүүлэх циркийн үндсэн 
зарчим 60

Сургалтын арга барил, хандлага 90
Аюулгүй байдал 30
Нийгэмшүүлэх дасгал, тоглоом 60
Циркийн хэрэгсэлтэй ажиллах, 
дасгал, техникт суралцахуй 120

Нэг дэх өдрийн дүгнэлт  
ярилцлага 20

Хоёр дахь өдөр

Циркийн 
дасгал техник 
ба үнэт чанар

Бие халаах дасгал, тоглоом 40 - Бие халаах дасгал,
- Урьдчилан 

бэлтгэсэн 
танилцуулга

-  Проектор
-  Зөөврийн 

компьютер
-  Циркийн 

хэрэгслүүд

Цирк ба түүний үнэт чанар 90 
Циркийн дасгал техник ба 
түүний үнэт чанар 120 

Нийгэмшүүлэх дасгал, тоглоом 60 
Циркийн хэрэгсэлтэй ажиллах, 
дасгал, техникт суралцахуй 140 

Сэдвийн дүгнэлт хэлэлцүүлэг 10 

Гурав дахь өдөр

Сургагч багш 
(нийгмийн 
ажилтан, 
дасгалжуулагч 
багш)-ийн 
үүрэг, ёс зүй

Бие халаах дасгал, тоглоом 30
- Бие халаах дасгал,
- Урьдчилан 

бэлтгэсэн 
танилцуулга

-  Проектор
-  Зөөврийн 

компьютер
-  Циркийн 

хэрэгслүүд

Нийгмийн ажилтны үүрэг

120Дасгалжуулагч багшийн үүрэг
Сургагч багшийн ёсзүйн дүрэм
Зөрчлийн менежмент
Дасгал, тоглоом 180 
Циркийн хэрэгсэлтэй ажиллах 
дасгал техникт суралцахуй 135 

Сэдвийн дүгнэлт хэлэлцүүлэг 15
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Дөрөв дэх өдөр

“Нийгэмшүүлэх 
цирк” 
сургалтыг заах 
арга барил

Бие халаах дасгал, тоглоом 30 

- Бие халаах дасгал,
- Урьдчилан 

бэлтгэсэн 
танилцуулга

-  Проектор
- Зөөврийн 

компьютер
- Циркийн 

хэрэгслүүд

“Нийгэмшүүлэх цирк” сургалтын 
арга барил

180

Сургалтын оролцогч
Сургагч багш
Сургалт зохион байгуулах үйл 
явц
Хамтран ажиллах арга барил
Бүлгийн менежмент
“Нийгэмшүүлэх  цирк” 
сургалтын   тоглоомын  аргууд 120 

Циркийн хэрэгсэлтэй ажиллах, 
дасгал техникт суралцахуй 135 

Сэдвийн дүгнэлт хэлэлцүүлэг 15 
Тав дахь өдөр

Бэрхшээлийг 
даван туулах  
чадвар

Бие халаах дасгал 30 - Бие халаах дасгал,
- Урьдчилан 

бэлтгэсэн 
танилцуулга

- Проектор
- Зөөврийн 

компьютер
- Циркийн 

хэрэгсэлүүд

Бэрхшээлийг сөрөн тэмцэх ба 
ээнэгшил

90

Бүтээлч байдал, хошин шогийн 
мэдрэмж

30

Соёл, зан заншлын өөрчлөлт 90
Нийгэмшүүлэх дасгал, тоглоом 90
Циркийн хэрэгсэлтэй ажиллах 
дасгал, техникт суралцахуй

120

Хаалт - Дүгнэлт ярилцлага 
- Гэрчилгээ гардуулах 30

Сургалтын нийт цаг 40

ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ сургагч багш дараах зүйлийг анхаарна:
•	 Сургалтын арга барил нь хослон заах арга зүйд суурилдаг болохыг 

харгалзан зохион байгуулалтыг хийх 
•	 Сургагч багш нар сургалтын хөтөлбөр, дасгал, нийгэмшүүлэх тоглоомуудтай 

урьдчилан танилцаж, хэрэглэж сурсан байх
•	 Оролцогчдын нас, хөгжлийн онцлог, зэрэгт тохируулан энгийн, 

ойлгомжтой үг хэллэг хэрэглэн дасгал, тоглоомуудыг тайлбарлах 
•	 Эцэг эхчүүд, хүүхдүүд, гэр бүлийн гишүүдийг сургалтад хамтад нь 

оролцуулж байгаа тохиолдолд тэдний оролцоог тэгш хангах, хүүхдээрээ 
бахархах, хамтран ажиллах боломжийг бүрдүүлэн, аюулгүй байдлыг 
хангах 

•	 Сургалтаар эзэмшсэн мэдлэг, чадвараа өдөр тутмын ажилдаа хэрэглэх 
•	 Сургалтын явцад бүтээлч, халуун дулаан уур амьсгалыг бүрдүүлэх, хамтарч 

ажиллах, харилцан итгэлцэх зарчмыг баримтлах
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УДИРТГАЛ ХИЧЭЭЛ

Алхам 1 Сургалтыг нээлт, хөтөлбөр, зорилгыг танилцуулах

Алхам 2 Танилцах дасгал - “Нэрээ хэлэх”
Оролцогчдыг шинэ орчин нөхцөлд нүүр хагарч, дасан зохицох 
боломж олгох, тэдэнд бие биенээ нэрээр дуудан харилцах, 
сургалтын таатай орчин бүрдүүлэх зорилгоор танилцах дасгал 
хийнэ. Дасгалд циркийн техник хэрэгсэл (жонглёрын бөмбөг, 
булав гэх мэт)-ээс сонгон хэрэглэж болно.

Заавар: Бүх оролцогчийг тойрог болон зогсохыг хүснэ. 
Өөрийгөө бусдад танилцуулахдаа нэрээ тодорхой үйлдэлтэй 
хамт дүрслэн үзүүлнэ. Дараагийн оролцогч өмнөх хүний 
нэрийг хэлж, хийсэн хөдөлгөөн, үйлдлийг нь эрчимжүүлэн 
дуурайж хийнэ. Тухайн оролцогчийн нэрийг бүх хүн хэлж 
дууссаны дараагаар дараагийн хүн нэрээ хэлэх гэх мэтээр 
оролцогчид бүгд тойрох дарааллаар явна. 

Санамж: Нэрээ хэлсэн хүний дууны өнгө, хийсэн хөдөлгөөн 
үйлдлийг дараагийн хүн улам эрчимжүүлэн, далайцыг 
нэмэгдүүлэх ёстойг анхаараарай. Мөн дараах зүйлийг 
тооцоорой:
- Оролцогчдын биеэ барьсан байдлыг арилгах, танил орчин 

бүрдүүлэх ач холбогдлыг анхаарах
- Төвөгтэй, хүнд дасгал хийлгэж оролцогчдыг эвгүй байдалд 

оруулахаас сэргийлэх
- Тогтоосон цаг хугацаандаа хийж гүйцэтгэх
- Оролцогчдыг бие биетэй нь танилцуулж, хамтран ажиллах, 

бусдыгаа нэрээр нь дуудах боломжийг  бүрдүүлэхэд 
анхаарах 

- Дасгал тоглоомын үед оролцогчдын аюулгүй байдлыг 
хангах 

Алхам 3 Сургалтын дүрэм 
Танилцах дасгалын дараа сургагч багш болон оролцогчид 
хамтран сургалтын дүрмийг хэлэлцэн тогтох бөгөөд үүнийг 
оролцогчдод харагдахуйц газар байрлуулна. 
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Дүрэмд дараах зүйлийг тусгаж болно:
- Цаг баримтлах
- Гар утсаа унтраах
- Бусдыг анхааралтай сонсож, хүндлэх
- Бие биедээ хүндэтгэлтэй хандах
- Шүүмжлэх бус суралцахыг гол болгох
- Өөрийн болон бусдын аюулгүй байдалд санаа тавих

Алхам 4 Сургалтаас хүлээж байгаа үр дүн
Оролцогчдод “Та бүхэн сургалтаас ямар үр дүн хүлээж байна 
вэ?” гэсэн асуулт тавьж, бичгээр хариулт өгөхийг хүснэ. 

Оролцогчдын саналыг товч танилцуулсны дараа дэлгэц цаасан 
дээр бичиж, хананд тогтооно. Сургалтын төгсгөлд хүсч хүлээж 
байсан зүйлээс чухам юу нь биелэгдсэн, юу нь биелэгдээгүйг 
дүгнэн ярилцахад үүнийг хэрэглэнэ.

Сургалтын үр дүнг дүгнэн ярилцахдаа дараах аргыг хэрэглэж 
болно: 

 “KWL”-арга

Мэднэ Мэдэхийг хүсэж байна Мэдлээ
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Бүлэг сэдэв 1  

НИЙГЭМШҮҮЛЭХ ЦИРКИЙН ТУХАЙ 
ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ

Зорилго Нийгэмшүүлэх циркийн түүх, хөгжил, сургалтын арга барилын 
тухай мэдлэгийг түгээх, энэ талаар бусдад тайлбарлан таниулах 
чадварыг энэхүү бүлэг сэдвээр олгоно.

Алхам 1 Бие халаах дасгал - “Дэвхрэх, үсрэх, харайх” 
Энэхүү дасгал янз бүрийн хөдөлгөөнөөр дамжуулан 
оролцогчдын хөдөлгөөний эвслийг сайжруулах, шинэ нөхцөлд 
дасан зохицох, сургалтад бэлтгэх зорилготой.

Заавар: Сургагч багшийн өгсөн зааврын дагуу оролцогчид 
богино хугацаанд хариу үйлдэл хийх шаардлагатай. Сургагч 
багш дараах төрлийн заавар өгч болно:
- Ан амьтдын хөдөлгөөн: Сургагч багш амьтны нэр (загас, 

шувуу, хавч, матар, имж, могой гэх мэт)-ийг чангаар хэлэхэд 
оролцогчид тухайн амьтны хөдөлгөөнийг дуурайн хийнэ.

- Бүлгийн хөдөлгөөн: Сургагч багшийн дохиогоор  
оролцогчид 2, 4, 7 зэрэг тоогоор бүлэг болж хуваагдан 
алхана. Өөр нэг хувилбар нь найм наймаар алхаж байгаад 
дохио өгмөгц гурваар хуваагдан алхаж болно.

- Саадтай хөдөлгөөн: Сургагч багш сандал, ширээ болон 
бусад зүйлээр саад хийж тавих бөгөөд оролцогчид 
хөдөлгөөнөө хийхдээ түүнийг тойрч эсвэл авирч гарна.

- Цаг агаарт зохицсон хөдөлгөөн: Сургагч багш янз бүрийн 
улирал буюу цаг агаарын байдал (халтиргаатай, аагим 
халуун, манантай гэх мэт)-ыг үгээр илэрхийлнэ. Оролцогчид 
түүнд зохицуулан хөдөлгөөнөө хийнэ. 

Алхам 2 Мэдээлэл
Нийгэмшил 
Хүмүүс нийгмийн харилцаанд орох явцдаа хөгжин төлөвшинө. 
Иймд нийгэмшинэ гэдэг нь угтаа хүн орчиндоо зохицож, 
орчинтойгоо харьцаж, орчноо бүрдүүлж, хүмүүстэй хамтран 
ажиллаж, амьдрах чадвартай болох үйл явц юм. Хүн өөрийнхөө 
амьдарч буй цаг үе, улс орон, газар нутаг, хамт олон, гэр бүлээс 
хамааралтайгаар нийгэмшдэг.  
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Цирк
Циркийн тухай бодоход бидэнд ер бусын гайхамшигт 
ертөнц, баяр хөөр, ээтэн гутал, улаан хамар, эрээн хувцастай 
алиалагч, илбэ шид, эгэл хүний чадвараас давсан үзүүлбэр, 
авьяас, чадвар, хүний санаанд оромгүй элдэв үзүүлбэр зугаа 
төсөөлөгддөг.

Цирк ба нийгэмшил
Хүүхэд, залуусыг хүндлэн дээдлэх хэмээх ойлголтыг амьдралд 
бүрэн утгаар хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн анхаарлыг чиглүүлэх 
нь “Нийгэмшүүлэх цирк” сургалтын тулгын чулуу билээ. Энэхүү 
аргазүй нь хүүхэд, залууст өөрсдийнхөө нөөц бололцоог 
бүрэн дайчилж хөгжих боломжийг олгодог. Оролцоо, шударга 
ёс, тэгш байдал нь “Нийгэмшүүлэх цирк” сургалтын үндсэн 
шалгуур юм. 

Хүүхэд, залуус энэхүү сургалтад хамрагдсанаар циркийн арга 
техникт суралцаад зогсохгүй нийгмийн харилцааны эерэг 
дадал чадваруудыг эзэмшдэг. Энэхүү сургалт нь тэдэнд бүлэгт 
харьяалагдах мэдрэмжээс гадна эв нэгдэл, цөхрөлтгүй чанар, 
тэсвэр хатуужил, бусдыг сонсох, хүндлэх, өөртөө итгэх итгэл 
олох, мөн нийгмийн оролцоог хөгжүүлнэ. Эдгээр нь хүн 
бүрийн хосгүй төрөлх чанарт нийцсэн хөгжлийг бий болгодог.

“Нийгэмшүүлэх	 цирк”	 нь	 циркийн	 урлагт	 суурилсан	 нийгмийн	
ажлын	шинэлэг	арга		бөгөөд	хүүхэд,	залуучууд	болон	олон	нийтэд	
өөрчлөлт	авчрах	асар	их	бололцоо	юм.

Энэхүү аргазүй анх 1990 онд Бразилд хараа хяналтгүй хүүхэд, 
залууст зориулсан “Хэрвээ энэ миний гудамж байсан бол” 
төслөөр эхлэл нь тавигдаж улмаар 1993 онд  “Дэлхийн залуус” 
байгууллага Канад, Бразил, Чилийн ТББ-тай хамтарч “Хараа 
хяналтгүй хүүхэд, залуусын урлагийн холбоо”-г байгуулсан 
байна. 1995 онд хоёр долоо хоногийн сургалтыг хоёр удаа 
зохион байгуулж, уг сургалтад оролцогч хүүхдүүд анх удаа 
“Хүүхдийн их наадам”-д оролцжээ. 

1996 онд “Хараа хяналтгүй хүүхдийн урлагийн холбоо” нь 
“Дэлхийн цирк” болон өргөжиж, нийгэмшүүлэх циркийн 
сургалтуудыг дэлхийн бусад улс орнуудад зохион байгуулж 
эхэлсэн байна. Үүний зэрэгцээ Амстердам, Монреаль, Квебек, 
Рио де Жанеро, Ресифе зэрэг хотод салбарлан хөгжиж 
эхэлсэн бөгөөд одоогоор дэлхийн 56 оронд үйл ажиллагаагаа 
хэрэгжүүлж байна. 
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Энэхүү сургалтаар хүүхэд, залуусын дараах ур чадварыг 
хөгжүүлдэг: 

- Бие бялдар, нийгэм сэтгэл зүйн хөгжлийг дэмжин 
нийгэмшүүлэх

- Өөртөө болон бусдад итгэж хамтарч ажиллах 
- Багаар ажиллах, биеэ дайчлах чадвар төлөвшүүлэх
- Шийдвэр гаргах, зорилгоо тодорхойлох, асуудал 

шийдвэрлэх зэрэг нийгэмд бие даан амьдрах дадал 
эзэмшүүлэх

Зорилтот бүлэг
Нийгэмшүүлэх циркийн зорилтот бүлэг нь нийгмийн хүнд 
нөхцөлд амьдардаг эрсдэлт нөхцөл байдалд байгаа хүүхэд, 
залуучууд байдаг. Сургагч багш нар зорилтот бүлгийн 
гишүүдийг сонгохдоо нийгмийн ажлын үйлчилгээ зайлшгүй 
шаардлагатай байгаа болон үйлчилгээ авч байгаа эсэхийг 
харгалзана. Ингэхдээ дараах тохиолдлуудыг гол болгох нь 
чухал: 
- хүчирхийлэл дарамтад өртсөн
- эрсдэлтэй зан үйлтэй
- сургууль завсардсан
- хөгжлийн бэрхшээлтэй 
- эцэг эхийн хайр халамжаас гадуур, хүнд нөхцөлд амьдардаг
- хорих ял эдэлж буй 
- халамж асрамжийн газар болон дотуур байранд амьдардаг 

Нийгэмшүүлэх циркийн үндсэн зарчим
Нийгэмшүүлэх цирк сургалт нь дараах долоон зарчмыг 
мөрдлөг болгон ажиллана. Үүнд: 
1. Аюулгүй, хөгжилтэй орчин
2. Олон нийттэй холбогдох хэлхээ холбоо
3. Өөрийгөө илэрхийлэх боломж ба бүтээлч байдал
4. Нийгмийн ажил, цирк хоорондын хамтын ажиллагаа
5. Цагийн эрхэнд үл бүдгэрэх тогтвортой чанар
6. Оролцогч төвтэй арга барил
7. Түншлэл хамтын ажиллагаа 

Сургалтын арга барил, хандлага
Нийгэмшүүлэх цирк сургалтын арга барил нь хослон заах 
аргазүйд суурилсан ба нийгмийн ажилтан, дасгалжуулагч багш 
хоёр бие биенээ харилцан нөхөж хамтран ажиллахыг хэлнэ. 
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Тэд суралцагчдынхаа төлөө нэг зорилго тавьж, хамтын хүчин 
зүтгэл гаргаж чадсан тохиолдолд энэ нь жинхэнэ хамтын 
ажиллагаа болж чадна. “Нийгэмшүүлэх цирк” нь циркийн 
урлагаар дамжуулан оролцогчдоос нөөц боломжоо нээхийг 
санал болгодогоороо онцлог. Ялангуяа урлагаар дамжуулан 
эрсдэлд буй хувь хүнд боловсрол олгоход чиглэдэг бүтээлч, 
бодит хандлага юм. 

Сургалт дараах онцлогтой: 
- Дасгалжуулагч багш, нийгмийн ажилтан хослон заах 

аргазүйгээр хамтран ажилладаг  
- Хүүхдийн оролцоонд тулгуурлан сургалтаа зохион  

байгуулдаг 
- Тоглоомын  аргыг голлон ашигладаг. 

Аюулгүй байдал 
“Нийгэмшүүлэх цирк” сургалтыг зохион байгуулахдаа дараах 
зүйлийн аюулгүй байдалд анхаарна: 
- Сургалтын орон зай ба материал хэрэгсэл
- Дасгал техникийн хүндийн зэрэг
- Бие халаалт
- Хараа хяналт (хүн нэг бүрийн аюулгүй байдлыг хангах, 

ажиглах)
- Сэтгэлзүйн аюулгүй байдал 

Алхам 3 Ярилцлага/Хэлэлцүүлэг 
- Хүнд нөхцөлд амьдарч байгаа болон эрсдэлд буй хүүхэд, 

залуучуудын нийгэмшилд сөргөөр нөлөөлж буй хүчин 
зүйл 

- Циркийн урлаг, түүний нийгэмшилд үзүүлэх үр нөлөө
- Хүнд нөхцөлд амьдарч буй хүүхэд, залуусыг онцлохын 

учир

Алхам 4 Нийгэмшүүлэх дасгал, тоглоом - “Нар, сүүдэр хоёр”
Энэхүү дасгал нь бусдыг сонсох, ойлгох, бусадтай зохицон 
ажиллах чадвар олгох зорилготой.

Заавар: Бүх оролцогчийг гурван хүний бүрэлдэхүүнтэй багт 
хуваана. Багийн гишүүн бүр өөр өөр үүрэгтэй. Эхнийх нь нар, 
хоёр дахь нь хүн, гурав дахь нь түүний сүүдэр болно. Багийн 
гишүүд аажуухан алхах явцал эхлээд нар байрлалаа олно. 
Түүний хажууд хүн очиж зогсоход түүний сүүдэр нар, хүн 
хоёрын байрлалыг харж байгаад байраа сонгоно (Сүүдэр нь 
хананд эсвэл газар тусна). 
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Нар, хүн хоёрын аль нэг нь хөдлөхөд сүүдэр дагаж байрлалаа 
солино. Сүүдэр даган хөдлөхөд хялбар байх үүднээс нар, хүн 
хоёр зэрэг хөдөлж болохгүй. Явцын дунд дүрээ сольж тоглоно.

Санамж: 
- Тоглоомын дүрмийг сайн ойлгуулахын тулд бодитоор хийж 

үзүүлэх нь дээр. Ингэхдээ өөрөө сүүдэр болж, өөр хоёр 
оролцогчийг нар, хүн болгож үзүүлээрэй. 

- Уг тоглоом оролцогчдоос нягт харилцаа, оролцоо шаарддаг 
тул багийн гишүүдийг танилцсаны дараа тоглуулах нь 
зүйтэй. Тоглоомын сонирхолтой хэсэг нь тэднийг өдөөх, 
тэднийг сонсох явдал юм.

Алхам 5 Ярилцлага/Хэлэлцүүлэг
“Нийгэмшүүлэх цирк” сургалтад оролцогчдыг зөвхөн 
хөгжөөхийн тулд биш харин аливаа зүйлийг хийж гүйцэтгэснийг 
нь мэдрүүлэхийн төлөө үйл ажиллагаагаа чиглүүлэх нь чухал 
байдаг. Энэ талаар оролцогчдоос өөр өөрийн туршлага, болол 
санаагаа эргэцүүлэн ярилцахыг хүснэ.

Алхам 6 Циркийн хэрэгсэлтэй ажиллах, дасгал техникт                        
суралцахуй - Жонглёрын төрөл
Жонглёр нь нүдний хараа, хурд, овсгоо самбаа шаардсан 
циркийн нэг төрөл юм. Жонглёр нь хэд хэдэн төрөл байдаг. 
Үүнд: 
- Алчууртай
- Бөмбөгтэй
- Саваатай
- Булав
- Дамар гэх мэт

Алчууртай жонглёр                                                                   
(Гурван алчуураар жонглёр хийх арга техник)
Алчуураар жонглёрдохын тулд тусгай зориулалт бүхий наад 
зах нь гурван ширхэг алчуур шаардлагатай 

Алчуурыг барихдаа дараах дарааллыг баримтална:

1. Нэг дэх алчуурыг баруун гарын эрхий болон долоовор 
хуруугаар хавчиж барина. 

2. Хоёр дахь алчуурыг зүүн гарын эрхий, долоовор, дунд 
хуруугаар чимхэж барина. 

3. Гурав дахь алчуурыг баруун гарын ядам болон чигчий 
хуруугаар алгатай хавсарч барина.
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Алчуураа дээрх дарааллаар барьсныхаа дараагаар доор 
үзүүлсэн техникээр жонглёрдоно:
1. Баруун гарт буй нэг дэх алчуурыг зүүн мөр тушаа дээш нь 

шиднэ.
2. Алчуур дээш хийсэж байх агшинд зүүн гарт буй хоёр дахь 

алчуурыг баруун мөр тийш шидээд нэг дэх алчуураа барьж 
авна.

3. Хоёр дахь алчуурыг бууж ирэх хооронд баруун гар дахь 
гурав дахь алчуурыг дахин зүүн мөр рүү шиднэ.  

Эдгээр үйлдлийг дахин давтан хийнэ. Алчуурыг цээжин тушаа 
бууж ирэх үед шүүрч авна. Алчуурыг хоёр мөр рүү биш дээш 
нь шидсэн тохиолдолд алчуурууд хоорондоо мөргөлдөөд 
шүүрэхэд төвөгтэй болно.

Бөмбөгтэй жонглёр                                                            
(Хоёр бөмбөгөөр жонглёр хийх арга техник)
Жонглёрын зориулалт бүхий хоёр ширхэг бөмбөг шаардлагатай. 
Хоёр бөмбөгөө баруун, зүүн гарын алган дээр тавиад ижил 
түвшинд зэрэг дээш нь шидэж буцааж алган дээрээ барих 
байдлаар жонглёрдоно. 

Бөмбөгөө доор үзүүлсэн хэд хэдэн ялгаатай техникээр 
жонглёрдоно:
1. Баруун гарт буй бөмбөгийг зүүн мөр тийш дээш нь, зүүн 

гарт буй бөмбөгийг баруун мөр тийш дээш нь шидээд 
бөмбөгийг доош буухад ээлжлэн барьж авна.

Үндсэн барил

Шидэлтийн дараалал
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2. Баруун, зүүн гарт байгаа хоёр бөмбөгөө гадагш нь тойрог 
маягаар шидээд амжиж тосож авна. 

3. Хоёр бөмбөгөө ээлжээр дээш шиднэ. Эхлээд баруун гарт 
буй бөмбөгийг дээш шидээд тэр хооронд зүүн гарын 
бөмбөгийг баруун  гар руу шилжүүлээд  баруун гараар 
шидсэн бөмбөгөө зүүн гараараа тосож бариад дахин 
шилжүүлэх маягаар давтана. Бөмбөг мөргөлдүүлсэн 
тохиолдолд бөмбөг унана.   

Бөмбөг алчуураас хүнд учир дээрээс буух хугацаа нь хурдан 
байдаг тул нүүр, гарыг гэмтээж болзошгүй тул ажиллах техник, 
аюулгүй байдлыг сайтар тайлбарлана. 

Саваан жонглёр     
Зориулалтын саваа нэг, савааны иш хоёр ширхэг тус тус 
шаардлагатай.  

Дараах техникээр жонглёрдоно:
1. Савааны ишийг хоёр гартаа нэг нэгээр нь бариад, саваа 

модыг газарт босоогоор хоёр гарт байгаа саваа модны 
дунд байрлуулна. Биеэ урагш бөхийлгөнө. 

2. Хоёр гарт байгаа савааны ишээр саваа модны дээд тал 
руу зөөлөн цохиж савааг хоёр тийш савлах хөдөлгөөнд 
оруулна. 

3. Ингэж савлах хөдөлгөөнөө үргэлжлүүлэн биеийг аажмаар 
босоо байрлалд оруулан хоёр гараа дээш өргөх чиглэлээр 
савааг зөөлөн цохисон хэвээр дээш өргөнө. 
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Саваан жонглёрыг дээрхээс өөр хэлбэрээр бас хийж болно. 
Жишээ нь саваагаа хоёр гарын савааны ишин дээр хэвтүүлж 
тавиад хоёр гарт буй савааны ишээр хэвтээ саваа модыг дээш 
нь шидэж, буцаагаад хоёр гарт буй саваа модон дээр барьж 
авна. Ингэхдээ саваа модоо дээш нь эргэлттэй шиднэ. 

Саваагаар ганцаараа ба багаараа жонглёрдож болно. Саваа 
модоо хөлөн доогуураа гаргах, нурууны араар тойруулах, хоёр 
гарыг урагш зэрэгцүүлэн савааг хоёр гар дээр өнхрүүлэх зэрэг 
үйлдлийг зохиомжлон жонглёрдох боломжтой. 

Дамран жонглёр 
Жонглёрын дамар нь дамар, утсаар холбосон хоёр саваанаас 
бүрдэнэ. Дамраар наадахын тулд эхлээд хоёр савааг хоёр 
гартаа барин утасны дунд хэсэгт дамрыг хэвтүүлэх бөгөөд 
савааг ээлжлэн дээш татах хөдөлгөөнөөр дамрыг хөдөлгөнө. 
Энэ үйлдлийг олон дахин давтан хийж дамраа эрчилж өгнө. 
Ингэхдээ зүүн гараа хөдөлгөхгүй бөгөөд зөвхөн баруун 
гараараа саваагаа хөдөлгөж, дамраа эрчилнэ. Хоёр гараа 
хагас нугалсан, суга хавчсан маягтай, бие болон гараа сул 
чөлөөтэй байлгана. Дамраа хоёр тийш нь савлаж татаж өгнө. 
Дамар хэдий чинээ эрчтэй байна, дараагийн үзүүлбэрийг 
үргэлжлүүлэн хийхэд хялбар болно. 

Дамраар дараах үйлдлүүдийг хийж болно:
- Дамраа дээш  нь шидээд савааныхаа утсан дээр тосож 

авах
- Хөлөө өргөж дамран дээгүүр гаргах
- Дамраа утсан дээгүүрээ доороос дээш нь гүйлгэх
- Хоёр ишин дээгүүр гүйлгэх
- Хоорондоо дамраар харилцах
- Нэг утсан дээр хоёр дамраар жонглёрдох  

Алхам 7 Эхний өдрийн дүгнэлт, хэлэлцүүлэг
Бүх оролцогч тойргоор сууж эхний өдрийн үйл ажиллагаанд 
дүгнэлт хийн ярилцана. Мөн эргэлзээтэй, ойлгомжгүй зүйл, 
хийхэд хүндрэлтэй байсан циркийн дасгал техникийн талаар 
ойлголтоо нэгтгэн ярилцах боломжийг хүн бүрт өгнө. 
Оролцогчид мөн өөрийн хувийн туршлагаасаа хуваалцах 
боломжтой. Дүгнэлт ярилцлагын үр дүнд сургагч багш 
дараагийн өдрийн сургалтын бэлтгэл ажилд анхаарна.
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Бүлэг сэдэв 2
ЦИРКИЙН ДАСГАЛ ТЕХНИК БА 
ТҮҮНИЙ ҮНЭТ ЧАНАР

Зорилго Нийгэмшүүлэх циркийн сургалтаар дамжуулан циркийн 
үнэт зүйлийг таниулах, хүүхэд, залуусын хувийн ба нийгмийн 
хөгжлийг хэрхэн дэмжих тухай ойлголт, мэдлэгийг түгээнэ. 

Алхам 1 Бие халаах дасгал, тоглоом 
Оролцогчдыг идэвхжүүлэх, циркийн хэрэгсэлтэй ажиллахад 
бэлтгэх зорилгоор циркийн хэрэгсэлтэй бие халаах дасгал 
хийнэ.   

Заавар: Оролцогчдыг тойрог болгон зогсооно. Дасгалжуулагч 
багш оролцогч бүрийн баруун гарт цэцэгт савааны нэг ишийг 
бариулна. Дасгалжуулагч багшийн дохиогоор оролцогч 
бүр саваагаа баруун талд зогсож байгаа хүнд дээш хөөргөн 
шидэх байдлаар дамжуулна. Баруун талд зогсож буй оролцогч 
савааг зүүн гараараа авах бөгөөд дараа нь тухайн оролцогч 
савааг зүүн гартаа шилжүүлж барина. Дасгалжуулагч багшийн 
дохиогоор савааг дахин баруун талын хүнд шилжүүлнэ.  

Тойргийг гадагш харуулан зогсоож савааг дамжуулах байдлаар 
энэ дасгалыг мөн хийж болно. Түүнчлэн нэг оролцогч тус 
бүрт хоёр саваа өгч гараас гарт дамжуулах байдлаар дасгалыг 
хийнэ. Тойрог дотогш харж энэ дасгалыг хийж болно.

Алхам 2 Мэдээлэл
Үнэт зүйл 
Энэ ойлголтыг маш өргөн утгаар хэрэглэдэг. Жишээ нь бие 
хүний үнэт зүйл, байгууллагын үнэт зүйл, цаг хугацааны үнэт 
зүйл, бараа бүтээгдэхүүний үнэ цэнэ гэх мэт бидний заалгаж 
сурсан, бодож боловсруулсан, эрхэмлэж ирсэн хийгээд бүр 
хүлээн авахаас татгалздаг ч гэсэн “үнэт зүйл” хэмээн нэрлэдэг 
тэр зүйл ч орж болох юм. Гэвч энэ ойлголт нь цаг хугацаа, соёл 
иргэншил, нийгмийн хөгжлийг даган өөрчлөгддөг. Жишээлбэл 
дундад зууны үед хүүхэд, залууст зааж сургаж байсан эр зориг, 
хүч чадал гэх мэт нь хүний үнэт чанар нь өнөө цагт үнэ цэнээ 
алдаагүй боловч амин чухал чанарт тооцогдохгүй байна.  

Үнэт чанар гэдэг нь товчоор хэлэхэд аливаа зүйлд үнэлэлт 
дүгнэлт өгөх хэрэгсэл бөгөөд цаг хугацаа, соёл иргэншлээр 
зогсохгүй хүмүүсийн ялгаатай байдлаас шалтгаалан 
өөрчлөгдөж болох субьектив ойлголт юм.
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Цирк ба түүний үнэт чанар
Циркийн урлаг нь бусад төрлийн уран бүтээлийн нэгэн адил 
өөрийн гэсэн тодорхой үнэт чанартай байдаг. Цирк гэдэг үгийг 
сонсоход сахилга бат, циркийн тоглолт, аз туршилт, эр зориг 
төдийгүй баяр наадам, хөгжил цэнгэл, ид шид, дүрсгүйтэл, 
төсөөлөл, мөрөөдлийн тухай өөрийн эрхгүй бодогддог.

Нийгэмшүүлэх цирк хөтөлбөр нь оролцогчдын нөөц боломжид 
итгэх, сургалтын хэрэглүүр болох, циркээр дамжуулан 
суралцах, хөгжих боломжид итгэх итгэлийг бүрдүүлнэ. Мөн 
оролцогчийг бусадтай биш өөртэй нь харьцуулах, бүхэлд нь 
авч үзэх, тэдэнд циркийн сургалт бол өөртэйгээ болон өрөөл 
бусадтай, нийгэмтэй харилцах урам зориг, хүч, сэтгэлийн 
тэнхээ өгч чадна гэдгийг мэдрүүлэхэд чиглэгддэг.

Нийгэмшүүлэх цирк нь оролцогчдыг дараах байдлаар 
хөгжүүлдэг:
- Бие	бялдрын	хувьд:	Явган явуулах, тайвшруулах болон бие 

халаалтын дасгал хийх замаар уур омог, сэтгэл хөдлөлөө 
дарах, өөрсдийн санааг илэрхийлэх, аз сорих сонирхлыг 
нь өдөөх, бие бялдрын сул дорой, хязгаарлагдмал байдлыг 
олж таних, биеийн харилцаагаар энэрэнгүй, зөөлөн уур 
амьсгалыг мэдрүүлэх, анхаарлаа төвлөрүүлэх чадварыг 
хөгжүүлнэ. 

- Сэтгэл	 зүйн	 хувьд:	 Аажим урагшлах замаар айдсаа 
даван туулах, эрчимтэй туршлага хэрэглэх, тэдний уран 
сэтгэмжийг хөгжүүлэх, тоглох мэдрэмжийг сэргээх, бүтээлч 
байдлыг үнэлэх, мөрөөдлийг нь сэргээх, өөртөө итгэж, 
өөрөөрөө бахархах сэтгэгдэл төрүүлэх, хичээл зүтгэлээр нь 
үр дүнг тооцох, бахархал хүндэтгэлийг мэдрүүлэх, хүүхэд, 
залуусын нөөц, бололцоог хөгжүүлэх, санаа бодол, хүсэл 
мөрөөдлөө илэрхийлэх боломж олгох, шинэ авьяасыг нээн 
илрүүлэх, сахилга батын чухлыг ойлгуулах, боломжгүй 
зүйлийн талаар  үнэн зөв мэдээлэл өгнө.

- Нийгмийн	 хувьд:	 Багаар ажиллуулах замаар эв нэгдэл 
тогтоох, үүнийг өрсөлдөөнөөс дээгүүр тавих, өөрийг 
нь хүмүүст болон өөр бусад хүмүүст хэрэгтэй гэдгийг 
ойлгуулах, аливаад авах, гээхийн ухаанаар хандахад сургах, 
өөрсдийнхөө сул талыг илрүүлэх боломж олгох, авьяас 
билгийг нь улам хөгжүүлэх, нийгэмтэй харилцах, хүүхэд, 
залуусын талаарх нийгмийн хандлага болон нийгмийн 
талаарх хүүхэд, залуусын хандлагад эерэг өөрчлөлт 
авчирна. 
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Циркийн сургалтын дүнд хүүхэд, залуусыг дараах эрдэм, ур 
чадварт сургаж хөгжүүлэх боломжтой:
- Цуцашгүй зүтгэл – тууштай байдал, сахилга бат, тэвчээр 

хатуужил, анхаарлын төвлөрөлт, оролцоо 
- Бие махбод – боломж хязгаарыг нь хүлээн зөвшөөрч, 

хурд хүч, уян хатан байдал, биеийн тэнцвэр, хөдөлгөөний 
зохицуулалт, цагийн мэдрэмж

- Итгэл найдвар, эв нэгдэл – үнэнч шударга, тэгш байдал, 
харьяаллын мэдрэмж, хараат байдал, хүндэтгэл, хамтын 
ажиллагаа

- Тоглоом наадам – баяр хөөр, томоогүйтэл, уран сэтгэмж, 
мөрөөдөл, бүтээлч байдал 

- Аз туршилт – аз сорих, бусдад итгэж найдах, өөрийгөө 
ялах, зориг гаргах, боломжгүй үйлдэл хийх

Циркийн дасгал техник ба түүний үнэт чанар 
Тодорхой нэг үнэт чанар нь циркийн дасгал техниктэй 
холбоотой байдаг ч бусад үнэт чанарыг агуулдаг гэсэн үг биш 
юм. Тухайлбал эв нэгдэл, итгэл найдвар нь “пирамид” дасгалтай 
шууд холбоотой бөгөөд дасгал техникт бие махбод (тэнцвэр, 
хүч чадал, мэдрэмж) онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг.

Циркийн дасгал техникүүд нь  сургалтын үндсэн хэсэг болохоос 
гадна харилцаа үүсгэдэг. Тиймээс дасгалжуулагч багш болон 
нийгмийн ажилтан эдгээр үнэт чанаруудын харуул хамгаалагч, 
ажиглагч нь болно. 

Циркийн төрөл, хэрэгсэл, тэдгээрийн үнэт чанарын талаар 
оролцогчдод тайлбарлан, харилцан ярилцах бөгөөд 
шаардлагатай бол сургагч багш нар оролцогчидтой хамтран 
зарим төрлийг биеэр үзүүлж болно.

Акробат, тэнцвэр
Циркийн дасгал техникт хүний бие бялдар гол байр суурь 
эзэлнэ. Акробат нь хүнд бие махбодоо мэдрэх, агаарт хөдөлгөөн 
хийж сурах, өөрийгөө турших, хязгаарлагдмал байдлаа ойлгох 
боломжийг олгодог. 

Зарим хүүхдийн хувьд хүчирхийллийн улмаас бие нь өвдөж 
шаналсан байдаг тул дасгал сургуулилтын явцад нарийн 
мэдэрч, аюулгүй байдлыг хангана. Дасгалжуулагч багш дасгал 
хөдөлгөөнийг зохицуулахад анхаарах хэрэгтэй бол нийгмийн 
ажилтан кейс үйлчилгээ үзүүлэхэд  ажлаа чиглүүлнэ. Учир нь 
оролцогчийн бие циркийн урлагт эрхэм зүйлийн нэг бөгөөд 
уран сэтгэмж нь бие махбодоос салангид байх боломжгүй юм.
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Уран нугаралт
Уран нугаралт нь акробатын дасгалын төрөлд багтана. Оролцогч 
өөрийн биеийн боломж, чадавхийг ойлгож ухаарахад уран 
нугаралт тусалдаг. Уран нугаралт хүнээс цуцашгүй зүтгэл, 
шаргуу хөдөлмөр, тэвчээр хатуужил шаардана. Уян хатан 
чанарыг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ ертөнцийг ер бусын өнцгөөс 
харах боломжийг олгодог.

Пирамид
Пирамид нь эв нэгдэл, итгэл найдварыг билэгддэг. Энэ нь өөртөө 
итгэх, өрөөл бусдад итгэх, бусдын итгэл хүлээхэд сургана. Итгэл 
найдвар, хараат байдал, эв нэгдэл бүгд хоорондоо харилцан 
хамааралтай.  

Агаарын гимнастик
Агаарын гимнастик нь чөлөөт байдал, итгэл найдвар, салангид 
үүрэг, тоглолтын мэдрэмжийг төрүүлдэг.

Агаарын дүүжин нь модон хөлний нэгэн адил оролцогчид илүү 
ихийг харах боломж олгож, харааны багтаамжийг нэмэгдүүлдэг. 
Энэ нь агаарт дүүлэн нисэх хүүхэд насны мөрөөдөлтэй 
холбоотой төдийгүй агаарт дүүжигнэн савлуурдах бага насны 
тоглоомыг өөрийн эрхгүй санагдуулна.

Агаар, орон зайн тухай сонин содон мэдрэмж төрүүлдэг 
агаарын дүүжин нь бариулаас тавих, алхам холдох, буцах 
хөдөлгөөнөөс тогтоно. Энэ нь сэтгэл хөдлөл, мэдрэмж, айдас, 
баяр баясгалан гэх мэт сэтгэлийн хөдөлгөөнийг агуулна. 

Олсон дээрх тэнцвэр
Энэ нь тэвчээр хатуужил, анхаарал төвлөрөлт, хүч тэнхээ, 
хурдан гавшгай чанар, тэнцвэрийг хөгжүүлэх ид шидтэй.
Оролцогчийн хийж буй алхам бүр маш чухал бөгөөд хүнд, 
хэцүү хөдөлгөөн бүртээ тэнцвэрээ хадгалах ёстой. Урагшаа 
явахаас илүү ухрахад ойрхон цэг дээр зогсож байлаа ч ухрах 
зам үгүй. Учир нь олсон дээр араараа явах нь урагшлахаасаа 
маш төвөгтэй. Агаарын олс нь маш нарийн, төвөгтэй дасгалын 
тоонд ордог.

Нэг дугуйт буюу моносикл
Энэ нь тоглолт, хөгжөөн цэнгэл, дүрсгүйтэл, чөлөөт байдал, 
бие бялдар, хөдөлгөөн, тэнцвэрийг илэрхийлнэ. Нэг дугуйт 
нь унадаг дугуйны нэг төрөл бөгөөд хүүхдийн тоглоомоос 
эхлээд спортын сонгодог төрөл, тэр бүү хэл томоохон хотуудад 
тээврийн хэрэгсэл болтлоо хөгжсөн. Газартай харьцан наадах 
энэхүү төрөл нь оролцогчоос маш их хичээл зүтгэл шаарддаг. 
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Модон хөл
Өндөр, аварга том зүйл дээр тэнцвэрээ олох, агаарт өөрийгөө 
мэдрэх, улмаар тулгуур хөлнөөс унах, тэнцэх чадварыг 
илэрхийлнэ. 

Модон хөл дээр явахын онцгой зүйл гэвэл түүнийг хөндлөнгөөс 
харахад маш хэцүү мэт санагддаг. Гэвч нэг, хоёр цагийн 
дараа бусдын дэмжлэг авах юм уу, ямар нэг тулгуургүйгээр 
аль хэдийнээ явж чаддаг болсон байна. Магадгүй модон хөл 
дээрээ дээс тоглох хэмжээнд хүрээгүй ч гэлээ ямар нэг тусламж 
дэмжлэггүйгээр явж, тэнвэрийн чадвараа мэдэрч, өөрөөрөө 
бахархах болно.

Хөдөлгөөн зохицуулалт (жонглёр, дамар)
Хурдан, шалмаг хөдөлгөөн, зохицуулалт, анхаарал төвлөрөл, 
уйгагүй хөдөлмөр, тэвчээр хатуужил, өөдрөг сэтгэл, хошигнол, 
тоглоом наргианыг илэрхийлнэ. 

Жонглёр нь харьцангуй амархан мэт харагдах боловч чухамдаа 
маш төвөгтэй. Энэ нь бөмбөгийг агаараас унагаж сурах урлаг 
гэж хэлж болно. Унагах гэдэг нь хагас жонглёр юм. Мөн 
жонглёрт олон удаагийн давталт, анхаарал төвлөрөл ихээхэн  
чухал.

Бүлгээр тоглох тоглоом
Тоглоом, наргиан, томоогүйтэл, баяр баясгалан, аз туршилтыг 
илэрхийлнэ.

Циркийн сургалтанд хамрагдагч хүүхэд, залуусын ихэнх нь 
хүүхэд насны аз жаргалыг эдэлж чадаагүй байдаг. Тэд хүүхэд 
нас гэж юу байдгийг ч мэддэггүй, тэдний хүүхэд нас бусдад 
булаагдсан байдаг учир хэрхэн тоглодгоо ч мартсан байдаг. 
Тоглоом бол тэдний хүүхэд насыг эргүүлэн бэлэглэгч юм. 

Тоглоом нь юун түрүүнд аюул заналгүй, амар тайван орон зай 
буюу хүүхдүүд хэсэг бүлгээрээ нийлж хөгжилдөн тоглох орон 
зай, цаг хугацааг үүсгэдэг. Тоглоом тоглоход чөлөөт байдал, 
итгэл найдвар шаардлагатай бөгөөд үүнд зарим нэг шинэлэг 
зүйлийг оруулж өгөх хэрэгтэй.  

Аз туршилт ба түүнтэй адил зүйлийн тухайд тоглоом нь циркийн 
урлагт сургахад  хамгийн анхаарал татахуйц арга болдог. 
Оролцогч дахин тоглох, зугаатай байхын тулд аз туршиж 
эхэлдэг. Энэхүү тоглоомд маш олон зүггүйтэл, дүрсгүйтэл 
байх төдийгүй тоглоомын дүрмийг дагах, сахин биелүүлэхэд 
сургана. Энэ бол бусадтай харилцах хамгийн аюулгүй арга юм.
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Алхам 3 Нийгэмшүүлэх тоглоом, дасгал - “Бөмбөгөн зам” 
Оролцогчид хоорондоо дотносож, халуун дулаан, таатай 
орчныг бий болгох зорилготой тоглоом, дасгал юм. Циркийн 
жонглёрын жижиг бөмбөг 5-10 ширхэг буюу оролцогчдын 
тоогоор бэлтгэнэ.

Заавар: Оролцогчид хоорондоо гараа алдлан хэмжээ авч 
тойрог болж зогсоод, баруун гараа өргөнө. Дасгалжуулагч 
багш оролцогчдод эхлээд нэг бөмбөгийг дамжуулна. Бөмбөг 
авсан оролцогч нэрээ хэлээд гараа буулгана. Оролцогч хэнээс 
бөмбөг авч хэнд өгсөнөө сайн тогтоох бөгөөд нэг бөмбөгөөр 
туршиж үзсэний дараа бөмбөгийн тоог аажмаар нэмэгдүүлнэ. 

Дасгалжуулагч багш бөмбөгийг доороос хөөргөж шидэх 
техникийг зааварлана. Бөмбөгийг гараар базаж шууд шидэх, 
нөгөө хүн анхаараагүй үед бөмбөгийг шидэх, олон бөмбөг 
болсон тохиолдолд бөмбөгнүүд агаарт мөргөлдөж цаг алдах 
зэргээр алдаа гаргахаас болгоомжилно. Оролцогчид дасгалыг 
алдаагүй хийхийн тулд дээд зэргээр анхаарлаа төвлөрүүлэх 
бөгөөд дасгалжуулагч багшийн зааврыг сайн сонсоно. 

Алхам 4 Циркийн хэрэгсэлтэй ажиллах, дасгал, техникт 
суралцахуй – Тэнцвэрийн төрөл “Таваг” 

Саваа мод, сургалтын таваг тус бүр нэг ширхэг шаардлагатай.

1 2

3

4

5
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Сургалтын тавагны ёроолын тойрогт саваа модны үзүүрийг 
тогтооно. Эхлээд саваа модны доод үзүүрээс гараараа барин 
тавгийг эргэлдэх хөдөлгөөнд оруулна. Тавгийг савааны үзүүрт 
тогтвортой эргүүлсний дараагаар саваатай гарыг бүсэлхийгээр 
болон суган доогуураа тойруулах, духан дээрээ тавьж 
тэнцүүлэх, эргүүлсэн чигээрээ биеэрээ өнхрөх, тавгаа дээш 
шидээд буцааж саваа модныхоо үзүүрт тогтоох зэрэг үйлдлийг 
хийж гүйцэтгэнэ. 

Пирамид (Овоолго) 
Энэхүү дасгал нь багаар ажиллах, бусдад итгэх итгэл, эв 
нэгдэлтэй байх, бусдын өмнө хариуцлага хүлээх зэрэг чадварыг 
төлөвшүүлэхэд чиглэдэг. Пирамидыг хийхэд анхаарах гол зүйл 
нь аюулгүй байдал болон зөв техник юм.  

Дан дугуй 
Энэ төрөл нь оролцогчдоос анхаарал, тэвчээр, хөдөлгөөний 
эвсэл, хичээл зүтгэл шаардана.  

Дан дугуйн дээр явж сурахын тулд дугуйныхаа эмээл дээр сайн 
сууна. Суухдаа нуруу тэгш, чангалсан байдалтай байна. Хоёр 
хөлөө дөрөөн дээр тавиад  урагш, хойш савна. Энэ үйлдлийг 
маш удаан, олон дахин давтаж хийх бөгөөд эхний удаад ямар 
нэг юмнаас барьж дэмжлэг авна.   
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Аажмаар дэмжлэггүйгээр явах бөгөөд сурсан үедээ тойргоор 
явах, сүлжиж явах, үсрэх болон дугуйн дээрээ жонглёрдож 
болно. Анх сурч байгаа үед унаж бэртэх магадлалтай байдаг 
тул маш болгоомжтой байх хэрэгтэй. 

Алхам 6 Хоёр дахь өдрийн дүгнэлт, хэлэлцүүлэг 
Бүх оролцогч тойргоор сууж хоёр дахь өдрийн үйл ажиллагаанд 
дүгнэлт хийн ярилцана. 

Мөн эргэлзээтэй, ойлгомжгүй зүйл, хийхэд хүндрэлтэй байсан 
циркийн дасгал техникийн талаар ойлголтоо нэгтгэн ярилцах 
боломжийг хүн бүрт өгнө. 

Оролцогчид мөн хувийн туршлагаасаа хуваалцах боломжтой.

Дүгнэлт ярилцлагын үр дүнд сургагч багш дараагийн өдрийн 
сургалтын бэлтгэл ажилд анхаарна. 
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Бүлэг сэдэв 3
СУРГАГЧ БАГШИЙН ҮҮРЭГ, ЁСЗҮЙ

Зорилго Сургагч багш тус бүрийн ажил үүргийн хүрээ хязгаар, ёсзүйн 
нийтлэг дүрмийн талаар зохих ойлголт өгөх, үүнийг сургалтын 
туршид мөрдлөг болгон ажиллах чадвар олгоход чиглэнэ.   

Алхам 1 Бие халаах дасгал, тоглоом - “Биеэ янз бүрийн байрлалд 
оруулан алхах” 
Оролцогчдыг идэвхжүүлэх, биеийн янз бүрийн байрлалыг 
нээн илрүүлэх, сонсох чадварыг хөгжүүлэх зорилготой.

Заавар: Дасгалжуулагч багш шалан дээр тодорхой зай зурж 
тэмдэглээд оролцогчдод тэр зайнаас гарч болохгүйг хэлнэ. 
Хөгжмийн аянд оролцогчид зурсан зайн дотор хоорондоо 
аль болох ойрхон алхана. Хөгжим дуугарч байгаа л бол тэд 
алхсааар байх ёстой. Ая зогсоход бүгд байсан байрандаа 
хөшөө болж хөдөлгөөнгүй зогсоно. Хөгжим дуугарч эхлэхэд 
дахин алхаж эхэлнэ. Энэ дасгалыг хэд хэдэн удаа хийж үзээд 
оролцогчид хөдөлгөөнгүй зогсох үед дасгалжуулагч багш 
дахин хоёр үйлдлийг нэмж хийлгэнэ. Үүнд:

- Хөгжмийн аянд тодорхой хөдөлгөөнийг түүнд тохирох 
ямар нэгэн дуу авиатай хийж үзүүлнэ. Жишээ нь хоёр 
гараа дээш өргөж “Ура” гэж хэлэх гэх мэт. Хөгжим 
зогсоход бүгд дээрх хөдөлгөөнийг хэлсэн үгтэй нь 
давтан хийнэ.

- Ая зогсоход сургагч багш алгаа ташиж дохио өгнө. 
Ингэхэд бүх оролцогч дээш үсрээд буухдаа ямар 
байрлалд байсан, тэр чигтээ хөдөлгөөнгүй болж 
зогсоно. Хөгжим дуугарахад үргэлжлүүлэн ажиллана.

Дээрх дасгалыг хэдэн ч удаа давтан хийж болно. Дасгалжуулагч 
багш хэд хэдэн хөдөлгөөнийг янз бүрийн үг, авиатай хослуулах 
маягаар уг дасгалыг цааш нь хөгжүүлж болно.

Санамж: Энэ дасгалыг хийхдээ оролцогчид эргэн тойрноо 
харж, тэнд байгаа бусад хүмүүсийг мэдрэх буюу харааны тусгал 
болон ойр орчноо харах чадвараа хөгжүүлэх ёстой. Түүнчлэн 
хөгжим удаан бол удаан, хурдасвал хурдан, цоглог аянд 
эрчимтэй, баяр баясгалантай хөдлөх гэх зэргээр хөгжмийн 
аянд хөдөлгөөний хэмнэл, байдлаа тохируулах ёстой.
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Алхам 2 Мэдээлэл
Нийгмийн ажилтны үүрэг
“Нийгэмшүүлэх	 цирк”-ийн	 нийгмийн	 ажилтны	 гол	 үүрэг	 нь	
зорилтот	 бүлэгт	 циркийн	 хичээлийг	 амьдралын	 сургамж	
болгоход	туслах	замаар	тэдний	хөгжлийг	дэмжих	явдал	юм.

Нийгмийн ажилтны хамгийн эхний үүрэг нь “Нийгэмшүүлэх 
цирк” сургалтын бэлтгэлийг хангах явдал. Энэ нь оролцогчдыг 
сонгох, сургалтын байр олох, төлөвлөгөө гаргах зэрэг багтана. 

Нийгмийн ажилтан сургалтын туршид дараах үүрэг гүйцэтгэнэ:
- Оролцогчидтой харилцаа холбоо тогтоох
- Оролцогч бүрийн тэгш оролцоог хангах
- Сургалтаар дамжуулан оролцогчдын өөртөө итгэх итгэлийг 

сайжруулах, сэдэлжүүлэх, идэвхижүүлэх 
- Нийгмийн ажлын үйлчилгээг үзүүлэх
- Оролцогчдын өөрчлөлт, хөгжлийн үнэлгээг хийх (бүртгэл, 

үйл явцын ажиглалт, ярилцлагын тэмдэглэл хөтлөх, 
нийгмийн ажлын нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, үйлчилгээ 
үзүүлэх төлөвлөгөө, гарч буй өөрчлөлтийг тэмдэглэх, 
бие махбод болон сэтгэл зүйд гарч буй өөрчлөлтийг 
үнэлэх төрөл бүрийн сорил, тест, кейс хаах зэрэг бүхий л 
мэргэжлийн үйл ажиллагаа) 

- Сургалтад оролцогчдын гэр бүлтэй харилцаа холбоо 
тогтоон, хамтарч ажиллах 

Сургалтын явцад нийгмийн ажилтан болон оролцогчдын 
хооронд итгэлцэл бий болох нь “Нийгэмшүүлэх цирк”-ийн 
сургалтыг үр дүнд хүргэх нэгэн том суурь болдог. 

Дасгалжуулагч багшийн үүрэг
“Нийгэмшүүлэх	 цирк”-ийн	 дасгалжуулагч	 багш	 нь	 оролцогчдод	
циркийн	 урлагаас	 заах	 үүрэгтэй	циркийн	мэргэжлийн	жүжигчин	
юм.	 Тэрээр	 үр	 дүнгээс	 илүүтэй	 оролцогчийн	 хүчин	 зүтгэлийг	
үнэлэхэд	ач	холбогдол	өгөх	хэрэгтэй.

Дасгалжуулагч багш нь дараах үүргүүдийг хүлээнэ:
- Оролцогчдын чадвар, чадавхи, боломж, нөөц, хүсэл 

сонирхол, нас, хүйс, биеийн онцлогт тохирсон дасгал, 
хөдөлгөөн, циркийн техникт сургах

- Оролцогчдын сонирхлыг татах, сургалтад тэгш татан 
оролцуулах

- “Нийгэмшүүлэх цирк” сургалтын аргазүйг түгээн 
дэлгэрүүлэх, сурталчлах талаар санаачилгатай ажиллах
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- Сургалтын өмнө болон явцад, мөн төгсгөлд оролцогчдын 
урт, өндөр, бие махбодийн чийрэгжилтийн түвшинг 
тогтоон өөрчлөлтийг хэмжихэд нийгмийн ажилтантай 
хамтран ажиллах 

- Хамтран ажиллаж буй байгууллагын соёлыг хүндэтгэх, 
төлөвлөгөөний дагуу ажиллах, цаг баримтлах, шаардлагатай 
бүхий л харилцаа холбоо тогтоох, уг сургалтын тасралтгүй 
байдлыг хангахад анхаарах   

Нийгмийн ажилтан, дасгалжуулагч багш нь суралцагчидтайгаа 
харилцахдаа тогтвортой, найдвартай байдлыг харуулах нь 
хамгийн чухал юм.  

Ёсзүй, ёсзүйн дүрэм
Ёсзүйн	тухай	ойлголт	нь	өргөн	хүрээтэй	бөгөөд	тодорхой	нөхцөл	
байдалд	 ямар	 нэгэн	 үйлдлийг	 өөрийгөө	 болон	 бусдыг	 хүндэлсэн	
байдлаар	 хэрхэн	 зөв	 хийхийг	 зааж	 зөвлөдөг	 ёс	 суртахууны	
зарчмуудын	цуглуулга	юм.

Ёсзүй  нь тухайн цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран 
өөрчлөгдөж байдаг бөгөөд нөхцөл байдал бүрт тохирсон 
шийдлийг гаргахад тусалдаг зүйл. 

Ёсзүйн дүрэм нь “Нийгэмшүүлэх цирк”-ийн сургагч багш нарт 
зориулан сургалтын ямар үед ямар зан байдал үзүүлэх, мөн 
ажиллаж буй соёлын нөхцөлдөө тохируулан биеэ хэрхэн зөв 
авч явах тухай нийтлэг заавар, зан үйлийн дүрэм, нэгдсэн 
удирдамж юм. Ёсзүйн дүрэм нь дараах түлхүүр зарчмуудад 
үндэслэсэн байдаг: 
- Чадвар дадал
- Шударга байдал
- Хувь хүний хариуцлага
- Соёл уламжлалд хүндэтгэлтэй хандах
- Нийгмийн хариуцлага
- Бие болон сэтгэл санааны аюулгүй байдал
- Багийн ажиллагаа
- Байгууллагатай харилцах харилцаа

Зөрчлийн менежмент

Зөрчил	гэж	юу	вэ?	Үүнийг	энгийнээр	тайлбарлавал	хоёр	хүн	эсвэл	
хоёр	ба	түүнээс	дээш	багийн	хооронд	зорилго,	төсөл	хөтөлбөр,	
нөөц	бололцоо,	зан	авир,	ялгаатай	үзэл	бодол,	сонирхол,	хандлага	
зэргээс	үүдэн	гарсан	маргааныг	хэлнэ.
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Зөрчил нь нийгэм дэх амьдралын зайлшгүй нэг хэсэг. Хүмүүс 
нэг нэгэнтэйгээ харилцаанд орж эхлэнгүүт л зөрчилдөөн гарч  
эхэлдэг. Зөрчилтэй нөцөл байдлыг сөрөг зүйл гэж хүлээн авах 
шаардлагагүй, харин энэ нь зарим үед өөрчлөлт болон бүтээн 
байгуулалтын хүчтэй хөдөлгүүр нь болж чаддаг. 

Сургагч багш нар хувь хүмүүс болон баг хоорондын зөрчилтэй 
тулгарах нь түгээмэл. Энэхүү зөрчлүүд нь дараах гурван нөхцөл 
байдлын нэгд нь илэрч байдаг. Үүнд: 
- Сургагч	багш	болон	оролцогч	хоорондын		зөрчил: Ялгаатай 

орчин нөхцлөөс ирсэн оролцогчидтой ажиллахад гарах зан 
үйлийн зөрчил. Энэ нөхцөлд бүлгийн үйл ажилллагааны 
хэвийн байдлыг хангахад сургагч багш нь багийн 
менежментийн стратеги хэрэглэх эсвэл оролцогчидтой 
биечлэн уулзаж зөрчлийг шийдвэрлэх ёстой.

- Сургагч	 багш	 хоорондын	 зөрчил: Нийгмийн ажилтан, 
дасгалжуулагч багш нар нь өөр өөрсдийн үүргийн талаар 
хувийн үзэл бодол, арга барил, хандлагыг илэрхийлэх 
бөгөөд өөрийн санааг бүрэн зөв гэдэгт хэт итгэлтэй 
байснаас зөрчил үүсдэг. Энэхүү зөрчлийг үзэл бодол, 
хандлагаа нийцүүлэх арга замаар намжаах нь чухал. 

- Байгууллагатай	 зөрчилдөх: Үйл ажиллагааны цар хүрээ, 
гүйцэтгэх даалгавар, хувь хүний үүрэгтэй хамааралтайгаар 
үүссэн тодорхой бус байдлаас болж байгууллагатай зөрчил 
гарч болно. Зөрчлийг арилгах аливаа механизм байхгүй 
бол зөрчил хурцдах байдалд орно.   

Нийгмийн ажилтан, дасгалжуулагч багш, сургалтад оролцогч 
болон хамтрагч байгууллагуудын гишүүд хоорондын ялгаатай 
байдал ч зөрчилдөөнд хүргэж болно. Тиймээс ёсзүйн дүрэм 
нь зарим болзошгүй зөрчилдөөнийг эхлэхээс нь өмнө 
намжаахад тустай. 

Алхам 3 Ярицлага/Хэлэлцүүлэг
- Нийгмийн ажилтны сургалтын туршид гүйцэтгэх үүрэг, 

хүлээх хариуцлага нь сургалтыг амжилттай зохион 
байгуулах үндэс болох тухай

- Дасгалжуулагч багш оролцогчдын хэрэгцээ, хөгжлийн 
түвшинг харгалзан сургалтаа зохион байгуулахад 
шаардагдах ур чадвар, туршлага, нөөцийн тухай

- Сургалтыг зохион байгуулах үед учирч болох зөрчил, 
түүнийг эерэгээр шийдвэрлэх тухай
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Алхам 4 Дасгал, тоглоом – Кейс даалгавар
Оролцогчдыг дөрвөн багт хуваах бөгөөд бүр доор өгсөн 
дөрвөн чиглэлийн хүрээнд кейс гаргана:  
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллах ёсзүйн хэм 

хэмжээ
- Гэр бүлийн халамж хамгаалал дутагдсан хүүхдүүдтэй 

ажиллах ёсзүйн хэм хэмжээ
- Хүчирхийлэл дарамтад өртсөн хүүхэдтэй ажиллах ёсзүйн 

хэм хэмжээ
-  Зан байдлын өөрчлөлттэй хүүхэдтэй ажиллах ёсзүйн хэм 

хэмжээ

Баг бүр гаргасан кейстээ дүн шинжилгээ хийж, дараах 
чиглэлээр ярилцана: 
- Дээрх кейс тохиолдлуудтай ажиллахад нийгмийн ажилтан, 

дасгалжуулагч багшид тавигдах ёс зүйн хэм хэмжээ, учирч 
болох бэрхшээлийн тухай

- “Нийгэмшүүлэх цирк” сургалтаар дамжуулан оролцогчдын 
гэр бүлийн халамж хамгаалллын нөхцлийг сайжруулахын 
тулд багаар хэрхэн хамтран ажиллах тухай

Алхам 5 Циркийн хэрэгсэлтэй ажиллах дасгал техникт 
суралцахуй – Үсрэлт 
Үсрэлтийн өнхрөлт, дээстэй ажиллах арга техникийг 
дасгалжуулагч багшийн зааврын дагуу аюулгүй байдлыг 
ханган ажиллана.

Алхам 6 Гурав дахь өдрийн дүгнэлт, хэлэлцүүлэг
Бүх оролцогч тойргоор сууж эхний өдрийн үйл ажиллагаанд 
дүгнэлт хийн ярилцана. Мөн эргэлзээтэй, ойлгомжгүй зүйл, 
хийхэд хүндрэлтэй байсан циркийн дасгал техникийн талаар 
ойлголтоо нэгтгэн ярилцах боломжийг хүн бүрт өгнө.

Оролцогчид хувийн туршлагаасаа хуваалцах боломжтойгоос 
гадна цаашид өөрсдийн сургалтын аргазүй, онцлогт тохируулан 
хэрхэн ашиглахаа харилцан ярилцана. 
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Бүлэг сэдэв 4  
“НИЙГЭМШҮҮЛЭХ ЦИРК” СУРГАЛТЫГ  
ЗААХ АРГА БАРИЛ

Зорилго “Нийгэмшүүлэх цирк” сургалтын хандлага, арга барил нь 
оролцогч бүрийг  тэгш хамруулах чиглэсэн байхаас гадна 
сургалтын үйл явц үр дүнгээс илүү чухал гэдгийг ойлгуулахад 
оршино.

Алхам 1 Бие халаах дасгал, тоглоом – “Бөмбөг дамжуулах тоглоом” 
Энэ нь хөдөлгөөний эвслийг сайжруулах, биеийн янз бүрийн 
хэсгийг халаах зорилготой. Уг тоглоомд янз бүрийн хэмжээтэй 
аль болох олон бөмбөг шаардагдана. 

Заавар: Оролцогчдыг тойрог болгон зогсооно. Оролцогчид 
бие биедээ тогтмол хурдаар бөмбөг шидэж дамжуулах ёстой. 
Дараах зааврыг мөрдөнө:
- Оролцогчдын нэг нь бөмбөгийг хоёр гараараа дээр 

доороос нь хавчин барьж баруун талын хүн рүү дамжуулан 
тоглоомыг эхлүүлнэ. Дараагийн хүн бөмбөгийг хоёр 
бөөрнөөс нь барьж авах бөгөөд цааш дамжуулна. Гурав 
дахь хүн бөмбөгийг дээр, доороос нь хавчин барьж аваад 
цааш дамжуулна. Тоглоомын зааврыг бүгд ойлгосны дараа 
бөмбөгийн тоог нэмнэ. 

- Оролцогчид нэг эгнээ болж шил шилээ харан зогсоно. 
Эхний хүн бөмбөгийг аваад хүзүүн дээрээ тавиад нуруу 
руугаа доош өнхрүүлэхэд ар талын хүн барьж авна. Үүнд 
хоёр хөдөлгөөн (хүзүүн дээрээ тавих, доош өнхрүүлэх) 
хийж байгааг анхааруулах хэрэгтэй. 

- Тоглогчид  хоорондоо 1,5 метрийн зайтай сууна. Эхний 
тоглогч бөмбөгийг хөлөөрөө хавчиж аваад хажуугийн 
хүнд дамжуулна. Бөмбөгийг авсан хүн мөн хөлөөрөө 
барьж аваад цааш дамжуулна. Энэ хувилбар илүү төвөгтэй 
боловч гэдэсний булчинг чангалах маш сайн бөгөөд 
зугаатай арга юм. 

- Тоглогчид нэг эгнээ болон шил шилээ харан зогсоно. Эхний 
хүн бөмбөгийг аваад хоёр хөлийнхөө завсраар арынхаа 
хүнд шилжүүлэх бөгөөд дараагийн хүн толгойныхоо 
дээгүүр гурав дахь хүнд шилжүүлэх гэх мэтээр үргэлжилнэ. 
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- Тоглогчид мөрөө нийлүүлэн нэг эгнээ болон гар болон 
гарын алгаа дээш харуулан зогсоно. Багш бөмбөгийг эхний 
тоглогчийн гар дээр тавихад тэрээр цааш дамжуулна.  
Бөмбөгийг барилгүй зөвхөн алган дээрээ тэнцвэрийг нь 
олж тогтооно.  

Алхам 2 Мэдээлэл 
“Нийгэмшүүлэх цирк” сургалтын арга барил
“Нийгэмшүүлэх цирк” сургалтын гол арга барил нь 
суралцагчиддаа циркийн урлагаар дамжуулан нөөц боломжоо 
нээхийг санал болгодогоороо бусад сургалтаас ялгардаг. 
Өөрөөр хэлбэл энэхүү аргазүй нь хүндэтгэлтэй, найдвартай, 
хөгжилтэй суралцах орон зайгаар хангадаг. Энэ нь суралцах 
явцдаа өөрсдийгөө шинээр харах, суралцах чадвартай гэдгээ 
ойлгон, ирээдүйгээ сайн сайхнаар төсөөлөх чадамжийг 
олгодог бие махбодийн болон сэтгэл зүйн орон зай юм.

Нийгэмшүүлэх циркийн аргазүйд суралцах нь оролцогчдын 
нийгэмших чадвар, бүтээлч, өөртөө итгэлтэй байдал, түүнчлэн 
бие бялдрын хувьд давуу байдлаа хөгжүүлэхэд нь туслах 
дэвшилттэй, зохистой сорилтуудыг олгодог. 

“Нийгэмшүүлэх цирк” сургалтын арга барил нь дараах 
онцлогтой: 
- Туршилтаар	суралцах: Аливаа техникийг хийж турших нь 

түүнийг сурах гол арга зам юм.  
- Бодит	нөхцөлд	тулгуурлан	суралцах:	Сурч буй зүйлийнхээ 

утга учир, ач холбогдол, хэрэгцээг ойлгосноор хурдан 
суралцдаг. Эдгээр ойлголтод тулгуурлан оролцогчдыг 
бодит орчинд оруулан тухайн нөхцөлд тулгуурлан сургадаг. 

- Хамтран	 ажиллаж	 суралцах: Энэхүү арга нь харилцан 
дэмжих зарчимд тулгуурлана. Өөрөөр хэлбэл оролцогч 
бусдадаа туслах, мөн олон нийтийн үйл ажиллагаанд 
хамрагдах ёстой. Үйл ажиллагааны явцад үүссэн аливаа 
бэрхшээлийг багаараа хэлэлцэх, түүндээ шүүмжлэлтэй 
хандах, идэвхитэй оролцоотой байх нь сурсан зүйлийг 
илүү үр дүнтэй болгодог. 

- Стратегитай	 суралцах: Энэ нь сурах үйл явцад оюуны 
хөгжлийг голлон анхаардаг. Багш юуны өмнө суралцагчийн 
өмнөх мэдлэгийн түвшинг тогтоож, мэдлэгээ үр дүнтэй 
хэрэглэж байгааг батлахын тулд ой санамжийг нь сайн 
ашиглана. 

- Шүүмжлэлт	 сэтгэлгээ: Энэ нь шийдвэр гаргах чадвар, 
нийгмийн хариуцлагыг идэвхижүүлэх сургалтын арга 
юм. Энэ арга нь асуудлыг олон талаас нь харж, харилцан 
дэмжсэн эрх тэгш харилцааг бий болгодог.
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Сургалтаа үр өгөөжтэй болгохын тулд арга барилаа бодит 
мэдлэгтэй холбож, шинэ чиг хандлагыг эрэлхийлэн бүтээлч 
байх зайлшгүй шаардлагатай. 

“Нийгэмшүүлэх	 цирк”	 сургалтын	 аргазүй	 нь	 хүүхэд	 бүрийг	
сургалтад	тэгш	хамруулж,	үйл	явцыг	үр	дүнгээс	илүү	чухалчилсан	
нийгмийн	 ажилтан	 болон	 дасгалжуулагч	 багшийн	 хамтарсан	
сургалтын	арга	барилыг	дэмждэг.

Сургалтын оролцогч
Сургалтад оролцогч гол бүлэг нь эрсдэл бүхий хүнд нөхцөлд 
буй хүүхэд, залуус юм. Тэд нийгэм-эдийн засгийн болон 
нийгэм-сэтгэлзүйн маш хүнд нөхцөлд байдаг гэж үздэг. 

Сургагч багш 
Бүхнийг хэрхэн хийдгийг мэдэх албагүй, харин олон талт сургалт 
явуулж, аливаа зүйлд зохицож чаддаг байхын тулд өөрийнхөө 
ур чадварыг байнга хөгжүүлж байх шаардлагатай. Өөрөөр 
хэлбэл өөртөө байнга асуулт тавьж, өөр шинэ нийгэмшүүлэх 
тоглоом болон бүтээлч дасгалуудыг  эрж хайх,  уншиж судлах, 
сурах хэрэгтэй юм. 

Сургалт зохион байгуулах үйл явц
Сургалтыг амжилттай зохион байгуулах нь чанартай 
төлөвлөлтөөс эхэлнэ. Юуны өмнө оролцогчдын хүсэл 
сонирхол, баяр баясгаланг бий болгодог циркийн урлагийн 
амтыг мэдрүүлж, тэднийг хөгжөөх бус харин ямар нэгэн зүйл 
хийж гүйцэтгэснийг нь мэдрүүлэхийн төлөө үйл ажиллагаагаа 
чиглүүлэх хэрэгтэй. 

Сургалтыг зохион байгуулахдаа хэд хэдэн зүйлийг анхаарах 
шаардлагатай: 
- Оролцогчийн уян хатан чанарыг хөгжүүлэх дасгал тоглоомд 

тодорхой цаг гаргах, тэдний бие махбодийн мэдрэмжийг 
хөгжүүлэх бусад тоглоомын аргыг байнга сэдэх

- Сургалтын туршид аюулгүй байдлыг тогтмол анхаарч 
ажиллах. Юуны өмнө байр орчны аюулгүй байдал (шал 
халтиргаатай эсэх, янз бүрийн хурц үзүүртэй зүйл байгаа 
эсэх, матрас хананд хэт ойрхон байгаа эсэх, дасгал хийж 
байгаад хоорондоо мөргөлдөх аюул байна уу гэх мэт)

- Бие халаалт бол хамгийн чухалд тооцогддог гэдгийг маш 
сайн анхаарах

- Дасгал техникийн аюулгүй байдлын үүднээс циркийн 
аливаа дасгалыг хосоор болон бүлгээр хийлгэхийг хичээх 
(зөв унаж сурах хүртэл ганцааранг нь тэнцвэрийн дасгал 
хийлгэхгүй байх  гэх мэт)
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- Материал хэрэгсэлтэй ажиллахад учирч болох эрсдлээс 
байнга урьдчилан сэргийлэх 

- Дасгалжуулагч багш нь оролцогч бүрийг хариуцаж 
ажилладаг тул нэгэн зэрэг бүгдийг хянах боломжгүй тул 
нийгмийн ажилтан бусад оролцогчийн аюулгүй байдлыг 
хангахад туслах 

Сургалтын эхэнд бие халаалтын дасгал болон бүх оролцогчийг 
хамруулсан тоглоомыг зайлшгүй хийх нь тун чухал. Сургалтын 
эцэст тайвшруулах дасгал хийлгэхээс гадна тухайн хичээлд 
үнэлэлт дүгнэлт өгч, зан үйлийн өөрчлөлтийг хэмжиж болно. 

Сургалтыг	төлөвлөх	нь	үйл	ажиллагааны	дараалал,	цаг	хугацаа,	
шаардлагатай	нөөц,		материалыг	тодруулдаг	учраас	сургалтын	
үр	өгөөжийг	сайжруулахад	тун	чухал	юм.

Хамтран ажиллах арга барил
Нийгмийн ажилтан болон дасгалжуулагч багш нь багаар 
хамтран ажиллаж, хамгийн сайн үр дүнд хүрэхийн тулд дараах 
долоон хүчин зүйлд тулгуурлах хэрэгтэй: 
1. Тоог хязгаарлах
2. Хамаарах мэдрэмжийг бий болгох
3. Хувь хүний хүчин чармайлтыг дэмжих
4. Эв нэгдийг хадгалах
5. Нэгдмэл зорилгод чиглэх
6. Эцэс хязгаарыг хүлээн зөвшөөрөх
7. Бүтцийг бий болгох 

Бүлгийн менежмент
Нийгмийн ажилтан болон дасгалжуулагч багш хослон заах 
аргазүйд суурилан оролцогчдын багийг аажмаар дэмжин 
хөгжүүлэх, хариуцлагатай байх зан үйлд сургах явдал юм. 
Иймд сургалтын агуулгыг оновчтой тодорхойлох, төлөвлөх, 
сургагч багш болон оролцогчид хоорондоо мэдлэг, чадвар, 
туршлагаа солилцох боломжийг бүрдүүлэх, оролцогчдын 
хүсэл сонирхол, харилцаа, зан үйлд мэдрэмжтэй хандах, 
багаар ажиллах чадварыг дэмжинэ.   
Агуулга: Дасгал хичээл, үзэл санаагаа зөвөөр илэрхийлж бүх 
гишүүдэд ойлгуулахад анхаарна. Үүний тулд дараах зүйлийг 
хийнэ: 
- Агуулгыг тогтоох
- Агуулгыг бүгдэд хүртээмжтэй болгох
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- Зөвшилцөл бий болгох
- Олж авсан мэдлэг, сургамж, санал онолыг нэгтгэн дүгнэх

Дүрэм журам: Арга барил, дүрэм журам нь тодорхой байж, 
багийн бүх гишүүд хүлээн зөвшөөрсөн байх ёстой. Үүний тулд 
дараах нөхцлийг бүрдүүлнэ:
- Хамтын оролцоог хөхүүлэн дэмжих
- Асуудал хурцдах үед тухайн байдлыг дарах
- Цагийн зохицуулалт хийх
- Хувь хүний оролцоог дэмжих 

Багийн уур амьсгал: Багийн гишүүдтэй илэн далангүй 
яриа өрнүүлэх, гишүүдийн зан үйлийн ялгааг ойлгох замаар 
нааштай, эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлнэ. Үүний тулд дараах 
нөхцлийг бүрдүүлнэ: 
- Оролцогчдын хувийн амьдралд сонирхол хандуулснаар 

тэднийг найрсгаар угтан авах
- Албан болон албан бус үед амар амгалан байдал, эв санааг 

хөхүүлэн дэмжих
- Янз бүрийн харилцааны байдалд бодитой хандах
- Бэрхшээл, дургүйцлээ илэрхийлэх

Алхам 4 “Нийгэмшүүлэх  цирк” сургалтын тоглоомын  аргууд 
“Нийгэмшүүлэх цирк” сургалтын тоглоом нь оролцогчдын 
багаар ажиллах, бие биедээ итгэх, хамтаар шийдвэр гаргах ур 
чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэдэг.

1) Нисдэг хивс
Баг дотор итгэлцэл бий болгох, өгсөн даалгаврыг багаараа 
хамтран гүйцэтгэх чадвар олгох зорилготой. 

Заавар: 
- Оролцогчид шалан дээр нуруугаараа хэвтэнэ. 
- Эхний хүн хөлөө хойш нь харуулж, дараагийн хүн урагш 

харуулж толгойгоо нийлүүлэн хэвтсэн байх ёстой. 
- Оролцогчид алгаа дээш харуулан гараа өргөж “хивс” хйинэ.   
- Оролцогчдын нэг нь хүмүүсийн гар дээр нуруугаараа 

хэвтэх бөгөөд түүнийг гар дээрээ дамжуулан унагалгүй 
эгнээний төгсгөлд аваачина. 

- Ахлагч төгсгөлд нь байж аялагчийг тосож авна. 
- Аялагч эгнээний төгсгөлд очиж байрлахад 2-р хүн “нисдэг 

хивсэн” дээрх аялалдаа гарна.
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Хувилбар: Аялагчийг буцаах маягаар дээрх дасгалыг давтаж 
болно.

2) Мэдээ дамжуулах
Бусадтай харьцаж сурах, бүлгийн ажлыг эрчимжүүлэх, мэдээ 
хүлээн авч, дамжуулах чадварыг хөгжүүлэх зорилготой. 
Оролцогч бүрт нүдээ боох алчуур өгнө.  

Заавар: 
- Оролцогчдын гар гараас нь бариулан тойрог болгон 

суулгана. 
- Оролцогчид морзын кодоор бие биедээ мэдээ дамжуулна. 
- Багшийн дохиогоор бүгд нүдээ бооно. Ингээд эхний хүн 

мэдээ дамжуулах бөгөөд үүнийгээ үгээр биш хөдөлгөөнөөр 
илэрхийлнэ. Ингэхдээ алгаараа нөгөө хүнийхээ гарыг 
хурдан, удаан, хурдан дарж түлхэх гэх мэт дараалсан гурван 
хөдөлгөөн хийнэ. 

- Хүлээн авсан хүн дараагийн хүндээ мөн адил мэдээг 
дамжуулж тойрог дуустал үргэлжилнэ. 

- Сүүлийн хүн мэдээгээ багшид зөв дамжуулбал тоглоом 
амжилттай болсныг гэрчилнэ. 

Хувилбар: Хэрэв хоёр удаа мэдээг амжилттай дамжуулбал 
дараагийн мэдээг тойргийн хоёр тал руу нэгэн зэрэг дамжуулах 
байдлаар үргэлжлүүлж болно.  

Алхам 5 Циркийн хэрэгсэлтэй ажиллах, дасгал техникт суралцахуй
Өмнө танилцуулсан циркийн төрөл хэрэгслүүдтэй давтан 
ажиллах замаар техник,  ур чадвараа хөгжүүлэх боломжийг 
оролцогчдод олгоно.

Алхам 6 Дөрөв дэх өдрийн дүгнэлт, хэлэлцүүлэг 
Оролцогчид тойргоор сууж өдрийн сургалтын үйл ажиллагаа, 
арга техникийн талаар сэтгэгдлээ илэрхийлж, харилцан 
ярилцана. Дасгалжуулагч багш оролцогчдод сургалтын 
төгсгөлд хийж болох хэд хэдэн хувилбар бүхий дасгалыг 
зааснаар өдрийн сургалтыг дуусгана.
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Бүлэг сэдэв 5
БЭРХШЭЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ ЧАДВАР

Зорилго “Нийгэмшүүлэх цирк” сургалтаар дамжуулан суралцагчдад 
амьдралын утга учрыг ухааран ойлгох, өөртөө итгэх итгэлийг 
нэмэгдүүлэх, бэрхшээлийг сөрөн тэмцэх чадвар, бүтээлч 
үйл ажиллагааг дэмжихэд шаардагдах мэдлэг, чадварыг 
эзэмшүүлэхэд энэ бүлэг сэдвийн зорилго оршино. 

Алхам 1 Бие халаах дасгал – “Орон зайг мэдрэх алхалт”
Эргэн тойрон алхах замаар орон зайн ойлголт, мэдрэмжтэй 
болох, тухайн орон зайд бусад хүмүүсийн оршин байгааг 
мэдрэх, хөдөлгөөний эвслийг хөгжүүлэх, алхаа, хурдны 
тухай ойлголтыг эзэмшихэд нь оролцогчдод туслахад энэхүү 
дасгалын зорилго оршино. 

Заавар: Сургагч багш оролцочдыг өрөөний зай боломжид 
тохируулан хэд хэдэн янзаар тойруулж алхуулна. Алхалтын 
хэлбэр бүр харахад хялбар боловч гүйцэтгэхэд төвөгтэй. 
Хэлбэр тус бүрийг нэг удаа хийж үзээд, дараа нь зааврыг 
даган нэг нэгээр нь давтан гүйцэтгэвэл сонирхолтой. Дараах 
хэлбэрээр алхуулж болно:
- Эргэн тойрондоо нэг ч сул зай үлдээлгүйгээр өрөөний бүх 

зайг эзэлж явах
- Бие биедээ хүрэхгүйгээр хоорондох зайгаа аль болох 

багасгаж тойрч явах
- Удаан, хэвийн, хурдавтар, хурдан гэсэн дөрвөн өөр хурдаар 

тойрч явах
- Янз янзаар явах, тухайлбал буруу харж, өлмий дээр, усанд 

шумбах маягаар, богино, огцом хөдөлгөөнтэй робот 
маягаар, эсвэл уян налархай хөдөлгөөнөөр, өвдгөө нугалж, 
гэдийсэн гэх мэт

- 90, 180 хэмээр хөдөлгөөний чиглэлээ өөрчилж шулуун 
замаар явах

- Ташуулдаж явах
- Махир, тойрог шугам гаргаж явах
- Янз бүрийн хэмжээтэй дөрвөлжин, гурвалжин, тойрог 

зэрэг хэлбэрийг үүсгэж явах
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Алхам 2 Мэдээлэл
Бэрхшээлийг сөрөн тэмцэх чанар  
Бэрхшээлийг сөрөн  тэмцэх чанар гэдэг нь хүн ба бүлэг хүмүүс 
амьдралын нугачаа хүнд нөхцөл байдлыг үл харгалзан урагш 
тэмүүлэх чадвар юм. Энэ нь аливаа  шинэ зүйл рүү тэмүүлэх 
гэсэн утгатай. Энэ ойлголт нь Борис Цирюлниковын бүтээлээр 
анх танигдсан бөгөөд осол гэмтэлд орсон хүмүүстэй ажиллах 
арга барилд шинэ үзэл санааг дэвшүүлсэн байдаг. 

“Нийгэмшүүлэх цирк”-ийн сургагч багш нар болон 
оролцогчдын хувьд аль аль нь  сэтгэлийн шархтай байх 
тохиолдол олонтаа байдаг. Сэтгэлийн шарх, сэтгэцийн өвчин 
эсвэл нийгэмтэй үл зохицох гэсэн ойлголт нь нийгмийн ажлын 
үйлчилгээг шаардах бөгөөд энэ нь аливаа бэрхшээлийг даван 
туулж чадсан болон чадаагүй хоёр хүний хоорондын ялгааны 
талаарх асуулт юм. Энэхүү асуултыг задлан шинжилснээр 
аливаа бэрхшээлийг  сөрөн тэмцэх  чадвар эзэмшихэд нь 
туслах хамгаалалтын хүчин зүйл болон бэрхшээлийг сөрөн 
тэмцэх аргыг тодорхойлох боломж бүрдэнэ. 

“Нийгэмшүүлэх цирк”-ийн сургалтыг оролцогчдын өөртөө 
итгэх итгэлээ дахин олж авах, амьдралыг өөр өнцгөөс харах, 
үр өгөөжтэй арга замаар эрж хайн, нээн илрүүлэх боломжийг 
агуулсан бэршээлийг сөрөн тэмцэх чадварыг эзэмшүүлэхэд 
ихээхэн анхаарах хэрэгтэй.

Темперамент 
Темперамент нь бэрхшээлийг сөрөн тэмцэх чанарыг хөгжүүлэх 
суурь  болдог.   

Өөрчлөгдөшгүй, генетикийн хувьд удамшдаг хэмээн үзэж 
ирсэн темперамент нь хүнийг генетикийн хувьд сайн, муу гэж 
хуваан үзэх чиг хандлагыг бий болгодог. Улмаар бэрхшээлтэй 
тулгарсан, эсрэг зан үйл гаргадаг, хэвийн хэмээх хэм хэмжээнээс 
өөрөөр биеэ авч явж байгаа хүүхэд, залуусыг буруутган 
ялгаварлах, тэр зам руу нь түлхэн оруулахад хүргэдэг байна. 

Темперамент нь төрөлхийн өөрчлөгдөшгүй зүйл биш, харин 
хүүхдийн төрсөн болон өсөн торниж байгаа орчин ба 
нийгэм, соёлын нөхцөл байдалтай холбоотой хүчин зүйлийн 
тусламжтайгаар түүнийг бий болгодог. Өөрөөр хэлбэл 
хүрээлэн буй орчин, нийгэм соёлын орчин нь темпераментийг 
бий болгоход ихээхэн үүрэг гүйцэтгэнэ. 

Темперамент нь бидний орчинтойгоо болон бусад хүмүүс 
бидэнтэй харилцах харилцаа холбоонд нөлөөлдөг.
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Хүүхдийн темпераментийг бүрдүүлэгч амьдралын туршлага 
нь түүний бэрхшээлийг сөрөн тэмцэх чанарыг тодорхойлох 
тул зарим хүүхэд насанд хүрэгчдийн анхаарал, өрөвдөх энэрэх 
сэтгэл, улмаар тусламж дэмжлэгийг өөртөө татах чадвартай 
байхад зарим нь ийм чадваргүй, тэр ч байтугай өөрт нь сайн 
санаагаар хандсан хүнийг ч түлхэх байдал гаргадаг байна. 

Тэгвэл энэ  чадвар нь яаж хөгждөг вэ? Жон Боулбийн 
«Ээнэгшлийн харьцааны тухай онол» нь нярай хүүхэд болон 
эх хоёрын хооронд хүүхэд төрсний дараа ярьж сурахаас 
өмнөх үеийн харилцаа болон эх, хүүхдийн хооронд тогтсон 
ээнэгшлийн харьцааны тухай авч үздэг.  

Ээнэгшлийн харьцаа
Ээнэгшлийн харьцааны дөрвөн төрөл  байдаг. 
- Бат	бөх	ээнэгшлийн	харьцаа: Ээнэгшлийн харьцаа сайтай 

хүүхэд хүмүүстэй харилцаа сайтай байхдаа илүү амгалан 
тайван, айх аюулгүй байдаг бөгөөд ээнэгшлийн харьцаанаас 
хөндийрөх үед өөр орлуулах зүйлийг идэвхитэй хайж 
чаддаг. Энэ тохиолдолд  хүүхэд цааш хөгжин, бэрхшээлийг 
сөрөн тэмцэх чадвар сайтай байдаг байна. 

- Зугатаан	 зай	 барих	 ээнэгшлийн	 харьцаа: Ийм хүүхэд 
нь түүнийг тайван амгалан, айх аюулгүй байлгах өөр 
хувилбарыг эрж олох, эсвэл танихгүй хүнтэй сэтгэл санааны 
шинэ ээнэгшлийн харьцаа бий болгоход сэтгэлийн дотоод 
нөөц бололцоо муутай байдаг. Ийм хүүхэд нь өөрийг нь 
халамжлахыг хүсэж байгаа хүмүүсээс зай барьдаг. 

- Шийдвэртэй	 биш	 ээнэгшлийн	 харьцаа: Ийм холбоо 
бүхий хүүхдэд янз бүрийн зүйлийг нээн илрүүлэх боломж 
олгоогүй байдаг тул зөвхөн өөрийн уур уцаар, зовлонг 
илэрхийлж сурсан, харин бусдад туслах, бусдаас туслалцаа 
авах  харилцаанд суралцаагүй байдаг. Ингэж уур уцаараа 
илэрхийлснээр тусламж авах боломж бий болдог ч насанд 
хүрэгчдийн зүгээс төвөгшөөх, холдож хөндийрөх байдал 
гаргахад хүргэдэг. 

- Замбараагүй	ээнэгшлийн	харьцаа:	Энэ тохиолдолд хүүхэд 
өөртөө хэрэгтэй, ашигтай  харилцаа бий болгож хөгжүүлэх,  
итгэл алдрахтай тэмцэх талаар ямар ч ойлголтгүй, арга 
барил, стратегид суралцаагүй байдаг байна. Ийм хүүхэд 
ээждээ, хэн нэгэн танихгүй хүнд, цаашилбал өөрөө 
өөрөөсөө хэрхэн тусламж эрж харилцахаа мэддэггүй. Энэ 
байдал нь насанд хүрэгчдийг өөрөөсөө хөндийрүүлэхэд 
хүргэдэг.
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Дээрх тохиолдлуудын аль нь ч байсан хүүхэд бэрхшээлийг 
сөрөн тэмцэх чанарыг эзэмшиж болно. Энэ нь бат бөх 
ээнэгшлийн харьцаатай хүүхдэд арай амар байдаг бол зугатаан 
зай барих харьцаатай хүүхдэд харин хэцүү байдаг байна. 
Харин сүүлийн хоёр хэлбэрийн хувьд тэвчээртэй ажиллаж бат 
бөх ээнэгшлийн харьцааг бий болгож чадвал хүүхдийн хөгжил 
дахин эхэлж, улмаар бэрхшээлийг сөрөн тэмцэх чадварыг 
бий болгож болно. Энэ нь хүүхдийн амьдралд хөндлөнгөөс 
оролцох, нөлөөлөхдөө тэдний талаарх өмнөх сөрөг ойлголтоо 
эвдэх нь чухал гэдгийг харуулж байна.   

Сэтгэлзүйн хамгаалалтын хүчин зүйл   
Темперамент, ээнэгшлийн харьцааны хэлбэрүүд нь 
бэрхшээлийг сөрөн тэмцэх чадварт тодорхой үүрэг гүйцэтгэдэг 
боловч хамгаалалтын хүчин зүйл болж чаддаггүй байна.

Сэтгэлзүйн хамгаалалтын дараах хэлбэрүүд байна: 
- Хуваагдал: Энэ нь өөрийгөө нийгэмд хүлээн зөвшөөрөгдсөн 

хэсэг, нуугдмал хэсэг гэсэн хоёр хэсэгт хуваана. 
- Үгүйсгэл: Аюултай нөхцөл байдлыг үл анзаарах, эсвэл 

өвдөлтийг багасгах боломж олгодог. 
- Өдрийн	 зүүд: Өвчин шаналал бүхий бодит амьдралаас 

илүү сайхан мөрөөдлийн орчинг бий болгодог. 
- Оюунлаг	 байх: Бидэнд тохиолдох нэг зөрчлийг тойрон 

гаръя. Аливаа хийсвэр ухагдахуун, хийсвэрлэлийг ашиглан 
бид тэрхүү зөрчлийг даван гарах, эсвэл өрсөлдөгчөө ялах, 
ерөнхий зүй тогтол хуулийг олдог. 

- Хувиргал: Түрэмгийлэл, бүлгийн үйлдлийг нийтээр хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаа болгон хувиргана. 

- Тусгаарлал: Гэмтэл осол сэтгэл санааны  гүн шарх үлдээдэг 
боловч тэр бүхнийг салган авч,сэтгэл хөдлөлд ямарч 
хамаагүй үйлдэл мэт санаж явахыг хэлнэ. 

- Хэт	 идэвх:	 Хүүхдэд ойр тойрноосоо богино боловч 
эрчимтэй цэнэг авах боломж олгодог. Ойр орчинд нь 
байгаа хүмүүс түүнд анхаарад хандуулах шаардлагатай 
болдог.

- Төсөөлөл,	 мөрөөдөл: Хаягдсан хүүхэд ертөнцийн хаа 
нэгтэйгээс хүчтэй, чадалтай ээж байна, тэгээд түүнийг хувь 
заяаны эргүүлгээс татан авч байна гэж төсөөлөн боддог. 

- Үл	тоомсорлох: Тухайн өдөөгчийг хүлээн авч нөлөөлөхөөс 
нь өмнө шүүлтүүрээр шүүн, байхгүй эсвэл хүрэлцэхгүй 
байгаа эцэг эхээ орлуулдаг хамгаалалтын нэг хэлбэр.



43

- Хууль	 зөрчих:	 Сургууль, гэр бүл, гудамж, ер нь нийгэмд 
гадуурхагдсан, доромжлол амссан ядуу хорооллын 
хүүхдийн хувьд элдэв гэмт хэрэгт холбогдох нь тэдний 
бэрхшээлийг сөрөн тэмцэх чанарын нэг эх сурвалж болдог. 
Нийгэм, ёс заншлын хавчилтанд баригдсан тэд хууль 
дүрэм зөрчих замаар бэрхшээлийг сөрөн тэмцэх чанартай 
болдог байна. 

- Айдас	 түгшүүрээс	 үүдсэн	 сэтгэцийн	 өөрчлөлт:	 Энэ 
нь эцэг эхчүүдийн анхаарлыг өөрсдийнх нь бэрхшээл 
асуудлаас хөндийрүүлж хүүхдүүд рүү нь чиглүүлж чаддаг 
давуу талтай.          

Бэрхшээлийг сөрөн тэмцэх аргууд

“Чухал	учрал	бидний	амьдралыг	өөрчилж	чадна”	

Нэгэн	хүүгийн	амьдрал	маш	хүнд	байсан	ба	түүний	эцэг	эх	архины	
хамааралтай,	гэрт	нь	байнга	элдэв	архичин	хүмүүс	цугларч	архи	
уудаг	бөгөөд	эцэг	эх	нь	хүүгийн	танин	мэдэх	гэсэн	тэр	их	хүслийг	
нь	үл	тоодог	байна.	Харин	хүү	нэгэн	хүнтэй	санаандгүй	танилцан	
ярилцсан	 бөгөөд	 тэрээр	 хүүтэй	 чин	 сэтгэлээсээ	 найрсгаар	
ярилцдаг	 байсан	 нь	 хүүгийн	 амьдралд	 маш	 том	 өөрчлөлтийг	
авчирсан	байна.	

Насанд	 хүрэгчдийн	 хувьд	 хүүхдийн	 асуултанд	 хариулах	 нь	 тун	
амархан	 бөгөөд	 багахан	 хугацааг	 зарцуулдаг.	 Хүү	 амьдралдаа	
анх	удаа	өөртэй	нь	найрсгаар	ярьсан	хүнтэй	тааралдсан	бөгөөд	
хожим	нь	тэрээр	 сайн	 эрдэмтэн	болсон	нь	тэрхүү	 сайн	 санаат	
хүний	ганц	үг,	ганц	хөдөлгөөн	л	хүүгийн	амьдралыг	эргүүлсэн	гэж	
өөрөө	 ярьсан	 байна.	 Энэхүү	 онцгой	 учрал	 нь	 хүний	 амьдралыг	
хэрхэн	өөрчилж	болдгийн	тод	жишээг	харуулж	байна.	

Насанд хүрэгчдийн зүгээс хүүхдийг хүлээн зөвшөөрөх гэдэг нь 
хүүхдийг насанд хүрэгчийн нэгэн адил үзэх, түүнийг цаг үргэлж 
орчинтойгоо зохицож, хөл дээрээ тэнцэхийг оролдож байгаа, 
зарим үед нийгэм эсвэл ойр орчны хүмүүст нь хүлээн авахад 
бэрхшээлтэй байгаа ч хамгаалалтын бүхий л арга механизмыг 
хэрэглэн амьд явж байгаа, хөгжин цэцэглэж байгаа хүн гэж 
үзнэ гэсэн үг юм.

Аливаа үйл явдал бидэнд амьдралаа төлөвлөх боломж өгч, 
амьдралын замыг гэрэлтүүлнэ. Хүн нэгэн ижил нөхцөл байдлыг 
амьдралын утга учир, зовлон зүдгүүр эсвэл аз жаргалын эх 
үүсвэр гэж олон өнцгөөс хардаг. “Нийгэмшүүлэх цирк” сургалт 
бол юуны өмнө хүүхэд, залуустай харилцаа холбоо тогтоох 
алхам гэдгийг ойлгох нь чухал. Үүгээр дамжуулан тэдний нэн 
тэргүүнд дутагдаж буй хэрэгцээг тогтоох боломжтой болдог. 
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Хүүхэд, залуусын хэрэгцээ нь ерөнхийдөө хүний үндсэн 
хэрэгцээ болох хоол, нойр, орон байр байдаг ч тэдэнд бас 
ирээдүйн тухай төсөөлөл, амьдралын утга учрыг олох хэрэгцээ 
ч бас байдаг. Өөрөөр хэлбэл элэгсэг дотноор угтан авах, 
бусадтай дотно харилцаа холбоо тогтоох,  эсвэл тэдний хэрэг 
бусдад хамаатай, тэд чухал хүмүүс гэдгээ мэдрэх, мөн өөрөө  
өөрсдийгөө бусдад хэрэгтэй хүн,  ирээдүйн том үйлсийн нэгэн 
хэсэг гэж  мэдрэх хэрэгцээ ч бас байдаг. Хүүхэдтэй ажиллах, 
харилцах харилцаагаа ийм өнцгөөс харж чадвал бидний өмнө 
бүхэл бүтэн хүн зогсож байна, бүхэл бүтэн ертөнц байна гэдгийг 
марталгүйгээр сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж чадна. Бид 
тэдэнд жирийн нэг оролцогч биш бидний сонирхолыг татсан 
хүн шүү гэдгийг мэдрүүлх нь чухал юм. 

Бүтээлч	 байдлыг хөгжүүлэх нь бид өөрсдийгөө яаж харж 
байгаа болон бусад хүмүүс биднийг харж байгаа арга 
хэлбэрийг өөрчлөх эх суурийг тавина. Бэрхшээлийг сөрөн 
тэмцэх үйл явцын нэг томоохон хэсэг нь хувь хүний, ихэнхдээ 
гашуун, хөндүүр туршлага, түүхийг бүтээлч урлагийн хэлбэрээр 
ашигтай, үнэтэй дурсамж, түүх болгон ашиглах явдал юм. 
Бүтээлч байдал нь амьдрах замаа олох, өөртөө болон 
амьдралдаа итгэх итгэлээ дахин олж авах гол арга зам болдог. 

Бид	өөрөө	өөрийгөө	хүндлэх үзлээ дахин бий болгох чадвартай. 
Өөрийгөө хүндлэх, үнэлэх үндэс нь бүтээлч үрлагаар 
дамжуулан өөрийгөө харах, ойлгох арга замыг өөрчлөх, мөн 
бусад хүмүүс биднийг ойлгож харах арга замыг өөрчлөх явдал 
юм. Сургалтыг бодит байдалд, ахиц дэвшил мэдрэгдэхүйц 
зүйлд тулгуурлан явуулбал үр дүн нь илүү бодитой, шалгаж 
болохуйц, шат дараалсан байх боломжтой бөгөөд энэ нь 
хүүхэд, залууст хөндлөнгөөс нөлөөлөхөд маш тохиромжтой 
хэлбэр юм. 

Хошиг	 шогийн	 мэдрэмж бидэнд орчин тойрны сөрөг 
нөлөөллийг бууруулж, эерэг орчин бий болгоход тусална. 
Хамгийн сайн дасан зохицох стратеги болох хошин шог нь 
хүнийг бараг бүхэлд нь оюун ухаан, сэтгэл санаа, сэтгэлзүйг нь 
дэмждэг. Аливаа асуудлын  зааг ялгаатай нүүр тулах үед хошин 
шог нь сэтгэл санааны чухал дэмжлэг болдог. Алиа хошин 
байдал нь хүнд нөхцлөөс гарах гарцыг бий болгож өгдөг.

Аль	нэг	хамт	олон,	нийгэмд	харьяалагдсанаар бид өөрсдийн 
бодит байдалд орж чаддаг бөгөөд хамт олон дунд эв нэгдэл, 
харилцан бие биедээ туслах эрмэлзлэлээр дамжуулан 
өөрсдийгөө чухал хүмүүс гэдгээ мэдэрнэ.
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Аливаад харьяалагдах нь бидний оршин тогтнож байгаа эх 
дэлхийг бий болгон, үзэл бодлыг төлөвшүүлж, өөрийгөө 
хөгжүүлж, ур чадвар эзэмших орон зайг бүрдүүлж өгдөг. 
Тиймээс хүүхэд, залуус ямар нэг бүлэгт харьяалагдахдаа 
баяртай байдаг бөгөөд түүгээрээ ч бахархдаг. 

Нийгэм,	 соёлын	 болон	шашны	 үйл	 хэрэг бидний амьдралыг 
утга учиртай болгож, бие биенээ хайрлах, харилцан ярилцах, 
хамтран ажиллах орчин, амар амгалан байдал бий болгоно. 
Эдгээр бүх хүчин зүйл нь бидэнд амьдралаа шинээр эхлэх, 
шинэ бодит байдлыг бий болгоход тусална. 

Соёл,	заншлын	өөрчлөлт	бидний амьдралд нөлөөлнө. Бүлэг 
хүмүүсийн итгэл үнэмшил, тогтсон горимоос гажсан хүний 
эсрэг хандах хандлага зэрэг нь соёл, ёс заншлын үндсэн 
асуудлууд бөгөөд уг бүлгийн гишүүдийн хувь заяа, ялангуяа 
тогтсон хэм хэмжээг зөрчигчдийн хувь заяанд нөлөөлдөг. 
Тогтсон итгэл үнэмшил, бүрдсэн буруу ойлголтыг анхааралдаа 
авч, бүтээлч ажиллагаагаар дамжуулан түүнийг өөрчлөх 
боломж бүрдүүлэх нь “Нийгэмшүүлэх цирк” сургалтын үндэс 
суурь  юм. 

Алхам 3 Ярилцлага/Хэлэлцүүлэг
Хүүхэд, залуусын бүлэг тус бүрийн ялгаа, олон янзын шинж 
байдал, соёл, харилцаа,  амьдралын онцлог нөхцөл байдлыг 
хүлээн зөвшөөрч ажиллахад бэлэн байгаа эсэх талаар 
харилцан туршлагаа хуваалцана уу. 

Алхам 4 Нийгэмшүүлэх дасгал, тоглоом ба циркийн хэрэгсэлтэй 
ажиллах дасгал, техникт суралцахуй 

1) “Амьд хөшөө”
Энэхүү дасгал тоглоом нь оролцогчдыг хөдөлгөөнгүй аль нэг 
байрлалд байлгах, бусадтай харилцах, хамтран зорилгодоо 
хүрэх боломжийг таниулах зорилготой.  

Заавар: Оролцогчид бүгд хоёр багт хуваагдана. Сургагч 
багш уг тоглоом хоёр төрлийн дүрс ашиглан явагдахыг 
тайлбарлаж өгнө. Үүнд хөшөө (ямар ч хөдөлгөөнгүй зогсох 
нэг хүн), баримал (бие биедээ хүрч холбогдсон хэсэг хүмүүс).
Сургагч багш ямар нэгэн сэдэв (сэтгэл хөдлөлийн нэг хэлбэр, 
мэдээ, номын нэр гэх мэт) өгч түүний дагуу биеэрээ уг санааг 
илэрхийлсэн баримал юм уу эсвэл хөшөө хийх даалгавар өгнө.
Нэг багийн бүтээл бэлэн болоход бусад нь уг амьд бүтээлийг 
ажиглаад багшийн зааврын дагуу баримал эсвэл хөшөөнд 
аажуухан нэгдэн орно.
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Нэг багийн бүтээл бэлэн болоход бусад нь уг амьд бүтээлийг 
ажиглаад багшийн зааврын дагуу баримал эсвэл хөшөөнд 
аажуухан нэгдэн орно. Ингээд хоёр дахь баг нэгдүгээр багийн 
барималд уусаж оронгуут эхний баг салан гарч ажиглана. Үүний 
дараа хоёр баг шинэ сэдвээр баримал хийж үргэлжлүүлнэ. 

Хувилбар: Хөшөө болон барималд багш нэмэлт заавар өгч 
хүндрүүлж болно. Жишээлбэл том эсвэл жижиг талбайд дор 
хаяж нэг гараараа газар  тулсан байх, босоо баримал хийхгүй, 
хүмүүс рүү харахгүй гэх мэт. 

Санамж: Хүмүүс өөрийнхөө байгаа байдлыг харах боломжгүй 
тул тэдний баримлыг фото зургийг татах нь сонирхолтой байх 
болно. Сургалтын эцэст оролцогчдод үзүүлэн ярилцлага 
өрнүүлж болох юм. 

2) “Нарны цацраг” 
Энэхүү дасгал тоглоом нь оролцогчдын аливаад харьяалагдах, 
хамаарагдах мэдрэмжийг хөгжүүлэн, хамтран зорилгодоо 
хүрэх чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэнэ. 

Заавар: Оролцогчдоос есөн хүнийг уг тоглоомд оролцохыг 
урина. Сургагч багш жижиг цагирганд есөн ширхэг утсыг 
тэнцүү талтайгаар бэхэлж урьдчилан бэлтгэсэн байна. 
Оролцогч бүр утасны үзүүрийг бүсэлхийгээрээ уяж бэхлэх 
бөгөөд утасны үзүүр бүрийг чангалан талбайг эзлэн тойрог 
хэлбэрээр зогсоно. Оролцогчид гараа ардаа авч хоорондоо 
ярихгүйгээр хөл болон биеийн бусад хэсгийг оролцуулан 
хоорондоо дохио зангаагаар харилцан бөмбөгийг цагираг 
дээр байрлуулан дээш өргөнө. 
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Хувилбар: Оролцогчдод нэмэлт заавар өгч дасгалыг 
хүндрүүлж болно. Жишээлбэл цагираг дээр тогтсон бөмбөгийг 
лонхны амсар дээр шилжүүлэн байрлуулах,  цагираг дээр 
байрлуулсан бөмбөгний түвшинг өөрчлөх гэх мэт.

Санамж: Энэхүү дасгал нь хүнд дасгал бөгөөд цаг нэлээд 
шаардлагатай тул оролцогчид даалгаврыг хугацаандаа 
гүйцэтгэх боломжгүй болбол хоорондоо ярих боломжийг 
олгон дасгалыг гүйцэтгүүлнэ. Хэрвээ цаг хангалттай бол уг 
дасгалыг гүйцэтгэх боломжийг бүх оролцогчдод олгоно.

Алхам 5 Ярилцлага/хэлэлцүүлэг
- Энэ дасгалыг хийхэд танд ямар мэдрэмж төрсөн бэ? 
- Хоорондоо дохиогоор харилцахад, дасгалыг хүндрүүлсэн 

нөхцөлтэйгээр гүйцэтгэхэд мөн ямар мэдрэмж төрсөн бэ? 
- Үүнээс улбаалан багаар ажиллахад хүнээс харилцааны 

ямар чадваруудыг шаарддаг болох талаар сэтгэгдлээсээ 
хуваалцана уу.
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СУРГАЛТЫН ХААЛТ

Алхам 1 Сургалтын нэгдсэн дүгнэлт, хэлэлцүүлэг
Дүгнэлт хэлэлцүүлгийг хийхийн тулд бүх оролцогчид тойргоор 
сууна. 

Сургалтын эхний өдрийн мэдлэг, чадварын үнэлгээг эргэн 
харж, сургалтын хугацаанд сурч мэдсэн зүйлээ бөглөхийг 
оролцогчдоос хүснэ. 

Мөн өөрт эргэлзээтэй байсан, хийхэд хүндрэлтэй байсан 
дасгал техникийн талаар болон өөр өөрийн байгууллагад 
“Нийгэмшүүлэх цирк” сургалтыг хэрхэн зохион байгуулах 
зэргээр сэтгэгдлээ хуваалцан ярилцах боломжийг хүн бүрт 
өгнө. 

Үүний дараагаар “KWL”-ийн аргаар сургалтын үр дүнг 
тодорхойлох хүснэгтийг нэгтгэн сурсан мэдсэнээ бататган 
ярилцана. 

Алхам 2 Гэрчилгээ 
Оролцогчдод сургалтын гэрчилгээг гардуулна. 
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