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ийгмийн харилцаа, сэтгэл хөдлөл,
ёс зүйд суралцахуй (НХСХЁЗС) нь
“нигүүлсэнгүй, ёс зүйтэй ертөнцийг
бүгдэд” гэсэн хэтийн зорилготойгоор Эмори
Их Сургуулийн боловсруулсан боловсролын
шинэ хөтөлбөр юм.

2016 оны 6 сард Дээрхийн Гэгээнтэн Далай лам НХСХЁЗ-д суралцахуйн талаар боловсролын
зөвлөх мэргэжилтнүүдтэй хийсэн уулзалтын үеэр.
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Эмори Их Сургуулийн НХСХЁЗ-д суралцахуй

НХСХЁЗ-д суралцахуй нь сургуулийн өмнөх насны, суурь, их дээд, мэргэжлийн
боловсролын түвшинд нийгмийн харилцаа, сэтгэл хөдлөл, ёс зүйн чадамжуудыг
хөгжүүлэх иж бүрэн сургалтын хөтөлбөрөөр сурган хүмүүжүүлэгчдийг хангах юм.
Мөн цэцэрлэгийн, ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдын насны
онцлогт тохирсон хөтөлбөрөөр хангаж, багш, сурган хүмүүжүүлэгч бэлтгэх,
багшид гэрчилгээ олгох, хэрэгжиж буй мэргэжил дээшлүүлэх сургалтуудын бүтцэд
дэмжлэг үзүүлнэ.
НХСХЁЗ-д суралцахуй нь нийгмийн харилцааг эзэмших, сэтгэл хөдлөлийг
удирдах сургалтын (НХСХ) шилдэг туршлагад тулгуурласан бөгөөд анхаарал
төвлөрүүлэх, өөрийгөө болон бусдыг энэрэн нийгүүлсэх, сэтгэлзүйн гэмтлийг
тооцсон тусламж үйлчилгээнд тулгуурлан хатуужил суулгах, системтэй сэтгэх
болон ёс зүйд суралцах зэрэг чиглэлээр хийсэн боловсролын туршлага ба шинжлэх
ухааны судалгааны ололтуудаар дэлгэрүүлэн баяжуулсан хөтөлбөр болно.
Хөгжлийн сэтгэл судлал, боловсрол, нейрошинжлэх ухаан, сэтгэл зүйн
гэмтлийг тооцсон тусламж үйлчилгээ зэргээр мэргэшсэн баг НХСХЁЗ-д суралцах
хөтөлбөрийг боловсруулсан болно. Энэ хөтөлбөр бол эртнээс л сэтгэл оюуны
боловсролд уриалсаар ирсэн Далай лам болон Эмори Их сургуулийн хоорондын 20
гаруй жилийн соёлын хийгээд академик хамтын ажиллагааны үр дүн юм. НХСХЁЗ-д
суралцахуй нь хүүхдийн цогц хөгжлийн нэг хэсэг болох ёс зүйн төгөлдөршлийг
түгээмэл, шашны бус, шинжлэх ухааны байр сууринаас боловсролд татан оруулж
ирж байгаа юм.
Эрт дээр үеэс сурган хүмүүжүүлэгчид цогц боловсрол нь зөвхөн практик
ур чадвар төдийгүй суралцагчдын зан авираа төлөвшүүлэх, ёс зүйд суралцахад
нь дэмжлэг үзүүлэх ёстойг мэддэг байлаа. Эмори их сургуулиас хийсэн энэрэл
нигүүлслийн тухай болон бусад судалгаа нь хүний суурь үнэлэмжийг ур чадвар гэдэг
үүднээс нь зааж сургаж болох агаад энэ нь бие махбодийн, сэтгэл зүйн, нийгмийн
сайн сайханд тодорхой үр нөлөөтэй болохыг харуулж байна. Эдгээр “уян хатан”
ур чадварууд нь суралцагчдыг аз жаргалтай, утга учиртай амьдралаар амьдрах
суурийг тавьж өгөх төдийгүй, ажил олгогчид ч эдгээрийг чухал, шаардлагатай ур
чадвар гэж хүлээн зөвшөөрөх болсон. Түүнчлэн сургууль дээр хүч хэрэглэхээс
эхлээд хүрээлэн буй орчны доройтол, үндэсний аюулгүй байдлын тухай хүртэл
нийгмийн бүхий л асуудлын шалтгаан нь зөвхөн гадаад хүчин зүйл төдийгүй, хүмүүн
бидний өөрсдийн үнэлэмжиндээ хөтлөгдөн гаргаж буй шийдвэрээс урган гардаг тул
сэтгэл хөдлөл, нийгмийн харилцаа, ёс зүйн ур ухааны тухай хөтөлбөрийн хэрэгцээ
өсөн нэмэгдсээр байна.
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УДИРДАМЖ

Н

“Хэрэв ертөнцөд
жинхэнэ амар
амгаланд
хүрэхийг хүсвэл
хүүхдүүдээс эхэл.”
МАХАТМА ГАНДИ

ХСХЁЗ-д суралцахуй нь эдүгээгийн хийгээд ирээдүй үеийнхнийг оргилд
нь хүртэл хөгжүүлэх тэр боловсролын тухай бүтээлчээр, анхааралтайгаар
судалсан олон тооны санаачлагч, судлаач, сурган хүмүүжүүлэгчдийн хөлс
хүч, хөдөлмөр юм. Нийгмийн харилцаа, сэтгэл хөдлөлд суралцах (НХСХС) болон
амар амгалан, зан авир, төвлөрөл, сэтгэл зүйн гэмтлийг тооцсон үйлчилгээ зэрэг
энэ хүрээнд хийсэн шинэлэг ажлууд, цогц боловсролыг сургуульд нэвтрүүлэхээр
зорьсон бусад өөр боловсролын
санаачлага дээр энэхүү хөтөлбөр боссон юм.
Доктор Дэниел Гоулманий сэтгэл хөдлөлийн чадамжуудын тухай эсвэл АНХСХСХНийн (Академик, нийгмийн харилцаа, сэтгэл хөдлөлд суралцахын хамтын нийгэмлэг)
тодорхойлсон таван бүлэг чадамжийн талаарх бүтээлтэй танил хэн бүхэн эдгээр
хандлага болон НХСХЁЗ-д суралцах хөтөлбөрийн хооронд холбоо буйг төвөггүй
анзаарах болно. Доктор Даниел Гоулмэний “Сэтгэл Хөдлөлийг Удирдах Ухаан
буюу АНХСХХ Сургалтаар (Академик хичээл- Нийгмийн Харилцаа, Сэтгэл Хөдлөл
Хосолсон Сургалт) Тогтоосон Таван Цогц Чадамж” гэсэн бүтээлийг уншсан хүнд эдгээр
санаачлагууд болон НХСХЁЗ сургалтын хоорондох уялдаа холбоо ойлгомжтой байна
гэдэгт эргэлзэхгүй байна. НХСХС хөдөлгөөний үндэслэгчдийн нэг, манай хөтөлбөрийн
хүндэт зөвлөх Доктор Гоулман НХСХЁЗ-д суралцахыг НХСХС-ийн II хувилбар гэж
хүртэл нэрлэж байгаа билээ.
НХСХЁЗ-д суралцахуй нь шинэлэг, шинэчлэгч хандлагатайн дээр цогц шинжтэй
бөгөөд гурван түвшин (Хувь хүний, Нийгмийн, Тогтолцооны) гурван цогц чадамжийг
(Мэдрэхүй, Энэрэн нигүүлсэл, Оролцоо) багтаана.
Түүнчлэн хүлээн авсан мэдлэгийг шүүн тунгаах ойлгохуй, улмаар тэндээсээ
батжиж тогтсон ойлгохуй болгохыг зорьдог заах аргазүйн загвар ч багтаж буй. Үүний
тулд оролцоог хангасан сургалтын заах аргазүй, шинжлэх ухааны хандлага, шүүмжлэлт
сэтгэлгээ, эргэцүүлэх дадлага гэсэн дөрвөн суралцахуйн арга замыг хэрэгжүүлж байгаа
болно.
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Бусад боловсролын хөтөлбөрөөс ялгагдах хэд хэдэн шинэлэг тал НХСХЁЗ-д
суралцах хөтөлбөрт бий:

“Хүүхдүүдийнхээ
оюун ухааныг
хөгжүүлэх явцдаа
хүн төрөлөхтний
нигүүлсэнгүй уг
чанарыг дэмжин
тэтгэх гол түлхүүр
болж байдаг
тэднийхээ сэтгэлийг
төгөлдөршүүлэх
нь нэн чухал билээ.”
ДАЛАЙ ЛАМ

1. “ Ёс зүйн чадамж”, энэрэл нигүүлсэл болон бусад хүний суурь үнэлэмж-ийг
хөгжүүлэхэд төвлөрсөн:
• НХСХЁЗ-д суралцах нь энэрэл нигүүлсэл, нинжин сэтгэл, ёс зүйн чадамжийг
сохроор дагах номлолоор биш, шүүмжлэлт сэтгэлгээ, хувийн судлан шинжлэх
үйл ажиллагаа, нээлт хийх замаар дэмжин хөгжүүлдэг болно. Энэ нь аль ч
шашин шүтдэг болон шүтлэггүй хүн бүр хүлээн зөвшөөрөхүйц байхаар ёс зүйг
авч үздэг. Хүний суурь үнэлэмжийг төгөлдөршүүлэх нь хувь хүний, хүмүүс
хоорондын сайн сайхан байдлын суурь төдийгүй, тэгш байдал, шудрага ёс, энх
тайвныг бүтээхүйн үндэс юм.
2. Анхаарал төвлөрүүлэх аргууд:
• Суралцагчдийг ихэнхидээ анхаарахыг шаарддаг бол НХСХЁЗ-д суралцахуй
нь суралцагч нарт амьдралынхаа туршид хэрэглэх ур чадвар, давуу тал гэдэг
үүднээс хэрхэн анхаарлаа төвлөрүүлж, түүнийгээ хөгжүүлэхийг заадаг.
3. Боловсролын бүхий л түвшинд системийн сэтгэлгээг багтаасан:
• НХСХЁЗ-д суралцахуй нь
ихэнхи хөтөлбөрүүдэд байдаг хувь хүний ба
нийгмийн түвшинг багтаасан төдийгүй тогтолцооны түвшинг багтаасан цогц
хөтөлбөр юм. Суралцагчид хэрхэн өөрсдийн сэтгэл хөдлөлөө ойлгож, удирдах,
бусадтай харилцан ойлголцох, өөрсдийн амьдарч буйгаасаа илүү өргөн хүрээний
тогтолцоонд биеэ авч явах тухайд системийн сэтгэлгээнд суралцаж, харилцан
хамаарлыг судална.
4. Сэтгэлийн хат болон сэтгэл зүйн гэмтлийг тооцсон хандлага:
• Суралцагчдийн мэдрэлийн систем нь байнга сайн сайхан байдал нь шууд
болон шууд бусаар заналхийлэх аюул занал, стресст өртөж байдаг. НХСХЁЗ-д
суралцахуй нь суралцагчдад хамгийн сайн сайхан байдлынх нь төлөө тэдэнд
мэдрэлийн тогтолцоо, хэрхэн биеэ болон стрессийн түвшнээ удирдах тухай маш
тодорхой зааж өгөх болно. Тэд сэтгэлзүйн гэмтэлд өртөж байсан эсэхээс үл
хамааран энэхүү мэдлэг ур чадвар нь бүх суралцагч нар өгөөжтэй байх болно.
5. Конструктивист, суралцагч төвтэй заах аргазүй:
• НХСХЁЗ-д суралцах хөтөлбөрийн хүрээнд суралцагчид өөрсдийн дотоод
ертөнцөө шинжлэх хэрэглэгдэхүүнтэй болох болно. Багш нар юу үнэн болохыг
зааварчилдаг эрх мэдэлтэн бус харин чиглүүлэгч багшийн үүргийг гүйцэтгэнэ.
Ийм аргаар суралцах нь илүү гүнзгий батжиж тогтсон ойлгохуй руу чиглэх
хувийн ойлгоц руу суралцагчдыг хөтөлнө. Ёс зүйн үнэлэмжийг багш нар,
хөтөлбөр, сургууль зааж хэлэхгүй харин шүүмжлэлт сэтгэлгээнээс эдгээр нь
урган гарах болно.
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ХСХЁЗ-д суралцахуй нь 20-40 минутын суралцах үйл ажиллагаа (нэгж
хичээл) бүхий 7 бүлэг (хэсэг) түүнчлэн “Оргил төсөл”-с бүрдсэн цогц
сургалтын хөтөлбөрийг сургуулийн өмнөх боловсролоос суурь боловсрол
хүртэл бүх хүрээнд санал болгож байгаа. Суралцах үйл ажиллагаа бүрт тодорхой
зааварчилгаа, жишээ ярилцлага бий.

“Бидний залууст
маш их бололцоо
байгаа бөгөөд бид
өгөршсөн санаа,
туршлагыг өөрчлөх
эр зоригтой байж
байж залуусынхаа
хүчийг сайн сайхан
зорилгоруу чиглүүлэх
болно.”

НХСХЁЗ-д суралцахуйг хэрэгжүүлсэн АНУ болон Европ дахь сурган
хүмүүжүүлэгчдээс судалгаа авахад хөтөлбөрийн үнэ цэнийг үнэлж, нухацтай сонирхож
байгаагаа илэрхийлэхийн хамт, тухайн нэгж суралцах үйл ажиллагааг ангидаа орохын
тулд хагас цагаас бага бэлтгэх хугацаа зарцуулж байсан хэмээн 90 хувь нь хариулсан
юм.
Насны ангилал бүрт тохирсон 40 гаруй суралцахуйн үйл ажиллагаа, нэгээс хоёр
жил ашиглах сургалтын материал бидэнд байгаа.
Энэхүү сургалтын хөтөлбөр нь сургалтын хөтөлбөр зохиогч, багш, боловсролын
мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн олон улсын багийн хөлс хүч, хөдөлмөрийн үр дүн төдийгүй
2017 оноос эхлэн өөрийнхөө ангид энэхүү сургалтын хөтөлбөрийг туршиж байгаа
АНУ, Европ, Энэтхэг дэх сурган хүмүүжүүлэгчдийн санал бодлын үр дүн юм. Энэ
зорилгын хүрээнд 2017-2018 оны хичээлийн жилд 500 гаруй сурган хүмүүжүүлэгчид
НХСХЁЗ-д суралцахуйн семинарт хамрагдаад байна. Одоогийн байдлаар энэ
сургалтын хөтөлбөрийг хэд хэдэн хэлрүү орчуулж байгаа болно.

МЭРИ МАКЛАУД
БЕТУНИ
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СУРАЛЦАХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БҮРТ
БАЙХ ТАВАН ХЭСЭГ
1. Бэлтгэл: Сурагчдад сурах үйл ажиллагаанд өөрсдийгөө бэлтгэх боломжийг олгоно.
2. Илтгэл болон хэлэлцүүлэг: Тухайн суралцах үйл ажиллагаатай хамаатай
сэдвийг хөндөнө.
3. Шинжлэн ойлгох үйл ажиллагаа: Хувийн ойлгохуй, ойлгоцыг дэмжсэн
оролцооны үйл ажиллагаа.
“Боловсрол гэдэг бол
бусдын амьдралыг
сайжруулж, тухайн
нийгмээ илүү сайн
сайхан болгож үлдээх
явдал юм.”
МЭРИАН РАЙТ
ЭДЕЛМАН

4. Эргэцүүлэх дасгал: Юуг мэдэрч, сурснаа боловсруулах (хувийн, ихэнхидээ
чимээгүй) дасгал.
5. Дүгнэх асуулт: Суралцагчдад сүүлийн асуултыг өгч, бүлгээр хэлэлцэх боломж
олгоно.

НХСХЁЗ-д СУРАЛЦАХУЙН СУРГАЛТЫН
ХӨТӨЛБӨРИЙН БҮЛГҮҮД
1. Энэрэнгүй ангийг цогцлоох нь
2. Сэтгэлийн хат суулгах нь
3. Анхаарал төвлөрөх болон өөрийгөө ухамсарлахыг батжуулах нь
4. Сэтгэл хөдлөлийг удирдах нь
5. Бусдын тухай болон бусдаас суралцах нь
6. Өөрийгөө болон бусдыг энэрэн хайрлах нь
7. Бид бүгд энд хамтдаа
Оргил төсөл: Илүү сайн сайхан ертөнцийг бүтээх нь
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СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН НАСНЫ
АНГИЛАЛ
Бага боловсролын эхэн үе
Цэцэрлэгийн ахлах бүлгээс хоёрдугаар анги, 5-7 нас
Бага боловсролын хожуу үе
3-5-р анги, 8-10 нас
Дунд сургууль
6-8-р анги, 11-13 нас
“Хамгийн сайн,
ухаалаг эцэг эхийн
үр удамдаа хүсэх
тэр зүйл бол нийт
нийгмийн хүүхдүүддээ
хүсэх ёстой хүсэл
юм.”

Ахлах сургууль
9-12-р анги, 14-с дээш нас

ЖОН ДЬЮЙ

Эмори Их Сургуулийн НХСХЁЗ-д суралцахуй
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НХСХЁЗ-Д СУРАЛЦАХУЙН БАГ

Н

ХСХЁЗ-д суралцах нь Төвлөрлийн шинжлэх ухаан, энэрэн нигүүлсэхүйд
суурилсан ёс зүйн төвийн хөтөлбөр юм. Цэцэрлэгээс ахлах анги хүртэлх
боловсролд энэрэл нигүүлсэл, ёс зүйг багтаах тухай нэгэн амлалтыг 20 гаруй
жилийн турш эрдэмтэд, сурган хүмүүжүүлэгчидтэй хэлэлцсний эцэст Далай лам бээр
Эмори Их сургуулиас шашин шүтдэг болон шүтдэггүй хүн бүрт ижил тэгш нээлттэй
байхуйц, шинжлэх ухааны баримт, нийтлэг туршлага, амьдралын ухаанд тулгуурласан
ёс зүй, хүний суурь үнэлэмжийн хүрээнд хөтөлбөр боловсруулахыг хүссэн юм. Мөн
Далай лам хөтөлбөрийг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх гол санхүүжилтийг өгөөмөр
сэтгэлээр олгож, зохицуулсан юм.
“Бид оюун ухаан
хангалтгүйг
санах хэрэгтэй.
Оюун ухаан дээр
нэмэх нь зан
авир бол жинхэнэ
боловсролын
зорилго юм.”
МАРТИН ЛЮТЕР
КИНГ

Өмнөд болон Хойд Америк, Ази, Европ дахь хамтрагчидтайгаа НХСХЁЗ-г 2015
онд санаачилсан цагаас л дэлхийн нийтийн анхаарлыг татаж жил бүр шинэ хамтрагчид
нэгдсээр байна. Доктор Лувсан Тэнзин Нэгигээр удирдуулсан баг дэлхий нийтийн
хөдөлгөөн болох НХСХС-тэй нийцэх хөтөлбөрийг боловсруулсан. НХСХС-г голлон
санаачлагчид болон судлаачид ажлын явцад заавар зөвлөмжөө харамгүй өгч байсан
агаад, Эмори Их сургууль нь сургуулийн өмнөхөөс суурь боловсрол хүртэлх сургалтын
хөтөлбөрийг боловсруулахын тулд туршлагатай сурган хүмүүжүүлэгчид болон
сургалтын хөтөлбөр боловсруулагчдийн багтай хамтарч ажилласан юм.
2017-2018 оны хичээлийн жилд, өөр өөр орны 500 гаруй сурган хүмүүжүүлэгчид
НХСХЁЗ-н хөтөлбөрийг суралцахуйн семинарт хамрагдсан билээ. Эдгээрээс маш олон
сурган хүмүүжүүлэгчид НХСХЁЗ-д суралцахуйн хөтөлбөрийн үнэлгээ болон цаашдын
хөгжилд нь дэм болох үүднээс өөрсдийн хувийн туршлага дээрээ суурилан санал
бодлоо илгээсээр байгаа юм.
2019 онд Энэтхэгийн Дели хотноо болох, Эмори Их сургууль, Далай лам Траст
сан, Вана сан зэрэг хамтран зохион байгуулах НХСХЁЗ-д суралцахуй олон улсын
хөтөлбөрийн нээлтийн дараа уг сургалтын хөтөлбөр нь дэлхий нийтэд хэд хэдэн хэл
дээр хэвлэгдэх бөгөөд, сурган хүмүүжүүлэгчдийг бэлтгэх цахим платформд ч нэвтрэх
бололцоотой болох юм.
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ЗӨВЛӨХ МЭРГЭЖИЛТНҮҮД
НХСХЁЗ-д суралцах хөтөлбөр нь НХСХС-ийн тэргүүлэх зариммэргэжилтнүүд, энэрэн
нигүүлслийн ухаан, сэтгэлзүйн гэмтэл болон сэтгэлийн хатын талаар мэргэшсэн
боловсролын мэргэжлтнүүдийн заавар, мэргэжлийн зөвлөгөөг авсаар ирлээ. Үүнд:
Дэниел Гоулман, Ph.D., Сэтгэл хөдлөлийн чадамж, Нийгмийн ур ухаан, Сайн
сайхны төлөөх хүч зэрэг номын зохиогч
Марк Гринберг, Ph.D., Хүний хөгжил болон гэр бүл судлалын профессор, Пенн
Мужийн Их Сургууль
Түвдэнжинра, Ph.D., Оюун ухаан ба амьдрал институтийн захирал, Зоригт зүрх:
Энэрэн нигүүлсэх эр зоригтой байх нь бидний амьдралыг хэрхэн өөрчилдөг вэ
номын зохиогч
Линда Лантиери, M.A., Академик, нийгмийн харилцаа, сэтгэл хөдлөлд суралцах
хамтын нийгэмлэгийн хөтөлбөрийн ахлах зөвлөх, Колумбийн их сургуулийн Багшийн
Коллежийн гэрээт дэд профессор, Сэтгэл хөдлөлийн чадамжийг бэхжүүлэх нь
номын зохиогч
Элэйн Миллер Карас, MSW, LCSW., Гэмтэл тусламжийн институтийн хамтран
үүсгэн байгуулагч, ерөнхий захирал, Гэмтлийн эсрэг сэтгэлийн хатыг бэхжүүлэх
нь номын зохиолч Executive Director and Co-Founder of the Trauma Resource Institute,
and author of Building Resilience to Trauma
Робер Роезер, Ph.D., Хүний хөгжил, гэр бүл судлалын профессор, Пенн Мужийн
Их Сургууль
Кимберли Шонерт-Рэйчл, Ph.D., Профессор, Боловсролын факультет, Бритиш
Колумбиагийн их сургууль
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НХСХЁЗ-д СУРАЛЦАХУЙН ТУХАЙ
ХҮМҮҮСИЙН ҮГ
“НХСХЁЗ-д суралцахуй бол НХСХС-ийн II хувилбар юм”
Др.Дэниел Гоулман
“Сурагчид маань хичээлдээ идэвхитэй оролцож байсан. Надад уг агуулгыг заах үнэхээр
таатай байлаа. Эргэцүүлэх дасгалын үр дүнд сурагчид хөгжиж байгаа нь биширмээр
байв.”
Хувийн сургуулийн К VIII ангийн зөвлөх
“Боловсролын
хамгийн гол үр
дүн нь хүлцэл юм”
ЭЛЕН КЕЛЛЕР

“Би НХСХЁЗ-д суралцахуйг хэрэгжүүлэх дуртай. Дунд ангийнхан маань сургалтын
хөтөлбөрийг нааштайгаар хүлээн авсан. НХСХЁЗ-д нэврүүлэхтэй холбоотой миний
бүхий л туршлага эерэг байлаа.”
Улсын сургуулийн дунд, ахлах ангийн багш
“Би олон шавь нар маань өөрсдийн авир үйлдлээ хянаж, тайвшрах хэрэгтэй үедээ надад
хэлж байгааг анзаарсан”
Улсын сургуулийн VI-VIII ангийн багш
“Үнэхээр эерэг гэгээлэг туршлага юм. Зөвхөн хувь хүний хөгжил төдийгүй, Сурагчид
бие биедээ харилцан туслах өргөн боломжийг энэ хичээл, энэ хөтөлбөр олгодог. Нэгж
хичээлүүд нь өөрийн болон нийтийн ухамсарыг бүтээх системтэй арга замыг зааж
өгдөг.”
Улсын сургуулийн IX-XII ангийн зөвлөх
“НХСХЁЗ-д суралцахуйн агуулга надад үнэхээр таалагддаг. Би ирэх жил ангийнхантайгаа дахин хичээллэх мөчийг тэсэн ядан хүлээж байгаа. Суралцах үйл ажиллгааны
явцад гарах сурагчдынхаа эргэцүүллийн түвшинг шагшин гайхсаар л байгаа. Бид илүү
гайхалтай эргэцүүлэл, бусдын төлөөх сэтгэл, энэрэн нигүүлслийн суурийг тавьж байгаа
гэдэгтээ итгэлтэй байна.”
Хувийн сургуулийн К-I ангийн багш
“Энэ нь надад өөрийн болон шавь нарынхаа сэтгэл хөдлөлийг дэмжиж, хянаж эхлэх
цэг, хэрэгцээт хэрэглэгдэхүүнийг өгсөн.”
Улсын сургуулийн VII-VIII ангийн багш
“Сургалтын хөтөлбөр үнэхээр гайхалтай. Миний хүүхдүүд өгсөн сэдвээр ярилцах
дуртай байсан. Үйл ажиллагаанууд үр өгөөжтэй, оролцоог хангасан байлаа.”
Улсын сургуулийн II ангийн багш
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АЖЛЫН ХУВААРЬ
2019 ОНЫ ХАВАР
• Энэтхэгийн Нью Делид НХСХЁЗ-д суралцах хөтөлбөрийн олон улсын нээлт
• Цахимаар сурган хүмүүжүүлэгчдийг бэлтгэх платформийн нээлт
• Бага боловсролын эхэн үе, хожуу үе, дунд сургуулийн сургалтын хөтөлбөр,
НХСХЁЗ-д суралцахуйн багшийн гарын авлагыг цахим болон цаасан хэлбэрээр
хэвлэх

2019 ОНЫ НАМАР
• Туршилтын зорилготойгоор ахлах сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг дуусгах
• Хойд Америк, Европ, Өмнөд Ази, Ойрхи Дорнод дахь хамтран ажиллагч сургуулиуд
дахь чиглүүлэгч багш нар НХСХЁЗ-д хэрэгжүүлэх, тухайн үйл явцын талаарх
өгөгдлийн сан бүрдүүлэх
• НХСХЁЗ-д суралцахуйн агуулгыг орон нутгийн болон олон улсын нөхцөл байдалд
тохируулан өөрчлөх үйл явц үргэлжлэх

2020 ОНЫ ХАВАР
• Ахлах сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг дуусч цаасан болон цахим хэлбэрээр
хэвлэх
• НХСХЁЗ-д суралцахын сурган хүмүүжүүлэгчдийг бэлтгэх платформын тухай эхэн
үеийн үйл явцын үнэлгээний тайланг гаргах
• НХСХЁЗ-д суралцахуйн өөр өөр байршилуудад хэрэгжүүлэх туршилтын ажлын
судалгааны дизайныг боловсруулж дуусгах, байршлуудыг сонгох

2020 ОНЫ ХАВАР БОЛОН ТҮҮНЭЭС ХОЙШ
• НХСХЁЗ-д суралцахуйн үр нөлөөг байршил бүрд судлах судалгааг эхлүүлэх
• Эмори Их сургуулиас НХСХЁЗ-д суралцахуйн хөтөлбөрийн талаар олон улсын
эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах

Эмори Их Сургуулийн НХСХЁЗ-д суралцахуй
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БИДЭНТЭЙ НЭГДЭЭРЭЙ
Бид хамтын ажиллагааны төрөл бүрийн дэмжлэгт тулгуурладаг бөгөөд та бүхнийг
НХСХЁЗ-д суралцах хөтөлбөрт нэгдэхийг уриалж байна.
Бидэнд:
• Эмори Их сургууль болон тухайн орон нутгийн сургууль, сурган хүмүүжүүлэгчидтэй
хамтарсан хамтын ажиллагааг эхлүүлэхэд дэлхий даяар байгаа нутгийн мэргэшсэн
байгууллагууд
• Суралцах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, бета тест болон эхэн үеийн цахим сургалтын
платформын талаар санал бодлоо хуваалцах, цэцэрлэг, сургуулийн сурган
хүмүүжүүлэгчид
• Сурган хүмүүжүүлэгчдийг дэмжиж, сургалтын семинар зохион байгуулж, НХСХЁЗ-д
суралцахын орон нутгийн сүлжээг хөгжүүлэхэд туслах чиглүүлэгч багш нар
• Судалгааны дизайн, үнэлгээнд хамтран ажиллах, их сургуулийн түвшний ба багш
боловсролын хөтөлбөр боловсруулах их дээд сургуулийн мэргэжилтнүүд
• Явагдаж буй ажлын үр нөлөөг өргөжүүлэх, дэмжих хандивлагчид
• Сургалтын хөтөлбөр болон цахим сургалтын материалыг орчуулах орчуулагчид
хэрэгтэй.

ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ
Илүү мэдээлэл авахыг хүсвэл compassion.emory.edu хаягаар холбогдоорой.
Фэйсбүүк: @emoryseelearning
Шуудангийн хаяг:
Төвлөрлийн шинжлэх ухаан, энэрэн нигүүлсэхүйд суурилсан ёсзүйн төв
(ТШУЭНСЁЗТ)
Анхаарна уу: НХСХЁЗ-д суралцах
1599 Клифтон Роад Эн И Атланта, Жи Эй 30322
Мэйлстоп 1599-001-1 СИ БИ
Америкийн нэгдсэн улс
Утас: +1.404.727.9402
Цахим хаяг: seelearning@emory.edu
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Төвлөрлийн шинжлэх ухаан,
Энэрэн нигүүлсэхүйд суурилсан
Ёс зүйн төв

ЭМОРИ ИХ СУРГУУЛЬ

