1

ДЭЛХИЙН ШИЛДЭГ
СУРГАЛТЫН
ХӨТӨЛБӨРИЙГ АЛБАН
ЁСНЫ ЭРХТЭЙГЭЭР
ТАНЫ ГАРТ БИД
ХҮРГЭНЭ
Гүрэн Академийн үүсгэн байгуулагч,
Гүйцэтгэх захирал Б.ДАВААСҮРЭН

Гүрэн Академи нь 2015 оноос эхлэн
сургалт,
судалгааны
чиглэлээр
үйл
ажиллагаа явуулж байна. Анх үүсгэн
байгуулагдахдаа ахлах ангийн сурагчдад
шинжлэх ухааны хичээлийг Англи хэл
дээр хэрхэн заах, ямар үр дүн гарах
чиглэлээр судалгаа хийж АНУ-ын Common
Core Standard-ын дагуу Монголын ахлах
ангийн сурагчдад хичээл зааж эхэлсэн
билээ. Улсын сургуулийн ахлах ангийн
сурагчдад шинжлэх ухааны хичээлийг
Англи хэл дээр заасан судалгаа туршилт
амжилттай хэрэгжиж бид цаашлаад олон
улсын чанартай контентийг Монголдоо
нэвтрүүлэхээр хичээнгүйлэн ажиллаж
байна.
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Бид сургалтаа олон улсад хүлээн
зөвшөөрөгдсөн сургууль байгууллагуудтай
хамтран
хэрэгжүүлж,
зохиогчийн
эрхийг хүндэтгэж бүх сургалт контентоо
зохиогчийн эрхтэйгээр таны гарт хүргэж
байна. Зохиогчийн эрхийн асуудалд
бид тусгайлан ач холбогдол өгдөг нь
биднийг хамгийн сүүлийн үеийн чанартай
контентоор хичээл заахад шууд нөлөөлж,
сургалтанд хамрагдсан хүүхэд, хүмүүс
маань олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн
сертификатыг гардан авч байна. Бидэнтэй
хамтран ажиллаж, бидэнд итгэл хүлээлгэж
байгаа та бүхэндээ маш их талархаж байна.

НАСАНД ХҮРЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН
СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ
Бүх сургалт Англи Монгол хоёр хэл дээр зэрэг явагддаг.
Ингэснээр та өөрийн сонирхсон сэдвээ үзэнгээ Англи
хэлээ давхар сайжруулах боломжтой.

Сургалтууд онлайн болон танхимын хосолсон хэлбэрээр
явагддаг. Энэ нь та бүхэнд орон нутаг, гадаад улс орон,
машины түгжрэл, гэртээ гээд хаана ч байсан хичээлээ
үзэх боломжийг өгч байгаа юм. Харин онлайнаар үзэж
судалсан хичээлээ тогтсон хугацаанд анги хамт олноороо
танхимд сууж хоорондоо ярилцаж, туршлагаа солилцох
боломжтой.

Бүх контент маань албан ёсны эрхтэй байдаг ба та
Монголдоо ажлаа хийнгээ суралцаж, дэлхийд хүлээн
зөвшөөрөгдсөн сертификатыг гардан авах боломжтой.
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ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ
СУРГУУЛЬ, БАЙГУУЛЛАГА
Насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалтын хүрээнд бид дэлхийн нэр хүнд
бүхий дараах сургууль байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.

1. Harvard Business School
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2. Harvard Business Publishing

3. Global Growth institute

Гүрэн Академи Стэнфорд Прэ-Коллежтэй
гэрээ зурлаа. (АНУ, Пало Алто хот 2019)

Global Growth Institute-ийн багш нар
Гүрэн Академийн англи хэлний багш Мандухай
(Монгол улс, Улаанбаатар хот 2017)

Гүрэн Академи Английн алдарт Итон Коллежтэй
гэрээ зурлаа. (Их Британи, Лондон хот 2019)

Harvard Business Publishing гэрээгээ
амжилттай сунгалаа. (Сингапур улс 2018)

ДЭЛХИЙН ХЭМЖЭЭНИЙ МЕНЕЖЕР
БЭЛТГЭХ ХӨТӨЛБӨР
Global Growth Institute нь сүүлийн арав гаруй жилийн турш дэлхийн 30 гаруй улс
орны 700 гаруй гүйцэтгэх захирлуудтай уулзаж, шилдэг менежер болоход шаардагдах ур
чадварыг багцалж сургалтын хөтөлбөрөө боловсруулсан. Яг энэ мөчид дэлхийн мянга
мянган менежерүүд энэхүү хөтөлбөрт хамрагдсаар байна.

ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО
Менежер хүний хамгийн гол үүрэг нь дээд удирдлага
болон ажилтнуудыг холбосон маш сайн гүүр байх
явдал юм. Бид сайн чанартай гүүртэй байж чадвал
байгууллагын дотоод болон гадаад урсгал саадгүй сайн
явагдаж хамтдаа амжилтанд хүрэх боломжтой болно.
Бид Монгол менежерүүдийн менежментийн ур
чадвар болон бизнесийн Англи хэлний чадварыг
сайжруулах зорилгоор энэхүү сургалтын хөтөлбөрөө
танилцуулж байна.
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ХӨТӨЛБӨРИЙН ОНЦЛОГ, ДАВУУ ТАЛУУД

Бүх сургалт Англи Монгол хоёр хэл дээр зэрэг явагддаг.
Энэ нь та бүхэнд менежментийн хичээлээ үзэнгээ Англи хэлээ давхар
сайжруулах боломжийг олгож байна.

& CLASSROOM

ONLINE

Сургалтууд онлайн болон танхимын хосолсон хэлбэрээр явагддаг. Энэ нь
та бүхэнд хөдөө, гадаад улс орон, машины түгжрэл, гэртээ гээд хаана ч байсан
хичээлээ үзэх боломжийг өгч байгаа юм. Харин онлайнаар үзэж судалсан
хичээлээ тогтсон хугацаанд анги хамт олноороо танхимд цуглаж хичээлийн
талаар ярилцаж, туршлагаа солилцох боломжтой. Танхимын хичээлийн үед
Гүрэн Академийн модератор багш та бүхнийг чиглүүлэх болно.

Бүх контент маань албан ёсны эрхтэй
байдаг ба та Монголдоо ажлаа хийнгээ
суралцаж, дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн CPD
сертификатыг гардан авах боломжтой.
Жич: CPD гэдэг нь Continuing Professional Development
буюу Мэргэжлийн хүрээнд тасралтгүй суралцагч
гэдгээ батлан харуулдаг Европын улс орнуудад хүлээн
зөвшөөрөгдсөн сертификат юм.
https://cpduk.co.uk

MANAGEMENT SKILL + BUSINESS ENGLISH
Менежментийн хичээлийн хамт танхимаар бизнесийн Англи хэлний
хичээлийг авах боломжтой. Манайхаас санал болгож байгаа бизнесийн англи
хэлний хөтөлбөр маань менежментийн хичээл дээрээ суурилж боловсруулсан
нь хичээлийг маш сонирхолтой мөн практикт шууд хэрэглэх боломжийг олгодог.
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МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГАЛТ МААНЬ
ХЭНД ЗОРИУЛАГДСАН БЭ?

ШИНЭ МЕНЕЖЕР
- Дэлхийн өнцөг булан бүрээс хөтөлбөрт хамрагдаж буй 1000 гаруй чадварлаг
менежерүүдийн ашиглаж буй “Шилдэг нь байх” аргачлалд суралц
- Өөрийн давуу тал, ур чадвараа хөгжүүлэхээс гадна таны удирдлага дор буй хүмүүсийн
давуу тал, чадварыг илрүүлэхэд суралц
- Манлайллын шилдэг брендийг бий болго

ИРЭЭДҮЙН МЕНЕЖЕР
- Менежер болох бэлтгэлээ одооноос эхэл
- Өөрийгөө шилдэг удирдагч болгон бэлд
- Удирдагч болсон эхний өдрөөсөө л өөрийн нөлөөгөө нэмэгдүүлэхэд суралц

ТУРШЛАГАТАЙ МЕНЕЖЕРҮҮД
- “Шилдэг нь байх” аргачлалын дагуу өөрийн авъяас, чадварыг харьцуулан дүгнэ
- Нөлөөллөө нэмэгдүүлэх шинэ боломжуудыг эрж ол
- Удирдлагын онцлог арга барилаа дахин тодорхойл
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ХИЧЭЭЛИЙН СЭДВҮҮД
1. 21-Р ЗУУНЫ МЕНЕЖЕР
• Дэлхийн төвшний удирдагчид байгууллагын үнэлэмжийг хэрхэн өсгөдөг вэ?
• Дэлхийн төвшний удирдагчид өндөр оролцоотой багийг хэрхэн бий болгож,
хөшүүрэгдэж чаддаг вэ?
• Тэд яагаад хэрэглэгчийн болон харилцагчийн харилцааны мастерууд байдаг
вэ?
2. ЗОРИЛГОО ТОДОРХОЙЛОХ
• Байгууллагын бизнесийн зорилгод нийцүүлсэн багийн зорилго тодорхойлох
нь
• Зорилгыг тодорхой, хэмжигдэхүйц, бодит, уялдаа холбоотой бөгөөд цаг
хугацаатай хэлбэрээр тодорхойлох нь
• Багийн гишүүд үүрэг хариуцлагынхаа утга учрыг ойлгож, байгууллагын алсын
хараа нь зорилготой ямар уялдаа холбоотой болохыг ухамсарлахад нь туслах
3. УРАМ ЗОРИГ ТҮГЭЭХ
• Менежер болон ажилтантай эелдэг харилцан яриа өрнүүлэх
• “Нэгийг харьцах нэг” гэж юу вэ?
• Өөрчлөлтийг дүгнэж, үргэлжлүүлэн хянах нь
4. ЦАГ АШИГЛАЛТ
• Удирдагч хүний хувьд хамгийн чухал ажлууддаа төвлөрч, цагаа зөв зүйтэй
хуваарилах нь
• Хэрэгцээгүй олон имэйл, хурал уулзалтуудаас татгалзаж сурах нь
• Том зургаар харж, өндөр үнэ цэнэтэй ажилд цаг заваа зарцуулах тэнцвэртэй
хэв маягийг бий болгох нь
5. ХАРИЛЦААНЫ ЧАДВАРАА САЙЖРУУЛАХ
• Байгууллагын санаачлагыг багийн гишүүддээ оновчтой хүргэх
• Ажилтнуудын хооронд уялдаа холбоо, үнэ цэнийг бий болгохын тулд харилцаа
холбоог ашиглах нь
• Гүйцэтгэх удирдлагын стратеги - Энэ нь ил тод бөгөөд ажилтнуудад
ойлгомжтой байх ёстой
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6. ХУРАЛ УДИРДАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
• Хурлыг хүн бүрт ач холбогдолтой хэлбэрээр зохион байгуулах нь
• Хурлын дарга эсвэл оролцогчийнхоо хувьд хурлын явцад хэрхэн нөлөөтэй
оролцох вэ?
• Хуралд бэлтгэх, хурлыг зохион байгуулах болон хурлын дараах үйл явцын
хяналт явуулах нь

7. ХЭРЭГЛЭГЧЭЭ ОЙЛГОХ НЬ
• Хэрэглэгчдийн хүлээлтэд нийцүүлэх, бүр давуулан биелүүлэхийн тулд тэдний
хэрэгцээг ойлгох нь чухал
• Хэрэглэгчийн төлөө хандлагад суралцах
• Зах зээлийн нөхцөлүүдийг өөрчилж буй одоогийн чиг хандлага болон шинэ
инновацуудыг ирээдүйн нүдээр харах нь
8. ШИЛДЭГ БАГ БАЙГУУЛАХ
• Шилдэг баг байгуулах үндсэн зарчмууд
• Байгууллагын болон хувь хүний зорилготой, нэгдсэн алсын хараа зорилгын
хүч
• Хүмүүсийн оролцоо, өндөр төвшний гүйцэтгэл
9. ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОН БАГАА ХӨГЖҮҮЛЭХ
• Тасралтгүй хөгжил, дэвшлийг бий болгохын тулд өөрийгөө соригч та бусдад
үлгэр дуурайл болох нь
• Багийн гишүүдийнхээ ирээдүйн хүсэл, тэмүүллийг ойлгох нь
• Хувийн болон багийн хөгжлийг хамтад нь анхаарах чадвар
10. УДИРДЛАГАТАЙГАА ХАРИЛЦАХ
• Дээд урирдлагынхаа хэрэгцээ болоод хандлагыг ойлгох нь
• Сайн түншлэлийг байгуулах нь хоёр талын хэрэгцээ хангагдах суурь болдог
• Таны карьерт чухал нөлөө үзүүлж чадах хүмүүстэй харилцаа холбоогоо
сайжруулах замаар түншлэлийг бий болгох нь
11. ИЛТГЭХ ЧАДВАРАА САЙЖРУУЛАХ НЬ
• Санаагаа тодорхой бөгөөд амьдаар илэрхийлж, нөлөөг бий болгох нь
• Сонсогчдын хэрэгцээг тодорхойлох нь
• Сэтгэл хийгээд оюун ухааныг хамтад нь хөдөлгөж, ярьж буй сэдвээ амьдруулах
нь
• Танхимын танилцуулгыг бэлтгэх шилдэг аргачлалууд
12. СТРАТЕГИЙН УДИРДАГЧ БОЛОХ НЬ
• Гүйцэтгэх захирал, санхүүгийн захирал, маркетингийн захирал, үйл ажиллагаа
хариуцсан захирал, хүний нөөцийн захирал зэрэг удирдах албан тушаалтнууд
юунд үндэслэн чухал шийдвэрүүдийг гаргадаг вэ? Яагаад?
• Удирдах албан тушаалтнаа хэрхэн ойлгож, зөв оновчтой харилцах вэ?
• Удирдлагын стратегийн хэрэгцээнд нийцүүлэн багийн зорилгыг тодорхойлж,
төвлөрөн ажиллах нь.

11

ОНЛАЙНААР ЗААХ БАГШ НАР:

ВЭЙН КЛАРК

МАРК ВЭГ

/The Global Growth Institute үүсгэн байгуулагч,
World Class Manager Хөтөлбөрийн багш/

/GGI хүрээлэнгийн түнш, хамтрагч/

• Вэйн Кларк нь Их Британи, Нидерланд улсаас
гаралтай The Global Growth Institute-ийн
үүсгэн байгуулагч бөгөөд 2007 оноос 2012
он хүртэл ‘’Sunday times Top 100’’ компаний
жагсаалтыг гаргадаг Шилдэг компаниудын
зөвлөх байгууллагын менежер, олон улсын
түнш байв.
• Вэйн Кларк олон улсын илтгэгч бөгөөд гурван
жилийн турш дараалан HR сэтгүүлээс шилдэг
25 ‘’Хамгийн Нөлөө Бүхий Сэтгэгчид’’-н нэгээр
шалгарч Лондон болон Дубай дахь Касс
Бизнесийн Их Сургуулийн MBA хөтөлбөрийн
багшаар ажилладаг.

• Maрк

Вэг

нь

Global

Institute-н

түнш

бөгөөд дэлхийн өнцөг булан бүрт мянга мянган
менежерүүдийн амжилттай ашигладаг “Дэлхийн
түвшний менежер” хөтөлбөрийн хамтран бүтээгч,
багш юм.
• Тэрээр Дэлхийн олон тэргүүлэгч компаниудын
багуудтай

хамтарч

ажиллаж,

тэдгээрийн

зан

төлөв, харилцааны ур чадварыг хөгжүүлэхэд нь
тусалдаг. Мөн дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа
удирдлагуудад гүйцэтгэх засаглалын оролцоог бий
болгох, тэдний нөлөөг нэмэгдүүлэх, байгууллага
дотроо тэргүүлэх хувийн брэндүүдийг бий болгох,
авьяас чадвар, амжилтын зөрүүг арилгахад чиглэж
ажилладаг.

БЭЛТГЭГДСЭН МОДЕРАТОР БАГШ:

Б.ДАВААСҮРЭН
Global Growth Institute-ийн
Монгол дахь албан ёсны
модератор багш
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АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ
ОНЛАЙН БИЗНЕСИЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ СУРГАЛТ
100% онлайн хөтөлбөр бөгөөд та 3 сарын турш хэзээ ч хаанаас
ч хичээлээ үзэх боломжтой.

ГАНЦААРЧИЛСАН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛ
Таны англи хэлний түвшин ямар байхаас үл хамаарч зөвхөн
багштайгаа ганцаарчилж сургалтанд хамрагдах боломжтой.

БИЗНЕСИЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА:
1. Бизнесийн орчинд өөрийгөө танилцуулах

7. Хурал уулзалт хийх

2. Өөрийн бизнес болон ажлаа танилцуулах

8. Презинтац хийх

3. Үйлчилгээний салбар

9. Ажлын орчин

4. Маркетинг, зар сурталчилгаа

10. Бизнесийн орчин

5. Ажлын байрны асуудлууд

11. Ажил хайх

6. Харилцаа холбоо

АНГЛИ ХЭЛНИЙ БАГШ НАР:

С.МАНДУХАЙ

ПАУЛЭТТЭ КЛАРК

TEFL-ийн бизнесийн англи хэлний
албан ёсны сертификаттай
мэргэшсэн багш

Кэмбрижийн Их Сургуульд мэргэшсэн Англи хэлний багш. Тэрээр 15
жилийн турш хүүхэд болон насанд хүрэгчдэд Англи хэл зааж байгаа
туршлагатай бөгөөд TOEFL, IELTS шалгалтын бэлтгэлээр мэргэшсэн.
Паулэттэ Лондон хотод гэр бүлийн хамтаар ажиллаж амьдарч байна.
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ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ
Хүүхдэд зориулсан сургалтын хүрээнд бид дэлхийн нэр хүнд
бүхий дараах сургууль байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.

Stanford Pre-Collegiate
international Institute
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Genius Brands
International

Eton X college

СТЭНФОРД ПРЭ КОЛЛЕЖИЙН
ЗУНЫ ХӨТӨЛБӨР
Гүрэн Академи нь Стэнфордын их сургуулийн дэргэдэх Прэ-Коллежийн 14-17
насны хүүхдүүдэд зориулсан зуны хөтөлбөрийг Монголд албан ёсоор төлөөлөн
ажиллаж байна. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд 2019 онд Монголоос 12 сурагчид шалгарч
Стэнфордын Их Сургуульд 14 хоногийн турш тус сургуулийн багш нараар хичээл
заалгаж, Сан-Франциско хотоор аялж, 20 гаруй улс орны 300 гаруй хүүхдүүдтэй
найз болоод ирсэн.
СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО
Хүүхэд 14-17 насны хооронд нэг талаасаа том хүн болсон мэдрэмжтэй боловч
нөгөө талдаа хүүхэд хэвээр байдаг байна. Энэ үед хүүхдийн сэтгэхүйд томоохон
өөрчлөлт явагдаж байдаг ба бие хүн болох, ямар мэргэжил сонгох, аль сургуульд
хаана суралцах, миний цаашдын зорилго гэх мэт маш олон асуултуудтай тулгарч
байдаг байна. Энэхүү хөтөлбөр нь хүүхдэд дээрхи асуултанд хариулт авахад бага ч
болов туслахад оршино. Мөн үүнээс гадна хүүхэд соёлын ялгааг ойлгож, ялгаатай
байдлыг хүлээн зөвшөөрч аливаа асуудалд олон талаас харж дүгнэлт хийх чадвараа
хөгжүүлэхэд тусална.
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СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
Сурагчид 14 хоногийн хугацаанд дараах хичээлээс сонгон суралцах болно.

•
•
•
•
•
•
•

BIOSCIENCE:
Principle of Cognitive Neuroscience
Your Brain on Stress
Digital Anatomy Lab
How we can defeat cancer
Fermenting Foods
Systems and Molecular Biology
Introduction to Clinical Neuroanatomy

•
•
•
•
•
•
•

BUSINESS:
• Business Entrepreneurship
• International Business: How to Grow,
Manage, and Survive

COMMUNICATION:
Effective Communication
Collaborative Fiction
Effective Nonverbal Communication
Introduction to Creative Writing
Surrealist and Dadaist Games
Media Matter: Bias, Objectivity and
Journalism Values in the Age of Fake News
• I am Nobody, Who Are You?: Experimenting
with representation of the self
•
•
•
•
•
•
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CREATIVITY & INNOVATION:
Today was a Good Day: Storytelling through
Hip-Hop
Writing with Images
Design Thinking
Visual Story Telling in our Digital Age
The Psychology of Creativity and
Performance
Wild Sound Explorers
Design Thinking Bootcamp

EARTH SCIENCE:
• The Social Ocean - Humans in Coastal and
Marine Environments
• Understanding Climate Change

ENGINEERING:
• Cracking the Code

LEADERSHIP:
• Being a Leader
• Effective Leadership
• Decision Quality: Better Decision - Better
Lives
• Finding Your North Star
• Unleashing Your Personal Potential

•
•
•
•

MATH & COMPUTER SCIENCE:
Math Explorations: Symmetry
Human Learning and Computer Interaction
Computational Thinking
Artificial Intelligence and Computer Vision
in Agriculture

GLOBAL CITIZENSHIP:
• Global Solutions Project
• Multicultural Exhibition

SOCIAL SCIENCE:
• Silicon Valley vs. the World: The Impact of
Technology on People, Politics and Culture
• Democracy: Why or Why Not?
• Capitalism
• Think Like a Lawyer - Powerful Strategies to
Improve Your Critical Thinking
• Introduction Philosophy
• Cultural Psychology: How Mind, Culture,
and Society Make Each Other Up
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Хичээлээс гадуур сурагчид Сан-Франциско хотоор аялах,
Стэнфорд сургуулийн кампусд зохиогдох галын наадамд
оролцох, шилдэг номын сонголттой номын дэлгүүрт зочлох,
кампуст байрлах олон музейг сонирхох, мөн Стэнфордын
зөвлөхөөс их сургуульд орох бэлтгэлээ хэзээнээс хэрхэн
бэлдэх, ямар алдаа гаргахаас сэргийлэх гэх мэт зөвлөгөөнд
хамрагддаг.
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СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО:
Хүүхдийн санхүү болон бүтээлч сэтгэлгээг
хөгжүүлж “хэрэглэгч” биш “бүтээлч” сэтгэхүйтэй
ирээдүйн Монгол иргэдийг бэлдэхэд оршино.

САЯТАН СУРАГЧДЫН КЛУБ:
ХҮҮХДИЙН САНХҮҮ БОЛОН БҮТЭЭЛЧ СЭТГЭХҮЙГ
ХӨГЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ОНЛАЙН БОЛЛОО
Санхүүгийн мэдлэг гэдэг нь зөвхөн мөнгө
хадгалах биш харин Хэрхэн ажиллаж хөдөлмөрлөж
мөнгө олох? Түүнийгээ хэрхэн зөв зарцуулах? Хэдэн
хувийг нь хадгалах? Ямар замаар бусдад дэмжлэг
хандив өгөх? гэх мэт цогц мэдлэгтэй болох явдал
юм.
Дэлхийн алдарт Уоррон Баффэт (Warren Buffet)
энэхүү хөтөлбөрийг дэмжиж өөрийн дүрийг
хүүхэлдэйн хувилбарт оруулах зөвшөөрөл өгч,
хичээл дээр үздэг богино хэмжээний хүүхэлдэйн
кинонд өөрөө дуу оруулсан байдаг.
Бид энэхүү цогц хөтөлбөрийг албан ёсны
эрхтэйгээр Монгол хүүхдүүддээ 2016 оноос эхлэн
хүргэсээр одоогоор 1000 гаруй хүүхдийг хамруулсан
байна.
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СУРГАЛТЫН ОНЦЛОГ
• Сургалт нь логик дэс дараалал бүхий нийт 26 цуврал сэдвээс
бүрдэлтэй.
• Сургалт бүр нь сэдвийн дагуу 26 цуврал хүүхэлдэйн кинотой
бөгөөд сургалтын турш зөвхөн багш ярилгүй хүүхэлдэйн
киногоор дамжуулан үндсэн санаагаа ойлгуулдаг нь хичээлийг
улам илүү сонирхолтой болгодог.
• Сэдэв бүрт эцэг эхчүүдийн гарын авлага дагалдах бөгөөд
хүүхдүүд танхимд үзсэн хичээлээ гэртээ очиж бататгах, мөн
гэр бүлийн санхүүгийн талаараа асууж, хоорондоо ярилцах нь
эцэг эхчүүдийг мөн хичээлд татан оролцуулж байгаа хэлбэр
юм. Хүүхэд эцэг эхтэйгээ хичээлийн талаар зөвлөлдсөнөөр
хичээлийг илүү сайн ойлгох боломж бүрдэнэ.
• Хичээлийн хөтөлбөр холимог хэл буюу Англи Монгол хэл дээр
хослон орж, хичээл дээр хэрэглэгдсэн Англи үгийн сангаар
хэлний мэдлэгээ сайжруулах боломжтой.
• Хүүхэд бүрийн оролцоог чухалчилсан интерактив хэлбэрээр
явагддаг.

ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Байршил
Зар сурталчилгаа
Төлөвлөлт
Хадгаламж
Судалгаа хийх
Хөрөнгө оруулалт
Өр
Сонголт
Зээл
Мөрөөдлөө дагах нь
Түншлэл
Хүндлэл
Тогтмол суралцах

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Бусдыг сонсох нь
Эрэлт
Брэнд
Жижиг зүйлийг ч бүү орхигдуул
Бүтэлгүйтэл
Ментор
Бусдын бодлыг хүндэтгэх нь
Гадаад төрх
Эрсдэл
Үр нөлөө
Олон талт үзэл бодол
Анхны сэтгэгдэл
Нэр хүндээ хамгаалах нь

Итон коллеж нь Их Британийн тэргүүлэгч бие даасан хөвгүүдийн сургуулиудын
нэг юм. 1440 онд VI Хенрих хаан үүсгэн байгуулсан тус сургууль нь 500 гаруй жилийн
настай бөгөөд энэ хугацаанд улс төр, бизнес, технологийн салбарт удирдагчдыг
төрүүлэхэд онцгой ач холбогдол өгч ажилласаар байна.
Итон коллеж нь суралцагч бүрийн боловсрол сурлагын шилдэг чадварыг
амьдралын чадвартай хослуулан хөгжүүлдэгээрээ алдартай. Итон коллеж нь энэхүү
шилдэг сургалтын контентоо дэлхийн өнцөг булан бүрт сурч байгаа хүүхдүүдэд
хүртээмжтэй болгох зорилгоор 2015 оноос эхлэн цахим сургалтын ангиа нээсэн
болно. Гүрэн Академи нь 2017 оноос эхлэн Итон коллежтой амжилттайгаар хамтран
ажиллаж байна.

ИТОН КОЛЛЕЖИЙН ХӨТӨЛБӨРҮҮД
(14-20 НАС):

1. University Interview Skill

2. Resilience

3. Creative Problem Solving

4. Research Skills

5. Making an Impact

6. Verbal Communication

7. Public Speaking

8. Interview Skills

9. Writing Skills

10. CV Writing

11. Entrepreneurship

12. Critical Thinking

21

“МАНЛАЙЛАГЧ МАЛЧИН ХҮҮХЭД” ХӨТӨЛБӨР:
Малчин ахуйгаа суралцаж, Манлайллын ур чадвараа нэмэгдүүлэх боломжтой боллоо.
Нүүдэлчин монголчууд маань эрт дээр үеэс Монгол ёс заншил, арга ухаанаар амьдарч хойч
үедээ өвлүүлж ирсэн билээ. Хот суурин хөгжихийн хэрээр энэ уламжлал, ёс заншил бага
багаар алдагдаж ялангуяа хот сууринд төрж өсч буй хүүхэд залуучууд маань хөдөөгийн
амьдрал, зан заншилтайгаа танилцаж амжихгүй байгаа билээ. Бидний гадны улс орноос
гол ялгарах зүйл нь нүүдэлчин амьдрал, монгол ёс заншил учраас хүүхэд залуучуудад
танилцуулж, мэдлэг олгох нь зүйтэй. Уг хөтөлбөрт 12-17 насны хүүхдүүдийг хамруулан зуны
амралтыг нь цэвэр агаарт малчин айлд үр бүтээлтэй өнгөрөөх юм.

МАНЛАЙЛАГЧ МАЛЧИН ХҮҮХЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО
Манлайлагч малчин хүүхэд хөтөлбөр нь хот сууринд төрж өссөн хүүхдүүдэд Монгол
ахуй, ёс заншилаа танилцуулах, цэвэр агаарт Англи хэлээ сайжруулах, хот хөдөөгийн
хүүхдүүдийг нөхөрлүүлэх, цаашлаад гадны улс оронд өөрсдийн нүүдэлчин уламжлал, ёс
заншилаа танилцуулах мэдлэгийг олгох юм.

Хөтөлбөрт хамрагдаснаар дараах зүйлсэд суралцана:
1. Малчин ахуйтай танилцах
2. Цагаан идээ хийж сурах
3. Монгол гэр барих, хураах, нэршлүүдийг сурах
4. Морь уях ажилтай танилцах /Уяа, сойлго, зүс/
5. Гүү барих, гүү саах, гүүний зэлтэй танилцах
6. Мал, ой мод, гол горхи, уул устай зөв харьцаж сурах
7. Бясалгал, иогийн хичээл
8. Монгол ахуйн үгсээ Англи хэл дээр сурах, тайлбарлахад суралцана
9. Манлайллын ур чадварыг өдөр тутамдаа ашиглах арга
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ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАГЧ БАГШ:

С.ЖАМБАЛДОРЖ
Гүрэн боловсролын академийн
Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал

ХӨТӨЛБӨРИЙН СУРГАГЧ БАГШ:
Жамка маань уяач айлын гэр бүлд өсч торнисон. Багаасаа мал аж ахуйтай ойр байж, ёс
заншлаа судалсан нь өөрийх нь амьдрал хувь нэмрээ маш их оруулдаг гэж боддог. Тэрээр
2019 оны зун Стэнфордын Прэ-Коллежийн захирал морины уяан дээр ирэх үеэр сайхан
танилцаж, Монгол ахуйгаа сайхан тайлбарлаж өгсөнд харуйд Стэнфордын профессор
маань энэ гайхалтай соёлоо сургалтын хөтөлбөр болгох санааг түүнд хэлсэн байна.
Тэрээр Гүрэн Академийн үйл ажиллагаа хариуцсан захирлаар ажиллаж байгаа бөгөөд
“Манлайлагч малчин хүүхэд” хөтөлбөрийг өөрөө манлайлан хэрэгжүүлэхээр ажиллаж
байна.

ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖИХ
ГАЗАР, БАЙРШИЛ:
Төв аймаг, МӨНГӨНМОРЬТ сум
Улаанбаатар хотоос 220 км
Төв аймаг, СЭРГЭЛЭН сум
Улаанбаатар хотоос 75 км
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ГҮРЭН АКАДЕМИЙН ЗӨВЛӨХ БАГ
ТОНИ АБАД
Дэлхийн худалдааны байгууллагын Филиппин дэх
салбарын ТУЗ-ын дарга. Филиппин дэх Харвард төгсөгчдийн
холбооны ерөнхийлөгч асан.
Манилагийн Их Сургуулийн профессор.

Д.ДЭМБЭРЭЛ
Гүрэн Дээд Сургуулийн Үүсгэн байгуулагч, Захирал.
Барс Моторс ХХК Гүйцэтгэх захирал.

Б.ОДОНЧИМЭГ
Инсбрукын Их Сургуулийн Байгалийн шинжлэх ухааны
доктор. МҮХАҮТ-ийн дэргэдэх Монгол Австрийн хамтын
ажиллагааны зөвлөлийн Гүйцэтгэх захирал. Freywille
Jewelry ХХК Гүйцэтгэх захирал.

Х.ХАТАНБААТАР
Монголын Оюун Ухааны Академийн захирал,
Ой тогтоолтын ОУ-ын II-р зэргийн шүүгч

ЖАН КОТ
China TCP Growth - Олон улсын соёлын талаарх сургалт,
зөвлөх үйлчилгээний байгууллагын захирал. GBA Insider
- China Greater Bay Area - Хөгжлийн талаарх мэдээллийн
компаний үүсгэн байгуулагч, захирал.
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Гүрэн Академи Harvard
Business School Online-тай
хамтран зохион байгуулдаг
хичээлийн эхний өдөр. 2018

Эм Си Эс групын Хүний нөөцийн менежерүүдтэй Шүүмжит Сэтгэлгээний талаар ярилцав.

УИХ гишүүн Б.Саранчимэг Гүрэн
Академийн урилгаар Монголд ирсэн
Стэнфорд Прэ-коллежийн захирлыг
төрийн ордонд хүлээн авч уулзалт хийв.
2019

МҮОНР - Монгол банкны мэргэжилтний
хамтаар Хүүхдийн санхүүгийн мэдлэгийн
талаар ярицлага өгөв. 2018

Нью Иорк хот, Боловсролын
технологийн компанитай уулзалт хийв.
2016

Колумбийн Их Сургууль,
Гүрэн Академи АНУ-ын Ivy League
сургуулиудруу ахлах ангийн сурагчдын
хамт аялал хийв. 2015

Стэнфорд Прэ-коллежийн
багш Айми Лов Томассо
Гүрэн Академид гурван
сарын турш ажиллав. 2019.

Корнеллийн их
сургууль 2015
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Онлайн боловсролын контент
түгээгч Coursera-тай уулзалт хийв.
2016

Харвардын Боловсролын
Сургуультай уулзалт хийв. 2017

Харвардын Боловсролын Сургуульд
ажиглагч оюутнаар суув. 2017

Янгон Технологийн Их Сургууль. Мьянмар улс 2017
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Боловсролын Дэлхийн Инновацийн Чуулга Уулзалт (WISE),
Катар Доха хот. 2015

Рик Соммер. Стэнфорд ПрэКоллежийн Гүйцэтгэх захирал 2019

Голомт банктай хамтран ажиллах гэрээ зурлаа

Хаан Банкны модератор багш нар маань
сертификатаа гардаж авлаа

Хаан Банкны 21 аймгийн салбарын модератор багш нар сертификатаа гардаж авлаа

“Asia Finance” Гүрэн Академийн урилгаар Азийн санхүүгийн салбарын хүний нөөцийн мэргэжилтэн
Монгол залуус хэрхэн дэлхийн төвшинд бэлтгэгдэх талаар мэдээлэл өгөв. 2018
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Сөүлийн гудамж, 1-р хороо, MCS Plaza,
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар хот, Монгол Улс
7707-1797, 9909-2925, 8811-4081

www.gurunacademy.edu.mn
gurunacademy@gmail.com

Gurun Academy
Gurun Academy
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