ӨВЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
ХӨТӨЛБӨРИЙН ТОЙМ
СУРГАЛТЫН
НЭР

2019 оны өвлийн эрчимжүүлсэн англи хэлний
хөтөлбөр

ХУГАЦАА

2019/12/22 - 2019/01/05 хүртэл (2 долоо хоног)

ХАМРАГДАХ НАС 8-15 нас
ХААНА

Кёнгиду муж Янпён дүүрэгт байрлах Англи хэлний
зуслан

Education & Travel agency

Солонгос улсын засгийн газрын санаачилгаар
байгуулагдсан “English village” зуслан нь Солонгос
улсад англи хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх
боломжтой 8-15 насны сурагчдад зориулсан өвөл,
зуны хөтөлбөртэй вакуумжуулсан сургалттай
зуслан юм.

course.hikorea.mn

7766-5555

СУРГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА
СУРАЛЦУУЛАХ АРГА БАРИЛ
Энэхүү хөтөлбөр нь сурагч бүрийг хувь хүн талаас нь сурах арга барилыг нь нээн илрүүлэхийн тулд
загварчилсан болно.
Хичээл тус бүр өөр өөрийн сурах арга барил, сэдэвтэй бөгөөд энэхүү хичээлээр дамжуулан
сурагчдын онцлог болон ямар сэдэвт илүү сонирхолтой байгааг мэдэх боломжтой. Хичээл дууссаны
дараагаар сурагчид тухайн хичээл тус бүр дээрх судалгааны асуултанд хариулдагаараа давуу талтай.
Сурагчдын хариултаас хамааран “суралцах арга барилын судалгаа”-г хийдэг бөгөөд тухайн
сурагчид тохирч буй суралцах арга барилын талаарх мэдээллийг өөрт нь болон эцэг эхэд нь
мэдэгдэж цаашдын суралцах арга барилд нь тус болохуйцаар мэдээллийг дамжуулдаг.
Хичээл тус бүр дээр доорх 8-н арга барилыг ашигладаг.

VISUAL - ДҮРСЛЭЛ
(орон зайн)

AURAL - СОНСГОЛ
(Аудио-хөгжим)

VERBAL - АМАН
(хэл шинжлэл)

Зураг, дүрсээр дамжуулан
харааны болон орон зайн
ойлголтоор суралцах

Дуу, хөгжмөөр дамжуулан
суралцах

Үг ашиглан ярих, бичих
сургалтаар суралцах

PHYSICAL - БИЕ МАХБОД
(дасгал хөдөлгөөн)

LOGICAL - СЭТГЭЛГЭЭ
(математик)

SOCIAL - НИЙГЭМ
(хүмүүс хоорондын
харилцааны ур чадвар)

Биеийн хөдөлгөөн,
мэдрэхүйг ашиглан суралцах

Үндэслэл болон системээр
логик сэтгэхүйгээр суралцах

SOLITARY - БИЕ ДААХ
(ганцаарчилсан)

Ганцаараа эсвэл бие даан
суралцах

Багаар ажиллах болон
бусадтай хамтран ажиллах
арга барилаар суралцах

NATURAL - БАЙГАЛЬ
(Байгалийн судалгаа)

Гадаа байгальд гарч суралцах

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД
CHARACTER DEVELOPMENT - ХУВЬ ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ
Энэхүү хичээл нь тухайн сурагчын “нийгмийн үйлчлэл ба харилцаа”-г хөгжүүлэхэд зориулж
хичээллэдэг.
Хүмүүжил, ёс зүй, хариуцлага, харилцаа, багаар ажиллах чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн
хичээлүүд нь сурагчдыг нийгмийн ухамсартай иргэн, нийтэч хүн болон төлөвшихөд нь тус болох
зорилготой.

FUTURE EDUCATION - ИРЭЭДҮЙН БОЛОВСРОЛ
Энэхүү хичээл нь аж үйлдвэрлэл хувьсгалжин хөгжиж байгаа одоогийн нийгэмд шаардлагатай
ур чадварын талаархи мэдлэг, ойлголтыг өгөх зорилготой юм.
Хичээлүүд нь сурагчдад ирээдүйд тулгарч болохуйц технологийн чиг хандлагатай танилцах
боломжийг олгодог бөгөөд CAD, төслийн менежмент, кодчилол, програмчлал, дизайн гэх мэт
хичээлүүд ордог.

ҮНДСЭН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРҮҮД
OUR WORLD
Нийт 6 шатлалын сурах бичиг бөгөөд энэхүү сурах
бичиг нь сурагчдын сонсох, унших, бичих, ярих
зэрэг бүх чадварыг маш сонирхолтой сэдвүүдээр
дамжуулан хөгжүүлдэг

ENGLISH GAME
Авхаалж самбаа, сэтгэлгээний хурдыг нэмэгдүүлэх
зорилготой олон төрлийн сонирхолтой тоглоом
тоглоно.

DRAMA
Өөрийн орны соёл,
жүжгийн зохиолыг
боловсруулах бөгөөд
ярих, бичих чадварыг

ACTIVE ENGLISH
Шинжлэх ухааны нээлт, ололт, амжилт болон бусад
улс орны түүх соёлоор дамжуулан сэтгэн бодох,
бие даах чадвараас гадна багаар ажиллах чадварт
суралцуулдаг.

GROUP PROJECT
Багаар хамтран ажиллахад шаардлагатай чадварыг
олж авахаас гадна сурагч тус бүр тухайн даалгаварт
ямар нэгэн үүрэг гүйцэтгэж өөрийгөө хөгжүүлдэг

NEWSROOM
онцлог байдлыг харуулсан
10 цагийн турш бичиж
хүүхэд бүр дүр бүтээснээр
хөгжүүлнэ.

DRONE
Орчин
үеийн
технологийн
дэвшилтэд
төхөөрөмжтэй танилцах, дроныг удирдан бичлэг
хийх орон зайн мэдрэмжийг олж авна.

CLUB ORIENTATION
Сурагчдад сонирхолтой зүйлийг үзүүлснээр хүүхэд
өөрийгөө хөгжүүлэх тодорхой нэгэн чиг баримжаа олж
авдаг цаг юм.

CONVERSATION
Англи хэлээр харилцан ярилцах чадварыг хөгжүүлэхэд
түлхүү анхаарна.

Англи хэл дээр мэдээ бэлтгэн, мэдээгээ нэвтрүүлэгч
мэт уншиж танилцуулж, дуугаа бичлэг болгон
хураана.

MOVIE ENGLISH
Англи хэл дээр богино хэмжээний кино үзсэнээр
сонсоод ойлгох чадварыг илүү хөгжүүлнэ.

BIG CHALLENGE
National Geographic сурах бичиг нь сурагчдын
сонирхлыг татсан сэдвүүдээр дамжуулан хөгжилтэйгөөр
англи хэлийг сурах боломжтой 6 шатлалын үндсэн
хөтөлбөртэй.

CLUB ACTIVITY
Багаар хамтран ажиллах, өөрийн мэддэг зүйлээ
бусаддаа заах, харилцан суралцах хөгжөөнт цаг юм.

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД
EVENING PROGRAM
Англи хэлний зусланд амарч байгаа бүх сурагчид
нэгдэн уралдаан тэмцээнд оролцох бөгөөд орой бүрийг
хөгжөөнтэй, дурсамжтай өнгөрүүлнэ.

SPORT ACTIVITY
Англи хэлний зусланд амарч байгаа бүх сурагчид
нэгдэн уралдаан тэмцээнд оролцох бөгөөд орой бүрийг
хөгжөөнтэй, дурсамжтай өнгөрүүлнэ.

АЯЛАЛ
Энэ удаагийн сургалтын бас нэгэн гайхалтай зүйл нь
БНСУ-д шинэ оноо шинэ хамт олонтой угтах, хамгийн
шилдэг цанын баазад тоглох, LOTTE WORLD хүүхдийн
паркаар зугаалах зэрэг нэмэлт хөтөлбөрүүдтэй.

CHRISTMAS EVENT`s
Энэ удаагийн сургалтын хугацаанд Christmas болон
шинэ жилийн баяр тохиож байгаа учраас тэдгээртэй
холбоотой сонирхолтой хөтөлбөрүүд нэмэгдэх болно.

ТАНИЛЦУУЛГА БОЛОН СҮҮЛИЙН ХӨТӨЛБӨРҮҮД
ORIENTATION - ТАНИЛЦУУЛГА
Сурагчдад Янпён олон улсын англи хэлний зуслангийн талаарх ерөнхий мэдээлэл, багш нарын талаарх
танилцуулга, зусланд байх хугацаанд баримтлах ёстой дүрмийг танилцуулах болно.
Мөн удирдан хариуцах багш нарын талаарх асуулт хариултын бяцхан тэмцээн зохиож G тамга авах болно.
(Хичээлд идэвхтэй оролцсон сурагчид англи хэлний зуслангын паспорт дээр G тамга цуглуулан, 10 G тамга
цуглуулвал англи хэлний хотхоны 1 доллараар шагнуулна. Англи хэлний хотхоны дэлгүүрт доллараараа
үйлчлүүлэх боломжтой).

LEVEL TEST - ТӨВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТ
Сурагч тус бүрийг төвшинд тохирсон ангид хувиарлахын тулд төвшин тогтоох шалгалт авах болно.
Төвшин тогтоох шалгалтаар унших, бичих, сонсох, ярих, гэсэн бүх чадварыг шалгах болно.

IMMIGRATION
Сурагчид нь хилийн шалган нэвтрэх комиссын шалгалтанд хамрагдах болно. Хилийн шалган нэвтрэх
комиссын ажилтан болж буй Англи багштай ганцаарчилсан ярилцлагын дараагаар англи хэлний зуслангын
паспорт олгогдоно.

LEARNING STYLE TEXT - СУРАХ АРГА БАРИЛЫН СУРГАЛТ
Энэхүү шалгалтыг авснаар тухайн сурагч ямар төрлийн суралцах арга барил өөрт нь тохирч илүү үр дүнтэй
байгааг тодорхойлох боломжтой.
Энэхүү шалгалт нь хэл, дүрслэл, сонсгол, биеийн, логик, дотоод болон гадаад хүчин зүйлс мөн түүнчлэн
төрөлхийн авъяас чадварыг нээх зорилгоор 8 төрлийн шалгалт авдаг болно.
Шалгалтын хариу нь графикаар гардаг болохоор өөрийн суралцах чадвараас аль чадвар нь илүү хөгжиж
байгааг харах боломжтой. Сурагчид энэхүү мэдээллээрээ цаашид өөрийн суралцах арга барил дундаас
алийг нь илүү хөгжүүлэх шаардлагатай эсхийг тунгаан бодож ашиглах боломжтой.

CLASSROOM ENGLISH - АНГЛИ ХЭЛНИЙ АНГИ
Төвшин тогтоох шалгалтын хариуны дагуу ангид хувиарласны дараа, анги тус бүр анги хариуцсан багштай
хамт ангируу орох болно.
Түүний дараа анги удирдсан багш нь сурагчдад тус ангийн дүрэм болон зуслангийн ерөнхий цагийн
хуваарийн талаарх мэдээллийг хүргэснээр сурагчид нь англи хэлний хотхонд хэрэглэгдэх сурах бичиг,
энгэрийн тэмдгээ авах болно.
Англи нэр болон хочгүй хүүхэд байвал эхний хичээлийн цаг дээр өөрт тохирох Англи нэрээ сонгох
боломжтой.
Үүний дараа чөлөөт цаг дээр шинэ танилцсан удирдагч багштайгаа хамт англи хэлээр өөрийгөө танилцуулах
зэрэг бие халаах тоглоом тоглоно.

FINAL TEST - ҮР ДҮНГИЙН ШАЛГАЛТ
Сурагчид нь энэ хөтөлбөрийн явцыг дуусган өөрийн англи хэл хэрхэн ахисан эсэхийг сүүлийн шалгалтаараа
шалгах боломжтой. Сонсох, ярих, бичих, унших бүх чадварыг шалгах болно.

СУРГАЛТЫН ХУВААРЬ
I ДОЛОО ХОНОГ
ЦАГ / ӨДӨР

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

7:00 - 7:30

Wake up and exercise

7:30 - 8:50

Breakfast

9:00 - 9:50

Orientation &
Immagration

10:50 - 11:50

Level Test

11:00 - 11:50

English Games

Conversation

14:00 - 14:50

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

English Games

Conversation

Special Activity

Аялал

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

Group Project
Presentation

Drama
Performance

Special Activity

Аялал

Final Test

Homeroom
Hour

Newsroom
Recording

Newsroom
TE

OX Quiz

TEXTBOOK

TEXTBOOK

12:00 - 13:00
13:00 - 13:50

THURSDAY

TEXTBOOK

TEXTBOOK

Lunch
Class Division &
Classroom

Zombie Survival

15:00 - 15:50

Learning Styles
Test

16:00 - 16:50

Newsroom

17:00 - 17:50

Check-In

Drama

Communication

Cooking

Coding

Probability

TEXTBOOK

TEXTBOOK

TEXTBOOK

TEXTBOOK

Blue

CHALLENGE
COMPETITION
Hula Hoops

Food Who

Wanted Game

Sport Activity

18:00 - 19:30

Dinner

19:30 - 20:30

Nighttime Activity

20:30 - 22:00

Homework & Diary

22:00 ~

Time for Bed!

II ДОЛОО ХОНОГ
ЦАГ / ӨДӨР

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

7:00 - 7:30

Wake up and exercise

7:30 - 8:50

Breakfast

9:00 - 9:50

South Paw

10:50 - 11:50
11:00 - 11:50

Fandom

Acronyms

TE
TEXTBOOK

TEXTBOOK

TEXTBOOK
Lunch

13:00 - 13:50

Club Activity

14:00 - 14:50

16:00 - 16:50
17:00 - 17:50

5 senses

Drama

12:00 - 13:00

15:00 - 15:50

THURSDAY

Group Project

TEXTBOOK
CHALLENGE
COMPETITION
Drones

TEXTBOOK

TEXTBOOK

Movie Memory

CHALLENGE
COMPETITION
Drones
Sport Activity

18:00 - 19:30

Dinner

19:30 - 20:30

Nighttime Activity

20:30 - 22:00

Homework & Diary

22:00 ~

Time for Bed!

TEXTBOOK

Memory Game

Closing
Ceremony

КАМПУСЫН МЭДЭЭЛЭЛ
БНСУ-ын Янпён дүүргийн байгалийн үзэсгэлэнт газарт Англи хэлний зусланг үүсгэн
байгуулсан бөгөөд сурагчдыг тав тухтай байрлахад зориулсан байгалийн үзэсгэлэнт газар,
цэвэр агаар, спортын талбай, тав тухтай дотуур байр, хиймэл зүлэгтэй хөл бөмбөгийн талбай,
биеийн тамирын заал, фитнесс, усан бассейн, хөгжмийн төв, одон орон судлах, ажиглалтын
төв гэх мэт олон төрлийн барилга байгууламж тоног төхөөрөмжтэй болно.

КАМПУС ТАЙЛБАР
A БҮС
Энэ бүсэд хөл бөмбөг тоглохоос гадна гаднаас
оюутан залуучууд гэр бүлээрээ зорин ирдэг
цэвэр, тохилог усан санд сэлж цагийг зугаатай
өнгөрөөх боломжтой.
B

БҮС

Англи хэлний зуслангийн удирдлага, хөтөлбөр
хариуцсан багш нарын оффис байрлахаас гадна
хичээлийн танхим, цайны газар, биеийн тамирын
заал, үзэсгэлэнгийн танхим, урлагын танхим
гэх мэт бидний бараг өдөр тутам очиж цагийг
өнгөрөөх барилгууд маань байрладаг.
C

D

E

БҮС

Энэ бүсүүдэд бидний 14 хоног байрлах гэр буюу
дотуур байрууд болон гадаах чөлөөт цагаа
өнгөрөөх талбайнууд байрладаг.

НИЙТ ТӨЛБӨР

2,000$

Сургалтын төлбөр
Дотуур байр
Хоол
2 талын онгоцны билет
Олон улсын эрүүл
мэндийн даатгал
Солонгос дахь үзвэр
үйлчилгээ, аялалын
зардал

course.hikorea.mn

7766-5555

