JENESYS2018
Монгол багийн япон дахь айлчлалын тэмдэглэл
(Оролцогч улс : Монгол /сэдэв:

1-р групп “Япон соёл”
2-р групп “Шинжлэх ухаан технологи”
3-р групп “Спорт” )

1. Хөтөлбөрийн агуулга
Япон улсын талаарх ойлголтыг гүнзгийрүүлэх солилцооны хөтөлбөр болох “JENESYS2018” нь үзэл
бодлоо илэрхийлэх ур чадвартай залуусыг урьж, тэдний эдийн засаг, нийгэм, соёл, түүх, гадаад
харилцаа зэрэг чиглэлээр япон орны тухай ойлголтыг гүнзгийрүүлэхийн сацуу, япон улсад элэгтэй болон
япон улсын талаар гүнзгий мэдлэгтэй нэгнийг илрүүлж, япон улсын гадаад харилцаа болон түүний
онцлог давуу талуудыг ирсэн зочид өөрсдийнх нь дуу хоолойгоор идэвхитэй хүргэснээр гадаад дахь дуу
хоолойн цар хүрээ тэлэхийн сацуу япон улсын дипломат харилцааны үндэс суурийг өргөжүүлэх
зорилгоор хэрэгжиж ирсэн билээ. Монгол улсаас япон хэлний сургуулийн 20 сурагч, японы соёлын
харилцаатай 13 залуус, хэвлэл мэдээллийн 8 сэтгүүлч, инженерийн сургуулийн 10 шилдэг оюутан,
хөдөө орон нутгийн 21 сурагч, спортын 16 залуу тамирчидыг 3 удирдагч багшийн хамт 2019 оны 3 сарын
10 өдөр (ням)-өөс 3 сарын 17-ны өдөр (ням) хүртэлх 7 хоног 8 өдрийн хөтөлбөрөөр Японы их дээд
сургууль болон ахлах сургуулиар зочлох явцдаа японы залуус болон хотын иргэдтэй найрсаг харилцаа
тогтоосон. Түүнчлэн Японы эдийн засаг, нийгэм, түүх, сүүлийн үеийн болон уламжлалт үйлвдэрлэл,
соёлыг нүдээр үзэж, биеэр хийж туршиж үзэх зэргээр япон орны тухай тал бүрийн мэдлэг
хуримтлуулахын сацуу Монгол Япон хоёр орны залуусын найрсаг харилцаа улам гүнзгийрсэн билээ.
Тэд Японд ирсэн даруйдаа “Зочломтгой байдлын дадлага” -н тухай лекц сонсож, энэ сэдвийн дагуу
баг болон хуваагдан эхлээд хотын ажиглалт, дараа нь хөдөө орон нутгийн ажиглалт хийн япон орны
соёлын талаарх мэдлэгээ гүнзгийрүүллээ. Түүнчлэн минамата өвчин болон атомын бөмбөгийн талаарх
хэлэлцүүлэг яриа сонсож мэдлэгээ дээшлүүлэн, Японы шинжлэх ухаан ирээдүйн музей зэргээр орж
японы сүүлийн үеийн технологийн талаар ойлголттой болсон. Минимата өвчнөөс гадна байгаль орчны
аюулгүй байдлын талаар салхин цахилгаан станцын тухай яриа сонсож байгаль орчноо хайрлаж
хамгаалах тухай ойлготтой болцгоосон.

【Оролцогч улс, хүний тоо】
1-р групп

Япон хэлний сургуулийн ахлах ангийн сурагч, японы соёлын харилцаатай залуус,
хэвлэл мэдээллийн сэтгүүлч
нийт 42 хүн

(сэдэв: Япон соёл)

(20 сурагч + 13 оюутан + 8 ажилтан + 1 удирдагч багш)
2-р групп

Инженерийн чиглэлийн шилдэг оюутан, орон нутгийн ахлах ангийн сурагч
нийт 32 хүн

(Сэдэв : Шинжлэх ухаан технологи)

(21 сурагч + 10 оюутан + 1 удирдагч багш)
3-р групп

Спортын залуус
нийт 17 хүн

(Сэдэв : Спорт)

(14 оюутан + 2 ажилтан + 1 удирдагч багш)
【Айлчилсан газар】
1-р групп

Токио, Кумамото

2-р групп

Токио, Канагава

3-р групп

Токио, Нагасаки

2. Хөтөлбөр
≪1-р групп≫
3 сарын 10 өдөр (Ня)

Нарита олон улсын нисэх онгоцны буудалд бууж Япон улсад ирэх
Чиг баримжаа олгох танилцуулга

3 сарын 11 өдөр (Да)

Лекц: Омотэнаши сургалт
【① Японы соёл урлаг, медиа сонирхогч залуучуудын групп】
Японы инженерийн мэргэжлийн сургуулиар айлчлах
Дадлага: Зазен (бясалгал)
【② Япон хэл сонирхогчдын групп】
Их сургуулийн айлчлал: Токио гадаад хэлний Их сургуулийн Фүчю цогцолбор
Дадлага: Салхин хонхонд зураг зурах
【① Япон соёл, залуу сэтгүүлчдын групп】
TV TOKYO Holdings үзэж танилцах:
【② Япон хэл сонирхогчдын групп】
NHK студи паркыг үзэж танилцах:
【Нэгдсэн арга хэмжээ】
Токио дахь улсын музей, TNM & TOPPAN, музейам театрыг үзэж танилцах
Токиогийн цамхагыг үзэж танилцах:
Кумамото муж руу явах
Homestay хүлээн авалтын ёслол (Асо хот)
Homestay үдэлтийн ёслол (Асо хот)
Сургалт: Ярилцлагын хөтөлбөр (Кумамото газар хөдлөлт)
Чёоёо баши гүүр, Асо Ообаши гүүрийг үзэж танилцах:
Асо төмөр зам Накамацү буудлыг үзэж танилцах Макүраги “Дурсгалын пайз
хийх ёслол”-д оролцох
JNC компанийн Минамата үйлдвэрийг үзэж танилцах
Минамата хотын Минамата өвчний түүхийн музейг үзэж танилцах:
Сургалт: Дурсамж яриа（Минамата хотын Минамата өвчний түүхийн музей）
Сакүранобаба, Жёосайэн үзэж танилцах:
Токио руу явах
Худалдааны газраар яву танилцах
Эзэн хааны ордон, Нижюүбаши үзэж тахнилцах
Тайлан илтгэл
Японы ирээдүйн шинжлэх ухааны музейг үзэж танилцах
Нарита олон улсын нисэх буудлаас эх орондоо харих

3 сарын 12 өдөр (Мяг)

3 сарын 13 өдөр (Лха)
3 сарын 14 өдөр (Пү)

3 сарын 15 өдөр (Ба)

3 сарын 16 өдөр (Бя)

3 сарын 17 өдөр (Ня)

≪2-р групп≫
3 сарын 10 өдөр（Ня） Нарита олон улсын нисэх онгоцны буудалд бууж Япон улсад ирэх
Чиг баримжаа олгох танилцуулга
3 сарын 11 өдөр（Да） Лекц: Омотэнаши сургалт
Жзжн хааны ордон, Нижюүбаши гүүрийг үзэж танилцах
Тоошёо Arrows компанитай танилцах
Чиба технологийн их сургуулийн Токио Скай цүри кампусаар айлчлах
3 сарын 12 өдөр（Мя） Токио шинжлэх ухааны их сургуулийн шинжлэх ухааны факультетаар
айлчлах “Салхин цахилгаан үүсгүүр бүтээж туршилт хийх”
Өдрийн хоол идэнгээ Токио шинжлэх ухааны их сургуулийн шинжлэх ухааны
факультетын оюутнуудтай танилцах
Токио шинжлэх ухааны их сургуулийн шинжлэх ухааны факультет Орчин

үеийн шинжлэх ухааны баримт материалын музейг үзэж танилцах
Эдо Токио музейг үзэх
Панасоник центр Токиог үзэж танилцах
3 сарын 13 өдөр（Лха） Сумидагийн сургалт “Сумида Моноцүкүри” “Сумидагийн орорн нутгийн
брэндийн стратеги гэж юу вэ”
Сумида дүүргийн цех дээр явагдах хөтөлбөр（Арьсан эдлэлээр юм хийх）
Homestay хүлээн авалтын ёслол（Ёкосүка хот）
3 сарын 14 өдөр（Пү） Homestay үдэлтийн ёслол（Ёкосүка хот）
Өдрийн идэнгээ танилцах:Ёкосүкагийн баруун далайн эргийг таниулах
аялалын нийгэмлэг
Мицүүра Гакүэн ахлах сургуультай танилцах
3 сарын 15 өдөр（Ба） Котокшэн хийдийг үзэж танилцах（Камакүра бурхан）
Чкохама хятад гудамжаар явж үзэх
Даскин компанийн Ёкохамагийн төв үйлдвэртэй танилцах
Үавасаки хот Фүжико.Ф.Фүжиэ музейг үзэх
3 сарын 16 өдөр（Бя） Японы ирээдүйн шинжлэх ухааны музейг үзэж танилцах
Худалдааны газраар явж үзэх
Тайлан илтгэл
3 сарын 17 өдөр（Ня） Асакүса, Накамисэ зэрэг газраар явж танилцах
Нарита олон улсын нисэх онгоцны буудлаас эх орондоо харих

≪3-р групп≫
3 сарын 10 өдөр（Ня） Нарита олон улсын нисэх онгоцны буудалд бууж Япон улсад ирэх
Чиг баримжаа олгох танилцуулга
3 сарын 11 өдөр（Да） Лекц: Омотэнаши сургалт
Японы биеийн тамирын их сургуулиар айлчлах
Лекц: Японы сумогийн тухай（Ашгийн төлөөх олон нийтийн байгууллага
Японы сумо сонирхогчдын нийгэмлэг）
3 сарын 12 өдөр（Мя） Жудогийн спорттой танилцаж, барилдаж үзэх（Кодоканд）
Радио дасгал хийж сурах
Харажүкү гудамжаар явж танилцах
3 сарын 13 өдөр（Лха） Нагасаки муж руу явах
Нагасаки Кастэра Ландыг үзэж сонирхох
Homestay хүлээн авалтын ёслол（Минами шимабара хот）
3 сарын 14 өдөр（Пү） Homestay үдэлтийн ёслол（Минами шимабара хот）
Үнзэндакэ байгалийн гамшгийн музейг үзэж танилцах
3 сарын 15 өдөр（Ба） Нагасаки атомын бөмбөгт нэрвэгсдийн дурсгалын музей, энхтайваны
цэцэрлэгт хүрээлэнг үзэж танилцах
Лекц: Атомын бөмбөгний гамшгаас амьд үлдсэн хүний дурсамж яриа
（Нагасаки атомын бөмбөгт нэрвэгсдийн дурсгалын музей）
Гловер Гарден цэцэрлэгт хүрээлэнг үзэж танилцах
Нагасаки хотын Ниши хог боловсруулах үйлдвэрийг үзэж танилцах
3 сарын 16 өдөр（Бя） Тохкио руу явах
Худалдааны газраар явж үзэх
Тайлан илтгэл
3 сарын 17 өдөр（Ня） Токио цамхагыг үзэж танилцах
Нарита олон улсын нисэх онгоцны буудлаас эх орондоо харих

3.

Хөтөлбөрийн явцад авсан зургууд

≪Бүх группуудын оролцсон нэгдсэн хөтөлбөр≫

3 сарын 10 өдөр
【Чиг баримжаа олгох танилцуулга】
Бэрмонт зочид буудал

3 сарын 11 өдөр【Лекц】
Омотэнаши сургалт

3 сарын 16 өдөр【Тайлан илтгэл】

≪1-р групп≫

3 сарын 11 өдөр /Японы соёл урлаг, медиа
сонирхогч залуучуудын групп
【Айлчлах】Японы инженерийн мэргэжлийн
сургууль

3 сарын 11 өдөр /Японы соёл урлаг, медиа
сонирхогч залуучуудын групп
【Хийж үзэх】Зазэн буюу бясалгал

3 сарын 11 өдөр /Япон хэл сонирхогчдын групп
【Айлчлах】Токио гадаад хэлний их
сургуулийн Фүчюү кампус

3 сарын 11 өдөр /Япон хэл сонирхогчдын групп
【Хийж үзэх】Шилэн хонхны чимэглэл зурах

3 сарын 12 өдөр /Японы соёл урлаг, медиа
сонирхогч залуучуудын групп
【Үзэж танилцах】TV TOKYO Holdings

3 сарын 12 өдөр /Япон хэл сонирхогчдын групп
【Үзэж танилцах】NHK Студийн парк

3 сарын 12 өдөр【Үзэж танилцах】
Токио Үндэсний музей TNM & TOPPAN музейн театр
VR бүтээл "Fengshin Raishin"
Зохион байгуулсан: Токио Үндэсний музей
Бүтээсэн: Toppan Printing Co., Ltd.

3 сарын 14 өдөр【Homestay үдэлтийн ёслол】
（Асо хот）

3 сарын 14 өдөр【Лекц】
Өгүүлэхүйн хөтөлбөр
（Күмамотогийн газар хөдлөлт）

3 сарын 14 өдөр【Үзэж танилцах】
Асо Оохаши

3 сарын 14 өдөр【Үзэж танилцах】
Асо төмөр зам Накамацү буудал Макүраки
“Дурсгалын пайз бичих ёслол”

3 сарын 15 өдөр【Үзэж танилцах】
JNC компанийн Минамата үйлдвэр

3 сарын 15 өдөр【Үзэж танилцах】
Минамата хотын Минамата өвчний түүхийн
музей

3 сарын 15 өдөр【Лекц】Дурсамж яриа
Минамата хотын Минамата өвчний түүхийн
музей

3 сарын 15 өдөр【Үзэж танилцах】
Сакүранобаба, Жёосайэн

3 сарын 17 өдөр【Үзэж танилцах】
Японы ирээдүйн шинэлэх ухааны мүзей

≪2-р групп≫

3 сарын 11 өдөр【Үзэж танилцах】
Эзэн хааны ордон, Нижү баши гүүр

23 сарын 11 өдөр【Үзэж танилцах】
Тоошёо Arrows

3 сарын 11 өдөр【Үзэж танилцах】
Чиба технологийн их сургуулийн Токио Скай
цүри таун кампус

3 сарын 12 өдөр【Иа сургуулиар айлчлах】
Токио шинжлэх ухааны их сургуулийн шинжлэх
ухааны факультет
“Салхин цахилгаан үүсгүүр хийж туршилт хийх”

3 сарын 12 өдөр【Танилцах】
Токио шинжлэх ухааны их сургуулийн шинжлэх
ухааны факультет

3 сарын 12 өдөр 【Үзэж танилцах】
Эдо Токио музей

3 сарын 12 өдөр【Үзэж танилцах】
Панасоник центр Токио

3 сарын 13 өдөр 【Сургалт】
Сумидагийн сургалт “Сумида Моноцүкүри”
“Сумидагийн орорн нутгийн брэндийн стратеги
гэж юу вэ”

3 сарын 13 өдөр【Хийж үзэх】
Сумида дүүргийн цех дээр（Арьсан эдлэлээр
юм хийх）

3 сарын 14 өдөр【Homestay үдэлтийн ёслол】
（Ёкосүка хот）

3 сарын 14 өдөр【Сургуульта
й танилцах】
Миүра Гакүэн ахлах
сургууль

3 сарын 14 өдөр【Үзэж
танилцах】
Котокүин（Камакүра
бурхан）

3 сарын 15 өдөр【Үзэж танилцах】
Паскин компанийн Ёкохамагийн төв үйлдвэр

3 сарын 15 өдөр【Үзэж танилцах】
Кавасаки хот Фүжико.Ф. Фүжиэ музей

3 сарын 17 өпөр【Үзэж танилцах】
Асакүса, Накамисэ
≪3-р групп≫

3 сарын 11 өдөр【Их сургуультай танилцах】
Японы биеийн тамирын их сургууль

3 сарын 11 өдөр 【Лекц】
Японы сумогийн тухай
（Ашгийн төлөөх олон нийтийн байгууллага
Японы сумо сонирхогчдын нийгэмлэг）

3 сарын 12 өдөр【Үзэж танилцах, барилдах】
Жудо（Кодокан）

3 сарын 12 өдөр【Оролцох】
Радио дасгал

3 сарын 14 өдөр【Homestay үдэлтийн ёслол】
（Минамишимабара хот）

3 сарын 15 өдөр【Үзэж танилцах】
Энх тайвны цэцэрлэгт хүрээлэн

3 сарын 15 өдөр【Үзэж танилцах】
Гловер цэцэрлэгт хүрээлэн

3 сарын 15 өдөр【Үзэж танилцах】
Нагасакт хотын Ниши хог боловсруулах
үйлдвэр

3 сарын 17 өдөр【Үзэж танилцах】
Токио цамхаг

4.

Оролцогчдын сэтгэгдэд

◆1-р групп （Япон хэл сонирхогч ахлах сургуулийн сурагч）
Япон улсаас маш олон зүйлсийг сурж мэдсэн ба хаана ч явсан цэвэр цэмцгэр орчинтой, энэ нь дадал
болчихсон байснаас суралцах хэрэгтэй юм байн гэдгийг ойлгосон. Цэвэр орчинд дуртай, даруу зан
ааштай хүмүүс учраас алтваа зүйлд сэтгэлээсээ ханддаг юм шиг санагдлаа. Монголчууд бидэнд энэ л
сэтгэлгээ дутагдаж байгаа болов уу.
Энэ удаад, Япон үндэсьэний соёл, идэж уух юм, түүх, байгаль орчин, шинэлэг технологи, ямар
шинэлэг ололт явагдсан тухай гэх мэтчилэн өмнө нь мэдэж байгаагүй зүйлсээ мэдэж сурч авсандаа
байртай байна. Эдгээр сурч мэдсэн зүйлсээ эх орондоо хариад, сургуульдаа дэлгэрүүлэн түгээхийг
хүсч байна.

◆1-р групп （Японы соёл сонирхогч залуу）
Монголд Японтой ижил төстөй（аль эсвэл адилхан байж магадгүй） соёл, соёлын өв олонтаа байгаа
хэдий ч тэр бүр анзаардаггүй өнгөрөх нь их байдаг. Япон улс уламжлалт соёлоо орчин үеийн ахуй
амьдралдаа хослуулан хадгалж иржээ. Ирээдүйд Монгол ч гэсэн өөрийн уламжлалт өв соёлоо орчин
үеийн ахуй амьдралд Япон улсаас бүүр илүү байдлаар хослуулж өвлөн үлдээсэй гэж бодож байна.
◆1-р групп （Медиа, хэвлэл мэдээллийн ажилтан , сэтгүүлч）
Япон хүн нийгэмд хүлээх хариуцлагыг ухамсарладаг, бусдад саад төвөг болохгүйгээр ажиллаж
амьдрахыг хичээдэг дадал зуршлыг Монголд ч гэсэн дэлгэрүүлмээр байна. Цаашид, өөрийнхөө
амтдрал дээр Японд сурч мэдсэн зүйлсээ хэрэгжүүлэх болно. Би өөрөө мэргэжлийн сэтгүүлчийн хувьд
нийгэм, эдийн засгийн сэдэв тус бүрээрнийтлэл бичиж, байгаль орчинг хамгаалахын чухалыг ухаалан
таниулж, байгаль орчинтой холбогдсон тулгамдсан асуудлыгхөндөж, идэвхитэй ажиллах хүсэл
зорилготой боллоо.Монгол улс шиг хөгжиж буй орнууд эдийн засгаа хөгжүүлэх, эдийн засгийн ашиг
орлогыг дээшлүүлэхийн тулд идэвхитэй ажиллах нь зөв. Гэвч, хүрээлэн буй орчин, ан амьтан, эх

байгаль, дэлхийн тэнцвэрт байдлыг алдагдуулахгүй байхыг нэн тэргүүнд тавьж анхаарах хэрэгтэй гэж
бодож байна. Байгаль орчноо бохирдуулчихвал, хэдий хэр мөнгө орлого байлаа ч, эргүүлэн авч
чадахгүй гэдгийг ухаарах хэрэгтэй.

◆2-р групп
Энэ удаад, маш сонирхолтой, гүн агуулгатай их олон зүйлсийг сурч мэдсэн сайхан хөтөлбөр байлаа.
Хөтөлбөрийн явцад авсан зураг, дурсамжаа нандигнан хадгална. Монгол хүн Япон хүнээс маш олон
зүйлсийг сурах хэрэгтэйг ойлголоо. Хогоо ангилж хаях, бие биедээ хүндэтгэлтэй хандах, рестораны
ажилтан үйлчлүүлэгчидээ хэрэгтэй зүйлсийг хэлүүлэлшүй авчирч өгөх гэх мэтчилэн. Энд өнгөрүүлсэн
өдрүүдийг насан туршдаа мартахгүй болов уу.
◆2-р групп
Хүнийг хүндэлж хандах, цэвэр орчинд туртхй байдал, төлөв даруу зан араншинтай ядон хүний тухай
монголдоо ярьж дэлгэрүүлэх болно. Энэ байдал монголчуудад маш хэрэгтэй санагдсан бөгөөд хүн
хүнээ хүндэлж харьцах, үйл хөдлөлөө цэгнэж чаддаг болж, эх орноо хөгжүүлэхэд хувь гэмрээ оруулдаг
болоосой гэж болож байна.
◆2-р групп
Японд ирэхийн өмнө ба дараах төсөөлөл сэтгэгдэл маш тих өөрчлөгдсөн. Өөөрийн амтдралд
хэрэгжүүлмээр сайн талууд олон байлаа. Цаг баримталдаг, аливаа зүйлийш сэтгэлээсээ хандаж хийдэг.
Японд ирснээр миний мөрөөдөл нэгээр нэмэгдэж энэ сайхан орны соёлыг хүндэтгэх сэтгэл төрсөн.

◆3-р групп
Хамгийн сэтгэлд хоногшсон зүйл бол хогоо ялгаж хаях,мэндчилэх, цаг барих явдал байлаа. Түүнчлэн
ялгасан хогоо дахин боловсруулж ашиглаж байгаагаас суралцахм хэрэгтэйг ойлголоо.Монголчууд ч
гэсэн өөрчлөгдөх байх гэж бодож байна. Монголд “Өөрийгөө засаад гэрээ зас. Гэрээ засаад төрөө зас”
гэсэн зүйр үг байдагчлан гэртээ хариад, эхлээд өөрөө хэрэгжүүлж үзүүлнэ. Өөрөө цаг баридаг болоод
бусдыг цаг барихыг анхааруулдаг болно.Мөн аливаа зүйлд талархаж сурах хэрэгтэй юм байна.
Монголд газар хөдлөтийн талаарх ойлголт муу, хэрхэн анхан шатны арга хэмжээг авах ёстой байдаг
талаар сайн ухуулж сургалт хийх хэрэгтэй болохыг мэдлээ.
◆3-р групп
Энэ удаагийн айлчлалаар Япончуудаас маш сайхан энерги эрч хүч авлаа. Хүн болгон найрсаг хандаж
инээмсэглэлээр зоригжуулж байсан. Үүний ачаар ямар ч зүйлд шантарахгүй эрч хүчтэй хандаж болохыг
мэдэрлээ.
5.

Хүлээн авсан хүмүүсийн сэтгэгдэл

〇Японы байгаль, омотэнаши сэтгэлийн талаар мөн Японы соёл, уламжлалт зан зуршлыг хадгалж
өвлүүлэхийг чухалыг Монголын залуу үеийнхэнд үзүүлж таниулах боломж олгосонд баярлаж байна.
Үзэж харсан зүйлсээ тэмдэглэж бичих, алга ташин талархаж байгаа байдлыг хараад маш их сэтгэл
хөдөллөө.”Омотэнаши” гэж юу вэ гэсэн асуултанд хариулж тайлбарлах нь хэцүү байсан хэдий ч
хөтөлбөрийн эцэст “омотэнашиг биеэр амсаж мэдэрлээ”, “Японы соёл, түүхээс суралцангаа омотэнаши

сэтгэлгээнээс суралцлаа” гэж ярьж байсан нь сэтгэлд хоногшиж, бид бүхний сэтгэлийг хүлээн авч
ойлгосон мэт санагдлаа.
〇Монголын хүүхдүүд ч, япон айлынхан я маш өндөр сэтгэгдэлтэй үлдлээ. Үдэж гаргах үед дахиж
заавал Асод ирээрэй хэмээн үдэн гаргаж байгаа харагдсан.
〇Хүлээн авсан айлын гэр бүлийнхэн хоол хийэ, юм угаах гэм мэтээр гэрийн ажилд тусалж их дэм тус
болсон гэж баярлаж байсан. Монгол орон их сонирхол татах боллоо. Гадаадын хөөрхөн ачтай боллоо.
Хэл амаа ойлголцохгүй ч сайхан танилцаж авсандаа баяртай байна. Дахиад Монгол хүүхдүүдийг
хүлээж авмаар байна. Олимпийн наадмаар оролцох монгол тамирчдын дунд манайд ирсэн хүүхэд
байж магадгүй учраас

монгол тамирчдыг дэмжинэ гэмээн сэтгэгдэдээсээ хуваалцлаа. Хамтран

ажилласан ажилчдын зүгээс харахад япон айлаас харих үдэлтийн ёслол их сайхан болж, бие биедээ
дасаж цаг хугацааг сайхан өнгөрүүлсэн нь мэдрэгдэж байлаа. Цаашид ч гэсэн таатайгаар хүлээн авах
болно.
〇Нөр их хөдөлмөр гаргаж, японы соёлын сэдвээр VR кино хийж үзүүлсэнд талархаж байна. Энэ кинонд,
эдо үеэс салхин хонхонд зурагдаж ирсэн цэцэг монголд ч гэсэн ургадаг болохыг оролцогч хүүхдээс
сонсож мэдсэн бөгөөд монгол япон улсын харилцан холбоог олж харсан олзуурууштай мөч байлаа.

6. Оролцогчийн тараасан мэдээлэл

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=8042

https://www.facebook.com/JenesysMongolia/posts/10211

36313244084&id=100009731670001

99074729889

Агуулга）JENESYS2018-н талаарх мэдээлэл
1-р групп Минами Асо тосгон Япон айлд

https://www.facebook.com/zolbayargan/posts/22619
73773862999
Агуулга）JENESYS2018-н тухай мэдээлэл
3-р групп Японы сумо сонирхогчдын нийгэмлэг

Агуулга）JENESYS2018-н талаарх мэдээлэл
2-р групп Сүмида Моношатари （Арьсан цүнх）

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid
=805298023137913&id=100009731670001
Агуулга）JENESYS2018-н тухай мэдээлэл
1-р групп Күмамото цайз

7.Эх орондоо харьсны дараа хийхээр төлөвлөж буй ажил（Товчхон）
Цаг

Газар

Агуулга
Японы соёл, уламжлалт зан заншил, япон

3 сарын 22 өдөр

Шинэ Монгол сургууль

хүний дадал зуршил, сайхан сэтгэлийн тухай
танилцуулж, монголчууд бидэнд суралцах
зүйл олон байгаа талаар танилцуулна.

5 сарын 30 өдөр
хүртэл

Япон улсаг аюулгүй хяналтын талаар бусад
Гэр бүл, сургууль

хүмүүст ярьж, мөнгөн уснаас үүдэлтэй өвчин
（Минамата өвчин）-ий талаар ярьж өгнө.
Минамата өвчин түүний тархалт, авах арга

6 сараас өмнө эсвэл

Монгол улсыних

хэмжээ, өвчний шинж тэмдэг, эдгээрийн

хаврын хичээлийн

сургуулийн хуулийн

талаар ярьж, бид юунаас суралцах ёстой

улирал дуусахаас

факжльтетын дэргэдэх

болох, бодит арга хэмжээнд хүрэх хүртэлээ

өмнө

Японы хуулийн төв

хэлэлцэнэ. Кшмамотогийн жишээнд
тулгуурлан ярилцана.

3 сарын 10 өдрөөс 4

Өнөөдөр сонины вэб

Японы хөтөлбөрийн талаар нийилэл бичиж

сарын 10 өдөр

хуудас

дэлгэрүүлнэ.

Хариад 10 хоногийн
дараа

Минамата өвчин, 2016 оны Күмамотод болсон
Өөрийн вэб хуудас

газар хөдлөлтийн дараах сэргээн босголт,
япон айлд очсон талаарх нийтлэл бичнэ.
Энэ хөтөлбөрөөр танилцсан хүнтэй холбоо
барьж, японд сурч мэдсэнээ олон хүмүүст

2018 оноос 2019 оны
эцэс

Хөвсгөл аймаг

танилцуулж, дэлгэрүүлэх ажил хийнэ
（Жишээ нь：Клуб байгуулах, ивэнт , контест
зохион байгуулах）г.м. Аль нэг боломжтойг
нь хэрэгжүүлнэ.

6 сарын өдрөөс
шинэ он гартал

Сургууль
Хилийн цагдаагийн газар,

4 сарын өдөр

гэр бүл, хамт олон, найз
нөхөд

Хог ялгаж хаях, хогны асуудлыг шийдвэрлэнэ.
1 долоо хоногт сурсан зүйлээ тайлан илтгэл
хийж тайлагнана. Ялангуяа гамгаас хамгаалах
талаарх ойлголт олгож, юу хийх шаардлагатай
байгааг тайлбарлана.

