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Япон орныг таниулан сурталчлах солилцооны хөтөлбөр 

JENESYS2019 (Оролцох улс: Монгол) 

(Сэдэв: Кино-урлаг “Азийн олон улсын хүүхдийн 13-р кино наадам”) 

 

 

1. Хөтөлбөрийн агуулга 

“JENESYS2019” хөтөлбөрөөр 12 сарын 2-ны өдрөөс 12 сарын 10-ны өдөр хүртэл 

Монгол улсаас ахлах сургуулийн сурагчид, багшаас бүрдсэн 10 хүн японд хүрэлцэн 

ирлээ. Хёого мужийн Минамиаважи хотод 12-р сарын 7-нд болсон “Азийн олон 

улсын хүүхдийн 13-р кино наадам”-д оролцож, өөрсдийн бүтээсэн киногоор 

өрсөлдөж, үе тэнгийн насны япон залуустай танилцлаа.  

Үүнээс гадна, "Кино - Урлагийн солилцоо" сэдвийн дор NHK-ийн Кобе өргөн 

нэвтрүүлгийн станц, Аважи хүүхэлдэйн театр үзэж, Токүшима мужийн Оцука 

урлагийн музейд очиж, янз бүрийн урлагийн талаарх ойлголттой болж, хүн, 

ирээдүйд тохиолдох Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх төв дээр гамшгаас урьдчилан 

сэргийлэх, түүнийг бууруулах талаархи мэдлэгээ гүнзгийрүүлж, Минами Аважи 

хотын сургуулиар орж, үе тэнгийн хүүхдүүдтэй уулзан, Японы соёл урлагын 

холбогдох байгууламжуудыг үзэж танилцах замаар япон улсыг янз бүрийн өнцгөөс 

нь харж, Японы талаархи ойлголтоо гүнзгийрүүлэв.  

Мөн эх орондоо буцахын өмнө хийсэн тайлангаараа, японоос сурч мэдсэн 

туршлагаа ашиглан, харьсны дараа хэрэгжүүлэх Action plan (ажлын  

төлөвлөгөө)-ний талаар танилцууллаа.  

 

【Оролцогч улс, хүний тоо】Монгол улс 10 хүн 

【Очих газар】 Хёого муж, Токүшима муж, Осака муж 

 

2. Хөтөлбөрийн цагийн хуваарь    

12 сарын 2 өдөр (Да) 

【Японд ирэв】 

【Чиг баримжаа олгох танилцуулга】 

 

12 сарын 3 өдөр (Мя) 

【Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, түүнийг бууруулах】Хүн, ирээдүйд тохиолдох 

гамшгаас урьдчилан сэргийлэх төв 

【Холбогдох сэдвийн дагуу үзэж танилцав】NHK Кобэгийн өргөн нэвтрүүлгийн 

станц 

 

12 сарын 4 өдөр (Лха) 

【Үзэж танилцав】Нарүто Үзүгшио нуур 

【Холбогдох сэдвийн дагуу үзэж танилцав】Кино наадмын бүтээлээс үзсэн 

 

12 сарын 5 өдөр (Пү) 

【Хүлээн авах ёслол】Минами аважи хот 
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【Сургуультай танилцав】Минами аважи хот, Сумото хотын Хирота дунд сургууль 

 

12 сарын 6 өдөр (Ба) 

【Холбогдох сэдвийн дагуу үзэж танилцав】Аважи хүүхэлдэйн театр 

【Япон соёлтой танилцав】Мацүхо Дотакү хийсэн 

【Ева баяр (танилцах уулзалт) хийв】 

 

12 сарын 7 өдөр (Бя) 

【Холбогдох сэдвийн дагуу үзэж танилцав】Оцүка олон улсын урлагийн музей 

【Холбогдох сэдвийн дагуу үзэж танилцав】Азийн олон улсын хүүхдийн 13-р кино 

наадам 

【Кино наадмын дараах үдэшлэг】 

 

12 сарын 8 өдөр (Ня) 

【Холбогдох сэдвийн дагуу үзэж танилцав】Китано Ижин музей 

【Үзэж танилцав】Нинтокү эзэн хааны бунхан 

【Япон соёлтой танилцав】Кишивада Данжири танхим 

 

12 сарын 9 өдөр (Да) 

【Япон соёлтой танилцав】Осака Японы ардын урлагийн танхим 

【Work shop хийв】 

【Тайлан гаргав】 

 

12 сарын 10 өдөр (Мя) 

【Эх орондоо харив】 

 

 

3. Хөтөлбөрийн явцад авсан зураг  

  

12 сарын 2 өдөр 

【Чиг баримжаа олгох танилцуулга】 

12 сарын 3 өдөр【Холбогдох сэдвийн 

дагуу үзэж танилцав】 

NHK Кобэгийн өргөн нэвтрүүлгийн станц 
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12 сарын 4 өдөр【Үзэж танилцав】

Нарүто Үзүгшио нуур 

12 сарын 4 өдөр【Холбогдох сэдвийн 

дагуу үзэж танилцав】 

Кино наадмын бүтээлээс үзсэн 

  

12 сарын 5 өдөр【Хүлээн авах ёслол】

Минами аважи хот 

 

12 сарын 5 өдөр【Сургуультай 

танилцав】Минами аважи хот, Сумото 

хотын Хирота дунд сургууль 

  

12 сарын 6 өдөр【Холбогдох сэдвийн 

дагуу үзэж танилцав】Аважи хүүхэлдэйн 

театр 

12 сарын 6 өдөр【Япон соёлтой 

танилцав】Мацүхо Дотакү хийсэн 
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12 сарын 6 өдөр 

【Ева баяр (танилцах уулзалт) хийв】 

 

12 сарын 7 өдөр【Холбогдох сэдвийн 

дагуу үзэж танилцав】Оцүка олон улсын 

урлагийн музей 

 
 

12 сарын 7 өдөр【Холбогдох сэдвийн 

дагуу үзэж танилцав】Азийн олон 

улсын хүүхдийн 13-р кино наадам 

12 сарын 7 өдөр 

【Кино наадмын дараах үдэшлэг】 

  

12 сарын 8 өдөр 

【Япон соёлтой танилцав】Кишивада 

Данжири танхим 

12 сарын 9 өдөр 

【Япон соёлтой танилцав】Осака Японы 

ардын урлагийн танхим 
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12 сарын 9 өдөр【Work shop хийв】 12 сарын 9 өдөр【Тайлан гаргав】 

 

4. Оролцогчдын сэтгэгдэл (ишлэл) 

◆Кино наадмаар дамжуулан, үе тэнгийнхээ кино хийдэг хүүхдүүдтэй уулзаж 

танилцсан нь маш их ач холболдолтой байсан. Түүнчлэн, хүн, ирээдүйд 

тохиолдох гамшгаас урьдчилан сэргийлэх төвийг үзсэний дараа, Кобэ хотын дүр 

төрхийг эргэн харахад Японы гамшгийн сэргээн босголтийн хурд, уйгагүй 

хөдөлмөрийн үр дүнг мэдэрсэн. 

 

◆Биднээс өөр өнцгөөс харж бүтээгдсэн кинонуудыг үзэж, дараа нь бүтээсэн 

хүмүүстэй санал бодлоо солилцох нь үнэхээр сайхан байсан. 

 

◆Уламжлалт урлаг, хуучин барилгуудыг харахад, япончууд өөрийн орны соёлыг 

маш их нандигнан үнэлдэг нь ойлгомжтой байв. Бүх зүйл сайхан байсан тул би 

харсан, сонссон зүйлээ гэртээ хариад, найз нөхөдтэйгөө хуваалцахыг хүсч байна. 

 

5. Хүлээж авсан хүмүүсийн сэтгэгдэл 

◆NHK Кобэгийн өргөн нэвтрүүлгийн станцийн ажилтан 

Кино наадамд оролцсон хүмүүс бас их идэвхитэй байсан бөгөөд нэвтрүүлгийг 

хэрхэн яаж хийдэг талаар асуулт асууж байв. 

Эх орондоо харьсны дараа ч кино дээр үргэлжлүүлэн ажиллаасай гэж хүсч 

байгаагийн зэрэгцээ, энэ удаагийн кино наадмын туршлагаа ашиглаж уран 

бүтээлээ хийх болно гэж найдаж байна. 

 

◆Минами аважи хот, Сумото хотын Хирота дунд сургуулийн сурагч 

Англи хэлний хичээл дээр Японы соёлыг танилцуулсан нь сонирхолтой байсан 

гэж бодож байна.Би анх удаа монгол хүмүүстэй ярилцаж үзлээ, бие биенийхээ 

соёлын талаар санал бодлоо солилцоход их хөгжилтэй байсан. 

 

◆Кишивада Данжири танхим 

Японы уламжлалт соёл болон Данжириг сонирхсонд маш их баяртай байна. 

Данжириг зөвхөн сонирхоод зогсохгүй, Данжири гэж ямар утга учиртай болохыг  

гүнзгий ойлгож авсанд тань талархаж байгаагаа илэрхийлье. 
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6. Оролцогчдын тараасан мэдээлэл 

 

 

12 сарын 6 өдөр Аважи хүүхэлдэйн 

театрыг үзсэн тухайгаа бичсэн 

сэтгэгдэл (ОролцогчийнFacebook-с) 

12 сарын 7 өдөр Азийн олон улсын 

хүүхдийн 13-р кино наадамд 

оролцсон сэтгэгдэл 

(ОролцогчийнFacebook-с) 

 

7. Тайлангаараа, эх орондоо харьсны дараа хэрэгжүүлэх ажлын  

төлөвлөгөөний талаар танилцуулж байна. 

(Аялсан газрууд: Хёого, Токушима, Осака)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Оролцогчид 2020 оны 1 сарын 15-ны өдрийг хүртэл сургууль дээрээ тайлангийн 

хурал хийж, Японд үзэж мэдсэн туршлагадаа үндэслэн илтгэл тавина. 

・2020 оны 1-р сарын 15-ны өдрийг хүртэл оролцогч бүр Японд байхдаа мэдэж 

авсан мэдлэг, туршлагадаа үндэслэн 2 минутаас 3 минутын видео бичлэг хийж, 

өөрсдийн SNS-т байршуулна. 

Хөтөлбөр явагдсан хэл) Монгол хэл 

 


