
 

 
Багшийн дасгал ажлын зааварчилгаа: 

Эргэх холбоо бүхий эдийн засаг 
 

 
 Танин мэдэхүйн чадварууд: 

• Систем ба эрсдэлийн шинжилгээ, өөрчлөлт хийх хэрэгцээ болон 
шаардлагатай арга хэмжээг үнэлэх, тайлбарлах, ойлгох ур чадвар 

• Тогтвортой хөгжлийн асуудал, сорилтуудын нарийн төвөгтэй 
байдал, харилцан уялдаа холбоог ойлгох 

Хувь хүний дотоод чадварууд: 
• Ажилтныг ажлын байраа ногоон болгоход шаардлагатай шинэ 

технологи, үйл явцыг сурч, хэрэгжүүлэхэд туслах дасан зохицох, 
шилжүүлэх чадвар 

Технологийн ур чадвар: 
• Удирдлагын систем (хог хаягдал, эрчим хүч, ус) 

 Сургалтаас оюутан дараах зүйлсийг сурсан байна:   

1. Эргэх холбоо бүхий эдийн засаг гэж юу болох, янз бүрийн салбарт 
хэрхэн ажилладаг талаар ойлголттой болж,  

2. “Өлгийнөөс өлгийд” загварыг шинжилж, түүн дээр үндэслэн хотын 
захын байшинг дахин төлөвлөх болно 

  

Цөөн хүнтэй баг болон ажиллана 

 
 

Чиглүүлэгч 

  

 

A4 болон  A3 хэмжээтэй бичгийн цаас, оюутны дасгал ажлын хуудас, бал 

  

 

1 цаг 30 минут 
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Дараах зүйлсд үндэслэн үнэлгээг хийнэ:  

Хотын захын байшингийн шинэчилсэн загварын зураг болон багийн 
танилцуулга дээр үндэслэн үнэлгээ өгнө.   

 

Санал болгож буй заах болон сурах арга зүй 
 
 
1-р хэсэг: Багийн хэлэлцүүлэг (25 мин) 

1. Оюутнууд багийн гишүүдээ сонгож болох бөгөөд цөөн хүнтэй багт хуваагдана. Аль эсвэл 6 хүнтэй баг 
болон хуваарьлаж ч болно. 

2. Оюутнуудыг 1 болон 2-р зургийг сайтар ажиглаад хоёр зургийн хоол болон усны эргэлтийн ялгааг олохыг 
хүснэ. 

3. Оюутнуудын дунд хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ. Хэлэлцүүлэг өрнүүлэхдээ дараах асуултуудыг ашиглаж болно: 

a. Эдгээр зургийг сайтар ажиглаад юуг олж илрүүлэв? 

b. Зураг дээр эргэх холбоо байна уу? 

c. Шугаман хандлагын улмаас үүссэн асуудал байна уу? Оюутны байр эсвэл ажлын байранд тань үүнтэй 
төстэй асуудал байдаг уу? 

4. 2-3 оюутанг ангийхантайгаа олж мэдсэн зүйлсээ хуваалцаж, хоёр зургийн ялгааг харуулсан гол зүйлсийг A3 
хэмжээтэй бичгийн цаасан дээр бичихийг хүс. 

2-р хэсэг: Багийн ажил – ‘эргэх холбоог’ орлуулах (40 минут) 

Тогтвортой байдал нь санамсаргүй байдлаар биш үргэлж зорилт тавьж байж бий болдог. “Өлгийнөөс 
өлгийд” загвар нь тогтвортой байдлын амьд загвар болох байгаль дээр суурилдаг. Байгаль дах бодисын 
урсгал, эргэлт нь хог хаягдал, бохирдол үүсгэдэггүй, харин экологийн тогтолцооны өсөлт, 
өөрчлөлтийн динамик тэнцвэрт байдлыг бий болгодог. Өлгийнөөс өлгийд загварын элементүүд нь 
эдгээр системийг байгаль дээр явуулдаг зарчмууд дээр суурилдаг. 

1. Оюутнуудаас байгалиас санаа аван бүтээсэн өлгийнөөс өлгийд загварыг илүү сайн ойлгохын тулд 
сэдвийн талаарх мэдээллийн хуудсыг уншихыг хүс.  

2. Оюутнуудад загварын шалгуурыг (доороос харна уу) тайлбарлаж, хотын захын ардаа цэцэрлэгтэй 
байшинг дахин төлөвлөхийг (зураг 3) хүс.  Байшингийн төлөвлөгөөндөө “эргэх холбоо бүхий” 
системийг тусгахыг хүсээрэй. 

3. Оюутнуудад санаа өгөхийн тулд 4-р зургаас нэг эргэх холбоог ашиглаж болно. Санал болгож буй 
хариултууд болон үйл ажиллагааны жишээг доороос харна уу. 

4. Оюутнуудад дахин загвар гаргахад нь 20 минут өгч, шаардлагатай бол интернэт ашиглахыг хүс. 

5. Оюутнуудад багийн танилцуулгаа тавихад нь тусалж, илтгэл тавиагүй оюутнуудаас сэтгэгдлээ 
хуваалцах болон/эсвэл асуулт асуухыг хүс. 

 

 

 

Үнэлгээ 
 



 

Загварын шалгуур үзүүлэлтүүдийн жишээ: 

1. Хог хаягдал = Хүнс 

• Бусад системд "хоол хүнс" болох материал, бүтээгдэхүүний загвар гаргах. Энэ нь техникийн 
болон биологийн тогтолцоонд дахин дахин ашиглах боломжтой материал, бүтээгдэхүүнийг 
зохион бүтээх гэсэн үг юм 

• Аюулгүй материал, бүтээгдэхүүн зохион бүтээх. Ашиглалтын мөчлөг нь хүн төрөлхтний болон 
экологийн эрүүл мэндэд эерэг үр дүн үлдээдэг материал, бүтээгдэхүүний загвар гаргах. 

• Эдгээр материал, бүтээгдэхүүнийг цуглуулж, нөхөн сэргээх системийг бий болгож, системийн 
үйл явцад оролцох. 

2. Нарны эрчим хүчийг ашиглах 

• Эрчим хүчний чанар чухал тул сэргээгдэх эрчим хүчийг ашигла. 

3. Олон янзын аргыг ашиглах 

• Ус нь бусад бүх организмын нэгэн адил хүний биед амин чухал. Ус ашиглалтын орон нутагт  
нөлөөлөх нөлөөллийг бодолцон үзэж, эрүүл экосистемийг дэмжин усыг хамгийн үр 
ашигтайгаар ашиглах. 

• Компани болон хувьцаа эзэмшигч талуудын оролцоог эргэх холбоо бүхий эдийн засагт 
чиглүүлэхийн тулд нийгмийн хариуцлагыг ашиглах. 

Зураг 1: Хүнс ба ус (одоо) – шугаман ба холимог 



 

 

 
 

 
 

Зураг 2: Хүнс ба Ус (ирээдүйд) – эргэх холбоо бүхий болон салангид? 



 

 
Зураг 3. Хотын захын байшингийн төлөвлөлт 

 
 
 

 
 
 

  

Зураг 4: Байшингийн өөрчилсөн төлөвлөлт 



 

Санал болгож буй хариулт/үйл ажиллагааны жишээ 
 

1-р хэсэг: Багийн хэлэлцүүлэг (25 минут) 

Хүнс, усны эргэлтийн өөр өөр загварыг харуулсан 1, 2-р зургийг сайн ажиглаад ялгааг олно уу. 

 
Бидний мэдэж байгаачлан 1-р зураг дээр үзүүлсэн шиг шугаман эдийн засгийн ихэнх хэсэг нь хог 
хаягдал байдаг. Энэ нь бидний сэтгэлгээнд давамгайлж буй "өлгийөөс булш хүртэл" гэсэн таамаглалыг 
илэрхийлдэг. 1-р зурагт хүн төрөлхтний бүтээсэн ертөнц ямар их муу зохион бүтээгдсэн, хоол хүнс, 
усны эргэлтүүд хэрхэн хоорондоо холилдож, шугаман урсгалд орсныг харуулж байна. 

2-р зураг нь хоол хүнс, ус хоёрыг тусад нь байлгаж, хог хаягдал=хоол хүнс гэсэн "эргэх холбоон" 
дээр тулгуурлан илүү сайн загварыг гаргаснаар эдгээр бэрхшээлийн ихэнхийг хэрхэн арилгахыг 
харуулж байна. 

2-р хэсэг: Багийн ажил – ‘эргэх холбоог’ орлуулах (40 минут)   

Хотын захын ахин төлөвлөсөн байшин (зураг 4-г харна уу) 

Ой мод дах мод гэхчилэн байгалиас эргэх холбооны жишээг авч үзье: нарны туяа бол модны энергийн 
эх үүсвэр; мод нь эргэн тойрон дахь бусад амьдралын хэлбэрүүдээс ашиг тус хүртдэг; ус, шим тэжээлээ 
ойр орчмын эх үүсвэрээс авдаг; хог хаягдал нь (унасан навч, жимс нь хатаж задрахаараа) бусад төрөл 
зүйлд хоол хүнс болж, өөрөө салхины чиглэл, температурыг өөрчилдөг. Томоохон ой модны нэг 
хэсгийнхээ хувьд мод нь цаг уурт ч нөлөөлдөг. Байшин ой мод дах мод шиг байж чадах уу? 

Хотын захын байшингийн хувьд дараах байдлаар жишээ гаргаж болно: борооны ус цуглуулж, 
гадаргын усны урсацыг багасгахын тулд сүвэрхэг гадаргуу ашиглаж, идэвхгүй нарны халаалт, 
дулааныг сэргээж, хашааны модоор тэжээгддэг модон бойлер, хоол хүнс, таашаал ханамжаа жимсний 
модноос авч магадгүй бүр жорлонгийн бордоо зэрэг ‘маргаантай’ санаануудыг ч оруулж болох юм . 
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