Багшийн дасгал ажлын зааварчилгаа:
Ногоон технологи

Ногоон ур
чадвар

Танин мэдэхүйн ур чадварууд:
• Ногоон сорилтуудыг шийдвэрлэх боломжийг судлах, шинэ
стратегийг бий болгох инновацлаг ур чадвар
• Систем, эрсдлийн шинжилгээ, үнэлгээ хийх ур чадвар, ойлгох
тайлбарлах ур чадвар
Харилцааны ур чадвар:
• Нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх, хэлэлцэх, харилцах
ур чадвар
Технологийн ур чадвар:
• Менежмент (хог хаягдал, эрчим хүч, ус)

Сургалтаас оюутан дараах зүйлсийг сурсан байна:

Сургалтын
зорилго

1. Сургууль дээр хэрэглэгдэж буй ногоон технологийг тодорхойлох
2. Ногоон технологийг ашиглснаар шийдвэрлэж буй асуудлуудыг
тодорхойлох
3. Асуудал шийдвэрлэх нэг хэрэгслийг ногоон технологи болгох

Багийн
Сургал явуулах
хэлбэр

Зохицуулагч
Багшийн
үүрэг

Ашиглагдах
материал

A3 цаас, үзэг, өнгийн харандаа, оюутны ажлын даалгавар, мэдээллийн
хуудас

2 цаг
Хугацаа

Дараах зүйлсд үндэслэн үнэлгээг хийнэ:

Үнэлгээ

1. Сурагчдын бүлгийн ажлыг ажлын хуудсанд тусгаж, оюутны
хотхонд ногоон технологийг ашиглах талаар бүлгийн ажиглалтаа
хуваалцах
2. Оюутны бүлгийн илтгэлүүд нь асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд
ногоон технологи/технологийг ашиглах шинэлэг санаануудад
чиглэв

Санал болгож буй заах болон сурах арга зүй

1-р хэсэг: Багаар гүйцэтгэх (60 минут)
1. сурагчдад ногоон технологийн зарим зургийг үзүүлэх (та энэ багцын нэг хэсэг болох PowerPoint
үзүүлэн болгон ашиглаж болно).
a. Гадаах нарны хуримтлуулагч
цонхыг ватт болгон хувиргадаг

нь

b. Цахилгааны хэмнэлттэй урсдаг шат

c. Дулаан хадгалагч ногоон хана (tGW)
Ногоон хана гэдэг нь үндсэндээ хананы гадна
талын босоо цэцэрлэгүүд юм. Тэд барилгын
хөргөлт,
халаалтын
хэрэгцээг
идэвхгүй
зохицуулж, агаарыг шүүж, амьдрах орчныг
бүрдүүлдэг. Ногоон хана нь бас гоо зүйн хувьд
тааламжтай байдаг.
Стандарт ногоон хананаас ялгаатай нь шинэ
технологи болох tGW нь дулаан халаалтаас
татгалзаж, хөргөлттэй ус үйлдвэрлэх, барилгын
хөргөлт, эрчим хүч үйлдвэрлэхэд дулааныг
зохицуулах
хэрэгцээг
хангадаг.
Нойтон
хөргөлтийн технологийг ашигладаг.
Дэлгэрэнгүйг https://sustainability.yale.edu/news/green-wall-technology-has-first-trial-run-campus

d. Хажуу тийш ургадаг моднууд
Барилгын фасадад хавчуулсан саванд мод тарьдаг.
Савнууд эргэлдэж, хөдөлгөөн нь модыг хажуу тийш
нь ургуулдаг.
Байнга эргэлдэж байдаг тул хажуугийн мод нь
ердийн модноос илүү нарны гэрэлд өртдөг тул илүү
бутлаг болдог. Үнэндээ тэд ердийн модноос хоёр
дахин их биомасстай байдаг. Энэ нь тэд агаараас
илүү их бохирдуулагчийг шүүж, илүү их
нүүрстөрөгчийг ялгаж, илүү их хүчилтөрөгч гаргаж
чадна гэсэн үг юм. Тэд бас хөргөх нөлөөтэй байдаг.
Ногоон байгууламжтай барилгын фасад нь бетонон
гадаргуугаас хоёр дахин хүйтэн байдаг.
e. ухаалаг ариун цэврийн төхөөрөмж
Орчин үеийн хамгийн их үрэлгэн бүтээлүүдийн нэг
бол автоматаар угаадаг бие засах газар байх ёстой.
Заримдаа таныг жорлонгийн өрөөнд орохоос өмнө,
заримдаа дуусгахаас өмнө угаадаг юм шиг
санагддаг. АНУ-д хийсэн нэгэн судалгаанаас үзэхэд
автоматаар угаадаг жорлон хэрэглэсэнээр гар
командыг орлох хэмжээнд буюу усны хэрэглээ 54
хувиар өссөн байна.
Ухаалаг суултуур нь IPee, мэдрэгчтэй шаардлагатай
нөхцөлд л тодорхой хэмжээний ус татагдана.
Дэлгэрэнгүйг
https://www.eco-business.com/news/from-breathingwalls-to-rain-harvesting-canopies-the-coolest-tech-atsingapore-green-building-week/
f. Dysonы агаар үлээгчтэй цорго
Гараа угаасны дараа тэр цоргоо ашиглан хатааж
болно. Тусдаа гар хатаагч хэрэггүй тул бохир ус
шалан дээр дуслахаас сэргийлж, цэвэрлэхэд бага
нөөц шаардагдахаас гадна хана, шалны зайг хэмнэж,
үйлдвэрлэлд шаардлагатай материалыг хэмнэнэ.
2. Оюутнуудыг 4-5 хүнтэй бүлэг болгон хувааж, оюутны хотхоны зарим хэсгийг (жишээлбэл, гуанз,
сургалтын талбай, гадна талбай) судлах даалгавар өг. Оюутны хотхонд ашиглагдаж буй ногоон
технологийг тодорхойлж, ярилцаж, тэдгээрийг ашиглахын давуу талуудын талаар бодож,
технологи хэрхэн ажилладагийг үнэлүүлэх. Суралцагчдад ажлын хуудсыг өгч судлах явцдаа
бөглөхийг хүсэх.

3. Оюутнуудад оюутны хотхоны хүрээлэн буй орчны асуудал, тухайлбал, цайны газар, хэвлэх
өрөөний хог хаягдал, агааржуулагч, компьютерийн хэрэглээ, ногоон бүс хязгаарлагдмал,
агааржуулалтгүй байх гэх мэтийг нөхцлийг тодорхойлоход дэмжлэг үзүүлэх. Ажлын хуудсыг
бөглөхийг хүсэх
4. Суралцагчдыг ангийнхандаа хийсэн судалгааны үр дүн, хариултаа хуваалцахыг хүсэх.
5. Та оюутнуудад хэд хэдэн ногоон технологи судалгаагаар олж тодорхойлсны дараа ажлын байран
дээрх асуудлуудыг үнэлэх даалгавар өгч оюутнуудын ажлын хуудсан дээр даалгавруудыг оруулж,
даалгавруудыг гүйцэтгүүлэх. Суралцагчдаас ажлын хуудсаа ангидаа авчирч ярилцаж,
танилцуулахыг хүсэх

2-р хэсэг: Багаар ажиллана (60 минут)
1. Суралцагчдад хотхон эсвэл ажлын байран дээр тодорхойлогдсон байгаль орчны асуудлыг сонгож,
бүлгээрээ ярилцан судлах даалгавар өгөх. Янз бүрийн бүлгүүд өөр өөр асуудал сэдвийг сонгон
ажиллахыг санал болгох.
2. Суралцагчдыг асуудлын шалтгаан, үр дагаврыг тодорхойлохын тулд өмнөх мэдлэг туршлагаа эсвэл
ажлын туршлагадаа үндэслэн ажиллах байдлаар чиглүүлж, тодорхойлсон байгаль орчны асуудлаа
янз бүрийн өнцгөөс үнэлэхийг сануулах.
3. Оюутнуудад байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэх ногоон технологийн талаар ажлын даалгавар
өгөх
4. Суралцагчдийн бүлгээр зурагт хуудас зуруулах даалгавар хийлгэх.
5. Илтгэл: оюутнууд санал болгож буй ногоон технологи хэрхэн ажиллах, асуудлыг шийдвэрлэхэд
туслах талаар илтгэл тавих.

Санал болгож буй хариулт/үйл ажиллагааны жишээ

1-р хэсэг: Багаар гүйцэтгэх (60 минут)
Хонхон дах ногоон
технологи

Ногоон технологи
ашиглах

Технологи ажиллагаа

ЛЭД гэрлэн хяналтын
систем

Цахилгааны хэмнэлт

Гэрэл зөвхөн мэдрэгчээр асна

2-р хэсэг: Багаар ажиллана (60 минут)
Байгаль орчны асуудал : Хог хаягдлын менежмент
Шалтгаан ба үр дагавар

Ногоон технологи

Хүмүүсийн хийж чадахгүй их хэмжээтэй
хоол ундаар үйлчлэх.

1. Хүнсний хаягдлыг цэвэр эрчим хүч болгон
хувиргах
2. Хүнс худалдан авах талаар зөвлөмж санал өгөх
боломжтой ухаалаг технологи бүтээх
3. Хоолны порцны олон хувилбарыг санал болгох

Энэ нь байгаль орчныг бохирдуулж,
нөөцийг үрэх болно. (Оюутнууд мөн энэ
асуудалд холбогдох өөр өөр
ойлголтуудыг холбохын тулд шийдлийн
зураглал зурж болно).
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