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Хураангуй: Өдгөө дэлхийн улс орнууд иргэддээ дээд боловсрол эзэмшүүлэх, насан туршийн тасралтгүй 

боловсрол олгох, газар зүйн байрлал, цаг хугацаанаас үл хамааран зорилтот хэрэглэгчдэд чиглэсэн 

сургалтыг эдийн засгийн үр ашигтай зохион байгуулахад цахим сургалтыг өргөнөөр ашиглах болжээ [1]. 

Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн асар хурдацтай хөгжил нь сургалтын арга хэлбэр, заах арга 

зүйг шинэчлэхэд хамгийн гол түлхэц болж байгаа өнөө үед Монгол улсад цахим сургалтыг хэрэгжүүлэх 

үйл явц их, дээд сургуулиудад эрчимтэй явагдаж байна [2]. Тиймээс цахим сургалтыг оюутан бүрт 

хүргэхдээ их, дээд сургуульд суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудыг орхигдуулж болохгүй. 

Өнөөгийн байдлаар Монгол улсад 107,075 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаагаас 19-34 насны залуучууд 

21,2 хувийг эзэлж байна. Манай ихэнх их, дээд сургуулиуд хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудад зориулсан 

тэгш хамруулан сургах тусгай хөтөлбөр байдаггүйгээс болж 19-34 насны залуучуудын 10.1 хувь нь их, 

дээд сургуульд хамрагдан дээд боловсрол эзэмшсэн байна [3]. Манай улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй 

залуучуудад зориулсан сурч боловсрох таатай орчин бүрдээгүйн улмаас нийтийн дунд хамран суралцах 

боломж хязгаарлагдмал байгаа тул их, дээд сургуулийн үйл ажиллагаанд тэгш хамруулах зорилгоор 

суралцахуйн үйл явцад нь технологийн дэмжлэг үзүүлэх боломжийг эрэлхийлэхэд уг өгүүллийн зорилго 

оршино. Энэхүү өгүүлэлд Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуульд суралцаж буй хөгжлийн 

бэрхшээлтэй оюутнуудын цахим хэлбэрээр сурч буй өнөөгийн байдлыг судлан дүгнэх, цахим сургалтыг 

эдгээр оюутнуудад хүртээмжтэй хүргэхэд шаардлагатай арга замыг тодорхойлох судалгааг хийж үр 

дүнг гаргасан. 

Түлхүүр үг: Сургалтын байгууллага, тусгай хэрэгцээт суралцагч, загвар 

1. УДИРТГАЛ 

1948 оны НҮБ-ын “Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал”, 1989 оны НҮБ-ын “Хүүхдийн эрхийн 

конвенц”-д ялгаварлан гадуурхлыг хориглож хүүхэд бүр боловсрол эзэмших эрхтэйг зааж 

өгсөн байдаг. 1960 онд ЮНЕСКО-с баталсан “Боловсролын салбарт ялгаварлан 

гадуурхахын эсрэг тэмцэх тухай конвенц” нь тэгш хамруулах боловсролын гол тулгуур 

бөгөөд боловсролын салбарт үл ялгаварлал, тэгш хандлага, тэгш боломж гэсэн зарчмуудыг 

эрхэмлэх бөгөөд Монгол улс 1964 онд тус конвенцод нэгдэн орсон. 

1993 оны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст тэгш боломж олгох НҮБ-ын стандарт дүрэмд 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, иргэдэд тэгш боломж олгохыг дэмжиж, 1994 оны ЮНЕСКО- 

гийн Саламанкагийн мэдэгдэлд “Сургуулиуд хүүхдийн бие бялдар, оюун ухаан, нийгмийн 

гарал, сэтгэлийн хөдөлгөөн, хэл яриа болон бусад нөхцөл байдлыг үл харгалзан” хүүхэд бүрийг 

авч сургах ёстой хэмээн тодорхойлжээ. 

Тэгш хамруулах боловсрол гэх ойлголт нь бүх хүүхэд, залуучууд болон насанд хүрэгчдийн 

сурах хэрэгцээг хангахад чиглэгдсэн бөгөөд энэхүү үзэл баримтлал нь 1990 оны Бүх нийтийн 

боловсролын дэлхийн бага хурал болон Тусгай хэрэгцээт боловсролын асуудлаарх 

Саламанкагийн мэдэгдлийн суурь болж Дакарын боловсролын форумаар дахин 

баталгаажсан.[4] 

Монгол улсад 2016 онд батлагдсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай” хуулийн 4.1.1-

р зүйлд: “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн гэдэгт бие махбод оюун санаа, сэтгэл мэдрэл, мэдрэхүйн 

байнгын согог нь орчны бусад саадтай нийлсний улмаас бусдын адил нийгмийн амьдралд 

бүрэн дүүрэн, үр дүнтэй оролцох чадвар нь хязгаарлагдсан хүнийг хамааруулан ойлгоно” 
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хэмээн хуульчилсан. 

Монгол Улсад 2019 оны байдлаар нийт хүн амын 3.3 хувь буюу 107,075 хөгжлийн бэрхшээлтэй 

иргэд бүртгэлтэй байгаагаас нийслэл Улаанбаатар хотод 34,860 иргэд амьдарч байна [5]. 

 
Зураг 1: Монгол Улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн амын тоо,  

нийт хүн амд эзлэх хувь 2003-2019 

Эх сурвалж: Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Хороо, 2019 

Тэдгээр иргэдийн 46,379 төрөлхийн, 60,696 олдмол төрлийн хөгжлийн бэрхшээлтэй байгаа 

бөгөөд бага, залуу насныхны дунд төрөлхийн хөгжлийн бэрхшээлийн тохиолдол өндөр байснаа 

нас ахихын хэрээр олдмол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эзлэх хувь нэмэгдэж байна. Мөн 

төрөлхийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд сонсгол, хэл яриа болон сэтгэцийн бэрхшээлтэй 

иргэдийн тоо өндөр байхад олдмол бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд хөдөлгөөний бэрхшээлтэй 

болсон иргэдийн тоо илүү өндөр байна [5]. Жилд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоо 2.2 

хувиар нэмэгдэж байна. 

1962 оноос хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан тусгай сургууль байгуулах ажлын эхлэл 

тавигдсан бөгөөд 2019-2020 оны хичээлийн жилд Улаанбаатар хотын хэмжээнд тусгай 

сургалттай 6 сургууль үйл ажиллагаа явуулж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн 75.3 хувь 

нь тусгай сургуульд суралцаж бүрэн дунд боловсрол эзэмшдэг ч цаашид хэрхэн сурч боловсорч 

байгаа нь нийтэд ил биш байдаг [6]. 

2019-2020 оны хичээлийн жилд дээд боловсролын 95 байгууллага сургалтын үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа ч боловсролын тусгай хэрэгцээ шаардлагатай залуучуудын ялгаатай байдал, 

хэрэгцээнд нь тулгуурлан боловсрол эзэмшүүлэх хөтөлбөр байхгүйгээс хөгжлийн бэрхшээлтэй 

залуучууд дээд боловсрол эзэмших боломж хомс байна. 

2019 оны статистик мэдээгээр боловсролын түвшний хувьд бүрэн дунд – 63.5 хувь, тусгай дунд 

– 10.2 хувь, бакалавр – 9.6 хувь, магистр – 0.5 хувь, доктор – 0.03 хувийн үзүүлэлттэй байна [3]. 

Статистик мэдээнээс дүгнэхэд нас ахих тутам сургуульд суралцах нь багасаж байгаа нь саадгүй, 

чөлөөтэй зорчих гудамж талбай, зам, нийтийн тээвэр, барилга байгууламж, сургалтын 

материаллаг орчин хангалтгүй байгаа явдал нөлөөлж тэдний суралцах эрхийг хязгаарлаж, 

нийгэмд боловсролгүй, “үл үзэгдэгч” байдлаар амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлсээр байна. 

Монгол улс засаглалын хувьд ардчилсан тогтолцоотой болж нийгмийн олон салбарт өрнөсөн  

өөрчлөлт шинэчлэлийн үр дүнд зорилтот, цөөнх бүлэгт хандах нийгмийн хандлага цаг үеэ даган 

хувьсан өөрчлөгдсөөр ирсэн. Үндэсний болон олон улсын өмнө хүлээсэн үүргээрээ 

боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, тэгш хамруулах боловсролыг 

хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн оролдлогууд 2003 оноос хойш тасралтгүй хийгдсээр байна [12]. 

Монгол улсад 2015-2020 оны хооронд батлагдан хэрэгжиж буй “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний 

эрхийн тухай хууль”, “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”, 

“Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого (2016-2025)”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”, “Тэгш хамран сургах боловсролын 

талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” эрх зүйн баримт бичгүүдэд бүх шатны сургалтын 
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байгууллагад суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутан, суралцагчдын тулгамдсан асуудлыг 

шийдвэрлэх, суралцах эрхээр хангах, суралцах таатай нөхцөлийг бүрдүүлж хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх асуудлыг тусгаж өгсөн байдаг. 

Олон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж тодорхой ахиц дэвшлийг гаргаж байгаа боловч хөгжлийн 

бэрхшээлтэй оюутнуудыг тэгш хамруулан цахим сургалтаар сургалтыг зохион байгуулах иж 

бүрэн платформыг бий болгож чадаагүй, мөн цахим сургалтаар судалж мэдсэн зүйлийг хэрхэн 

баталгаажуулах, үзсэн хичээлийн кредитийг хэрхэн тооцох зэрэг олон асуудлууд шийдэгдээгүй 

байна. Мөн цахим сургалтын хамгийн чухал хэсэг бол цахим сургалтын агуулгыг бэрхшээлийн 

онцлогоос хамаарч тусгай контент боловсруулах ажил байдаг. 

Оюун ухаанаас бусад хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучууд их, дээд сургуульд сурах бүрэн 

боломжтой гэдгийг ДЭМБ тодорхойлсон байдаг [7]. Тийм ч учраас бие эрхтний өөрчлөлт, 

согогоор нь хязгаарлаж ойлгох бус орчин үеийн үзэл хандлага, технологийн дэмжлэгээр хувь 

хүнийг чадамж, нийгмийн орчин нөхцөл байдалтай уялдуулан боловсрол эзэмшүүлж, хөгжүүлэх 

бүрэн боломжтой юм. Иймээс цахим сургалтын үйл ажиллагаа идэвхтэй явагдаж буй энэ үед их, 

дээд сургуульд суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудад суралцахад үүсдэг бэрхшээл, 

боломж, сайжруулах арга замыг эрэлхийлж Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль 

(ШУТИС)-ийн жишээн дээр хийж гүйцэтгэсэн. 

2. СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ 

Монгол улсын дээд боловсролын салбарт цахим сургалтын чиглэлээр гүйцэтгэсэн эрдэм 

шинжилгээний ажил цөөнгүй байдаг. 1990 оноос хойш дээд боловсрол, сургалтын цахим 

технологи, цахим сургалтын сэдвээр 20 орчим судлаач эрдмийн зэрэг хамгаалж, Шинжлэх 

Ухаан, Технологийн Сангийн санхүүжилтээр 10 орчим төсөл хэрэгжсэн байна [8]. 2020 онд 

хийгдсэн судалгааны ажлуудаас дурдвал: 

29-р тусгай сургуулийн багш Д.Алтансүх “Тусгай хэрэгцээт боловсролд цахим хичээлийг 

ашигласан нь” сэдвээр тусгай хэрэгцээт боловсролд цахим сургалт хэрхэн тохирч байгааг 

тодорхойлж, хэрхэн зөв оновчтой хүргэхийг тодорхойлж судалгааны ажлаа гүйцэтгэсэн [9]. 

Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн багш Р.Нурбек “Цахим болон уламжлалт сургалтыг 

хослуулан хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудын суралцах боломжийг нэмэгдүүлэх нь” 

судалгааны ажил нь хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагсдад танхимаар хичээллэхээс гадна 

цахимаар хичээллэж болох тухай санааг дэвшүүлж, цахимаар сурахад гарах эерэг үр дүн, шинэ 

боломжуудыг дэвшүүлсэн байна [4]. 

Гадаадын их, дээд сургуулиудын сүүлд хийгдсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад чиглэсэн 

цахим сургалтын хөгжүүлэлтийн судалгааны ажлын хувьд: 

Финланд улсын Lahti их сургуулийн ахлах багш Minna Asplund нь “Мобайл ашиглан оюутныг 

сэдэлжүүлэх нь (LUAS-ийн жишээн дээр)” судалгааны ажил нь хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнууд 

гар утсаар дамжуулан хичээл ороход ойлгох чадамж, боломжийг тодорхойлсон судалгааг хийсэн 

[10]. Испани улсын Alcalá их сургуулийн багш Concha Batanero, Slavador Otón, Финланд улсын 

Helsinki Metropolia их сургуулийн багш Jaana Holvikivi, Markku Karhu нарын “CDIO- 

аргачлалаар хүртээмжтэй байдлыг авч үзэх нь” судалгааны ажил нь цахим сургалтын 

платформыг хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудад зориулан Moodle LMS систем дээр туршилтыг 

хийж гүйцэтгэсэн байна [11]. 

3. АРГА ЗҮЙ 

Судалгааны ажлын хүрээнд Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуульд суралцаж буй 

хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудтай ярилцлага хийн, асуулгын аргыг ашиглаж үр дүнг 

гаргасан. 

4. ҮР ДҮН 

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуульд 2020-2021 оны хичээлийн жилд 20,518 оюутан 

цахим сургалтад хамрагдан суралцаж байна. Цаг үеийн байдлаас шалтгаалан хөл хорионы 

https://uah-es.academia.edu/SalvadorOt%C3%B3n
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улмаас судалгаанд 2018-2019 оны хичээлийн жилд сургалтын системд бүртгэлтэй байсан нийт 

хөгжлийн бэрхшээлтэй 61 оюутнуудаас судалгааг авсан. 

ШУТИС-д 2015-2016 оны хичээлийн жилд 85 хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутан суралцаж байсан 

бол 2018-2019 оны хичээлийн жилд энэ тоо 61 болж буурчээ. 2015-2019 оны хичээлийн 

жилүүдэд нийт 258 хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутан суралцаж, тэдгээрийн 67 оюутан төгссөн 

байна. 

 

Зураг 2: ШУТИС-д суралцагч болон төгсөгч хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудын тоон 

үзүүлэлт /Бакалавр, магистр, докторын түвшин/ 

Эх сурвалж: ШУТИС-ийн Оюутны Соёл, Үйлчилгээний Алба 

2018-2019 оны хичээлийн жилд 20,763 (0.3%) оюутан бакалаврын сургалтанд суралцсан бөгөөд 

үүнээс: 

 
Зураг 3: ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуульд суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй 

оюутнуудын тоо /давхардсан тоогоор/ 
Эх сурвалж: ШУТИС-ийн Оюутны Соёл, Үйлчилгээний Алба 

Суралцаж буй оюутнууд ихэвчлэн үйлдвэрлэлийн технологийн сургуульд хувцас дизайн, 

хүнсний инженерчлэлийн чиглэлээр суралцаж байна. ШУТИС-д суралцаж буй оюутны 
хөгжлийн бэрхшээлийн төрлөөр авч үзвэл: 
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Зураг 4: Хөдөлмөрийн чадвараа 70 хүртэлх хувиар алдсан оюутнуудын  

хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл 

Эх сурвалж: ШУТИС-ийн Оюутны Соёл, Үйлчилгээний Алба 

 

Зураг 5: Хөдөлмөрийн чадвараа 70-аас дээш хувиар алдсан оюутнуудын 

  хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл 

Эх сурвалж: ШУТИС-ийн Оюутны Соёл, Үйлчилгээний Алба 

Судалгааны ажлын хүрээнд ШУТИС-д суралцаж буй 61 хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудаас 

ярилцлага болон асуулгын хэлбэрээр судалгааг авахдаа суралцах орчин болон тулгарч буй 

хүндрэл, цахим сургалтыг сайжруулах арга замын талаар тодруулан асуусан. 

Судалгаанд оролцсон оюутнуудын нас, хүйсийн харьцаа нь 45 хувь нь эмэгтэй, 55 хувь нь 

эрэгтэй бөгөөд 17-23 насныхан байсан. 

Судалгаанд хамрагдсан оюутнууд 62 хувь нь цахим сургалтаар явуулж буй хичээлийн үр дүнг 

сайн хэмэээн үнэлсэн нь гэрээсээ асран хамгаалагчтайгаа хамтран хичээлээ давтан, дурын  үедээ 

хичээлээ нөхөж, давтан үзэх боломжтой байсантай холбон тайлбарлаж байсан. 

Тэдгээр оюутнуудын хөгжлийн бэрхшээлийн төрлөөс хамаарч танхимд суралцахад ихээхэн 

хүндрэл          учирдаг байна. 

Сурч байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй залуусын хувьд хамт олны дунд гадуурхагдах асуудал их, 

самбар дээрх бичиг үсэг харагдахгүй байх, ганцаараа сургууль руугаа явахад нь тусгай тэмдэг, 

тэмдэглэгээ байхгүйгээс хаана явж байгаагаа мэдэхгүй байх, дэд бүтцийн асуудалтай тулгарч 

заавал асран хамгаалагчтай хамт явах зэрэг олон бэрхшээлүүдтэй тулгардаг байна. 
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Хүснэгт 1. ШУТИС-д суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнууд танхимд  

суралцахад  үүсдэг бэрхшээлүүд 
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Харааны бэрхшээлтэй оюутнуудад 

- Танхимаар суралцахад самбар дээрээс хичээлээ харахад хэцүү, үсгийн фонт жижиг 

байдаг; 

- Хичээлийнхээ агуулгаас хоцордог учраас багш нар, ангийн хүүхдүүдээс тусламж 

авдаг; 

- Шат болон бусад газраар явахад зориулалтын тэмдэг тэмдэглэгээ байхгүй /тактель 

зам байхгүй/; (“Тактель зам” нь харааны бэрхшээлтэй хүнд зориулагдсан явган хүний замд 

суурилуулсан товгор шар зам) 

- Брайль үсгээр хэвлэгдсэн ном, сурах бичиг байхгүй; (“Брайль” үсэг нь хараагүй хүн 

хурууны өндгөөр тэмтрэн уншдаг хатуу гадаргуутай цаасан дээр товойлгон бичсэн үсэг) 

Сонсголын бэрхшээлтэй оюутнуудад 

- Сонсгол сул оюутнууд багшийн ярьж байгаа яриаг бүрэн сайн ойлгодоггүй; 

- Олон хүүхэдтэй лекцийн хичээл дээр багш нар тэдэнд зориулж дахин ярихаас 

төвөгшөөдөг; 

- Дохионы хэлээр сургуулийн мэдээллийг хүргэдэггүй; 
Хөдөлгөөний бэрхшээлтэй оюутнуудад 

- Тэргэнцэртэй оюутнуудад зориулсан зориулалтын дэд бүтэц дутмаг; 

- Шатаар дээшээ гарахад маш хэцүү; 

- Зориулалтын ариун цэврийн өрөө байхгүй; 

- Тэргэнцэртэйгээр сургуулийн хаалга, ангийн хаалгаар ороход маш хэцүү; 
Бусад бэрхшээлтэй оюутнуудад 

- Оюуны болон сэтгэцийн, хавсарсан өөрчлөлттэй оюутнуудад сэтгэл заслын сургалт 

бүх бүрэлдэхүүн сургууль дээр явагддаггүй; 

Мөн харааны бэрхшээлтэй хүнд зориулсан брайль үсэгтэй ном, сурах бичиг байдаггүй, дохионы 

хэлээр мэдээлэл хүргэдэггүй байдал нь боловсрол тэгш эзэмшиж чадахгүй байдлыг хүргэж 

байна. 

Хүснэгт 2. ШУТИС-д суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудын дэвшүүлсэн санаа 
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Харааны бэрхшээлтэй оюутнууд 

- Мэргэжлийн ном, сурах бичгийг брайль үсгээр хэвлүүлэн өгөх; 

- Цахим сургалтын бүх хичээлийг аудио хэлбэрээр оруулах; 

- Багшаас сургалтын ганцаарчилсан дэмжлэг авах; 

- Танхимын сургалтаар хичээл явуулсан ч цахим сургалтын платформд давхар 

хичээл байршуулвал давтан хичээлээ үзэх боломжтой болно; 

Сонсголын бэрхшээлтэй оюутнууд 

- Цахимаар явуулж буй зарим мэргэжлийн чухал хичээлийг дохионы хэлээр 

нэмж оруулах; 

- Багш нартайгаа уулзаж хоцорсон хичээлээ нэмэлт цагаар нөхөж авах; 

Иймээс манай улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн боловсрол хүртэх уламжлалт танхимын 

арга барилын зэрэгцээ тэдэнд зориулсан цахим сургалтыг нэвтрүүлэх боломж эрэлхийлэх 

хэрэгцээ шаардлага гарч байна. Оюутнуудын санал асуулгын үр дүнгээр загвар гаргасан. 

A. Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудад цахим сургалтыг хүргэх загвар боловсруулах нь 

Харааны бэрхшээлтэй хүний сонсгол болон хурууны мэдрэмж илүү хөгжсөн байдаг учраас 

гадаад орнууд онцлог чадварт нь тохирсон орчин үеийн цахим сургалтуудыг явуулдаг байна. 

Америкийн Нэгдсэн Улсын Калифорнийн Их Сургуульд суралцаж буй харааны бэрхшээлтэй 

оюутнууд заавал танхимд суулгүй интернетийн орчинд онлайн сургалтыг авах боломжтой 

байдаг. 

Энэхүү сургуулийн цахим сургалтанд ашиглагддаг IPAD–нд зориулагдсан аппликейшны 

зохиомж нь хэрэглэгчийн холбоосын шийдэл сайн, хэрэглэхэд энгийн хялбар, товчлууруудын 
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байршил зөв бөгөөд богино хугацааны дотор аппликейшны үйл ажиллагааг ойлгох боломжтой. 

 

Зураг 6: Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудад зориулсан IPAD-ны загвар 

Америкийн Нэгдсэн Улсад тусгай сургуулиуд нь хөгжлийн бэрхшээлийн хэлбэрээр /харааны 

бэрхшээлтэй, сонсголын бэрхшээлтэй, оюун ухааны бэрхшээлтэй, хүнд өвчтэй/ төрөлжсөн 

байдаг байна. 

Дээрх туршлагаас санаа авч Монголд хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудад зориулж танхимын 

сургалтаас гадна бэрхшээлд нь тохирсон цахим сургалтыг бий болгож болох юм. Гэвч 

технологийг үр дүнтэй ашиглаж сургахад хүчээр албадан хамруулах бус аль болох сайн дурын 

үндсэн дээр өөрсдөө хамрагдах зарчмыг баримтлах шаардлагатай. 

Гадаад орнуудаас шууд технологи хуулбарлан хэрэгжүүлэх нь учир дутагдалтай. Учир нь улс 

үндэстнүүдийн бие сэтгэл зүйн онцлог, улс орны хөгжил, тулгамдаж буй асуудлууд зэрэг олон 

хүчин зүйлүүдийг харгалзан үзэх шаардлагатай. 

Ухаалаг гар утсан дээр суулгах аппликейшны хэрэглэгчийн интерфейсд чухал анхаарал 

хандуулах шаардлагатай. Уг аппликейшныг ямар ч хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ашиглах 

боломжтойгоор загварчлах нь хөрөнгө бага зарцуулахаас гадна илүү үр ашигтай. 

Зураг 7-д харуулсан загварын цэс бүр дуут дохиотой бөгөөд ашиглах зааврыг дэс дарааллаар 

нь ойлгомжтой тайлбарлах болно. Мөн цэс бүр нь нэмэлт хяналтын системтэй. Дарааллын 

дагуу биш өөр цэс руу орох тохиолдолд хяналтын систем ажиллаж дуут дохиог сонсгох 

болно. Сонгох цэсийн нэрсийг цагаан толгойн үсгийн дарааллаар байрлуулж болох юм. 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ухаалаг гар утсыг ашиглан өөрийн байрлаж байгаа газартаа, 

цагийн хязгаарлалт-гүйгээр 

сургалтын мэдээллийг авах, 

цахим сургалтын веб портал 

руу хандан мэдээлэл унших, 

хичээл үзэх боломж бүрдэх 

юм. 

 

 

 

 

Зураг 7: Аппликейшныг 

хөгжлийн бэрхшээлтэй 

оюутан ашиглах боломжтой 

байдлаар хөгжүүлэх загвар 

5. ДҮГНЭЛТ 

Өнөөгийн байдлаар манай улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучууд их, дээд сургуульд 

хамрагдалт бага байгаа нь гадаад орчны нөлөөлөл сурах боломжийг хязгаарлаж байна. 

Боловсролын байгууллагуудын хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчийн онцлог хэрэгцээнд 

нийцсэн ном, сурах бичиг, тусгай хэрэглээний сургалтын тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг 

худалдан авах зардал, цогц орчин, суралцах нөхцөл бүрдүүлэхэд анхаарах цаг иржээ. 

Танхимын сургалтаас гадна цахим сургалтаар дамжуулан боловсролын хүртээмжийг 
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нэмэгдүүлэх боломж байгаа нь сайн талтай. Тиймээс Монгол орны нөхцөл байдалд тохирсон 

тэдэнд хүртээмжтэй, технологийн шийдлийг олох нь зүйтэй. Эхлээд веб порталд нэмж 

суулгасан модулиуд болон гар утасны аппликейшны загварыг бүтээн технологийн туршилт, 

судалгааны ажлыг эхлүүлж, улмаар хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагсдад зориулсан тусгай 

хэрэгцээт боловсролын технологийн нэгдсэн системтэй болох хэрэгтэй. 
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