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1.1. Олон Улсын ГеоГебра Хүрээлэнгийн хэтийн зорилго

Олон Улсын ГеоГебра Хүрээлэн (ОУГХ) математикийн нээлттэй 
динамик ГеоГебра програм хангамжийг санал болгон дэлхий 
дахины боловсролын технологи, шинжлэх ухаан, математикийг 
сайжруулахад бүх багш, сурагчдад материалуудыг хөгжүүлэлтээр 
дэмжих, сургалтанд мэргэшүүлэх зэрэг боломжийг олгоно. Энэ нь 
судлаачид багш нар болон биеэ даан суралцагчдын хоорондын 
холбоо харилцааг төлөвшүүлж бэхжүүлэх, эдгээр хэрэглэгчдийн 
сонирхлын бүлэглэлийг эрж хайж бий болгох явдал юм.
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1.2. ОУГХ ба Монголын ГеоГебра Хүрээлэн нь үйл ажиллагааны дараах 
гурван чиглэлийг баримтална:

• Сургалт ба дэмжлэг: Багш нар болон оюутан-багш нарт мэргэжлийн хөгжүүлэлтийн 
боломжууд ба дэмжлэгийг өгөх ба зохицуулах боломжтой.

• Хөгжүүлэлт ба Хуваалцах: Математикийн динамик ГеоГебра програм хангамж нь 
тасралтгүй сайжран хөгжсөөр байгаа ба хичээлийн материалууд болон нөөцүүдийг 
сургалт семинараар дамжуулан улам сайжруулан хөгжүүлэх, хуваалцах боломжтой.

• Судалгаа ба Хамтын ажиллагаа: ОУГХ болон МГХ-үүдийн хооронд, мөн олон улсын 
хамтран ажиллагчдын хоорондын хамтын ажиллагааг сургалт, хөгжлийн идэвхтэй 
үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх замаар математикийг сургах, суралцахуйд анхаарал 
хандуулсан ГеоГебратай хамаааралтай судалгааг дэмжиж, төлөвшүүлнэ.
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1.3. Ашгийн бус мөн чанар

Монголын ГеоГебра Хүрээлэн ашгийн бус байгууллага (их дээд, 
дунд сургуулиуд, боловсролын байгууллагууд, багш нар) түүний 
нэгж, зөвхөн арилжааны бус сонирхолтой байгууллагууд нэгдэн 
орно. Ерөнхийдөө ГеоГебра Хүрээлэнгийн санал болгосон үйл 
ажиллагааг багш, суралцагчдад төлбөргүйгээр чөлөөтэй түгээх 
ёстой ба хэрвээ орлого олбол энэ нь ОУГХ юм уу МГХ-ийн үйл 
ажиллагаа, зорилгыг (тухайлбал, ном, онлайн материал, ажилчид 
г.м) дэмжихэд ашиглагдана.
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1.4. Тусгай зөвшөөрөл



Нээлттэй лиценз 
http://k12.mn/articles/6673762:ArticleEntry:1278

http://k12.mn/articles/6673762:ArticleEntry:1278
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1.5. Тусгай зөвшөөрөл
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Блог 
http://www.geogebra.org/blog/2012/06/100-geogebra-institutes/

http://www.geogebra.org/blog/2012/06/100-geogebra-institutes/


Геогебра хүрээлэнгүүдийн сүлжээ
http://www.geogebra.org/institutes
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Өнгөрсөн Тайлан 2012
http://www.geogebra.org/manual/en/GeoGebra_Institute:2012_Annual_Report_GI_NUM

http://www.geogebra.org/manual/en/GeoGebra_Institute:2012_Annual_Report_GI_NUM


https://youtu.be/tYawp0buSzQ


Блог 2013 он
http://www.geogebra.org/blog/2013/06/geogebra-in-mongolia/

http://www.geogebra.org/blog/2013/06/geogebra-in-mongolia/


Өнгөрсөн 2013
http://www.geogebra.org/manual/en/Translation:Mongolian

• 2013.06.29-нд Хураангуй гарын авлага байршуулсан.

• 2013.07.20-нд Вэб хуудас орчуулагдаж дуусав.

• 2013 оны 8 сард програмын орчуулга эхний хувилбараар 
бүрэн дуусч, 8-р сарын 9-нд ГеоГебра 4.2 дээр 
шинэчлэл хийгдсэн.

• 2013.08.20-нд Гарын авлага ГеоГебра 4.2 
хувилбар орчуулгыг байршуулсан.

http://www.geogebra.org/manual/en/Translation:Mongolian
http://www.geogebra.org/help/geogebraquickstart_mn.pdf
http://www.geogebra.org/cms/mn/
http://www.geogebra.org/manual/en/Reference:Changelog_4.2
http://www.geogebra.org/book/intro-mn.pdf


Цахим контент БСШУЯ 2014 он
http://econtent.edu.mn/content/interactive.html

http://econtent.edu.mn/content/interactive.html


Цахим контент БСШУЯ 2014 он 
https://drive.google.com/file/d/0By0z-CtpGbd9Y2Z3VEo3UW56NlU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0By0z-CtpGbd9Y2Z3VEo3UW56NlU/view?usp=sharing
../../STSO/index.html


Сонгинохайрхан дүүргийн 53 багш нарт Геогебрагийн 
сургалт 2015.01.07 – 09-нд амжилттай явагдлаа.



Баянгол дүүргийн математик, мэдээлэл зүйн багш нарт 
ГеоГебрагийн сургалт 2015.01.07 – 09-нд явагдсан.



Сүхбаатар дүүргийн математикийн багш нарт Геогебрагийн 
сургалт 2015.01.14 – 15-нд амжилттай явагдлаа.



Чингэлтэй дүүргийн математикийн багш нарт 
ГеоГебрагийн сургалт 2015.01.20 – 21-нд явагдсан.



Өнгөрсөн 2015 он

• Налайх дүүргийн математикийн багш нарт ГеоГебрагийн сургалт 2015 
оны 1-р сарын 22-оос 23-нд амжилттай явагдлаа.

• Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн математикийн 40 багшид ГеоГебрагийн 
дунд шатны сургалт 2014 оны 12-р сарын 1-ээс 3-нд явагдлаа. 
Сургалтыг 48-р сургуулийн багш Ч.Болорчулуун, 33-р сургуулийн багш 
Б.Содонтуяа, МУИС-ийн багш Ц.Навчаа нар удирдав.

• Төв аймгийн Батсүмбэр суманд Ахмад багш Тэрбиш, Ганболд нарын 
нэрэмжит олимпиадын үеэр сургалт 2014

• Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хот, Говийн бүсийн олимпиадад 
оролцогч багш нарт сургалт 

• Сургалт амжилттай болж өндөрлөсний дээр багш нар ахисан түвшний 
сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийллээ.



БМДИ-гийн сургалт 2016 он



Одоо



Жишээ 
http://www.geogebra.org/material/show/id/mc2EbNa6#download-popup

http://www.geogebra.org/material/show/id/mc2EbNa6


Одоо Хураангуй онлайн гарын авлага

• Геометр

• Алгебр болон Геометр

• 3D Геометр

• КАС

• Хүснэгт

• Магадлал болон статистик

http://ggbm.at/ajK42cEU
http://ggbm.at/vPS7dNYG
http://ggbm.at/hhVCbBsa
http://ggbm.at/HrKXt69C
http://ggbm.at/EevYwGgc
http://ggbm.at/V3kBcURs


Цаашид Хэлэлцүүлэг
https://www.geogebra.org/help/
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Цаашид Геогебрагийн сертификат

2010-03-02-GeoGebra-Certification-Guidelines.pdf


Цаашид Геогебрагийн олимпиад

• Шилдэг хэрэглэгдэхүүн

• Бодлого бодох шийдэл

• Багш

• Суралцагч



Анхаарал тавьсанд баярлалаа

Асуулт ?


