АЙДАРБЕКОВА МАРАЛ НУРГАБДЕШОВНА
Қазақстан. Саран қаласы. ЖББ №7 мектеп-интернаты
ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚ- САПАЛЫ БІЛІМ НЕГІЗІ
Білім берудегі бәсекеге қабілеттіліктің артуы ,сапалы білім беруді
қамтамасыз ету жолында сапалы білім беруге қолжетімділікте адами капиталды
дамыту үшін Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы әзірленді. Ондағы басты мақсат
жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене
және рухани тұрғысынан дамыған азаматын қалыптастыру, оның физикалық
құбылмалы әлемде әлеуметтік бейімделуін қамтамасыз ететін білім алудағы
қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады.. Еліміз үшін маңызды болып
табылатын аталған стратегиялық міндетті шешу жағдайында тұлғаның ең басты
функциялық сапалары белсенділік, шығармашыл тұрғыда ойлауға және шешім
қабылдай алуға, кәсіби жолын таңдай алуға қабілеттілік, өмір бойы білім алуға
дайын тұруы болып табылады. Бұл функционалдық дағдылар мектеп
қабырғасында қалыптасады.
Білім берудің жаңаша мазмұнының нормативтік базасы ҚР мектеп
оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012 - 2016
жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспары болып табылады.
Ұлттық жоспардың мақсаты - Қазақстан Республикасындағы мектеп
оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту үшін жағдай жаса.
Функционалдық сауаттылық оқушылардың танымдық қабілеттерінің деңгейін
және оқушылардың өнімді жұмысының көрсеткішін білім деңгейі ретінде
қарастырады. Бұл деңгей өмірдің әртүрлі саласындағы тапсырмаларды шешуде
мектептік білім мазмұнының қолданбалық сипатына және оқушылардың игерген
біліміне негізделеді. Сондықтан, қоғамдағы өмірлік пен практикалық ісәрекеттердің дағдылары мен әлеуметтік іс-тәжірибені меңгеру үшін оқушылардың
білім алу барысында негізгі және пәндік құзыреттіліктері қалыптасуы тиіс. Біздің
ойымша, функционалдық сауаттылық дегеніміз — сапалы білім берудің кепілі.

Жалпы, барлық зерттеушілердің болжамы бойынша адамдардың
сауатсыздық деңгейінің төмендеуі, оларға дұрыс білім беріп, тиянақты
оқытпаудан, оқырман болуға үйретпеуден болған көрінеді. Осыған
байланысты 1997 жылдың өзінде-ақ Қазақстан Республикасының орта
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сауатсыздығын жою еліміздің жалпы орта білім беру жүйесіндегі
реформалануға тиісті стратегиялық нысан екендігі атап көрсетілді. Осы
мәселені анықтау күн тәртібіндегі негізгі мәселеге айналды. Сараптама
нәтижесіне көз салсақ, бiлiм құрылымдарының білім алушыларды
қоғамдық- шығармашылық өмiрге араласуына бағытталмағанын байқаймыз.
Басқаша айтқанда, дәлел бар да, оның iске асыру жоқ. Содан болар мемлекет
басшысы
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«функционалдық сауаттылықты арттыруды» негізгі тапсырма етіп жүктеуі
бекер емес. Елбасы дұрыс айтады, «білім беру тек қана оқытумен ғана
шектелмей, оны керiсiнше, әлеуметтiк адаптация процесіне бейiмдеу
қажет». Аталмыш тапсырманы орындау үшін Білім және ғылым министрі
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сауаттылығын арттыруға бағытталған бес жылға арналған Ұлттық әрекет
жоспары құрылды.
Функционалды сауатты тұлға қоғамның құндылықтарына сәйкес, қоғамдық
ақуалдың қалыптасқан мүдделеріне қарай әрекет етеді. Бүгінгі күнге қажетті
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технологиялардың тілін біліп кез келген әлеуметтік ортаға бейімделеді. Осы тұрғыда
функционалды сауатты адамның негізгі белгілерін тұжырымдауға болады: қоғамдық
ортада өмір сүре білетін, тіл табыса білетін, белгілі бір сапалық қасиеттері бар,
жалпы негізгі және пәндік құзыреттіліктерді меңгерген адам болып саналады

Заманауи мектептің ең басты міндеті оқушы өмірінің барлық
белеңдерінде білім алуға деген құлшынысын қалыптастыру үшін, оған әрбір
қадамының маңыздылығын түсінуге мүмкіндік беруден, тәсілдер мен таным
көздерін таңдауда бағдар ұстай білуге үйретуден тұрады.
Қортындылай келе, оқушылардың функционалдық сауаттылығын
қалыптастыруға бағытталған білім мазмұнын игерген оқушылардың
білімдері мен біліктері өмірлік жағдаяттарда қолдана білуді, әртүрлі ақпарат
көздерімен жұмыс істей білуді және алынған ақпараттарды сыни тұрғыдан
бағалай білуді, өзінің болжамдарын ұсыну және зерттеулер жүргізу, өзінің
ойын негіздей білуді; іскерлігі мен дағдыларын адами іс-әрекеттердің
әртүрлі салаларында, сондай-ақ тұлғааралық қарым-қатынас пен әлеуметтік
қатынастарда өмірлік міндеттерді шешу үшін пайдалануды қамтамасыз
етеді.
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