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ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

СЪВЕТ
Заключения на Съвета от 26 ноември 2012 година относно грамотността
(2012/C 393/01)

КАТО ВЗЕ ПРЕДВИД:

различните форми на информация, в т.ч. текстове и изображения
в писмен, печатен и електронен вид, и включва основната,
функционалната и многостранната грамотност (4).

1.

КАТО ПРИВЕТСТВА:

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

2.

Заключенията на Съвета от 12 май 2009 г. относно стра
тегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на
образованието и обучението („ЕТ 2020“) (1), в които се
поставя целта до 2020 г. да се намали делът на лицата
със слаби основни умения (четене, математика и точни
науки) до 15 процента.
Резолюцията на Съвета от 20 декември 2011 г. относно
обновената европейска програма за учене за възрастни (2),
която има за цел подобряване на езиковата и математи
ческата грамотност при възрастните и разширяване на пред
оставянето на възможности за учене на нискоквалифици
раните европейци.

И КАТО ПРИПОМНЯ ПО-СПЕЦИАЛНО:

Заключенията на Съвета от 19 ноември 2010 г. относно пови
шаване на равнището на основните умения в контекста на евро
пейското сътрудничество по въпросите на училищата за ХХI
век (3), в които беше потвърден за пореден път ангажиментът
на държавите членки във връзка с усилията им за реформиране
на учебните програми и утвърждаването на грамотността в
учебните програми на всички степени на образование; насър
чаване на мотивацията за четене, особено при момчетата;
изследване на въздействието на новите технологии върху
четенето при децата, за да се използва потенциалът на тези
технологии за нови форми на учене; предоставяне на повече
подкрепа за трудно четящите и за учениците със затруднения
поради мигрантски произход; засилване на подготовката на
учителите във връзка с придобиването на четивна грамотност,
както и укрепване на училищния етос.
КАТО ОПРЕДЕЛЯ, ЧЕ:

Грамотността обхваща уменията за четене и писане, които
служат за разбиране, използване и критично оценяване на
(1) ОВ C 119, 28.5.2009 г., стр. 2.
(2) ОВ C 372, 20.12.2011 г., стр. 1.
(3) ОВ C 323, 30.11.2010 г., стр. 11.

Доклада на експертната група на високо равнище на ЕС по
въпросите на грамотността (5), в който са изнесени основните
факти за състоянието на грамотността в ЕС и се настоява за
мерки за повишаване на грамотността в целия Съюз.
В СВЕТЛИНАТА НА:

Конференцията на председателството „Грамотност за всички“,
проведена в Никозия на 5—6 септември 2012 г., на която за
пръв път бяха представени констатациите на експертната група
на високо равнище,
и неофициалната министерска среща в Никозия на
4—5 октомври 2012 г., на която министрите на образованието
в ЕС обсъдиха въпросите, свързани с грамотността.
КАТО ОТБЕЛЯЗВА, ЧЕ:

1.

Грамотността е компетентност, която има решаващо
значение през целия живот и която дава на отделния
гражданин възможността да развива способностите си за
разсъждение, устно изразяване, критично мислене и
емпатия, с което стимулира развитието на личността,
повишава самочувствието, създава чувство за идентичност
и дава възможност за пълноценно участие в едно
общество и икономика, основани на знанието и
цифровите технологии.

(4) Основна грамотност: познаване на буквите, на думи и текстови
конструкции, необходими за четене и писане на равнище, което
създава самочувствие и мотивация за по-нататъшно развитие.
Функционална грамотност: способността за четене и писане на
равнище, което дава възможност на личността да се развива и да
функционира в обществения живот, у дома, в училище и на работа.
Многостранна грамотност: способността да се използват уменията
за четене и писане, за да се създава, разбира, интерпретира и оценява
критично информация в писмен вид. Това е основата за участие в
цифрова среда и за информиран избор в области като финанси, здра
веопазване и т.н.
(5) http://ec.europa.eu/education/literacy/what-eu/high-level-group/
documents/literacy-final-report_en.pdf
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Ниската грамотност пречи на икономическия растеж и
намалява неговата устойчивост. Постигането на целта на
ЕС за намаляване до под 15 % на дела на 15-годишните
с ниски резултати при четене може да донесе значителни
икономически ползи на държавите членки.

3.

Грамотността в повечето европейски държави запазва
равнището си и броят на 15-годишните с недостатъчна
грамотност е не по-малък от 1 100 000 (т.е. всеки пети) (1).

4.

Грамотността е пътят към всички бъдещи възможности за
учене. Преодоляването на ниската грамотност е ефективен
начин за борба с коренните причини за преждевременното
напускане на училище, безработицата и ограниченото
участие в ученето през целия живот за нискоквалифици
раните.

5.

Повишаването на цифровизацията изисква все по-висока
степен на грамотност, включително способността за
критична оценка на текстове, работа с многообразни
текстове, разбиране на изображения, сравняване и интег
риране на различна информация. Освен това социалните
медийни мрежи повишиха значението и видимостта на
компетентностите за писане.

6.

Във всички европейски държави се наблюдава значителна
разлика между резултатите от ученето на учениците в добро
социално-икономическо положение и на учениците в нерав
ностойно положение. В много държави — членки на ЕС,
учениците от най-ниския квартил на социалния статус
изостават с повече от две и дори с три години в
сравнение с учениците от най-високия квартил, докато в
няколко държави 15-годишните ученици в неравностойно
положение се считат за функционално неграмотни.

7.

8.

В резултатите на момчетата и момичетата при четене,
измерени във възрастовата група на 15-годишните, се
наблюдава значителна и все по-голяма разлика, равняваща
се на около цяла година, като обуславящата причина за
тази разлика е мотивацията.
В областта на професионалното образование и обучение в
някои случаи недостига подкрепата за подобряване на
основните умения и за това да се разбере значението на
грамотността във връзка с уменията за работа.

ПРИЕМА, ЧЕ:

1. Въпросът за грамотността не е само проблем на образова
нието, но и на личността, икономически, културен и
социален проблем. Поради това, а и за да се създаде поширока ангажираност, във всички инициативи за пови
шаване на грамотността трябва да бъдат включени редица
фактори в обществото — в т.ч. дружества, медии, НПО,
(1) За целите на настоящия текст „недостатъчна грамотност“ означава
умения за четене на и под ниво 1 по системата PISA, което е равно
значно на умението да се използват най-основните умения за четене
като разбирането на думи и писането на прости изречения.
Учениците на това ниво не умеят да правят сравнения, да съпоставят,
категоризират, интегрират или оценяват информацията, да се справят
с дълги, сложни, противоречащи или непознати текстове, да правят
заключения, да съставят хипотези или да подхождат критично към
текст.
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социални партньори, доставчици на неформално учене,
културни институции, както и социалните и здравните
служби и службите по заетостта на местно равнище.
2. Създаването на среда на грамотност с цел насърчаване на
четенето и повишаване на грамотността изисква по-голямо
наличие и разнообразие на материали за четене в
училищата, в библиотеките, в медийните центрове, както
и на нетрадиционни места, а също и в дома, и освен това
изисква по-силна подкрепа за семействата от най-ранна
възраст. Необходимо е да се повиши осведомеността на
родителите по този въпрос и относно решаващата роля,
която те могат да изиграят за повишаване на грамотността
на децата си и в подкрепа на мотивацията и ангажирането
им в четене, както през ранното детство, така и по време на
училищния им период.
3. Спешно е необходимо да се повиши ефективността на
мерките, които се предприемат от държавите членки,
както и на равнище ЕС, с цел повишаване на грамотността
сред децата и възрастните, по-специално сред тези в нерав
ностойно социално-икономическо положение. Има данни,
че програмите за ограмотяване в семейна среда са иконо
мически ефективни и високо резултатни.
4. Участието в качествено образование и грижи в ранното
детство, което осигурява развитие на езиковите умения и
стимулация посредством игри под ръководството на квали
фициран персонал, е от съществено значение за намаляване
на социално-икономическите различия и за това децата да
получат солидна основа за по-нататъшния си живот.
5. Персоналът в сферата на образованието и грижите в
ранното детство и началните учители следва да притежават
необходимите компетентности, за да откриват на ранен етап
езиковите затруднения и затрудненията с ученето и да
работят за преодоляването им.
6. Когато е уместно, е необходимо да бъдат засилени педаго
гическите компетентности на началните учители по
отношение на преподаването на четене и писане,
например по отношение на педагогическата употреба на
информационни и комуникационни технологии. Освен
това подкрепата за учителите в средните училища, за да
преподават грамотност по всички предмети, и когато е
уместно, насърчаването на достъп до експертни препоръки
за всички учители биха помогнали за консолидирането и
постигането на по-нататъшен напредък.
7. Въздействието на новите технологии върху грамотността не
се оползотворява пълноценно от образователните системи.
Преразглеждането на учебните материали и методи във
връзка с все по-голямата цифровизация, както и подпома
гането на учителите в използването на нови педагогически
методи, може да засили мотивацията на учещите.
8. Следва да се насърчава извършването на оценка на
езиковите умения и грамотността на наскоро пристигналите
мигранти, деца и възрастни, на езика(езиците) на държавата
на пребиваване, а също и по-индивидуализираното
подпомагане на тези групи. Може да се предоставя
подкрепа и на езика по произход, когато се прецени, че е
уместно и ресурсите го позволяват.
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9. Създаването на по-съгласувани учебни програми за
грамотност, включително утвърждаването на грамотността
като елемент от всички училищни програми и разработ
ването на учебна програма за грамотност сред възрастните,
следва да бъде подкрепено от ясно определени стандарти и
инструменти за оценка по отношение на различните
възрастови групи, както и от ефективен процес на осигу
ряване на качеството.
10. Наблюдението на равнището на уменията на възрастното
население и ангажирането на дружества, медии, НПО,
социални партньори, културни институции, както и на
социалните и здравните служби и службите по заетостта
на местно равнище, следва да служат за основа на страте
гиите, насочени към повишаване на осведомеността относно
проблемите на грамотността в обществото като цяло.
11. За разнообразието и подобряването на качеството на огра
мотяването на възрастните се изискват: специализирано
педагогическо обучение за преподавателите по грамотност
за възрастни; учебни програми, тясно свързани с необхо
димите работни умения и подкрепени със съответните мате
риали; подходяща продължителност и натовареност на
курсовете; подпомагане с информационни и комуника
ционни технологии и методи за оценка.
СЪОТВЕТНО ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ:

1.

Да осигурят ефективна фактологична основа посредством
наблюдения и събиране на данни, като се възползват
максимално от съществуващите ресурси като проучванията
PISA и PIAAC.

2.

Да разработят подходи за повишаване на грамотността,
които съчетават специфичния принос на различните
отговорни фактори, организации и органи, както в
областта на образованието, така и извън него, като част
от по-общите стратегии по отношение на уменията; и
когато е уместно, да засилят сътрудничеството по инициа
тивите за ограмотяване между местните, регионалните и
националните органи, социалните партньори и представи
телите на преподавателите, родителите и възрастните учещи.

3.

Да насърчават приемането на мерки за повишаване на осве
домеността на широка основа с оглед запазването на
общественото внимание към въпроса за грамотността и да
разчупят табуто относно слабата грамотност във всички
възрасти. По-специално работодателите могат да получат
повече информация за мотивационните и икономическите
ползи от повишаването на грамотността на работниците и
служителите им и могат да бъдат насърчени да предприемат
подходящи за целта действия.

4.

5.

Да насърчават развитието и изпълнението на програми за
ограмотяване в семейна среда, по-специално в случая на
семейства в неравностойно социално-икономическо поло
жение, за да се подпомогнат родителите и другите
членове на семейството да повишат както собствената си
грамотност, така и тази на децата си.
Да насърчават справедлив за всички достъп до високока
чествено образование и грижи в ранното детство в
качеството им на основен принос за преодоляване на
социално-икономическите различия.
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6.

С цел засилване на мотивацията на учещите да прераз
глеждат редовно учебните материали и методи във връзка
с все по-голямата цифровизация и да се възползват повече
от ресурсите за неформално учене. Да насърчават разработ
ването на софтуер за училищата, за да се подпомогнат
учителите да създават нови подходи за повишаване на
грамотността.

7.

Да насърчават разработването на ясни указания относно
компетентностите, от които се нуждаят учителите, за да
преподават четене и писане, както в училищата, така и на
възрастни учещи, като се насърчават индивидуалните
подходи на преподаване в отговор на специфичните потреб
ности.

8.

Да повишават осведомеността и познанията на учителите
относно теоретичните основи на усвояването и препод
аването на грамотност, за да им се даде възможност да
откриват и преодоляват затрудненията на своите ученици
с четенето и писането; както и да насърчават предлагането
на експертни препоръки и когато е уместно, на подкрепа от
специализирани учители.

ПРИКАНВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И КОМИСИЯТА:

1.

Да докладват за своите действия за повишаване на грамот
ността във всички възрасти и доколкото е възможно, за
ефекта от тези действия в следващия съвместен доклад на
Съвета и на Комисията относно изпълнението на стратеги
ческата рамка за европейско сътрудничество в областта на
образованието и обучението („ЕТ 2020“) през 2015 г.

2.

Да използват съответните действия, набелязани в
действащата Програма за учене през целия живот и
бъдещата програма на ЕС в областта на образованието и
обучението, както и ресурсите на Европейския социален
фонд, за да подпомагат и разпространяват новаторски
подходи за повишаване на грамотността в целия ЕС, както
и да обогатят фактологичната основа за разработване на
бъдещи политики. Без да се засягат резултатите от прего
ворите относно следващата многогодишна финансова рамка,
да подпомагат повече стратегически и междусекторни
действия по отношение на грамотността в бъдещата
програма на ЕС в областта на образованието и обучението,
за да стимулират иновациите и да подобрят ефективността
на мерките на политиката.

3.

Когато е уместно, да осигуряват адекватното отразяване на
въпросите на грамотността в процеса „Европа 2020“.

ПРИКАНВА КОМИСИЯТА:

1.

Да подкрепи европейското сътрудничество по въпросите на
грамотността, по-конкретно чрез развитието на европейска
мрежа на организациите, работещи в тази област в
държавите членки, с оглед насърчаване на транснацио
налното сътрудничество и оказването на подкрепа за
развитието на национални политики за грамотност; както
и да организира съвместно със заинтересованите държави
членки седмица на тема „Европа обича да чете“ с цел
повишаване на осведомеността на широката общественост
по въпросите на грамотността в целия ЕС.
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2.

3.

4.
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Да представи през 2013 г. доклад относно сътрудничеството
в областта на политиките за основните умения, като
набележи ефективни политики за намаляване дела на
лицата със слаби резултати по четене, математика и точни
науки в целия спектър на ученето през целия живот и
наблегне както на уменията, така и на компетентностите
за четене и писане.

5.

Да направи необходимото инициативите на Комисията
относно информационните и комуникационни технологии
в образованието, както и по отношение на младите хора,
да бъдат насочени изцяло към предизвикателствата и
възможностите за цифровизация и нови технологии във
връзка с грамотността.

Да използва периодичното издание „Education and Training
Monitor“, за да предоставя сравнителни данни и анализи на
напредъка към изпълнението на критерия на „ЕТ 2020“ за
основните умения, както и да укрепи фактологичната
основа за разработване на политики за грамотност.

6.

Да използва новата рамка за сътрудничество с ОИСР (1) в
сферата на образованието, за да се подобри осъществяването
на наблюдение и събирането на данни на национално
равнище.

Да улесни установяването, анализа и обмена на добри
практики във връзка с инициативите на политиката с цел

повишаване на грамотността чрез всички подходящи
средства, в т.ч. наличните инструменти в рамките на
отворения метод на координация и новата страница на
уебсайта Europa, посветена на грамотността.

(1) Следва да се гарантира правото на участие на всички държави членки
в работата на тази организация.

