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EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

TARYBA
2012 m. lapkričio 26 d. Tarybos išvados dėl raštingumo
(2012/C 393/01)
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

informaciją, įskaitant rašytinius, spausdintus, elektroninius
tekstus ir vaizdus, ir apimantį bazinį, funkcinį ir sudėtinį raštin
gumą (4).

ATSIŽVELGDAMA Į:

1.

2.

2009 m. gegužės 12 d. Tarybos išvadas dėl Europos
bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės
programos („ET 2020“) (1), kuriose nustatytas tikslas iki
2020 m. pasiekti, kad pagrindinius gebėjimus (skaitymo
raštingumo, matematikos ir gamtos mokslų) prastai
įgyjančių asmenų dalis neviršytų 15 %.
2011 m. gruodžio 20 d. Tarybos rezoliuciją dėl atnaujintos
Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkės (2), kuria
siekiama pagerinti suaugusiųjų raštingumo bei mokėjimo
skaičiuoti gebėjimus ir išplėsti galimybes mokytis žemą
kvalifikaciją turintiems europiečiams.

IR PRIMINDAMA VISŲ PIRMA:

2010 m. lapkričio 19 d. Tarybos išvadas dėl pagrindinių gebė
jimų lygio gerinimo vykdant Europos bendradarbiavimą
mokyklų XXI-ame amžiuje srityje (3), kuriose patvirtintas vals
tybių narių įsipareigojimas vykdyti reformas spręsti mokymo
programos rengimo klausimą ir skatinti raštingumą visose
mokymo programose visuose išsilavinimo lygiuose, didinti
motyvaciją skaityti, ypač tarp berniukų, išnagrinėti naujų tech
nologijų įtaką vaikų skaitymui siekiant išnaudoti tokių techno
logijų potencialą naujų mokymosi formų srityje, teikti daugiau
paramos sunkumų dėl skaitymo turintiems migrantų kilmės
asmenims ir mokiniams, stiprinti mokytojų švietimą, susijusį
su skaitymo raštingumo įgijimu, ir stiprinti mokymosi mokyk
loje kultūrą.

APIBRĖŽDAMA:

raštingumą, kaip apimantį ir skaitymo, ir rašymo gebėjimus,
reikalingus suprasti, naudoti ir kritiškai vertinti įvairių formų
(1) OL C 119, 2009 5 28, p. 2.
(2) OL C 372, 2011 12 20, p. 1.
(3) OL C 323, 2010 11 30, p. 11.

PALANKIAI VERTINDAMA:

ES aukšto lygio raštingumo didinimo ekspertų grupės ataskai
tą (5), kurioje išdėstyti pagrindiniai faktai, susiję su raštingumo
rezultatų padėtimi ES, ir raginama imtis veiksmų raštingumo
lygiui visoje Sąjungoje padidinti.
ATSIŽVELGDAMA Į:

2012 m. rugsėjo 5–6 d. Nikosijoje surengtą pirmininkaujančios
valstybės narės konferenciją „Raštingumas visiems“, kurioje
pirmą kartą buvo pristatyti aukšto lygio grupės ataskaitos rezul
tatai,
ir į 2012 m. spalio 4–5 d. Nikosijoje surengtą neoficialų
ministrų susitikimą, kuriame ES švietimo ministrai aptarė raštin
gumo klausimus.
PAŽYMĖDAMA, KAD:

1.

Raštingumas yra itin svarbi kompetencija gyvenime, kuri
sudaro galimybes atskiriems piliečiams tobulinti svarstymo,
žodinės išraiškos, kritinio mąstymo ir empatijos gebėjimus,
skatina asmenybės tobulėjimą, didina pasitikėjimą savimi,
identiteto suvokimą ir skatina visapusišką dalyvavimą skait
meninėje bei žinių ekonomikoje ir visuomenėje.

(4) Bazinis raštingumas: raidžių, žodžių ir teksto struktūrų pažinimas,
kurio reikia norint skaityti ir rašyti tokiu lygiu, kuris užtikrintų
pasitikėjimą savimi ir motyvaciją toliau tobulinti šiuos gebėjimus.
Funkcinis raštingumas: gebėjimas skaityti ir rašyti tokiu lygiu, kuris
sudaro galimybes asmeniui tobulėti ir veikti visuomenėje, namuose,
mokykloje ir darbe.
Sudėtinis raštingumas: galėjimas naudoti skaitymo ir rašymo gebė
jimus siekiant sukurti, suprasti, aiškinti ir kritiškai įvertinti raštu
pateiktą informaciją. Tai yra pagrindas skaitmeniniam dalyvavimui
ir galimybei priimti pagrįstus sprendimus, susijusius su finansais,
sveikata ir t. t.
(5) http://ec.europa.eu/education/literacy/what-eu/high-level-group/
documents/literacy-final-report_en.pdf
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2.

Žemas raštingumo lygis stabdo ekonomikos augimą ir
mažina jo tvarumą. Pasiekus ES tikslą sumažinti prastus
skaitymo įgūdžius turinčių penkiolikmečių skaičių, kad jis
neviršytų 15 %, valstybių narių gaunama ekonominė nauda
gali būti labai didelė.

3.

Raštingumo lygis daugumoje Europos šalių nekinta ir ne
mažiau kaip 1,1 mln. penkiolikmečių (t. y. kas penkto)
raštingumo lygis yra nepakankamas (1).

4.

Raštingumas yra vartai į bet kokį tolesnį mokymąsi. Žemo
raštingumo lygio problemos sprendimas yra veiksmingas
būdas kovoti su esminėmis mokyklos nebaigimo, žemos
kvalifikacijos asmenų bedarbystės ir riboto dalyvavimo
visą gyvenimą trunkančio mokymosi programose priežas
timis.

5.

Didėjant skaitmeninimui reikia nustatyti vis aukštesnius
raštingumo standartus, įskaitant gebėjimą kritiškai vertinti
tekstus, suprasti įvairių formų tekstą, iššifruoti vaizdus, ir
vertinti bei susieti atskirus informacijos fragmentus. Be to,
socialinės žiniasklaidos tinklai padidino rašymo įgūdžių
svarbą ir matomumą.

6.

Visose Europos šalyse tarp socialiniu ir ekonominiu
požiūriu palankioje ir tuo požiūriu nepalankioje padėtyje
esančių mokinių egzistuoja dideli mokymosi rezultatų skir
tumai. Daugelyje ES šalių mokiniai, priklausantys apatiniam
kvartiliui pagal socialinį statusą, atsilieka daugiau nei dviem
ar netgi trim metais nuo mokinių, priklausančių viršuti
niam kvartiliui, o keliose šalyse nepalankioje padėtyje
esantys mokiniai, sulaukę 15 metų amžiaus, dažnai laikomi
funkciniu požiūriu neraštingais.

7.

8.

Egzistuoja didelis ir vis didėjantis atotrūkis tarp berniukų ir
mergaičių skaitymo rezultatų, vertinant juos sulaukus
15 metų amžiaus – šis skirtumas atitinka maždaug vienerių
metų skirtumą, o esminė to priežastis yra motyvacija.
Profesinio rengimo ir mokymo srityje kai kuriais atvejais
trūksta paramos baziniams gebėjimams gerinti ir supra
timui apie raštingumo svarbą darbo gebėjimų atžvilgiu
didinti.
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įvairūs visuomenės subjektai, įskaitant įmones, žiniasklaidą,
NVO, socialinius partnerius, savišvietos paslaugų teikėjus,
kultūros institucijas, taip pat socialines, užimtumo ir svei
katos priežiūros tarnybas vietos lygiu.
2. Siekiant sukurti raštingumui palankią aplinką, kurioje būtų
propaguojamas skaitymas ir gerinami raštingumo rezulta
tai, reikia didinti įvairios skaitymo medžiagos prieinamumą
mokyklose, bibliotekose ir žiniasklaidos centruose, o taip
pat neįprastose vietose, taip pat namuose, ir reikia labiau
remti šeimas pradedant labai ankstyvu amžiumi. Reikia
didinti tėvų informuotumą šiuo klausimu ir apie esminį
vaidmenį, kurį tėvai gali atlikti gerindami vaikų raštingumo
gebėjimus ir didindami motyvaciją ir susidomėjimą skai
tymu tiek ankstyvoje vaikystėje, tiek per visą vaiko moky
mosi mokykloje laikotarpį.
3. Reikia kuo skubiau padidinti priemonių, kurių imtasi vals
tybėse narėse ir ES lygiu, veiksmingumą siekiant padidinti
vaikų ir suaugusiųjų, ypač esančių socialiniu bei ekono
miniu požiūriu nepalankioje padėtyje, raštingumą. Yra
įrodymų, kurie rodo, kad šeimos raštingumo didinimo
programos yra ekonomiškai efektyvios ir labai veiksmin
gos.
4. Naudojimasis kokybiško ikimokyklinio ugdymo ir prie
žiūros paslaugomis, kurias teikdami kvalifikuoti darbuotojai
žaidimų pagrindu ugdo ir stimuliuoja kalbinius gebėjimus,
yra itin svarbus socialinių ir ekonominių skirtumų maži
nimo veiksnys ir mažiems vaikams suteikia tvirtą pagrindą
vėlesniam gyvenimui.
5. Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugas teikiantys
darbuotojai ir pradinių mokyklų mokytojai turėtų turėti
reikiamą kompetenciją, kad galėtų anksti nustatyti ir spręsti
kalbines ir mokymosi problemas.
6. Pradinių mokyklų mokytojų pedagoginės kompetencijos
mokyti skaityti ir rašyti, pavyzdžiui, naudoti IRT pedagogi
niais tikslais, atitinkamais atvejais turi būti stiprinamos. Be
to, parama mokytojams vidurinėse mokyklose siekiant
mokyti raštingumo visuose dalykuose ir atitinkamais atve
jais visų mokytojų skatinimas kreiptis konsultacijos į
ekspertus padės įtvirtinti pažangą ir toliau jos siekti.

1. Raštingumas yra ne vien tik švietimo klausimas, bet ir
asmeninis, ekonominis, kultūrinis ir socialinis klausimas.
Atsižvelgiant į tai ir siekiant sukurti platesnę atsakomybę,
visose raštingumo lygio didinimo iniciatyvose turi dalyvauti

7. Švietimo sistemos ne visiškai išnaudojo naujų technologijų
poveikį raštingumui. Peržiūrėjus mokymosi medžiagą ir
metodus atsižvelgiant į didėjantį skaitmeninimą ir teikiant
paramą mokytojams naujų pedagoginių metodų bei prie
monių naudojimo srityje gali būti sustiprinta besimokan
čiųjų motyvacija.

(1) Šiame tekste nepakankamas raštingumo lygis reiškia 1 arba žemesnį
skaitymo lygį pagal PISA programą, kuris reiškia gebėjimą naudotis
baziniais skaitymo įgūdžiais, pavyzdžiui, iššifruoti žodžius ir parašyti
nesudėtingas frazes. Šio lygio raštingumo įgūdžius turintiems moki
niams trūksta gebėjimų palyginti, sugretinti, skirstyti į kategorijas,
integruoti ar vertinti informaciją, suprasti ilgus, sudėtingus, priešta
ringus ar nežinomus tekstus, daryti išvadas, hipotezes ar kritiškai
vertinti tekstą.

8. Turėtų būti skatinama atlikti naujai atvykusių migrantų
vaikų ir suaugusiųjų kalbos ir raštingumo vertinimą gyve
namosios šalies kalba (-omis), kartu tokioms grupėms
teikiant labiau individualizuotą paramą. Taip pat galėtų
būti teikiama parama kilmės šalies kalbos srityje, kai
manoma, kad to reikia ir jei yra pakankamai išteklių.

SUTINKA, KAD:
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9. Kurti nuoseklesnes raštingumo mokymo programas, įskai
tant raštingumo integravimą į visas mokyklos mokymo
programas, ir kurti suaugusiųjų raštingumo mokymo prog
ramą turėtų padėti aiškūs su amžiumi susiję standartai ir
vertinimo priemonės bei veiksmingas kokybės užtikrini
mas.

6.

Nuolat peržiūrėti mokymosi medžiagą bei metodus atsi
žvelgiant į vis didėjantį skaitmeninimą, siekiant remti besi
mokančiųjų motyvaciją ir geriau pasinaudoti savimokos
ištekliais. Skatinti kurti mokykloms skirtą programinę
įrangą, siekiant padėti mokytojams sukurti naujus raštin
gumo tobulinimo metodus.

10. Suaugusių gyventojų gebėjimų lygių stebėsena ir įmonių,
žiniasklaidos, NVO, socialinių partnerių, kultūros institu
cijų, taip pat socialinių, užimtumo ir sveikatos priežiūros
tarnybų dalyvavimas vietos lygiu turėtų būti pagrindas stra
tegijoms, kuriomis siekiama didinti visos visuomenės infor
muotumą apie raštingumo problemas.

7.

Skatinti parengti aiškias gaires, nurodančias, kokias kompe
tencijas mokytojai turi turėti, kad galėtų mokyti rašyti ir
skaityti, tiek mokyklose, tiek mokant suaugusiuosius, skati
nant individualizuotą mokymo požiūrį reaguojant į speci
finius poreikius.

11. Siekiant suaugusiųjų raštingumo mokymo kokybės diversi
fikavimo ir gerinimo, reikia pedagoginį mokymą pritaikyti
suaugusiųjų raštingumo mokytojams, parengti mokymo
programas, kurios būtų glaudžiai susijusios su darbui reika
lingais gebėjimais ir grindžiamos atitinkama medžiaga,
numatyti tinkamą kursų trukmę ir intensyvumą, teikti
paramą IRT srityje ir sukurti vertinimo metodus.

8.

Didinti mokytojų informuotumą ir žinias apie teorinius
raštingumo mokymosi ir mokymo pagrindus, kad jie
gebėtų nustatyti ir spręsti mokinių skaitymo ir rašymo
problemas; ir skatinti galimybes naudotis ekspertų konsul
tacijomis ir atitinkamais atvejais besispecializuojančių
mokytojų pagalba.

PRAŠO VALSTYBIŲ NARIŲ IR KOMISIJOS:
TODĖL PRAŠO VALSTYBIŲ NARIŲ:

1.

Vykdant stebėseną bei renkant duomenis ir maksimaliai
išnaudojant esamus išteklius, pavyzdžiui, PISA ir PIAAC
tyrimus, užtikrinti, kad būtų sukurta veiksminga įrodymų
bazė.

2.

Nustatyti požiūrius į raštingumo gerinimą, kuriuose būtų
derinamos konkrečios visų suinteresuotųjų subjektų bei
organizacijų ir valdžios institucijų (švietimo ir ne švietimo
srities) nuomonės; ir atitinkamais atvejais stiprinti vietos,
regioninių bei nacionalinių valdžios institucijų, socialinių
partnerių ir mokytojų, tėvų ir besimokančių suaugusiųjų
atstovų bendradarbiavimą raštingumo iniciatyvų srityje.

3.

4.

5.

Skatinti taikyti plačiai pagrįstas informuotumo didinimo
priemones siekiant viešinti raštingumo klausimą ir panai
kinti blogų raštingumo gebėjimų tabu visose amžiaus
grupėse. Visų pirma galėtų būti didinamas darbdavių infor
muotumas apie jų darbuotojų raštingumo gebėjimų tobu
linimo naudą motyvacijos ir ekonominiu atžvilgiais ir jie
būtų skatinami imtis atitinkamų veiksmų.

Skatinti šeimos raštingumo programų kūrimą ir įgyvendi
nimą, visų pirma socialiniu ir ekonominiu požiūriu nepa
lankioje padėtyje esančių šeimų atveju, siekiant remti tėvus
ir kitus šeimos narius, kad jie gerintų tiek savo, tiek savo
vaikų raštingumo įgūdžius.

Skatinti, kad visuotinė galimybė naudotis kokybiškomis
ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros paslaugomis būtų
laikoma itin svarbiu įnašu mažinant socialinius ir ekono
minius skirtumus.

1.

Kitoje Tarybos ir Komisijos bendroje ataskaitoje apie
Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje
strateginės programos („ET 2020“) įgyvendinimą 2015 m.
informuoti apie savo veiksmus gerinant raštingumo lygį
visose amžiaus grupėse ir, kai įmanoma, apie tų veiksmų
poveikį.

2.

Išnaudoti visus atitinkamus veiksmus, numatytus dabarti
nėje Mokymosi visą gyvenimą programoje ir būsimoje ES
švietimo ir mokymo programoje, taip pat Europos socia
linio fondo išteklius, siekiant remti ir skleisti naujoviškus
požiūrius į raštingumo rezultatų tobulinimą visoje ES, ir
stiprinti įrodymais grindžiamą būsimos politikos forma
vimo pagrindą. Nedarant poveikio derybų dėl kitos daugia
metės finansinės programos rezultatams, pagal būsimą ES
švietimo ir mokymo programą remti labiau strateginius ir
tarpsektorinius veiksmus raštingumo srityje, siekiant
skatinti inovacijas ir didinti politikos priemonių veiksmin
gumą.

3.

Prireikus užtikrinti, kad raštingumo klausimai būtų
tinkamai įtraukiami į strategijos „Europa 2020“ procesą.

PRAŠO KOMISIJOS:

1.

Remti bendradarbiavimą Europos lygiu raštingumo klausi
mais, visų pirma sukuriant valstybėse narėse šioje srityje
dirbančių organizacijų europinį tinklą, siekiant skatinti
tarptautinį bendradarbiavimą ir remti nacionalinės raštin
gumo politikos kūrimą; ir kartu su suinteresuotomis vals
tybėmis narėmis surengti savaitės renginį „Europa mėgsta
skaityti“, siekiant didinti visuomenės informuotumą raštin
gumo klausimais visoje ES.
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2013 m. pateikti ataskaitą apie politinį bendradarbiavimą
bazinių gebėjimų srityje, kurioje būtų numatyta veiksminga
politika, kaip sumažinti prastus gebėjimus raštingumo,
matematikos ir gamtos mokslų srityje, atsižvelgiant į visą
gyvenimą trunkančio mokymosi spektrą, turinčių asmenų
dalį, ir akcentuojami tiek skaitymo, tiek rašymo įgūdžiai ir
gebėjimai.

3.

Užtikrinti, kad įgyvendinant Komisijos iniciatyvas dėl IRT
švietimo srityje ir jaunimo srityje būtų visapusiškai spren
džiami skaitmeninimo ir naujų technologijų keliami
uždaviniai ir nagrinėjamos jų sudaromos galimybės raštin
gumo atžvilgiu.

4.

Sudaryti palankesnes sąlygas nustatyti, analizuoti gerąją
patirtį įgyvendinant politikos iniciatyvas, kuriomis siekiama
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tobulinti raštingumo rezultatus visomis atitinkamomis prie
monėmis, įskaitant priemones, kuriomis galima naudotis
pagal atvirąjį koordinavimo metodą ir naują raštingumui
skirtą interneto puslapį svetainėje Europa, ir dalytis tokia
patirtimi.
5.

Vykdyti periodinę švietimo ir mokymo stebėseną, siekiant
pateikti palyginamus duomenis bei atlikti pažangos įgyven
dinant „ET 2020“ pagrindinių gebėjimų lyginamuosius
standartus, analizę ir sustiprinti įrodymais grindžiamą
raštingumo politikos pagrindą.

6.

Pasinaudoti nauja bendradarbiavimo su EBPO (1) sistema
švietimo srityje, siekiant sustiprinti galimybes vykdyti
nacionalinę stebėseną ir rinkti duomenis.

(1) Turėtų būti užtikrinta visų valstybių narių teisė dalyvauti šios orga
nizacijos veikloje.

