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Abstract: the educated and literate individual has significantly more chances for successful realization in so-
ciety. the most important quality of the modern personality is its adaptability. An important characteristic of a 
successful individual, in addition to the amount of knowledge, are a set of skills that are applied in various life 
situations.

the environment in which the child grows and develops is saturated with dynamism, which is determined 
by the development of technology and society. the analogy is leading in the formation of a number of skills. the 
basis for the acquisition of new knowledge and skills development is the literacy of the individual.

the article provides a theoretical overview of modern educational technologies and their significance for 
the literacy of the modern individual. Functional literacy is considered in terms of content. A parallel is drawn 
and the interrelationships between functional literacy and the competence approach are sought. 
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средата, в която расте и се развива детето, е наситена с динамизъм, който е обусловен от развитие-
то на технологиите и обществото. аналогията е водеща при формиране на редица умения. База за усво-
яване на нови знания и за развитие на умения е грамотността на индивида. грамотността е „разбиране, 
използване, осмисляне на писмени текстове за постигане на цели и удовлетворяване на потребности; за 
задълбочаване на познанията и развиване на интелектуалния потенциал на личността и за активно учас-
тие в обществото“1.

могат да се разграничат следните видове грамотност, които са водещи за успеха на съвременната 
личност: 

 y основна грамотност – познаване на буквите, на думи и текстови конструкции, необходими за че-
тене и писане, на равнище, което създава самочувствие и мотивация за по-нататъшно развитие.

 y Функционална грамотност – способността за четене и писане на равнище, което дава възможност 
на личността да се развива и функционира в обществения живот, у дома, на училище и на работа.

 y 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, здравеопазване и т.н.2 

Функционално грамотната личност може да участва в дейности, в които грамотността е условие за 
ефективно функциониране на нейната група и общност и която ѝ дава възможност да ползва четенето, 
писането и смятането за своето усъвършенстване и за развитието на общността3. 

Развитието на трите основни грамотности (четивна, математическа и по природни науки) е ключо-
во за придобиването на умения за успех в XXi век. Функционалната грамотност представлява практиче-
ско приложение на знанията в реалността при попадане в определена житейска ситуация. същностната 
страна на термина описва подходите към грамотността, които подчертават придобиването на подходя-
щи вербални, когнитивни и изчислителни умения за постигане на практически цели в специфични за кул-
турата особености.
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Функционалната грамотност включва умения и компетенции, които позволяват на хората да функ-
ционират и да успяват в съвременното общество. прояви на функционална грамотност са например: 

 y информиран избор – напр. относно собственото здраве (напр. четене на етикета на лекарството и 
откриване на всякакви странични ефекти, които може да получите след приема на лекарството);

 y познаване на права и отговорности като гражданин и потребител (напр. разбиране на клаузите в 
определен договор);

 y критично мислене при запознаване с нова информация (напр. разграничаване между факти и мне-
ния в реклами, социални медии или новинарски уебсайтове);

 y Личностно и професионално израстване (напр. анализ на информация, управление на лични фи-
нанси, креативност, поставяне и постигане на собствени цели).

Функционалната грамотност е свързана с разбирането, прилагането и анализа на писмени тексто-
ве. проявите на функционална грамотност се изразяват в това личността да може да постига конкретни 
цели, да удовлетворява конкретни нужди, да придобива знания, да расте в личен и професионален план 
и да бъде активен член на обществото. 

основните операции на четене и придобиване на знания чрез четене се отразяват в концепциите за 
разбиране, приложение и анализ. В най-общ план те имат следното съдържание: 

 y разбирането се отнася до способността на четящия да разбере смисъла на текста;
 y приложението се отнася до способността на четящия да използва информацията и идеите от те-

кста, за да изпълни конкретна задача;
 y анализът е способността на четящия да свърже информацията, която извлича, с личния си опит.

способността за четене, писане и извършване на елементарни цифрови изчисления са в основата на 
термина грамотност. да се прочетат думите в определен документ не е достатъчно, за да се отъждестви с 
грамотност. необходимо е прочетените думи да се разберат, за да се осъзнаят аргументите, обратите на 
фразата. могат да се разграничат четири нива на функционална грамотност (таблица 1).

икономическото общество на 21-ви век изисква висококвалифицирани работници със знания в облас-
тта на науката, технологиите, инженерството и математиката. За създаването на общество, което функцио-
нира успешно или т.нар. функционално общество, от съществено значение е функционалната грамотност. 
тя има отношение към развиване и усъвършенстване на уменията, необходими на общество, за да функ-
ционира. съществуването на функциониращи общности, предприятия или правителства, е пряко зависимо 
от наличието на хора с умения за четене и писане, с математически познания, с аналитични способности.

Функционалната грамотност не е само четене, писане и пресмятане. За изграждането на функционал-
но общество е необходимо да се дефинират и развиват различни видове грамотност: 

 y гражданска грамотност – разбиране как работи правителството, правата и отговорностите на ли-
чността като гражданин и избирател.

 y дигитална грамотност – способността за използване на дигитални устройства и технологии. този 
набор от умения може да варира от използване на приложения като електронна поща, текстови 
редактори и електронни таблици до разширени знания за програмиране и компютърни науки. тук 
може да се съотнесат и информационната грамотност и грамотността за работа с данни.

 y Финансова грамотност – управляване на финансите и вземане на решения относно парите.
 y Здравна грамотност – избор на начин на живот – относно хранене, физическа активност, сън и дру-

ги фактори, които влияят на физическото и психическото благосъстояние.
 y правна грамотност – тълкуване на законодателство, договори и правни процедури.
 y медийна грамотност – достъп, оценка и създаване на съобщения чрез различни видове медии. про-

явява се в умение на гражданите да бъдат внимателни, да не се поддават пропаганда или реклама.
 y научна грамотност – изразява се в подкрепа или отхвърляне на общоприети твърдения или хипоте-

зи, като се използват факти и доказателства.

Таблица 1. Нива на функционална грамотност

Ниво Способност Пример

под основната 
грамотност

четене и писане на думи 
и цифри в елементарни 

документи

Разбиране на информация от диаграма; подписване на 
формуляр; извършване на покупки

основна 
грамотност

Разбиране на кратки 
текстове

четене на брошура; използване на телевизионно 
ръководство; сравняване на цени
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междинна 
грамотност

Разбиране на дълги 
текстове

търсене на информация в справочник; обобщаване 
на дълга статия; правене на поръчка и изчисляване на 

разходите

професионална 
грамотност

Разбиране на дълги, 
сложни текстове

сравняване на гледни точки в пресата; интерпретиране 
на статистически графики; изчисляване себестойността 

на теглото на хранителните продукти

списъкът с изброените видове грамотност е базов и може да се допълва и разширява. той не е кон-
стантна величина и се определя от развитието на обществото или от прогреса на т.нар. индустриална ре-
волюция. В съдържателен аспект функционалната грамотност днес е много по-богата и разнообразна, в 
сравнение с предходни етапи от развитието на обществото. 

Функционирането на индустриалното общество с висока степен на ефективност предполага и разви-
тието на още два вида грамотност: 

 y етична грамотност – способността да се прилагат убеждения и принципи за добро или грешно при 
човешките взаимодействия, свързани с ценностни системи, религиозни възгледи, правни системи, 
философии, социални конвенции и морални кодекси. етично грамотният човек е способен да раз-
съждава, анализира и разсъждава по морални въпроси и дилеми. той е способен да се държи и 
действа по морално подходящ начин. етичната грамотност играе важна роля за използването и тъл-
куването на данни и отговорното използване на социалните медии. 

 y технологична грамотност – проява на преценка при използване, тълкуване и валидиране на интернет 
платформи, социални медии и мобилни устройства. Личността се нуждае от изключителен тип уме-
ния за критично мислене, когато се сблъсква с поток от информация в различни формати и начини 
на представяне в интернет. Личността трябва да може да търси, избира, оценява, съпоставя, прилага, 
обобщава и произвежда информация, която изисква прояви на критично мислене. общуването във 
виртуална среда изисква функционална грамотност, която се проявява в способност ясно да се изра-
зяват идеи, да се задават въпроси, да се поддържа уважение и да се изгражда доверие. 

За развитието на функционалната грамотност и нейните подвидове и прилагането им в обучението, 
водеща стратегия е прилагането на компетентностен подход и свързаните с него образователни техноло-
гии на базата на проектно-базирано обучение, интердисциплинарен подход, ключови компетентности, 
меки умения. 

промяната на фокуса в обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови компетент-
ности и развитието на способности да се решават проблеми извежда на преден план основните характе-
ристики на компетентностния подход.

училищното образование започва ориентация към провокиране на мисленето и самостоятелността, 
към формиране на практически умения и към развитие на личността4. чрез компетентностния подход в 
обучението се създават условия за овладяване на комплекс от компетентности, „осигуряващи потенциал 
и способности за устойчива и ефективна жизнена дейност в условията на съвременното усложнено соци-
ално-политическо, пазарно и информационно пространство“ [1].

професионалната реализация на личността е в пряка зависимост от развитието и проявите на видове-
те функционална грамотност. Базови умения в голяма част от професионалните области е взаимодейст-
вието с хора в дигитална среда, използването на информация по подходящ начин, създаване съвместно 
нови идеи и продукти (работа в екип). 

съвременната индустриална революция променя нашия свят и изискванията за успех в него. образо-
вателните институции имат отговорност към формиране на личности, подготвени за утрешните предиз-
викателства, личности – функционално грамотни.
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