
Начална училищна грамотност

За целите на настоящата Стратегия с понятието „грамотност“ ще се означава езиковата
грамотност, в основата на която е предимно четивната грамотност (свързана с уменията за
четене и писане),  но е неизменно свързана и с останалите две умения – за слушане и за
говорене.

В  различни  публикации,  посветени  на  грамотността,  се  срещат  и  понятията
„начална грамотност“, „ограмотяване“, „вторична грамотност“, а напоследък все по-често
се  говори за „базова  грамотност“,  „функционална  грамотност“  и  за  „комплексна
грамотност“.

Началната  грамотност  се свързва  с  началния  етап  от  овладяване  на  четенето  и
писането в единство с разбирането на прочетеното и написаното, при който се овладява кодът
за преход от графичните знаци към звуковата форма на думата при четенето и обратно – от
звуковата  форма към графичната  при  писането (начално ограмотяване).  Компонентите  на
началната грамотност са умението да се чете, умението да се пише и умението да се разбира
смисъл на прочетеното и написаното – умения, които следва да се придобият в първи клас в
съответствие със заложените в националните учебни програми изисквания.  В тази връзка
следва да се отбележи, че липсата на начална грамотност дава основание едно лице да бъде
определено  като  неграмотно.  Това  понятие  е  и  най-близкото  до  употребяваното  от
Националния статистически институт при преброяване

 Овладяването на четенето и писането като необходима предпоставка
за езиковото и литературно обучение;

 Формиране  и  усъвършенстване  уменията  на  учениците  да  говорят  и
четат правилно и изразително, да пишат грамотно и четливо;

 Овладяване  на  емпирично  равнище  на  начални  знания  за  строежа  на
езика  и  на  езиковите  и  речевите  единици,  за  някои  правоговорни,
правописни, пунктуационни и граматически норми;

 Формиране  на  начални  умения  за  възприемане,  осмисляне  и
интерпретация с помощта на учителя на кратки по обем и достъпни
като съдържание литературни произведения, за самостоятелно четене
на художествени и научнопопулярни текстове, подходящи за възрастта;

 Формиране на начални комуникативно-речеви умения за ориентиране в
комуникативната  цел  и  за  адекватен  избор  на  изразни  средства  за
нейното  реализиране;  за  конструиране  на  текст;  за  създаване  на
собствен текст по определена опора с помощта на учителя;

 Развитие на устната и писмената реч,  мисленето и въображението,
паметта, познавателните интереси и творческите способности.


