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1. Mažiems vaikams
raštingumo gebėjimai
ugdomi namuose.

2.Tėvams teikiama
pagalba ir patarimai,
kaip padėti vaikams įgyti
raštingumo gebėjimų.

3. Prieinamos aukštos
kokybės ikimokyklinio
ir priešmokyklinio
ugdymo paslaugos,
skatinančios ir
ugdančios vaiko
kalbinius ir raštingumo
gebėjimus.

4. Aukštos kokybės
raštingumo mokymo
paslaugų teikimas
vaikams, paaugliams ir
suaugusiesiems yra
laikomas esminiu
pagrindu visose švietimo
institucijose.

5. Visi mokytojai gauna
efektyvias pirminio
rengimo ir tęstinio
mokymo paslaugas,
susijusias su raštingumo
mokymu tam, kad
mokytojai būtų gerai
pasirengę savo užduočių
vykdymui.

6. Skaitmeninis
raštingumas
skatinamas tarp visų
amžiaus grupių.

7. Skaitymas savo
malonumui yra aktyviai
skatinamas ir
puoselėjamas.

8. Bibliotekos yra
prieinamos ir gerai
aprūpintos ištekliais.

9. Vaikai ir jauni
asmenys
susiduriantys su
raštingumo
problemomis gauna
reikiamą specialistų
pagalbą.

10. Suaugusieji yra
skatinami plėtoti savo
raštingumo gebėjimus,
reikalingus
įvairiapusiškam
dalyvavimui
visuomenėje.

11. Politikos formuotojai,
profesionalai, tėvai ir
bendruomenės
bendradarbiauja, siekdami
užtikrinti visiems vienodą
prieinamumą raštingumo
gebėjimų įgijimui ir
socialinių švietimo spragų
sumažinimui.
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Iššūkis Europos raštingumui
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Pagrindiniai raštingumo gebėjimai Europos piliečiams
Kiekvienas Europos pilietis turi teisę įgyti raštingumą. ES valstybės narės
turi užtikrinti, kad visų amžiaus grupių piliečiai, nepaisant jų socialinės
padėties, religijos, etniškumo ar lyties, turėtų reikiamus išteklius ir
galimybes, būtinas plėtoti pakankamus ir tvarius raštingumo įgūdžius, kurių
reikia norint efektyviai suprasti ir naudoti rašytinę komunikaciją
spausdintinėje ir skaitmeninėje žiniasklaidoje.
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