''Какво означава неграмотност през 21 век?''
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Неграмотност свързвам преди всичко с дефицит на дигитални умения в 21 век.
Неграмотност е също неразбиране на цялостния аспект на личността като
съвкупност от ум, сърце, тяло и дух .
Неграмотността през 21. век = неграмотността през 20.век + неграмотност по
отношение на използването на ИТ за целите на бизнес и работа.
Неграмотността на цялото ни общество, чиято еманация е опростяването на
езиковите правила само, защото не се спазват.
Неграмотност през 21 век е да не владееш поне на средно ниво английски език и да не
можеш да използваш стандартни компютърни програми или интернет.
Неспособност да си в крак с напредването на технологиите.
Като знак за неграмотност в 21 век, в сферата на човешките ресурси, могат да
бъдат отличени няколко основни метода : непознаването на Маркетинг човешки
ресурси, неспособността за работа със социални мрежи и не на последно място липсата на информираност
1. Да нямаш "компютърна грамотност"; 2. Да не знаеш английски език; 3. Да не
ползваш Интернет и социалните мрежи.
Да игнорираш случващото се около теб
Неграмотност през 21 век е не само невъзможността на хората да изразяват
мислите и намеренията си в писмен вид, но вече и невъзможността им да посрещат
собствените си нужди за работа с техника.
Неграмотност през 21 век означава: Да не можеш да ползваш интернет, Да не
ползваш имейл, Да не знаеш как да звъннеш телефон със смарт фона си.
Липса на функционалност на учебните програми в образователната система
Не просто непознаване на кирилица и латиница, но и липса на умения и разбиране за
променящите се условия - социални, икономически, технологични и прочие - и за
адаптиране в тези условия
Според мен неграмотността през 21 век означава липса на познаване на
икономическите процеси и реалности и от друга страна нежелание/невъзможност
за осъзнаване на необходимите личностни качества за адаптация новите
реалности.
Изкушавах се да отговоря: "липса на умения за работа с компютър и комуникация на
английски език", но после се сетих колко много българи претендират да
притежават гореописаните, а пишат с грешки на родния си език...
Лишеност от потенциални ползи за личностно развитие. Освен класическото
схващане за неграмотността се наблюдават и феномени като емоционална
неграмотност и неграмотност, свързана със загуба на/ дистанциране от базисни
принципи в междуличностното общуване.
Тъжно е, че хора,завършили висше образование са неграмотни в буквалния смисъл на
думата.
Неграмотният си е неграмотен, и през 19-ти и през 21-ви век. В наши дни обаче,
познанието на граматика и правопис не стига!
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Неефективна комуникация
Все повече хора, които не успяват да завършат и основно образование.
Неграмотност през 21 век е немърливост, безотговорност, липса на самоуважение.
Неграмотност през 21 век за мен е липса на елементарна обща култура,
неспособност за комуникация и липса на интелект и дипломатичност.
Неграмотността в днешно време е бедност, която принизява човешкото в човека,
отнема му възможността за полет, ограничава неговия светоглед. Тя е нещастие и
неуспех, прави човека безполезен, бездеен и безидеен, обикновен ползвател на блага
Липса на умение да се комуникира устно, писмено, да се ползват подходящи ИТ.
Буквално - непознаване на пунктуация, граматика и стилистика на текста, липса на
разбиране и логика.
1) Да не говориш поне един чужд език; 2) Да не можеш ясно да комуникираш какво
мислиш; 3) Да нямаш представа какво се случва в държавата ти и по света.
Невъзможност за справяне с нормални ежедневни ситуации
Неграмотност през 21 век означава липса на умения и нагласи за адаптация към
динамично променящите се бизнес-условия, а така също за учене и усъвършенстване
през целия живот.
Неграмотността не е в липсата на умения да четеш и пишеш, а е функционална
неграмотност - неспособност да разбираш, да свързваш, да се ориентираш, да
имаш специални умения.
Неумение да се взимат адекватни и гъвкави решения по отношение професионална
реализация, реализация в обществен и личен план, което се основава на липса на
добро ориентирано към живота образование.
Първо - липсата на задоволително ниво на езиково-граматическото писане и
представяне. На едно следващо ниво - да не учиш и да не споделяш и възпроизвеждаш
наученото.
За мен, това означава неразбиране на себе си и средата.
Липса на осъзнаване.
Липса на минимални компютърни умения - липса на всякакви езикови познания извън
тези на майчиния език
- Незаинтересованост за случващото се извън родната страна - политически,
социално и т.н - липса на езикови познания
Неграмотността през 21век е непознаването на самия себе си; неграмотността на
21ви век е нехайството за всички невероятни възможности за развитие, които
светът ти предлага.
Не познаването на новите технологии и не използването на потенциала, който те
предоставят на хората. Неграмотността не е да не знаеш как се пише дадена
дума, а да не знаеш как да достигнеш до нужната информация.
Неразвити умения за търсене, осмисляне и прилагане на информация във всички
сфери на живота.
Много от младите хора са информирани, но неграмотни. Липсата на емоционална
интелигентност и начина на общуване е също вид неграмотност.
Липсата на отговорност към правилното изразяване. Липсата на желание да
търсиш и намираш начини за себе развитие.
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Означава невъзможност да се чете, пише и разбира език, поради липса на усвоени
знания и умения. Означава липса на водене на нормален живот. Означава деградация
на индивида и липса на перспективи.
Безперспективност и бездействие.
Ползване на блага създадени от другите, мързел.
Да останеш на едно място по отношение на придобитите знания, да не се
адаптираш към промените и да не се развиваш в посока нови знания, умения и
способности.
Да не знаеш как се пише "България"!
Неграмотност през 21 век е липса на усещане за културните, технически и
междуличностни специфики, които носи времето и средата, в които живееш.
Електронна, финансова, духовна неграмотност. Невъзможността да си гъвкав и
адаптивен също е форма на неграмотността на 21 век. Материалността и
сляпото подражание на т.нар богато-щастливо-доволни псевдо звезди.
Неграмотност означава неравнопоставеност
Според мен това може да включва незнаенето на нито един чужд език, липса на
компютърна грамотност, както и започнато но незавършено образование от
която и да е степен.
Недопустимо за 21 век.
Неграмотност в днешно време означава две неща. От една страна е стандартното
значение на думата неграмотност: неразбирането на правописните и
граматически правила на езика, провокирано от писането на латиница.
Да напишеш "България" с малка буква. Да си висшист и да изпишеш името си с
правописни грешки.
Смятам вече за очевидно, че способностите човек да пише и чете не могат да се
нарекат грамотност просто, защото сами по себе си тези опитности са
недостатъчна основа на търсените в 21-ви век умения. Бих се аргументирал в полза
на вид "образователна грамотност"
Да си магистър в Технически университет и да не можеш да разчетеш чертеж на
врата.
Да не можеш да четеш и пишеш на родния си език, както и на официалния език на
държавата, в която живееш. За неграмотен смятам и човек, който не може да
смята.
„Ти, българино, не се мами, знай своя род и език….” П. Хилендарски
За мен неграмотността е падение - личностно и социално. Съвременните
измерения на неграмотността се отличават не само с лошо образовани личности,
но и с ниски компютърни и технологични умения, и неголеми познания по чужди
езици.
Да не ползваш Интернет; Да правиш повече от 3 грешки в едно изречение да не
можеш да защитиш своя теза
Да не можеш да работиш на компютър, да не ползваш английски език, да не можеш
да се изразиш ясно на правилен български език
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Незнание на майчиният език, невъзможност за изразяване и липса на умения за
интелигентно общуване в личен и бизнес план. Неумение за формиране на визия за
собствена реализация и поставяне на изпълними цели.
Липса на умения за четене, писане.
Неграмотността все по-често се проявява в липса на основни граматични и
лексикални познания, но също така и в липса на познания в конкретни области и
липса на желание за развитие поради незнание и отсъствие на такава
необходимост.
Неграмотността през 21 век е свързана с неумението да учим и да се адаптираме
към нови ситуации, както и неспособността да сме толерантни към различията.
Социална некомпетентност и липса на базови умения за писани и четене
Трудности да прилагаш знанията и уменията, които имаш, в нова, практическа
ситуация. Използване на еднотипни средства и канали за комуникация и
взаимодействие в социалната среда.
Неграмотността в съвременното общество има различни измерения, произтичащи
от съответната гледна точка или необходимост. Една от най болните точки е
начина на общуване, мислене и анализиране на проблемите.
Липса на всякакъв вид свобода.
Да си неспособен да се учиш на каквото трябва, когато трябва и сам да можеш да
определиш какво и кога трябва да научиш.
Убедеността, че образованието и личностното развитие завършват в
университета с получаването на диплома за завършено висше образование.
20 век е векът на технологиите, а 21 век е векът на материалите. В този смисъл да
си неграмотен в 21 век най-общо означава да не знаеш за новите технологии и
новите материали, а в частност да не познаваш, да не боравиш и да не си в крак с
непрекъснато обновяващия се живот.
Невъзможност да намериш своето място и да се реализираш пълноценно.
Неграмотност в епохата на модерното общество е липсата на знания, умения и
компетентности за самостоятелно и критично мислене, анализ и разрешаване на
проблеми за постигане на качество и резултати.
Липса на умения за правопис, правоговор, боравене с компютър, телефон и офис
пакет, невладеене на родния и поне 1 чужд езици (минимум английски език) и на меки
(бизнес, социални и предприемачески) умения.
Да спреш да се обучаваш след като завършиш образованието си
Неграмотността през 21-ви век дърпа обществото назад. Иновациите са много
силна дума за бизнеса, но все по-рядко се случват, а неграмотността е една от
причините за това
Неграмотност в наши дни означава да не знаеш нито един чужд език освен родния
ти. Да нямаш и минимални познания за това кой и как управлява страната, в която
живееш.
Това е да не познаваш правописните правила на родния си език и поне още 2 други и
да си лишен от емоционална интелигентност!
Означава най-вече пропуснати ползи - липса на възможност да се черпят идеи от
всички писмени ресурси. Както и обратното - да се записват (лични) идеи.
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Да не знаеш правилния български правопис; да не си запознат с историята си, да
липсват познания по обща култура
Неумение и невъзможност на дадено лице да чете, пише и борави с компютърна
техника и мобилни устройства.
Липса на езикова компетентност; - липса на комуникативна компетентност; липса на компетентност за работа със съвременни комуникационни технологии и
устройства.
Неспособност човек да се адаптира бързо към постоянно променящата се среда
Липса на езикова култура, компютърна грамотност, лошо владеене на чужди езици,
невъзможност за анализ на огромните информационни потоци, които ни заливат
всеки ден
Липса на функционални умения, Невъзможност човек да чете и пише, да изпитва
затруднения в общуването и във възможността свободно да изразява себе си.
Означава, че критериите в образованието стават все по- ниски, а децата не четат
книги, които всъщност ги обогатяват и им помагат да се ограмотят.
Неграмотността в 21-ви век означава липса на основа, на чиято база, по свой начин,
да подредиш и систематизираш знанието и информацията, които светът ти
предлага от всички посоки.
Неграмотността в наши дни вече не се свързва само с ниско IQ, но е свързана в
доста по - голяма степен с несъответстващо поведение към заобикалящата
действителност и социален свят.
Неграмотност през 21 в. е неумение да използваш новите технологии в
ежедневието и в работата си! Задължително е вече да си езиково и компютърно
грамотен, както и емоционално интелигентен!
Неграмотност в 21 век е непознаване на собствените възможности и
възможностите, които предлагат обществените системи за собствената ти
реализация. Неграмотност е и изявената в държавните (обществени) структури
липса на идеи или нагласи, да предоставят услуги, които да реализират потенциала
на хората.
Неграмотността в 21век означава правилно и коректно писане, а когато става
въпрос за писане на български език задължително е да на кирилица. Функционалната
неграмотност е свързана с разбирането на прочетен текст.
Неграмотност през 21 век като липса на основни знания и умения за четене, писане,
смятане, и др., е недопустимо във връзка с икономическото развитие,
непрекъснатото развитие на техниката и технологиите, широкото прилагане на
ИКТ
В днешно време грамотността дава възможност на хората да се развиват и да
осигурят нормално съществуване на своето семейство. Съответно когато човек е
неграмотен той не може да извършва ежедневните си дейности и да се чувства
пълноценен.
Неграмотността е такава липса на образователна квалификация и
некомпетентност, която не позволява на лицето активно да участва в
обществения, културния и социален живот, както и представлява основно
затруднение за намирането на качествена и адекватно заплата
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Липса на осъзнаване на собствените си потребности, емоции, качества, както и на
нуждите и емоциите на хората около теб. Реактивност. Липса на мотивация.
На първо ниво - неграмотност е неумение за четене и писане - правилно и
разбираемо... Съотнесена обаче към 21 век, неграмотността е неумение и незнание,
неправилна ориентация в реалната ситуация, особено често съчетана с
напоритост...
Да си неграмотен през 21-ви век, означава да нямаш достъп до качествено
образование, да не развиваш уменията си и да не израстваш в призванието си.
Да не знаеш Английски език.
Тотална липса на възможност за социална и житейска реализация
То не е само да не можеш да четеш (но това е основното!), грамотността включва
всички ключови компетентности. Неграмотност в 21 век е и да не разпознаваш
собствените си възможности и да не знаеш и да не можеш да откриваш
възможностите за собствената ти реализация
Нежелание да получиш знание и неумение да го пресътвориш.
Неграмотността на 21-ви век тръгва от възпитанието в семейна среда, минава
през училищата (основни, средни и висши), през социалните мрежи и стига до
невъзможността да се използват предизвикателствата на съвременния свят.
Незнание как и къде да се търси необходимата информация и знание!!!
Незаинтересованост и Безхаберие!!!
Нежелание да се учи и натрупва полезна информация!
Липса на дигитална компетентност - базови умения за работа с компютър липса
на езикова компетентност - майчин език и поне един чужд език липса на
комуникативни умения
Да живееш без целенасочено да се самоопознаваш и стремиш смислено да използваш
и развиваш собствения си потенциал!
Липса на желание за предизвикване на статуквото, за споделяне и откритост към
другите.
Неграмотност през 21-ви век е да не знаеш английски език и да не познаваш
пълните възможности на интернет търсачките, защото не получаваш ценна
информация навреме или изобщо не я получаваш.
Неграмотността през 21 век не се отнася вече до липса на умения за четене и
писане, а до способността да учим непрекъснато.

