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Цел на документа

Н

авсякъде в Европа съществува широкоразпространена
нужда от разкриване и правилно реагиране на липсата на
основни умения, показвана от клиентите по време на техните
ранни стадии на социално, професионално и образователно
консултиране. На практика, докато всички хора, които имат
проблеми с писането и четенето крият своите дефекти от
чувство за срам и претеснение, консултантите, работещи в
тази област, трябва да се научат да използват стратегии и
методи, които внимателно да разкриват тези факти без да
засягат социалния и културен интегритет на своите клиенти.
Следователно тези “Насоки за консултиране на възрастни
в неравностойно/неблагоприятно положение” ще изострят
чувствителността на консултантите, работещи в няколко
области и относно различните аспекти и феномена на
неграмотността или ограничените основни умения /дефиниция
на широкоизползвания термин “функционална неграмотност”
ще бъде дадена по-долу/ и преди всичко социологическият и
културет произход на хората, засегнати от него. По този начин
ще бъде увеличено тяхното знание и бдителност по отношение
на всички аспекти на “функционалната неграмотност”.
Подробната информация за произхода на “функционалната
неграмотност” ще включва в себе си аспекти от образование,
професия, фактори, причиняващи и придружаващи липсата
на способности за четене и писане и често срещани
психологически проблеми, резултат от неграмотността.
Вниманието ще бъде насочено и върху специфични разлики и
прилики между няколко социални групи, засегнати от липсата
на основни умения /младежи, жени, мигранти/, както и върху
общите характеристики и тенденции на функционалната
неграмотност като социален феномен.
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