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Úcel průvodce

V

šude v Evropě vzniká potřeba směrnic k rozeznání nedostatků
v základním vzdělání( schopnost číst a psát), které se
projevují u klientů v ranné fázi sociálního poradenství, poradenství
pro povolání a poradenství pro vzdělání. Totéž platí pro přiměřené
a na řešení orientované zacházení s tímto fenoménem. Skoro
všichni lidé postižení problémy s čtením a psaním se ze studu
pokoušejí tyto nedostatky skrývat. Proto je nutné a přínosné, aby
osoby zabývající se poradenskými činnostmi, byly informovány
o strategiích a metodách, jak k těmto jevům přistupovat bez
negativného ovlivnění sociální a kulturní identity jejich klientů.

"P ivedl jsem otce. On v dy
d lá tyto v ci za m ."

Tyto „ Směrnice k poradenství pro handicapované dospělé“ mají
sloužit k tomu, aby osoby zabývající se různými poradenskými
činnostmi, byly upozorněny na fenomén funkčního analfabetismu
( tento pojem bude dále vysvětlen) resp. nedostatku schopností
číst a psát. Při tom budou zohledněny rozdílné aspekty,
především sociologické a kulturní podmínky postižených
osob.Tímto způsobem se podpoří znalosti i povědomí o jevu
funkčního analfabetismus.

Pohled na životní situaci negramotných

“Nejsem dobrý ve vypl ování
formulá .“

Přesná informace o životní situaci funkčních analfabetů
bude obsahovat aspekty vzdělání, postavení v zaměstnání ,
způsobující a doprovodné faktory stejně jako často výsledné
psychické součásti problému. Budou zohledněny obecné i
rozdílné znaky, které se projevují ve více sociálních skupinách
postižených nedostatky v základním vzdělání ( mladiství funkční
analfabeti, postižené ženy, migranti apod.) Navíc bude popsán
funkční analfabetismus jako moderní sociální jev.
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