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Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейската комисия.
Настоящата публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от
Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на
съдържащата се в нея информация.

Цели на работното ателие
В цяла Европа специалистите, работещи в областта на професионалното,
образователно или социално консултиране често се сблъскват с клиенти, имащи
проблеми с грамотността. Но как да откриват такива пропуски, да реагират
адекватно (без да засегнат или стигматизират) и да окажат ефективна подкрепа?
Работното ателие се обръща към професионалните консултанти,
работещи в областите на:


интеграцията на дългосрочно безработни



професионалното ориентиране и консултиране



консултирането на хора в неравностойно положение



консултирането на мигранти



консултирането на лишавани от свобода

На пръв поглед, четейки за пропуски в грамотността, темата изглежда
много сложна и сякаш трябва да се действа изключително предпазливо.
Понякога консултантите с неохота подхождат към този проблем поради неговата
комплексност.
Чрез работното ателие ще се опитаме да насърчим специалистите
да преодолеят нежеланието си да работят с недостатъчно грамотни
клиенти.
Работното ателие е и принос към подобряване на качеството на работата
в мрежа и сътрудничеството между различни институции, които се занимават или
пък частично са конфронтирани от феномена на функционалната неграмотност.
Краен ползвател на резултатите от работното ателие все пак ще са
хората с недостатъчна грамотност, защото голям брой специалисти, които ги
консултират, ще са осъзнали проблемите им, ще са в състояние да реагират
адекватно и да им окажат ефективна подкрепа.

Съдържание и методи
За да добият усет за проблема и да получат достатъчно информация
специалистите в областта на консултирането чрез работното ателие ще бъдат
запознати с множество аспекти на неграмотността.

Ще получат информация за актуалната терминология, факти и диаграми
за този феномен със специален акцент върху променящия се с бързи темпове
трудов свят, както и за "рисковите фактори", благоприятстващи пропуските в
грамотността.
Многообразни стратегии използват засегнатите, за да прикрият проблема
си, но при внимателно наблюдение по време на консултирането се откриват ясни
признаци, насочващи към него.
На практика всички хора, които не могат да пишат и четат се чувстват
неловко. В рамките на работното ателие ще илюстрираме как да се
идентифицира недостатъчната грамотност по време на консултация и ще
покажем начини за деликатно сваляне на маските и предлагане на адекватна
подкрепа.

