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EVEIL – “Inovativní pedagogické přístupy pro raný rozvoj 
dětí se zrakovým postižením zahrnující jejich rodiče” 
 
Vážený pane nebo paní, 
 
EVEIL je mezinárodní projekt organizovaný šesti evropskými partnery a je financován 
programem Komenius Evropskou unií. 
 
Cílem projektu je vytvoření sítě profesionálů na poli předčtenářských aktivit pro 
nevidomé a slabozraké děti. 
 
Projekt EVEIL pomáhá malým dětem se zrakovým postižením získat lepší přístup ke 
čtení a psaní, knihám, novinám a dalším zdrojům informací. Zlepšení gramotnosti u 
dětí se zrakovým postižením jim pomůže se zapojit do společnosti efektivněji a 
snadněji a plně si užívat kulturu, stejně jako stát se nezávislým a zodpovědným 
evropským občanem. 
 
EVEIL vás zve, jako specialisty pracující na tomto poli, k zapojení do této sítě. 
 
Na webových stránkách EVEILU www.comenius-eveil.eu najdete současné 
informace o práci na projektu. Stránky jsou v angličtině, francouzštině, němčině, 
rumunštině, češtině a slovenštině.  
 
V diskusní sekci na stránkách můžete diskutovat s EVEIL partnery a mezi sebou 
navzájem o předčtenářských aktivitách. 
 
Odkaz do této sekce je: www.comenius-eveil.eu/forum.php?menuid=2  
 
V tomto druhém newsletter vám představujeme metodu, která je základem a 
startovacím bodem aktivit projektu EVEIL. 
 
Během pěti dvouhodinových workshopů si děti ve věku 4 až 6 let mohly vyzkoušet 
různé doplňující vjemové experimenty s haptickým zkoumáním v běžné velikosti a / 
nebo modelu či miniatury předmětů a věcí vyjmenovaných v průběhu workshopu. 
Děti těžily z učitelské podpory dospělých, komentovaly tyto vjemy a zapojily se do 
úkolů. 
 
V příběhu L’écharpe de Polochon,  © Bayard Éditions: mohly objevovat tvar a povrch 
zvířat taktilním zkoumáním velmi realistických plyšových hraček, zajíce, veverky, 

http://www.comenius-eveil.eu/
http://www.comenius-eveil.eu/forum.php?menuid=2


medvěda, zkoumat podobu ptáčků v životní velikosti, polystyren a pírka + spací pytel. 
Výzkumy vždy podporovaly jazykovou stránku. Byly psány doprovodné poznámky. 
 
Děti se mohly se dotýkat, zkoumat, ničit a dělat otep z malých větviček, pochopit co 
to je a k čemu se to používá, znovu to postavit. Mohly se dotýkat, zkoumat, 
manipulovat s předměty, čichnout si k polínkům z různých druhů dřeva, postavit 
znovu hromadu dříví, pod níž byla ukrytá zvířata, pracovat s pojmem „skrytý“. Mohly 
si udělat oheň na dvoře. Mohly zmačkat noviny, nalámat malé větve, přidat borové 
šišky, shromáždit věci do ohniště, poslouchat zvuk sirek, zvuky jednotlivých stádií 
hoření, čichat vůně, cítit teplo…). 
 
Děti mohly objevit pojem nůše (speciálně vyrobenou ručně vzhledem k velikosti 
dítěte pro tento workshop), vyzkoušet ji, naplnit, nést ji, porozumět její funkci, 
poslouchat a rozlišovat zvuky na CD od zvuků zvířat až po zpěv ptáků atd. 
 
V pátém workshopu děti dostaly knížku s příběhem v braillu a černotisku a s taktilní 
úpravou, která je zrakově i materiálově zajímavá. 
 
Detailní popis workshop s objevováním najdete zde:  
 
http://www.comenius-eveil.eu/index.php?menuid=22&reporeid=37  
 
Máte-li podobné metody nebo zkušenosti s koncepcí předčítání nevidomým a 
slabozrakým dětem, můžete se o nich zmínit na fóru EVEILU. S potěšením 
zveřejníme I vaše inovativní nápady.  
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