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EVEIL – “Inovativní pedagogické přístupy pro raný rozvoj 
dětí se zrakovým postižením zahrnující jejich rodiče” 

 
Váţený 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 postiţením získat lepší přístup ke 
čtení a psaní, knihám, novinám a dalším zdrojům informací. Zlepšení gramotnosti u 
dětí se zrakovým postiţením jim pomůţe se zapojit do společnosti efektivněji a 
snadněji a plně si uţívat 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 můţete diskutovat s EVEIL partnery a mezi sebou 
navzájem o předčtenářských aktivitách. 
 
Odkaz do této sekce je: www.comenius-eveil.eu/forum.php?menuid=2  
 
 

Eveil pracuje v následujících třech oblastech: 

 
1. Předčtenářské aktivity pro předškolní děti 
V první fázi projektu sestavili partneři seznam běţných předčtenářských aktivit ve 
svých zemích. Zde můţete najít přehled systémů časné intervence a 
předčtenářských zkušeností v partnerských zemích stejně jako informace o 
individuálních projektech. 
 
2. Workshopy s dětmi 

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


Následujíce příkladu metod vyvinutých FAF ve Francii, které budou detailně popsány, 
vyvinou partneři projektu pro nevidomé a slabozraké předškolní děti koncept 
předčtenářských kurzů s vyuţitím dětské knihy. 
 
3. Semináře a pomoc pro rodiče 
Projekt se zaměřuje na rozvoj pomocných materiálů pro rodiče nevidomých a 
slabozrakých dětí. Součástí bude dotazník, který ukáţe jakým způsobem rodiče 
uplatňují konceptualizaci a předčítání se svými dětmi a poukáţe na problémy, kterým 
musí během těchto činností čelit. 
Během seminářů získají rodiče rady ohledně konceptualizačních cvičení se svými 
dětmi. K dispozici  jim bude broţura s informacemi k tématu. 
 

EVEIL partnery jsou: 

 

 French Blind Federation (Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de 
France, FAF). Kontakt: Céline CHABOT c.chabot@faf.asso.fr  

 National Council of the Blind of Ireland (NCBI) Kontakt: Elaine Howley : 
elaine.howley@ncbi.ie 

 Romanian Association of the Blind (RAB) Kontakt: Serge Ruba : 
generalsecretary@anvr.ro 

 Primary School for Blind and Partially Sighted Opava/Czech Republic 
(Základní škola, Opava, ZRAK) Kontakt:  : Kateřina Prchalová : 
katerina.prchalova@zrak.opava.cz 

 Primary School for Blind and Partially Sighted Levoka/Slovakia 
(Základná škola pre ţiakov so zrakovým postihnutím internátna, ZŠ pre ŢZPI) 
Kontakt: Sarlota Mudra : sarlota.mudra@mail.t-com.sk 

 German Federation of the Blind and Partially Sighted 
Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband, DBSV) Kontakt: Reiner Delgado 
: R.Delgado@dbsv.org  

 

Kontakt na koordinátora EVEIL-Projektu: 

 
Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France 
Céline CHABOT-SOLVIGNON 
58 avenue Bosquet 
75007 Paris - FRANCE  
Phone: 0033 - 1.44.42.91.91 
Mail: info@comenius-eveil.eu  
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