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EVEIL - "Inovácia pedagogických prístupov pre skorý vývoj 
zrakovo postihnutých detí zahŕňajúci ich rodičov" 

 
Váţený pán, Váţená pani, 
 
EVEIL je medzinárodný projekt organizovaný šiestimi európskymi partnermi 
a financovaný v rámci programu Comenius Európskou úniou. 
 
Cieľom projektu je vytvorenie siete odborníkov v oblasti čitateľských aktivít pre 
nevidiace a slabozraké deti predškolského veku. 
 
Projekt EVEIL pomáha malým deťom so zrakovým postihnutím získať lepší prístup k 
čítaniu a písaniu, ku knihám, novinám a ďalším zdrojom informácií. Zlepšenie 
gramotnosti zrakovo postihnutých detí im umoţní podieľať sa na ţivote spoločnosti 
účinnejšie, s väčšou ľahkosťou a naplno si vychutnať kultúry, rovnako ako stať sa 
samostatným a zodpovedným európskym občanom. 
 
EVEIL Vás pozýva ako špecialistiu pracujúceho v danej oblasti, aby ste sa zapojili do 
tejto siete. 
 
Na internetových stránkach EVEIL www.comenius-eveil.eu môţete nájsť aktuálne 
informácie o činnosti projektu. Táto stránka je dostupná v angličtine, francúzštine, 
nemčine, rumunčine, češtine a slovenčine. 
 
V sekcii Rady na internetových stránkach môţete diskutovať s EVEIL partnermi 
o kaţdej ďalšej aktivite v oblasti predškolského čítania. 
 
Odkaz na túto sekciu je: www.comenius-eveil.eu/forum.php?menuid=2  
 

EVEIL vedie prácu v nasledujúcich troch hlavných oblastiach: 

 
1. Aktivity pre-čítania detí preškolského veku 

V prvej fáze projektu, EVEIL partneri zostavili a konceptualizovali zoznamy 
súčasných aktivít v oblasti predškolského čítania vo svojich krajinách. Na 
EVEIL stránkach čoskoro nájdete prehľad systémov včasného zásahu a praxe 
v partnerských krajinách, rovnako ako informácie o individuálnych projektoch. 

 

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


2. Workshopy s deťmi 
Nasledujúc príklad metódy vyvinutej organizáciou FAF vo Francúzsku, ktorá 
bude podrobne popísaná, budú partneri projektu rozvíjať konceptualizáciu 
a kurzy pre-čítania zamerané na nevidiace a slabozraké deti predškolského 
veku, s pouţitím knihy pre deti. 

 
3. Semináre a pomoc rodičom 

Cieľom projektu je rozvoj uţitočných materiálov pre rodičov nevidiacich a 
slabozrakých detí. Bude uskutočnený prieskum na určenie, akými spôsobmi 
rodičia praktizujú konceptualizáciu a pre-čítanie so svojimi deťmi a akým 
problémom pritom čelia. 
V priebehu seminára budú rodičom poskytnuté praktické rady a cvičenia 
v tejto oblasti Okrem toho tam bude k dispozícii broţúra s informáciami o 
danej téme. 
 
 

EVEIL partnermi sú: 

 

 Francúzska federácia nevidiacich (FAF - Fédération des Aveugles et 
Handicapés Visuels de France). Kontakt: Céline CHABOT na 
c.chabot@faf.asso.fr  

 Národná rada nevidiacich Írska (NCBI) Kontakt: Elaine Howley na 
elaine.howley@ncbi.ie 

 Rumunská asociácia nevidiach (RAB). Kontakt: Serge Ruba na 
generalsecretary@anvr.ro 

 Základná škola pre nevidiacich a slabozrakých Opava, Česká republika 
(ZRAK). Kontakt: Markéta Bělastová na BelastovaM@seznam.cz 

 Spojená škola internátna Levoča, Slovensko (ŢZPI). Kontakt: Šarlota Mudra 
na sarlota.mudra@mail.t-com.sk 

 Nemecká federácia nevidiacich a slabozrakých (DBSV - Deutscher Blinden-
und Sehbehindertenverband) Kontakt: Reiner Delgado na 
R.Delgado@dbsv.org 

 

Kontakt na koordinátora EVEIL-projektu: 
 
Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France 
Céline Chabot-SOLVIGNON 
58 avenue Bosquet 
75007 Paríţ - Francúzsko 
Telefón: 0033 - 1.44.42.91.91 
Mail: info@comenius-eveil.eu 
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