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EVEIL – „Inovativní pedagogické přístupy pro raný rozvoj 
zrakově postižených dětí zahrnující jejich rodiče“ 
 
EVEIL je mezinárodní projekt pořádaný šesti evropskými partnery a financován 
programem Comenius z Evropské unie. 
 
Projekt se zaměřuje na tvorbu sítě profesionálů na poli předčtenářských činností pro 
nevidomé a slabozraké děti. 
 
EVEIL vás pozívá jako osoby pracující na tomto poli, abyste se zapojili do této sítě. 
 
Na stránkách projektu EVEIL www.comenius-eveil.eu můžete najít aktuální informace 
ohledně práce na tomto projektu. Stránky jsou v angličtině, francouzštině, němčině, 
rumunštině, češtině a slovenštině. 
 

Zkušenosti s rozvojem poslechových a pre-literárních dovedností u 
předškolních dětí se zrakovým postižením: 

 
Jednou aktivitou projektu EVEIL je studie v šesti partnerských zemích ve 
vzdělávacích zařízeních a školních systémech (mateřských školách), dále pak 
seznam běžných předčtenářských a konceptualizačních aktivit pro zrakově postižené 
děti v jejich zemích. 
 
Asociace pro nevidomé v Rumunsku (ANVR) sestavila dotazník, který byl přeložen a 
rozeslán do šesti zapojených zemí. 
Dotazník se skládal ze tří částí pojednávajících o: 
 

- popis vzdělávacího systému každé země zahrnující předškolní vzdělávání 
- popis projektů a zkušeností ohledně získávání poslechových a literárních 

dovedností 
- popis projektů a zkušeností s existující podporou pro rodiče zrakově 

postižených dětí během vývoje literárních dovedností 
 
V rámci popisu vzdělávacího systému každé země zmínili jednotliví partneři i 
speciální vzdělávání, inkluzivní vzdělávání, začlenění do hlavního vzdělávacího 
systému nebo začlenění těchto služeb do sociálního a zdravotního systému podpory. 
 

http://www.comenius-eveil.eu/


Otázka zabývající se vzdělávacími partnery nabídla několik různých odpovědí, ale 
hlavně byli zmíněni následující partneři: Asociace nevidomých každé země, speciální 
školy a centra, knihovny pro nevidomé, navštěvující vzdělávací služby, speciálně 
pedagogická centra, univerzity a rodiče. 
 
Další velmi důležitou částí byly informace ohledně kurikula, dle něhož jsou děti 
vzdělávány a obzvláště jazyk a komunikační oblast kurikula s jeho hlavními cíli. 
Většinu kurikula musí děti následovat včetně smyslové stimulace, kognitivního 
rozvoje, jazyka a komunikace s důrazem na pre-braill pro nevidomě děti, sociální 
rozvoj, motorický rozvoj s orientací a pohybových dovedností a každodenních 
dovedností. Tyto oblasti kurikula berou v úvahu obecný rozvoj dítěte, ale také 
působení rakového postižení. 
 
Druhá část zprávy prezentuje zkušenosti nebo projekty vedené partnery EVEILU, 
především činnosti s dětmi zaměřené na rozvoj poslechových a literárních 
dovedností, a také aktivit nabízejících podporu rodičů zrakově postižených dětí 
s rozvojem poslechových a literárních dovedností. 
 
Prosím navštivte webové stránky EVEILU www.comenius-eveil.eu 
Můžete si přečíst zprávu „Zkušenosti s rozvojem poslechových a pre-literárních 
dovedností u předškolních dětí se zrakovým postižením“ a prezentaci některých 
zkušeností a projektů: 
 

- Francouzské objevné workshopy od Francouzské federace nevidomých 
- Taktilní cesta k braillu, vytvořená Dr. Markusem Langem z Pedagogické 

univerzity v Heidelbergu 
- koncept Pfeifi-knih 
- Mangold braill program 
- knihy pro rozvoj tyflografie „Cvičebnice z tyflografiky“ (Slovensko) 
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Kontakt na koordinátora projektu EVEIL: 
Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France 
Céline CHABOT-SOLVIGNON 
58 avenue Bosquet 
75007 Paris - FRANCE  
Telefon: 0033 - 1.44.42.91.91 
Mail: info@comenius-eveil.eu 
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