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EVEIL - "Abordări pedagogice pentru dezvoltarea timpurie a 

copiilor cu deficienţe vizuale implicand parintii" 

 

EVEIL este un proiect international organizat de 6 parteneri Europeni si finantat prin 

programul COMENIUS de catre Uniunea Europeana. 

Proiectul isi propune crearea unei retele profesionale in domeniul activitatilor de 

precitire pentru copii nevazatori sau partial vazatori.  

 

EVEIL va invita ca persoane care lucreaza in acest domeniu sa fiti parte a acestei 

retele. 

 

Pe site-ul EVEIL www.comenius-eveil.eu se gasesc informatii actualizate despre lucrul 

la acest proiect. Site-ul este in limba Engleza, Franceza, Germana, Romana, Ceha si 

Slovaca.  

 

Practici in dezvoltarea abilitatilor de ascultare si de pre-citire la copii 

prescolari cu dizabilitati vizuale. 

 

Una din activitatile in cadrul proiectului este studiul in cele 6 tari partenere, a practicilor 

educationale si a sistemele scolare (in cadrul gradinitelor), dar si o serie de activitati 

de pre-citire si conceptualizare pentru copii cu deficiente vizuale. 

 

Asociatia Nevazatorilor din Romania (ANVR) a dezvoltat chestionare traduse si trimise 

in toate cele 6 tari partenere. Chestionarul consta in trei parti cu referire la: 

 



 descrierea politicilor sistemului educational in fiecare tara, in ceea ce priveste 

educatia prescolara, 

 descrierea proiectelor si a experientei in ce priveste pre-dobandirea  abilitatilor de 

ascultare si preliterare, 

 si in final descrierea proiectelor si experientelor despre existenta suportului pentru 

parintii copiilor cu deficiente vizuale in dezvoltarea deprinderilor de citire ale 

acestora. 

 

In ceea ce priveste descrierea politicilor educationale din tara sa, fiecare partener a 

mentionat sistemul specializat de educatie, educatie inclusiva, integrare in sistemul de 

masa sau includerea sistemului educational in sistemul social si de sanatate, in functie 

de fiecare partener. 

 

La intrebarea referitoare la partenerul educational am primitnumeroase raspunsuri, dar 

cel mai des sunt amintiti urmatorii parteneri: Asociatiile nevazatorilor din fiecare tara, 

scolile speciale si centrele speciale, bibliotecile pentru nevazatori, centrele speciale 

pedagogice, universitatile si parintii.  

 

O parte importanta a fost informatia referitoare la curriculumul pe care il studiaza copiii 

cu deficiente vizuale, cu accent in special pe limbaj si aria de comunicare a 

curriculumului, scopurile sale si obiectivele majore.  

 

Marea majoritate a copiilor care urmeaza aceasta curicula trebuie sa studieze 

stimularea senzoriala, dezvoltarea cognitiva, comunicarea si limbajul, cu accent 

asupra pre-bralle-ului, pentru copii nevazatori, dezvoltarea sociala, dezvoltarea 

motrice cu accent asupra abilitatilor de orientare si mobilitate, dar si asupra dobandirii 

deprinderilor vietii de zi cu zi. Aceste domenii ale curriculei iau in considerare 

dezvoltarea generala a copilului, dar si implicatiile deficientei sale vizuale.  

 

A doua parte a raportului prezinta experiente sau proiecte derulate de partenerii 

EVEIL, in primul rand efectuarea cu copii de activitati de pre-deprindere in dezvoltarea 

abilitatilor de ascultarea si de alfabetizare, precum si activitatile de indrumare a 

partintilor copiilor cu deficienta vizuala in dezvoltarea abilitatilor de ascultare si 

preliterare.   

 



Va rugam vizitati site-ul EVEIL www.comenius-eveil.eu  

 

Puteti citi raportul "Practici in dezvoltarea abilitatilor de ascultare si pre-alfabetizare a 

copiilor cu dizabilitati vizuale" si prezentare catorva experiente sau proiecte: 

 

 Workshopuri Discovery in Franta, din partea Federatiei Franceze a Nevazatorilor 

 O cale tactila catre Braille, creata de Dr. Markus Lang frde la Universitatea 

Pedagogica din Heidelberg 

 Conceptul Cartilor-Pfeifi 

 Programul Mangold Braille 

 Cartile pentru dezvoltarea tyflografica "Cvicebnica z tyflografiky" (Slovacia) 
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