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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. 
 

Konference v Dublinu 

 
Mezinárodní konference projektu Eveil se uskutečnila v Dublinu (Irsku) ve dnech 20.-
21. září 2012.  
 
Hlavním cílem konference byla prezentace a šíření výsledků workshopů s rodiči, 
které proběhly v Irsku, Německu, na Slovensku a v České republice v rámci celé sítě 
projektu Eveil. 
 
Rodiče vyslovili potřebu pochopit kognitivní rozvoj dětí a obzvláště pak jeho dopad 
pro děti se zrakovým postižením. Dále rodiče vyjádřili obavy, co se týče: 
Zprostředkovat čtení zábavnější cestou 
Pochopení vízu svého dítěte 
Vzájemná podpora rodičů 
Vzdělávání v oblasti taktilní grafiky a jak přizpůsobit knihy 
Podpora rodičů ve výuce braillu dříve, než dítě zvládne čtení / psaní 
Dvojí formát v knize (černostisk spolu s braillem) aby rodič mohl číst spolu s dítětem 
 
Workshopy se uskutečnily na základě zpětné vazby prostřednictvím dotazníků pro 
rodiče a také postoji parterů k sociálnímu a kognitivnímu rozvoji zrakově postižených 
dětí. 
 
 

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


Irští a němečtí partneři zorganizovaly dvoudenní workshopy s dětmi, jejich rodiči a 
sourozenci. Workshopy se zakládaly na jednom či dvou příbězích. Mnoho činností 
vedlo děti k objevování nových slov, pojmů… Zároveň mohly děti strávit hezké chvíle 
se svými rodiči. 

    
 

 
 
Učily se vytvářet knihy (audio nebo taktilní), vyzkoušely si aktivity spojené s příběhem 
atd. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Český partner vytvořil metodickou 
příručku pro rodiče, která je jim oporou 
při tvorbě podobných taktilních knih. 
 

 
Slovenský partner vytvořil video, které je metodickým návodem při tvorbě taktilních 
obrázků. 
 
Prosím navštivte webovou stránku EVEILU www.comenius-eveil.eu 
 
Můžete si přečíst pedagogickou zprávu z workshopů z Irska, Německa, Slovenska 
a České republiky.  
 


