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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. 
 
 

Workshopy s dětmi na Slovensku 

 
Nasledujíce příkladu metody, kterou vytvořila FAF ve Francii (viz. Newsletter č.2 a 
prezentace na stránkách Eveilu), slovenský partner vytvořil konceptualizace a 
předčtenářské kurzy pro nevidomé a slabozraké předškoláky, s využitím dětské 
knihy. 
Vybraný příběh se nazývá “The Very Tiny Doll” (Malinká panenka) od Marie-Hélène 
Delval poprvé vydán jako “La très petite poupée”  ©  Bayard Editions, 2009. 
 
 
V roce 2011 byly připraveny a uskutečněny 4 workshopy. Desetičlenný tým čítal 
pedagogické zaměstnance (speciální pedagogy, školního psychologa, učitelku MŠ). 
 
Workshopů se zúčastnilo 5 dětí (4 dívky a 1 chlapec) ve věku od 5 do 6 let. Dvě děti 
byly nevidomé a tři krátkozraké. 
 
Pracovníci představili moderní série jazykových a výzkumných aktivit, které pomohly 
dětem, aby se blíže seznámily s novými slovy a situacemi. Veškerý potřebný materiál 
je součástí pedagogického kufříku. 
 
 
Každý workshop měl jedno hlavní téma: příběh a hlavní postava, příroda, panenka v 
příběhu, taktilní kniha a motorické aktivity.  
 

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


Workshopy se konaly za účelem podpory interakce, rozvoje vztahu dítěte a knihy a 
literární práce, poslech s porozuměním zahrnujícím emoce v dětském příběhu, 
samostatné vyjadřování a verbální pojetí příběhu, objevování hlavní postavy…  
 

 
 
Taktilní knihy vyrobily dvě učitelky MŠ, které se řídily následujícími kritérii:  

- Výběr vhodného formát obrázku a textu 
- Výběr technik, obrázků, materiálu, černotisku a Braillu 
- Praktické zacházení a estetika. 

 

 

 
 
 
 
Na konci workshop dostalo každé dítě 

jednu taktilní knihu. 

 
Prosím navštivte stránky EVEILU www.comenius-eveil.eu  
Můžete si přečíst pedagogickou zprávu z workshopů na Slovensku. 
 
Kontakt na koordinátora EVEIL-Projektu: 
Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France 
Céline CHABOT-SOLVIGNON 
58 avenue Bosquet 
75007 Paříž - FRANCIE 
Tel: 0033 - 1.44.42.91.91 
Mail: info@comenius-eveil.eu  
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