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EVEIL - “Abordari pedagogice inovatoare pentru dezvoltarea timpurie a copiilor cu 
deficiente vizuale implicand si parintii” 

 
EVEIL este un proiect international organizat de 6 parteneri europeni si finantat de 
Uniunea Europeana prin programul COMENIUS. 
Proiectul isi propune sa creeze o retea de profesionisti in domeniul activitatilor de 
pre-citire pentru copii nevazatori si partial vazatori. 
 
EVEIL invita persoanele care lucreaza in acest domeniu sa ia parte la aceasta retea. 
 
Pe site-ul EVEIL www.comenius-eveil.eu se gasesc informatii de actualitate 
referitoare la activitatile desfasurate in proiect. Site-ul este in limbile Engleza, 
Franceza, Germana, Romana, Ceha si Slovaca. 
 
 

Workshopuri cu copiii din Slovacia 

 
Urmand exemplul medodei dezvoltate de FAF in Franta (newsletter n°2 si 
prezentarea de pe site-ul EVEIL), partenerul din Slovacia a dezvoltat  
conceptualizarea si cursuri de pre-citire pentru copiii nevazatori si slab-vazatori 
folosind carti de povesti pentru copii. 
Povestea aleasa a fost Papusica mica mititica de Marie-Hélène Delval publicata 
pentru prima data sub numele “La très petite poupée” la editura  ©  Bayard Editions, 
2009. 
 
Au fost pregatite si derulate 4 workshopuri in 2011, de catre 10-membri ai echipei 
alcatuita din specialisti in domeniul educational si economic (pedagogie speciala, 
psihologi scolari si educatori). 
 
5 copii (4 fete si 1 baiat), cu varste intre 5 si 6 ani, au participat la  workshopuri. Doi 
dintre ei nevazatori si trei ambliopi. 
 
Echipa proiectului a conceput o serie progresiva de activitati de explorare a limbajului 
care sa permita copiilor sa-si asume situatiile si cuvintele folosite. Materialele alese si  
achizitionate au fost folosite ca o trusa pedagogica. 
 
Fiecare workshop a avut un subiect principal: povestea si personajul principal, 
natura, papusa din poveste, cartea haptica si activitati motrice. 
 
Workshopurile au fost organizate pentru a putea sustine interactiunea, pentru a 
dezvolta relatia copilului cu cartea si lucrarile literare, pentru a asculta cu participare 

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


emotionala si intelegere a povestilor copiilor, pentru a se exprime oral si a-si insusi 
povestea, pentru a descoperi personajul principal … 
 

 
 
Cartile tactile au fost confectionate de catre 2 educatoare de la gradinita, incercand 
sa indeplineasca urmatoarele criterii:  

- selectarea unui format si text potrivit,  
- alegerea tehnicilor reprezentative, imagini, materiale, materiale printate si 

Braille,  
- manuire practica si aspect placut. 

 

 

 
 
 
 
Fiecare copil a primit o carte haptica la 

finalul workshopului

 
Please visit the EVEIL website www.comenius-eveil.eu  
You can read the pedagogical report of the workshops in Slovakia. 
 
Contact coordinatorul Proiectului-EVEIL: 
Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France 
Céline CHABOT-SOLVIGNON 
58 avenue Bosquet 
75007 Paris - FRANCE 
Phone: 0033 - 1.44.42.91.91 
Mail: info@comenius-eveil.eu 
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