
                              
 

 

EVEIL - “Inovatívne pedagogické prístupy k včasnému rozvoju zrakovo postihnutých detí so 

zapojením ich rodičov” 

 

EVEIL project je medzinárodný projekt organizovaný šiestimi európskymi partnermi 

a financovaný v rámci programu Comenius zo zdrojov Európskej únie. 

Projekt je zameraný na vytvorenie siete odborníkov v oblasti pred-čitateľských aktivít 

u nevidiacich a slabozrakých detí. 

 

EVEIL pozýva aj vás ako osoby, ktoré pracujú v tejto oblasti, k účasti a zapojeniu sa do tejto 

siete odborníkov.  

 

Na webových stránkach EVEIL-www.comenius-eveil.eu môžete nájsť aktuálne informácie o 

práci na projekte. Stránka je v angličtine, francúzštine, nemčine, rumunčine, češtine a 

slovenčine. 

 

Workshopy s deťmi na Slovensku 

 

Nasledujúc vzor a metódu vyvinutú FAF vo Francúzsku (pozri Newsletter číslo 2 alebo 

prezentáciu na Eveil web stránke) vyvinul slovenský partner konceptualizáciu a zorganizoval 

pred-čitateľské kurzy pre slabozraké deti predškolského veku s použitím detskej knihy. 

Pre prácu s knihou bol zvolený príbeh „Veľmi malá bábika“ autorky Marie-Hélène Delval, 

prvý krát publikovaný “La très petite poupée”  ©  Bayard Editions v roku 2009.  

Štyri workshopy boli pripravené, animované a zrealizované v roku 2011. Na ich príprave sa 

podieľal 10 členný tvorivý tím pozostávajúci z pedagogických a ekonomických zamestnancov 

školy (špeciálni pedagógovia, školský psychológ, učiteľky z materskej školy...) 

Okrem nich pracovalo na samotných workshopoch 5 detí (4 dievčatá a 1 chlapec). Dve deti 

boli nevidiace, tri slabozraké.  

Úvody týchto worksopov boli koncipované so zameraním na progresívny vývin jazyka 

pomocou rôznorodých prieskumných aktivít, ktoré umožnili deťom prijať a osvojiť si aj nové 

slová a situácie vyskytujúce sa v príbehu za vlastné, známe. Materiály boli starostlivo 

vyberané, upravované tak, aby vznikla praktická sada.  

Každý z workshopov mal vlastnú hlavnú tému:  

1. Hlavná postava, charakter 

2. Príroda 

3. Bábika v príbehu 

4. Haptická kniha a pohybové aktivity 

Workshopy boli organizované s cieľom podporiť vzájomné vzťahy, rozvíjať u dieťaťa vzťah 

ku knihe a literárnym dielam, počúvať s porozumením, emocionálne vnímať príbeh, byť jeho 

súčasťou, vyjadrovať sa ústne, odhaliť hlavnú postavu a jej charakterové vlastnosti... 

 

 

 

 



 

 
 

 

Hmatové knihy boli produkované dvoma učiteľkami materskej školy, ktoré sa snažili o to, 

aby knihy spĺňali nasledujúce kritériá: 

- Výber vhodného formátu a textu knihy, 

- Výber reprezentačných techník, obrázkov, materiálov, ich usporiadanie a tlač v Braillovom 

písme, 

- Praktické a estetické spracovanie. 

 

 
 
Na konci workshopov dostalo každé dieťa svoju vlastnú taktilnú knihu.  

 

Prosím navštívte webovú stránku projektu na www.comenius-eveil.eu  

Viac sa dočítate v Záverečnej pedagogickej správe z workshopov na Slovensku.  

 

Kontakt na koordinátora EVEIL-projectu:  

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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