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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. 
 

Hlavné témy Eveil konferencie v Dubline v Októbri 2 012 
 

Medzinárodná konferencia projektu Eveil sa uskutočnila v Írsku, v Dubline v dňoch 

20.-21. september 2012. 

Hlavným cieľom konferencie bola prezentácia a šírenie výsledkov workshopov 

s rodičmi, ktoré prebehli v Írsku, Nemecku, na Slovensku a v Českej republike 

v rámci celej siete projektu Eveil.  

Rodičia vyslovili potrebu pochopiť  kognitívny rozvoj detí a zvlášť poznať jeho dopad 

pre ich deti so zrakovým postihnutím. Obavy vyslovili rodičia v týchto smeroch: 

Sprostredkovanie čítania zábavnejšou cestou 

Pochopenie videnia, nazerania svojho dieťaťa 

Vzájomná podpora rodičov 

Vzdelávanie v oblasti taktilnej grafiky a techniky ako prispôsobiť knihy 



Podpora rodičov vo výučbe Brailla skôr, ako dieťa zvládne čítanie/písanie 

Dvojitý formát v knihe (černotlač s Braillom) aby rodič mohol čítať spolu s dieťaťom 

Workshopy sa uskutočnili na základe spätnej väzby prostredníctvom dotazníkov pre 

rodičov a tiež na základe postoja partnerov k sociálnemu a kognitívnemu rozvoju 

zrakovo postihnutých detí.  

Írski a nemeckí partneri zorganizovali dvojdňový workshop s deťmi a ich rodičmi 

a súrodencami. Workshopy sa zakladali na jednom, príp. dvoch príbehoch. Mnoho 

činností viedlo k objavovaniu nových slov, k chápaniu pojmov... Zároveň mohli deti 

prežiť pekné chvíle so svojimi rodičmi.  

Učili sa vytvárať knihy (audio alebo taktilné), vyskúšali si aktivity spojené s príbehom, 

atď.  

Český partner projektu vytvoril metodickú príručku pre rodičov, ktorá je im oporou pri 

tvorbe podobných taktilných kníh.  

Slovenský partner projektu vytvoril video, ktoré je metodickým návodom pri tvorbe 

taktilných obrázkov.  

Pre viac informácií prosím navštívte webovú stránku EVEILU www.comenius-

eveil.eu.  

Môžete si tam prečítať pedagogickú správu z workshopov z Írska, Nemecka, 

Slovenska a Českej republiky.  

 
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  
 


