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EVEIL - "Inovácia pedagogických prístupov raného vývoja 
zrakovo postihnutých detí so zapojením ich rodičov." 
 
EVEIL je medzinárodný projekt organizovaný šiestimi 
európskymi partnermi 
a financovaný v rámci programu Comenius z Európskej 
únie. 
 
Projekt je zameraný na vytvorenie siete odborníkov v 
oblasti 
pred čitateľských aktivít nevidiacich a slabozrakých detí.  
 
EVEIL pozýva aj vás ako osoby, ktoré pracujú v tejto oblasti k účasti na budovaní 
tejto siete. 
 
Na webovej stránke EVEIL www.comenius-eveil.eu nájdete aktuálne informácie o 
práci na projekte. Stránka je v angličtine, francúzštine, nemčine, rumunčine, češtine a 
slovenčine. 
 

Prax vo vývoji sluchovej a pred čitateľskej gramotnosti zrakovo 
postihnutých detí predškolského veku.  

 
Jednou z aktivít projektu EVEIL je štúdium vzdelávacej politiky a školských systémov 
(predškolských zariadení) v šiestich partnerských krajinách, potom aktuálny zoznam 
pojmov a aktivít pred čitateľských oblastí pre zrakovo postihnutých detí v jednotlivých 
krajinách.  
 
Asociácia nevidiacich z Rumunska vyvinula dotazník, ktorý bol potom preložený 
a poslaný do šiestich zapojených krajín.  
Dotazník sa skladal z troch častí, ktoré sa týkali: 
 



 Popisu vzdelávacieho systému a politiky v každej krajine s ohľadom na 
predškolské vzdelávanie 

 Popisu projektov a skúseností o pre-akvizícii v rozvoji počúvania a gramotnosti 

 Popisu projektov a skúseností o existujúcej pomoci pre rodičov zrakovo 
postihnutých detí v ich vývoji a gramotnosti. 

 
V popise systému vzdelávacej politiky v jednotlivých krajinách, sa každý partner 
zmienil o systéme špeciálneho vzdelávania vo vlastnej krajine a o integrácii vo 
vzdelávaní, o začlenení do bežného systému vzdelávania alebo ako súčasti sociálnej 
a zdravotnej podpory, v závislosti od každého partnera.  
 
V otázke vzdelávania ponúkajú jednotliví partneri rôzne odpovede, ale poväčšine 
ponúkajú nasledovné:  
 

- združenia nevidiacich v každej krajine 
- špeciálne školy a centrá 
- knižnice pre nevidiacich 
- návštevy vzdelávacích služieb 
- špeciálne pedagogické centrá 
- vysoké školy 
- rodičia 

 
Veľmi dôležitou súčasťou boli informácie o vzdelávacích programoch, o tom, že 
u detí so zrakovým postihnutím sa sleduje predovšetkým komunikačná a jazyková 
oblasť kurikula s týmito hlavnými cieľmi.  
Vo väčšine vzdelávacích programov je zahrnuté dodržiavanie zmyslovej stimulácie, 
kognitívneho vývoja, jazyka a komunikácie s dôrazom na slepecké písmo, sociálny 
rozvoj, pohybový rozvoj s dôrazom na motoriku a tiež na sebaobslužné činnosti 
každodenného života. Tieto oblasti kurikula berú do úvahy všeobecné zákonitosti 
vývoja dieťaťa a dôsledky na zrakové postihnutie.  
 
Druhá časť správy prezentuje nejaké skúsenosti z projektov pod vedením partnerov 
EVEIL, najprv o všetkých činnostiach s deťmi, o rozvoji počúvania a gramotnosti, 
potom o činnostiach, ktoré ponúkajú podporu pre rodičov zrakovo postihnutých detí 
v rozvoji ich počúvania a gramotnosti.  
 
Prosím, navštívte webovú stránku EVEIL www.comenius-eveil.eu si môžete prečítať 
správy o postupoch v oblasti rozvoja počúvania a pred čitateľskej gramotnosti u detí 
predškolského veku so zrakovým postihnutím a o prezentácii niektorých skúseností 
alebo projektov: 
 

- francúzske workshopy (tvorivé dielne) organizované Francúzskou federáciou 
nevidiacich 

- Hmatové ulice v Braillovom písme vytvorené Dr. Marcusom Langom z Vysokej 
školy pedagogickej v Heidelbergu 

- Koncept Pfeifi knihy 
- Mangoldov program v Braille 
- Knihy na rozvoj tyflografiky a Cvičebnice z tyflografiky vytvorené na Slovensku 
 

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