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Projekt partnerství - program celoživotního
vzdělávání - Pomoc rodičům, aby dokázali
podpořit své děti s dyslexií

Cíl projektu: sdílet a šířit zkušenosti a
příklady dobré praxe pro podporu rodičů
dětí s dyslexií.

Partneři projektu
Latvian Dyslexia Association

EstRa Dyslexia Department

www.disleksija.lv

www.lugemisyhing.ee

Lotyšská dyslektická asociace byla založena
v roce 2011. Jejím předchůdcem byla
nezisková organizace Pro Futuro, která začala
pomáhat jedincům s dyslexií v Lotyšsku již
v roce 2006. Lotyšská dyslektická asociace
sdružujeme převážně rodiče žáků s dyslexií.
Hlavním cílem organizace je podpora kvality
výuky žáků a studentů s dyslexií na všech
úrovních vzdělávání ve všech typech škol.
Asociace poskytuje konzultace rodičům,
vzdělávání učitelům i dalším pedagogickým
pracovníkům a připravuje podklady pro
zkvalitnění legislativy v zájmu potřeb žáků
s dyslexií.

EstRa (Estonská čtenářská asociace) byla
založena v roce 1992 a v současné době
sdružuje přibližně 200 odborníků, jejichž
oblastí zájmu je čtenářství ve všech možných
významech toho slova. EstRa si klade za cíl
podněcovat aktivity a výzkum, jež souvisejí se
čtením.
Její
pobočka
zaměřená
na
problematiku dyslexie se věnuje podpoře
informovanosti o dyslexii a aktivizuje
různorodé cílové skupiny se záměrem
budovat prostředí přátelské vůči jedincům
s dyslexií a rozvíjet výzkumy a projekty
související s dyslexií, a to také ve spolupráci
s kolegy ze zahraničí.

Zpravodaj
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DYS-centrum® Praha o.s.

CO.RI.S.S.

www.dyscentrum.org

www.coriss.it

DYS-centrum® Praha o.s. je nestátní
nezisková organizace, která sdružuje jedince,
kteří se zajímají o problematiku dyslexie
a/nebo AD(H)D. DYS-centrum® Praha o.s. se
snaží naplňovat potřeby všech, kteří jsou
nějak s uvedenou problematikou spojeni, což
vede k širokému spektru aktivit. Lze je rozdělit
do čtyř hlavních oblastí: 1. poradenství individuální
poradenství,
diagnostika,
reedukace, terapie, intervence; 2. vzdělávání pořádání seminářů pro učitele, poradenské
pracovníky, psychology, speciální pedagogy;
3. výměna informací mezi specializovanými
pracovišti; 4. dokumentační oblast - správa
knihovny obsahující relevantní tuzemské
i zahraniční publikace na téma dyslexie
a/nebo AD(H)D.

Cooperative Riunite Socio Sanitarie - Social
Co-operative
(Kooperace
v sociálních
a zdravoních službách).
CO.RI.S.S. působí na regionální úrovni
(v oblasti Kalábrie) a poskytuje různorodé
služby ve třech krajích - Catanzaro, Crotone
a Vibo Valentia.
CO.RI.S.S. je členem European Third
Sector Training Network a má dlouhodobou
zkušenost s evropskými projekty. V oblasti
Kalábrie
má
organizace
status
rekvalifikačního tréninkového centra
CO.RI.S.S. byla založena v roce 1991
a zabývá se následující problematikou:
1. Učňovské vzdělávání; 2. sociální
a zdravotní služby pro jedince s různými
speciálními potřebami (uživatelé drog,
minority, lidé s handicapy atd.)

Hlavní zájmy a potřeby rodičů dětí s dyslexií
V Estonsku si rodiče dětí s obtížemi ve čtení
často stěžují na nejednoznačnost vymezení
dyslexie, a tedy i celý diagnostický proces
a stanovení diagnózy. Je pro ně matoucí, že
se diagnostikou zabývají jak školská tak
lékařská zařízení. Dožadují se ucelených
vzdělávacích programů zaměřených na
podporu čtení, které by bylo možné využívat v
domácím prostředí. Oceňují semináře a kurzy,
v nichž se dozvědí, jak podporovat čtenářství
svých dětí. Velmi by si přáli užší spolupráci
mezi rodinami a pedagogickými pracovníky ve
školním prostředí.
Srozumitelnější výuka čtení. Významnou
otázku pro lotyšské rodiče žáků s dyslexií
představuje - jak naučit děti lépe číst, když ve
čtení čelí problémům?
Toto téma a zmatky, které ho provázejí,

souvisí s dlouhodobě neuspokojivou situací
při určení obtíží ve čtení ve školní prostředí
i množstvím mýtů, které problematiku
dyslexie provázejí. Rodičům bývá sděleno,
že obtíže jejich dítěte musí být řešeny
“velmi speciálním způsobem za využití
velmi speciálního odborníkem”. Toto se
obvykle dozvědí od logopedů, kteří jsou
v
lotyšském
vzdělávacím
systému
pokládáni za “speciální odborníky”. Rodiče
se často nedozvědí, že dítě s obtížemi ve
čtení potřebuje strukturovanou výuku čtení,
kterou mu mohou poskytnout běžní učitelé
základních škol i logopedi. Děti s obtížemi
ve
čtení
potřebují
intenzivnější
a individualizovanější výuku.

Zpravodaj
Čeští rodiče dětí s dyslexií často řeší, jak
učitelů, příbuzným i dalším lidem vysvětlit, co
jejich dítě potřebuje a jak je s ním třeba
pracovat. Čelí obtížím, když se snaží obhájit své
děti a dožadují se adekvátní péče o ně v rámci
vzdělávacího systému. Často mají dojem, že
doma s dítětem hodně pracují, ale ve škole se
efekt učení projeví minimálně. Taková situace
pak odrazuje dítě i rodiče od další snahy. Je
nesmírně důležité budovat efektivní spolupráci
mezi rodiči a školou.
Neméně významným tématem pro rodiče dětí
s dyslexií je porozumění problematice dyslexie
a nalezení vhodných forem podpory dětí.
Rodičovská pomoc a péče mohou mít značný
dopad na kvalitu života i akademické úspěchy
dětí s dyslexií.
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Italští rodiče dětí s dyslexií se často zajímají
o možnosti spolupráce se školou. Rodiče někdy
učitelům obtížně vysvětlují, že jejich dítě nebude
určitý typ aktivit nikdy zvládat v plném rozsahu.
Např. dítě s dyskalkulií bude mít vždy trable
naučit se přesně násobilku. Někteří učitelé si
přesto myslí, že bude-li se více snažit a více
trénovat, naučí se to, a odmítají dítěti ve výuce
poskytovat podpůrné pomůcky, jako je třeba
kalkulátor. Přitom někdy stačí malé uzpůsobení
podmínek (a jeho porozumění a akceptace
učitelem), aby se obtíže žáka s dyslexií
významně zmírnily.
Je velmi důležité, aby rodiče získali podporu při
komunikaci se školou. Někdy stačí stanovení
diagnózy, jindy nikoli. V takových případech je
důležitá záštita odborníka (tj. poradenského
pracovníka), který rodičům poskytne pomoc
a podporu.

První setkání partnerů projektu partnerství Grundtvig „Empowering
Parents for Support of Their Children With Dyslexia“ v Praze
(zahájení projektu), 21. - 22. listopadu 2013
Co jsme dělali:
1. Představili jsme hlavní cíle a aktivity našich
organizací.
2. Přiblížili jsme situaci týkající se dyslexie ve
vzdělávacím
procesu
jednotlivých
partnerských zemí.
3. Diskutovali jsme o hlavních aktivitách
v rámci projektu - tvorba loga, stanovení
východisek pro výstupy, jež máme vytvořit
v souladu s návrhem projektu.
4. Připravili jsme strukturu přednášek pro
konferenci pořádanou v Rize.

První setkání v Praze, 22. 11. 2013
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Druhé setkání partnerů projektu partnerství Grundtvig
“Empowering Parents for Support of Their Children with Dyslexia”
v Rize (Lotyšsko), 15. - 16. května 2014
Co jsme dělali:
1. Italský partner představil výsledky hodnocení
prvního setkání v Praze.
2. Aktualizovali jsme formát a typ otázek
v hodnotícím dotazníku.
3. Estonský partner představil první návrh
formátu a obsahu informačního zpravodaje
projektu. Lotyšský partner poukázal na význam
užívání profilu na Facebooku, který umožňuje
šířit informace o projektu. Hovořili jsme
o tématech, jež budou na profilu zveřejňována.
4. Partneři referovali o aktivitách projektu, jimž se
věnovali v období mezi prvním a druhým
setkáním, včetně způsobů, jak informace
o projektu šíří mezi další odborníky i rodiče dětí
s dyslexií.
5. Lotyšský partner připravil program konference,
která se konala 16. 5. 2014 pod názvem
“Podpora žáků s dyslexií”,
6. Diskutovali jsme o obsahu a struktuře manuálu
pro rodiče.
7. Stanovili jsme si další úkoly.
8. Dohodli jsme další data setkání a úkoly s nimi
spojené.

Druhé setkání v Rize, 15. 5. 2014

Podpora žáků s dyslexií - konference konaná 16. května 2014
Stěžejní téma konference bylo věnováno způsobům vymezení dyslexie v jednotlivých
zemích a především formám podpory žáků s dyslexií v jednotlivých školských
systémech. Hlavní řečníci byli pozváni z Dánska. Véronique Vanhée Izem hovořila o
přizpůsobení podmínek výuky žáků s dyslexií v Dánsku. Christopher Lucher, který má
doktorát z fyziky, vyprávěl své osobní zkušenosti jedince s dyslexií.
Zástupci z Lotyšska, Itálie, České republiky a Estonska přednášeli o současné situaci
na poli dyslexie v jednotlivých zemích.

