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

Cíl projektu: sdílet a dále šířit zkušenosti
a příklady dobré praxe, které napomohou
rodičům dětí s dyslexií.

Novinky od partnerů projektu za období květen – říjen 2014
Lotyšská dyslektická asociace
www.disleksija.lv
Lotyšská
dyslektická
asociace
(LDB)
pokračuje v elektronických konzultacích
s rodiči na témata související se symptomy
a diagnostikou dyslexie. Neexistuje jednotný
a srozumitelný postup diagnostiky dyslexie,
takže rodiče bývají často zmatení a nevědí, co
dělat. S LDB konzultují 2-4 rodiče měsíčně.
Novým trendem jsou dotazy univerzitních
studentů na téma dyslexie – jak z Lotyšska,
tak z univerzit mimo Lotyšsko. Vzhledem ke
skutečnosti, že dyslexie a obtíže se čtením
bývají zcela přehlíženy na druhém stupni ZŠ
i na středních školách, stává se, že někteří
žáci projdou celým vzdělávacím systémem,
aniž by někdo jejich obtíže odhalil, a jsou tedy
identifikovány až na vysoké škole, která se
o problematiku dyslexie zajímá.
LDB iniciovala vznik a dále se podílí na
zpracování
dodatků
k
legislativním
dokumentům, jež by rozšířily opatření pro
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

včetně využití výpočetní techniky pro žáky
s dyslexií a dysgrafií. V současné době je
Ministerstvo školství připraveno poskytnout
školám licence na 100 počítačů a 100
programů na hlasový výstup z počítače.
Jelikož ministerstvo nekoupilo hlasový výstup
pro účely speciálních vzdělávacích potřeb,
jedná se o velmi drahou záležitost a pouze
omezené množství žáků tak získá příležitost
k jeho využití. LDB podporuje mnohem
obsáhlejší využití moderních informačních
technologií, neboť je potřebuje několik tisíc
žáků a studentů.
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DYS-centrum® Praha

CO.RI.S.S.

www.dyscentrum.org

www.coriss.it

V období květen 2014 – říjen 2014 se DYScentrum® Praha o.s. věnovalo následujícím
aktivitám, jež souvisejí s projektem:

CO.RI.S.S. zveřejnila na svých webových
stránkách první Zpravodaj, který obsahoval
informace o aktivitách projektu, partnerech,
společných jednáních atd.
Blog
mpariamoinsiemecz.blogspot.it
webová stránka o projektu. Stojí za
pozornost, že byla za několik posledních
měsíců navštívena 1606 uživateli internetu.
Video. Kontaktovali jsme rodiče dětí
s dyslexií, aby sami vyjmenovali nejčastější
obtíže, jimž v souvislosti s dyslexií čelí –
tyto problémy se staly podnětem pro vznik
krátkého filmu.
Nechali jsme vyrobit propagační předměty
projektu. Budou rozdávány u příležitosti
vánoční slavnosti, kterou CO.RI.S.S.
pořádá. Především je obdrží rodiče dětí,
které navštěvují naše dyslektické centrum.
Odborníkům, s nimiž jsme v kontaktu (tj.
vedení škol, lékaři, pediatři, poradenští
pracovníci),
jsme
prostřednictvím
dyslektického centra představili projekt.

•
•

•

•
•

časté poradenství rodičům;
překlad
prvního
projektového
Zpravodaje – obě verze (česká
i anglická) byly zveřejněny na
webových stránkách DYS-centra;
zpřístupnění
dalších
projektových
materiálů (tj. prezentací z konference
v Rize) na webu DYS-centra;
informace o projektu na Facebookovém
profilu projektu;
příprava prezentací o projektu na
každoroční konferenci DYSKORUNKA
2014
(organizováno
DYS-centrem
v listopadu 2014) a na konferenci
České
společnosti
“Dyslexie”
(plánována na jaro 2015).

EstRa Dyslexia Department
www.lugemisyhing.ee
V období mezi květnem a říjnem 2014 se
EstRA podílela na následujících aktivitách:
•
•

•
•

•

Zpracování prvního čísla Zpravodaje
na základě informací od partnerů.
Překlad Zpravodaje do estonštiny
a zveřejnění na webu EstRA (Estonské
čtenářské asociace).
Zveřejnění materiálů z konference
v Rize na webových stránkách EstRA.
Informování rodičů dětí s dyslexií
o projektu, vedení rozhovorů s těmito
rodiči za účelem výzkumu.
Výroba
propagačních
materiálů
projektu, které byly předány účastníků
konference v Tallinnu.
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Konference projektu partnerství Grundtvig „Pomoc rodičům, aby
dokázali podpořit své děti s dyslexií“ v Tallinnu
17. října 2014
Konference byla uspořádána coby jedna z aktivit projektu na univerzitě v Tallinnu
17. října 2014.
Zvanou přednášející byla Paula Salmi, která se ve své přednášce věnovala
tématu rizikových faktorů dyslexie v rodinách, s podtitulem “Rady pro rodiče”.
Partneři projektu z ČR, Itálie a Estonska přednesli příspěvky na různorodá témata
související s dyslexií. Lenka Krejčová (ČR) hovořila o projevech dyslexie
v různých vyučovacích předmětech a poskytování vhodných opatření a intervencí.
Aurora Puccio (Itálie) nabídla přehledné shrnutí různých možností využití
moderních technologií pro žáky s dyslexií a dalšími specifickými poruchami učení.
Anneli Laamann a Liina Velner (Estonsko) přednášely o praktických postupech
podpory rodičů při nácviku čtení se svými dětmi a o možnostech zmírnění obtíží
se čtením. Ene Mägi a Eha Kondratjev (Estonsko) představily první výsledky
výzkumné studie na téma “Prožívání rodičů a dětí s dyslexií”, jež byla realizována
formou rozhovorů s rodiči. Signe Jantson přiblížila vlastní zkušenosti a prožitky
matky chlapce s dyslexií.
Konference byla zakončena francouzským dokumentem Victora Forresta
s názvem “Tanec po slovech” (“Dancing over the Words”). V průběhu přestávek
získali účastníci příležitost seznámit se s různými hrami na podporu čtení, které
jsou dostupné v Estonsku.

