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Zvýšení povědomí o dyslexii mezi učiteli, lektory,  
tutory v odborném vzdělávání, manažery,  

zaměstnavateli a personalisty. 

Výstup projektu – Webová stránka Dysvet 

Webové stránky projektu Dysvet poskytují 

obecné informace o projektu. Je to skvělá 

evropská stránka, která bude sloužit k 

budování komunikačního mostu mezi 

dyslektickými školiteli / pracovníky a 

vedoucími pracovníky a zaměstnavateli. 

www.dysvet.eu 

www.dyslang.eu je dostupná ve všech partnerských jazycích  

Webová stránka Dysvet  je navržena jako „dyslexia friendly“.  

Zvážili jsme všechny nezbytné faktory, které jsou důležité pro 

jedince s dyslexií. Navigace stránek je velmi snadná a webové 

stránky nabízí také výběr barvy pozadí. To jsou jen některé z 

mnoha příkladů, jak připravit materiál pro jedince s dyslexií.  Více 

informace najdete v modulu 6 - Příprava výukových materiálů pro 

jedince s dyslexií.  

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. 
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská 
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. 
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Zaměření na partnera – Ibis Creative Consultants Ltd 

Vydání 2 -  Září 2013 

Firma Ibis si vybudovala mezinárodní pověst v oblasti rozvoje diagnostiky 

dyslexie, výuky a podpůrných materiálů financovaných EU, vládou a 

institucí z USA, Kanady, Brazílie, Číny a Hong Kongu a to jak v tištěné tak i v 

elektronické podobě. Ibis se podílel na několika projektech EU zabývajících 

se dyslexií a spolupracoval s partnery v rámci celé EU, jakož i dalších zemí. 

 

Společnost se také zabývá využitím ICT ve vzdělávání. Vyvinula výukovou 

hru pro jednotlivce se specifickými poruchami učení a pro ty, které s nimi 

pracují. 

Dr. Ian Smythe, výkonným ředitelem firmy Ibis, je mezinárodně uznávaný 

odborník na specifické poruchy učení, který působí také jako konzultant. V 

uplynulých letech se aktivity Dr. Smythe rozšířily o výzkum rozvoje 

gramotnosti v širším kontextu. Zrealizoval svůj vědecký výzkum na téma 

kognitivních rozdílů v dyslexii v různých jazycích včetně portugalštiny, 

maďarštiny, velštiny a čínštiny. Spolupracuje s řadou vládních a 

neziskových organizací, univerzit a dalších institucí při přípravě a realizaci 

přednášek, workshopů, seminářů pro učitele, rodiče a vědecké pracovníky 

zaměřené na dyslexii po celém světě. 

 

Doktor Smythe je autorem řady knih o dyslexii. Je také autorem knihy 

„Dyslexia in the Digital Age” (2010) (Dyslexie v digitálním věku), která se 

zabývá možnostmi využití technologií pro podporu jedince s dyslexií. V 

roce 2009 vydal první příručku pro britskou dyslektickou asociaci  

„Employment and Dyslexia Handbook“ (zaměstnání a dyslexie – souhrn 

rad a informací pro manažery a personalisty). Je autorem mnoha kapitol a 

výukových modulů pro e-learningové kuzy v různých projektech EU 

zaměřených na dyslexii, mnohojazyčnost, technologii a problémy se 

čtením u dospělých. Jeho knihy byly publikovány v bulharském, českém, 

polském a anglickém jazyce.  

 

Ian navštívil Českou republiku již několikrát. Spolupracoval zde na 

projektech, přednáškách, workshopech, konferencích a na vzdělávání 

učitelů. Momentálně pracuje na knize pro rodiče v českém jazyce, ve které 

najdeme mimo jiné příspěvky od paní Olgy Zelinkové (doc., PaedDr., CSc.), 

Magdy Ziemnické a profesorky Amandy Kirby.  
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Modul 4 – Pomocné technologie 

Tento modul je navržen tak, aby pomohl všem, 

kteří s jedinci s dyslexií pracují, nebo sami 

dyslexií trpí. Tento modul poradí jedincům s 

dyslexií, jak mohou využít pomocných 

technologií v praxi, které jim mohou pomoci 

překonat obtíže spojené s dyslexií.   

 

Rychlý pohled na vzdělávací moduly 

Vydání 2 -  Září  2013 

Modul 7 – Podpora studentů a zaměstnanců 

s dyslexií 

 

Cílem tohoto modulu je, aby si učitelé a vedoucí 

pracovníci uvědomili potřeby osob s dyslexií, a aby 

pochopili různé typy podpory jednotlivců s dyslexií.  

Tento modul vás provede dvěma významnými 

podporami:  

• podpora učení a emoční podpora.  

Obě se považují za stejně důležité. 

První pracovní verze jednotlivých vzdělávacích modulů je nyní k dispozici v českém, bulharském, polském a 

anglickém jazyce. Partneři vytvoří dohromady 9 modulů a obsah těchto modulů bude převeden do formy e-knih.  

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. 
Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská 
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. 
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Navštivte prosím naše webové stránky www.dysvet.eu a držte s námi krok! 
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OZNÁMENÍ 

 Konference v Kroměříži,  červen 2013 

Druhý meeting partnerů – Kroměříž, ČR 

Přednáška o podpoře jedinců s dyslexií se uskutečnila v Knihovně 

Kroměřížska dne 10.6.2013. Konference projektu Dysvet - předávání 

znalostí v systému odborného vzdělávání se zúčastnilo celkem 23 lidí. 

Měli jsme možnost vyslechnout jedinečné prezentace evropských 

odborníků na dyslexii: Dr. Ian Smythe (UK), Magdalena Ziemnicka 

(Polsko), Daniela Boneva (Bulharsko). 

Britská dyslektická asociace – Mezinárodní konference 

27. – 29. března 2014 

G-live conference centre, Guildford 

Kroměřížský zámek 

Kroměříž, Česká republika  10.  – 11.  června 2013 

Druhé setkání partnerů se konalo v jednom z nejkrásnějších měst 

Moravy - v Kroměříži, které se nachází ve Zlínském kraji České 

republiky. Mimo jiné se zde nachází také Arcibiskupský zámek a jeho 

dvě unikátní zahrady, kde se natáčely 

některé ze scén z filmu Amadeus a 

Nehynoucí láska. Zámek i přilehlé 

zahrady jsou od roku 1998 zapsány na 

Seznamu světového a kulturního 

dědictví UNESCO 

Kontakty v 
jednotlivých zemích: 

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 

Česká republika 

Euroface Consulting s.r.o. 

Kateřina Nevřalová 

management@euro-face.cz 

www.euro-face.cz 
 

Anglie 

IBIS Creative Consultants Ltd 

Ian Smythe 

ianssmythe@gmail.com 

www.ibisconsultants.com 
 

Bulharsko 

Dyslexia Association - DABG 

Daniela Boneva 

Dabg_rousse@yahoo.com 

www.dyslexia-bg.org 
 

Polsko 

EduBridge 

Magdalena Ziemnicka 

magdalena.ziemnicka@gmail.com 

 

Gymnázium Sázavská. 

Klára Spáčilová 

klara.spacilova@tiscali.cz 

www.sazavska.cz 
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