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Spuštění pilotního kurzu 
v České republice,  
Bulharsku a Polsku 

Partneři organizace mají zkušenosti v zavádění nových  školících nástrojů a materiálů v oblasti speciálních 
poruch učení a stávající sítě podporují dopady těchto činností ve všech třech zemích.  
 
V České republice byl pilotní kurz zahájen v dubnu roku 2014. V první skupině, která čítala 15 lidí, byly zahrnuty 
všechny cílové skupiny - pedagogové, lektoři, manažeři a HR pracovníci. Na začátku května se do kurzu 
zaregistrovalo 62 účastníků. Účastníci byli přijímáni na základě on-line nástrojů (internetové stránky, e-mail) a 
používali především elektronickou komunikaci s vedoucím kurzu, někteří účastníci se dále osobně setkali pod 
vedením partnera projektu Gymnázium Sázavská. Pestrost komunikačních nástrojů a možností pro úspěšné 
zakončení předmětu zajišťuje vhodné postupy pro potřeby všech cílových skupin. 
Doposud nashromážděná zpětná vazba je pozitivní. Účastníci oceňují flexibilitu kurzu, hodnotné informace a 
formu studia. Pilotní kurz v České republice bude probíhat do konce června roku 2014. Následně proběhne 
analýza zpětné vazby, na základě které se upraví obsahy kurzu. 
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Výstupy projektu – DysVet kurz 

Po vypracování všech devíti nových vzdělávacích modulů 
pro odborné učitele, lektory, HR pracovníky a manažery, byl 
zahájen pilotní e-learningový kurz ve třech evropských 
zemích. Každá země je zodpovědná za nábor 60 zástupců z 
cílových skupin, vedení pilotního kurzu, a získání zpětné 
vazby, která pomůže přizpůsobit konečnou podobu kurzu 
podle potřeb cílové skupiny. 

V Bulharsku prošlo pilotním kurzem DysVet 56 
účastníků. Bulharsko jako první spustilo první 
modul pro účastníky a získalo zpětnou vazbu ze 
7 modulů. Struktura účastníků je následující: 17 
- manažerů, zaměstnavatelů, HR pracovníků; 36 
– odborných učitelů/lektorů; 3 - školní 
psychologové/pedagogičtí poradci na 
odborných školách. 
 
V Polsku bylo zahájení pilotního kurzu odloženo 
v souvislosti se šířením informací o projektu a 
příležitostí pro účastníky náboru. Polsko je tak 
stále v první fázi pilotáže, kdy již 12 odborných 
učitelů a 9 zaměstnavatelů / HR pracovníků 
prošlo prvními moduly. 
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Zaměření na partnera – Asociace dyslexie – Bulharsko 

Vydání 3 -  Květen 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Boneva 

absolvovala magisterská 

studia v elektronice a 

anglické filologii. Má 

zkušenosti s vyučováním 

anglického jazyka v 

různých vzdělávacích 

organizacích včetně 

základních škol, středních 

škol, dále se vzděláváním 

dospělých a každodenní 

prací s osobami s dyslexií. 

Od svých 20 let získává Daniela zkušenosti s prací s 

dětmi a mladými lidmi. Pracuje již 17 let v různých 

místních a regionálních médiích. V roce 2005 iniciovala 

založení Asociace dyslexie v Bulharsku. Od té doby 

pracuje s lidmi, převážně dětmi školního věku, ale i 

dospělými dyslektiky, poskytuje posudky a podporu. 

Každodenně realizuje školení pro učitele, odborníky, 

rodiče, zaměstnavatele - pro ty, kteří pracují s osobami s 

dyslexií. Od roku 2006 se Daniela podílí na koordinaci a 

řízení několika národních a mezinárodních projektů 

financovaných EU jménem Asociace dyslexie - 

Bulharsko. 

ASOCIACE DYSLEXIE – BULHARSKO (DABG) byla oficiálně 
zaregistrována v září 2005 ve městě Ruse jako nevládní a 
nezisková organizace.  
Mezi hlavní cíle sdružení patří: šířit informace o dyslexii; 
naučit učitele / lektory rozpoznat příznaky dyslexie; 
vzdělávat a podporovat rodiče dyslektických dětí; pracovat 
individuálně nebo v malých skupinách s dyslektiky, a to 
dětmi i mladými lidmi a pomoci jim překonat jejich obtíže; 
usilovat o vytvoření přátelského prostředí, které by 
umožnilo všem lidem trpícím dyslexií dosáhnout jejich 
potenciálu. 
Od svého založení v roce 2005 se DABG podílela na mnoha 
projektech souvisejících s dyslexií a dalšími specifickými 
poruchami učení za použití podpůrné technologie ve 
vzdělávání a učení a cizích jazyků a dvojjazyčných dětí. 
Některé projekty se zaměřují na přenos inovačních systémů 
(dyslexie VETA) či školení (DysVet); jiné na vytváření 
podkladů pro dyslektické žáky a jejich učitele / lektory 
(Dessdys, DysLang, DysVet); dále na používání informačních 
a komunikačních technologií při výuce dyslektických 
studentů (Calldysc, Caldys-2, SMART), nebo podporují 
sociální začlenění těch, kteří mají problémy s učením (Early 
Start ...; jazykové a sociální začlenění; učení praxí ...) atd.  
Odborníci Asociace úzce spolupracují se školami, 
vzdělávacími centry a dalšími autoritami ve vzdělávání. 

http://www.dyslexia-bg.org  

http://www.dyslexia-bg.org/
http://www.dyslexia-bg.org/
http://www.dyslexia-bg.org/
http://www.dyslexia-bg.org/


NEWSLETTER 

2 

4 

www.dysvet.eu 
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 jejím obsahem. 

Z Modulu 5 – Osobní preference při učení 

a práci 

 

Tento modul poskytuje stručný návod pro 

různé styly učení a jejich vliv na efektivitu učení 

a práci dyslektiků. 

Co bychom si měli pamatovat je, že lidé jsou 

odlišní a každý z nás se učí jinak. Stejné studijní 

podmínky, pokyny a informace, které mohou 

být efektivní pro jednu osobu, mohou způsobit 

problémy pro další. 

Moduly – rychlý vhled 

Vydání 3 -  Květen 2014 

Z Modulu 6 - Příprava materiálů pro studenty 

dyslektiky a zaměstnance 

Cílem tohoto modulu je vybavit učitele a manažery 

praktickými znalostmi o tom, jak učinit výuku a 

pracovní postup přátelskými pro všechny uživatele, 

zejména pro osoby s dyslexií.  

Klíčem k úspěchu je způsob předávání informací. 

To, co ovlivňuje získání znalostí je rychlost a 

přesnost. Proto by měly být tyto dva aspekty 

jádrem přípravy dostupných materiálů. 

První verze projektových modulů se nyní revidují v češtině, bulharštině, polštině a angličtině. Partnerství připraví 

celkem 9 výukových modulů ve formě elektronických knih. 
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Kontakty pro 
jednotlivé státy: 

Pro Českou republiku 

Euroface Consulting s.r.o. 

Kateřina Nevřalová 

management@euro-face.cz 

www.euro-face.cz 
 

Pro UK 

IBIS Creative Consultants Ltd 

Ian Smythe 

ianssmythe@gmail.com 

www.ibisconsultants.com 
 

Pro Bulharsko 

Dyslexia Association - DABG 

Daniela Boneva 

Dabg_rousse@yahoo.com 

www.dyslexia-bg.org 
 

Pro Polsko 

EduBridge 

Magdalena Ziemnicka 

magdalena.ziemnicka@gmail.com 

 

Sledujte náš projekt na stránkách www.dysvet.eu !  
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3. setkání partnerů – Londýn, UK 

Sutton, Londýn, UK 1.. – 3. prosince, 2013.  

Třetí setkání partnerů projektu se konalo ve městě Sutton, velkém městě na 
nižších svazích North Downs na jihu Londýna. Sutton je vzdálen jen něco málo 
přes 15 km od centra Londýna. Hostitelem setkání byl Ibis Creative Consultants 
Ltd. 

Gymnázium Sázavská. 

Klára Spáčilová 

klara.spacilova@tiscali.cz 

www.sazavska.cz 
 

Konference „Dyskorunka“ - Praha 

DysVet projekt byl prezentován na konferenci s názvem 
"Dyskorunka" a zaměřil se na všechny zájemce v oblasti speciálních 
poruch učení a jejich podporu ve vzdělávání. Konference se koná 
každoročně v Praze a návštěvníci  se rádi podělí o své zkušenosti a učí 

se novým aktivitám. Prezentace na 
konferenci byla skvělá příležitost 
jak informovat veřejnost o 
připravovaném zahájení DysVet 
pilotního kurzu a pozvat účastníky. 

Na setkání byl prezentován progres 
projektových aktivit - vývoj modulů, 
pilotní studie přípravy a rozvoj systému 
LMS pro provádění pilotáže v 
partnerských zemích. Anna Martindale 
– zastupuje pozici Additional Learning 
Manager pro SCOLA Střední školu v 
Suttonu, představila  školní podpůrný 
program pro studenty s učebními 
poruchami. 

Prezentace na mezinárodním setkání 

DysVet projekt byl prezentován na mezinárodním setkání ve městě 
Hillerod v Dánsku v říjnu 2013. 

Setkání, kterého se zúčastnili 
odborníci ze šesti evropských zemí, 
bylo věnováno rozvoji a realizaci 
pomocných technologií s cílem 
podpořit osoby s vizuálními problémy 
a dyslexií. 

http://www.euro-face.cz/
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