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Euroface Consulting si Vám dovoluje oznámit schválení a zahájení dvouletého projektu 
DYS 2.0, kterého je partnerem a který je spolufinancován Evropskou unií v programu 
celoživotního učení Grundtvig. Na projektu se podílí partnerské organizace z Rakouska, 
Německa, Bulharska, České republiky, Kypru, Litvy a Velké Británie. 
 
Hlavním cílem projektu DYS 2.0 bude podpora rozvoje odborných dovedností a zároveň 
zvýšení životní šance pro mladé dyslektiky skrze nové interaktivní hry. Výstupem projektu 
bude 257 interaktivních her v šesti jazykových verzích. 
 
Projekt DYS 2.0 plně navazuje na již vytvořenou interaktivní vzdělávací sekci EDysGate 
(www.edysgate.org), kde se již nachází 175 her. V průběhu projektu budou tyto hry přeloženy 
v dalších jazycích a obohaceny o dalších 100. Vyšší obtížnost některých her bude zajištěna 
připojením funkcí Web 2.0 jako například Online Game Configurator. 
 
Přímou cílovou skupinou projektu jsou mladí dyslektici ve věku 16 až 26 let a zároveň lektoři, 
kteří je vyučují. 
 
Projekt se zaměřuje na: 

• Zvýšení podílu lidí se speciálními potřebami na celoživotním vzdělávání pomocí 
inovativních interaktivních her pro mladé dyslektiky 

• Vylepšení definované skupiny smyslů mladých dyslektiků potřebných pro odborné 
znalosti a dovednosti, jejich schopnosti číst, učit se a zároveň tak zvýšit jejich 
sebevědomí 

 
Aktivity projektu 

• Řízení projektu 
• Zhodnocení 175 existujících her EDysGate a překlad do jazyků nových partnerských 

organizací (CZ, CY, LT) 
• Vývoj 100 nových interaktivních her a překlad do jazyků všech partnerských 

organizací 
• Tvorba webových stránek a rámce pro hry  
• Pilotní testování 
• Valorizace 
• Evaluace 

 
 
Shrnutí výstupů projektu 

• Interaktivní vzdělávací hry 
• Online game configurator 
• Diseminační aktivity a tvorba projektových stránek 
• Pilotní testování ve všech partnerských zemích 
• Evaluační zprávy 



 
 
Partnery projektu jsou 

1) Verein SPUNK – AT 
2) Tecnical University of Varna, Distance Education Centre – BG 
3) Euroface Consulting s.r.o. – CZ 
4) Cyprus adult education association – CY 
5) Kaunas University of Technology – LT 
6) Landesinitiative Neue Kommunikationswege M-V e.V. – DE 
7) Institut für Projektbegleitung und Kompetenzentwicklung – DE 
8) IBIS Creative Concultants Ltd - GB 


