PREVENCE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ PRO
DOBRÝ START DO ŠKOLY
ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO PEDAGOGY MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH
ŠKOL A RODIČE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI.

DUBEN 2013 – PROSINEC 2014
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A
STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
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V letech 2011 – 2013
společnost Lexik s.r.o.
realizovala dva projekty
financované z Operačního
programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost,
díky kterým jsme
podpořili na 200 dětí
mateřských škol
v Karlovarském a
Plzeňském kraji.

Rozvoj poradenství a odborné péče o žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním a
mladším školním věku
 Diagnostika dětí s rizikem SPU
 Návrh individuálních vzdělávacích plánů
 Tvorba metodiky práce s dětmi v mateřských školách
 Vzdělávání a rozsáhlá praxe pedagogů MŠ
 Osvětová a publikační činnost

V rámci našich projektů
jsme podpořili celkem 13
mateřských škol v těchto
krajích.
V rámci těchto projektů
jsme poskytli rozsáhlou
odborně-pedagogickou
práci celkem 27
pedagožkám mateřských
škol.
Oba projekty se setkaly
s velkým zájmem
pedagogů mateřských
škol i rodičů dětí, kterým
jsme v rámci projektu
poskytli pomoc a podporu.
Velmi nás těší, že námi
zahájená odborná práce
v mateřských školách
nadále pokračuje.

Vzdělávání pedagogů mateřských a základních škol a
odborné konzultace
 Cyklus odborných přednášek zaměřených na jednotlivé
typy specifických poruch učení (dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie,
dyspraxie, poruchy řeči a chování)
 Individuální odborné konzultace pro pedagogy

Semináře pro rodiče
 Seznámení rodičovské veřejnosti s problematikou SPU a
významem podpory dítěte v domácím prostředí
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V současnosti Lexik s.r.o.
realizuje několik projektů
financovaných
z prostředků Evropského
sociálního fondu.
Projekt Jazyky pro život
aneb jak se neztratit ve
světě je určen žákům
základních škol ve
Středočeském kraji.
Projekt je zaměřen
především na podporu
konverzace a znalosti
reálií jednotlivých krajin.
Vzdělávací programy
(angličtina, němčina,
francouzština,
španělština) jsou
bezplatné.
Projekt Mediální
komunikace jako odborná
kompetence je určen všem
laikům, kteří v rámci své
práce potřebují
komunikovat s médii.
Projekt seznamuje
účastníky se základy
redakční práce,
vytvářením mediálního
obrazu organizace,
komunikace s médii a
krizovou komunikací.

Individuální konzultace v oblasti SPU a logopedické
péče – služby pro individuální klienty v Centru prevence
 Portfolio poradenských služeb pro individuální klienty
 Lepší dostupnost služeb PPP

Skupinové reedukace formou speciálních kroužků
přímo v mateřských školách
 Odborná pomoc dětem
 Dlouhodobá praxe pedagogů MŠ pod vedením zkušených
odborníků – speciálních pedagogů a fyzioterapeutů
 Rozvoj nadstandardních služeb přímo v mateřských
školách

Kvalifikovaný odborný tým
 Renomovaní specialisté s dlouhodobými zkušenostmi
v oblasti speciální pedagogiky
o Doc. PaeDr. Olga Zelinková, PhD.
o PaeDr. et Mgr. Silvie Janovcová
o Mgr. Olga Ferdová
o Mgr. Renáta Lukášová
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Naše odborná edice:
Díky realizovaným
projektům jsme získali
mnoho zkušeností,
disponujeme vlastními
metodickými materiály a
pracovními listy pro děti.

 Metodické příručky diagnostiky SPU a dyspraxie pro
pedagogy MŠ

Postupně vytváříme
ucelenou metodickou
edici zaměřenou na
problematiku specifických
poruch učení u dětí
předškolního a mladšího
školního věku.

 Pracovní listy pro děti – grafomotorika, zraková percepce,
sluchová percepce, prostorová orientace

 Metodické příručky ohledně SPU a dyspraxie pro rodiče
 Koncepce lekcí reedukačního programu SUPERKROUŽEK –
zaměření na SPU a dyspraxii

Edice obsahuje koncepci
skupinové reedukační
práce zajišťované
odborným personálem a
literaturu pro pedagogy a
rodiče dětí.
Zatím vyšlo:
Metodika diagnostiky SPU
a dyspraxie pro pedagogy.
Metodika reedukace SPU
a dyspraxie pro rodiče.
Metodika programu
SUPEKROUŽEK – SPU a
dyspraxie.
Ke všem tištěným
materiálům jsme vydali i
instruktážní DVD.

Jsme tady pro Vás:
Lexik s.r.o., Obránců míru 2348, 252 63 Roztoky, okres
Praha-západ
www.lexik.cz
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