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V letech 2011 – 2013
společnost Lexik
realizovala dva
projekty financované z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
díky kterým jsme
podpořili na 200
dětí mateřských
škol v Karlovarském
a Plzeňském kraji.
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.

KONVERZAČNÍ JAZYKOVÉ KURZY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
ŠKOLÁKY 10 – 14 LET
BB Poznáváme cizojazyčné země
BB Seznamujeme se s kulturou národů
BB V čem jsou lidé v cizích zemích jiní než my?
BB Jak se co správně vyslovuje?
BB Cestujeme po mapě s Google Earth
BB Pátráme po informacích – googlujeme, studujeme
slovníky, překladače, průvodce
BB Shromažďujeme důležité kontakty v zahraničí
(policie, lékař, ambasáda)
BB Učíme se mluvit v krizových situacích
BB Připravujeme „S.O.S.“ příručku cestovatele
BB Příručku budeme na počítači graficky upravovat
BB Povídáme si s rodilým mluvčím
BB Posloucháme svoji výslovnost na záznamu z diktafonu
BB Připravujeme rozhlasové pásmo

Se španělštinou po celém světě - z Evropy až do Ameriky
BB
BB
BB
BB

Poznáváme španělštinu od Evropy až přes oceán
Co zajímá mladé lidi ve španělsky mluvících zemích?
Jaké jsou španělsky mluvící národy?
Jakou mají kulturu a historii?

Kterak se domluvit nejen Paříži
BB
BB
BB
BB

Poznáváme Francii i Belgii
Jací jsou Francouzi, Belgičané?
Jakou mají kulturu a historii?
Co zajímá mladé lidi ve Francii, Belgii?

S němčinou na jih a na západ od našich hranic
Angličtina pro život - jak zvládnout, když YES znamená NE
BB
BB
BB
BB

Co zajímá mladé lidi v Anglii a Americe?
Poznáváme Anglii i Ameriku
Jací jsou Angličané a Američané?
Jakou mají kulturu a historii?

BB Co zajímá mladé lidi v Německu, Rakousku?
BB Poznáváme Německo, Rakousko
BB Jací jsou Němci, Rakušané?

V současnosti Lexik
realizuje několik
projektů financovaných z prostředků
Evropského sociálního fondu.
Projekt Prevence
specifických poruch
učení pro dobrý
start do školy se
zabývá speciálně
- pegagogickým
poradenstvím
pro děti předškolního a mladšího
školního věku.
Zahájili jsme činnost
Centra prevence
SPU.
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.
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Díky realizovaným
projektům jsme
získali mnoho zkušeností, disponujeme
vlastními metodickými materiály
a pracovními listy
pro děti.

Kurzy budou probíhat v odpoledních hodinách v učebnách
vzdělávacího centra LEXIK od září 2013 do prosince 2014.
Účast na kurzech je bezplatná. Kapacita kurzů je omezená
na maximální počet 10 dětí ve skupině.

Postupně vytváříme
ucelenou metodickou edici zaměřenou
na problematiku
specifických poruch
učení u dětí předškolního a mladšího
školního věku.
Edice obsahuje
koncepci skupinové reedukační
práce zajišťované
odborným personálem a literaturu pro
pedagogy a rodiče
dětí.

Jsme moderní vzdělávací a poradenské centrum.
Specializujeme se na výuku cizích jazyků, máme
Pedagogicko-psychologickou poradnu Centrum prevence
Lexik, vlastní vydavatelství. Nabízíme prezenční
i e-learningové vzdělávací kurzy. Věnujeme se dětem
s rizikem specifických poruch učení, rozvíjíme jazykové
dovednosti školáků i dospělých, vzděláváme dospělé
v oblasti médií. Poskytujeme kvalitní výuku a poradenství
pro všechny věkové kategorie v příjemném prostředí.

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.

Lexik - vaše cesta ke vzdělání
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