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PROFESIONÁLNÍ PÉČE O DĚTI
CZ.2.17/2.1.00/37076

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM K ABSOLVOVÁNÍ ZKOUŠKY DLE
NÁRODNÍ SOUSTAVY KVALIFIKACÍ „CHŮVA PRO DĚTI
DO ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY“

LEDEN – ŘÍJEN 2015
Ve spolupráci s Úřadem práce Praha

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ
BUDOUCNOSTI

V letech 2011 – 2014
společnost Lexik,vzdělávací centrum a
PPP, s.r.o. realizovala
tři projekty financované z Operačního
programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, díky kterým jsme
podpořili na 400 dětí
mateřských škol v Karlovarském, Plzeňském
a Středočeském kraji.
V rámci našich projektů jsme podpořili
20 mateřských škol
v těchto krajích.
V rámci těchto projektů jsme poskytli
rozsáhlou odborně-pedagogickou práci
celkem 72 pedagožkám mateřských škol.
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.

VZDĚLÁNÍ TŘETÍHO TISÍCÍLETÍ
−− Kombinace prezenčních výukových dnů
a samostudiem formou e-learningu
−− Studium v pohodlí vašeho domova
−− Možnost využít poradenského centra
pro ty, kteří nemají PC či internet
−− Praktický nácvik potřebných dovedností

Komu je rekvalifikace určena:
Bezplatné rekvalifikační vzdělávání je určeno ženám 50+ let s trvalým bydlištěm v Praze, které se chtějí stát profesionální chůvou,
starat se o děti na profesionální úrovni, otevřít si předškolní zařízení, vědět podrobnosti
o práci s dítětem s rizikem poruch chování,
učení, pozornosti či lehkou formou autismu
až do školního věku.

Místo konání:
Roztoky u Prahy (bus 340, 350 z metra Dejvická, 10-15 minut)
V odůvodněných případech lze proplatit jízdné (s Opencard 12 Kč, bez 24 Kč)

Doba trvání:
Zahájení únor/březen 2015, ukončení zkouškou dle NSK - říjen 2015

Základní vzdělávací program:
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

Psychologie pro chůvy
Etika a základy sociologie pro chůvy
Základy pedagogiky
Nemoci, úrazy a první pomoc u dětí
Zdravý životní styl a hygiena u dětí
První pomoc u malých dětí
Základy práva pro chůvy

Obsahová náplň rozšiřujícího kurzu:
A) Dítě s rizikem SVPŠD, SPCH a ADHD
−− Teoretický základ poruch učení, poruch chování a poruchy pozornosti
−− Možné reedukace – nácvik percepcí
−− Etopedické (výchovné) přístupy k dětem s SPCH a ADHD, ADD
−− Možnosti vzdělávacího procesu pro
děti s poruchou učení a chování
B) Dítě s rizikem pervazivní vývojové poruchy a SPCH
−− Přehled pervazivních vývojových poruch, poruch chování a poruch pozornosti
−− Výchovné přístupy k dětem s autismem
−− Možnosti vzdělávacího procesu pro děti
s poruchou učení a chování
−− Práce s dítětem mladšího školního věku
Součástí bezplatného programu je složení
kvalifikační zkoušky „Chůva pro děti do zahájení školní docházky“ před autorizovanou
osobou v systému Národní soustavy kvalifikací.
Na základě složení zkoušky lze otevřít vázanou živnost pro děti mladší 2 let.

Kvalifikovaný odborný tým
Renomovaní specialisté s dlouhodobými
zkušenostmi v oblasti speciální pedagogiky,
psychologie, záchranné služby a práva:

Dále Lexik realizoval
do roku 2014 projekty
financované z ESF a
státního rozpočtu.
Pokračující kurzy:
Kurzy Mediální
komunikace jako
odborná kompetence
je určen všem laikům,
kteří se chtějí vzdělat v
oblasti práce a komunikace s médii, či v
médích již pracují nebo
chtějí pracovat např.
jako tiskoví mluvčí organizací. Vzděláváme
pedagogy. Programy:
Základy redakční práce, vytváření mediálního obrazu organizace, komunikace s médii
a krizová komunikací
s médii.
Program Jazyky pro
život aneb jak se neztratit ve světě je určen dětem. Jazykové
kurzy (Aj,Nj,Šj,Fj) jsou
zaměřeny na podporu
konverzace a znalosti reálií jednotlivých
zemí.

Organizujeme letní
příměstské tábory
pro děti 8 až 15 let,
zaměřené na jazykovou výuku, populární
je tradiční Novinářský tábor pro děti
vždy poslední týdny v
srpnu.
V našem vydavatelství
máme edici zaměřenou na problematiku
specifických poruch
učení u dětí předškolního a mladšího
školního věku.
Disponujeme vlastními metodickými a
výukovými materiály,
pracovními listy pro
děti.
Máme moderně vybavené učebny s interaktivní tabulí a dataprojektory, k dispozici
máme počítače, nejen
pro počítačové a jazykové kurzy, ale právě i
tento projekt Profesionální péče o děti.

Lexik – vaše cesta ke vzdělání
Jsme moderní vzdělávací a poradenské centrum. Specializujeme se na
výuku cizích jazyků, máme pedagogicko-psychologickou poradnu,
vlastní vydavatelství. Nabízíme prezenční i e-learningové
vzdělávací kurzy. Věnujeme
se dětem s rizikem specifických poruch učení, rozvíjíme
jazykové znalosti školáků
i dospělých, vzděláváme
dospělé v oblasti médií
a péče o předškolní děti.
Poskytujeme kvalitní
výuku a poradenství
pro všechny věkové
kategorie v příjemném prostředí.
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