OMEP – regionálna sekci Bratislava a okolie
Plán činnosti na rok 2018
Plán činnosti vychádza z plánu práce uplynulého roku, z nových skutočností, z aktivít,
ktoré sa osvedčili a dopĺňa sa o aktivity, ktoré neboli v uplynulom roku zrealizované.
1)Zahraničné aktivity – účasť na Svetovej konferencii OMEP v PRAHE ( e ská
republika)
T: 25. - 30.6.2018
Svetové zhromaždenie OMEP sa pri svojom 70-tom výročí založenie bude konať v Prahe, kde bol
OMEP založený. Regionálna sekcii v prípade záujmu zorganizuje pre svoje členky zájazd do Prahy
na Svetovú konferenciu OMEP , ktorá sa bude konať od 25. do 30.6.2018.
Ceste bude predchádzať prípravné stretnutie , kde získajú všetky členky potrebné informácie a
taktiež po konferencii sa uskutoční stretnutie , na ktorom bude konferencia prezentovaná
členkám, ktoré sa jej nezúčastnia. ( www.omep.cz)
2) Celoslovenské aktivity – organizácia výro nej celoslovenskej konferencie
T: november 2018
Na jeseň sa uskutoční celoslovenská konferencia OMEP pri príležitosti 25. výročia založenia
OMEP Slovensko a Dňa materských škôl na Slovensku, ktorá sa bude konať v Bratislave a
regionálna sekcia Bratislava a okolie ju bude organizovať.
2.1.Celoslovenské aktivity- oslava Dňa materských škôl
T: 4.11.2018
Deň materských škôl na Slovensku je vyhlásený na 4. novembra a ku tomuto dňu všetky
materské školy, ktoré majú záujem, sa môžu prezentovať rôznymi aktivitami, ktoré tento
sviatočný deň priblížia deťom, ich rodičom a širokej verejnosti. Materské školy môžu oslavu
a s ňou spojené aktivity pripraviť podľa vlastných možností a predstáv, spoločne sa podeliť
o výsledky prostredníctvom publikovania v rôznych médiách a na spoločných stretnutiach.
3)Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať výchovno-vzdelávaciu prácu v MŠ
3.1. Exkurzia do Rakúska
Na jar 2018 pripravujeme exkurziu do materských škôl v Rakúsku v spolupráci s SPV. Na exkurzii
si členky budú môcť pozrieť prevádzku predškolských zariadení v rakúskych materských školách
a oboznámiť sa s ich fungovaním.
T: marec - apríl 2018
3.2. Etikoterapia v praxi materských škôl
Na členskej schôdzi bude prezentovaná etikoterapia v praxi materskej školy – členky
budú mať možnosť zúčastniť sa na workshope z etikoterapie a taktiež v diskusii si vymeniť
praktické skúsenosti .
T: apríl 2018
3.3. Svetová konferencia v e skej republike - jej prínos pre výchovno-vzdelávaciu
prácu
Po uskutočnení konferencie v Prahe sa bude konať stretnutie členiek, ktoré si spoločne
vymenia skúsenosti a poznatky z konferencie a tiež odovzdajú informácie tým členkám, ktoré
sa na konferencii nezúčastnia. ( www.omep.cz)
T: september 2018
4) Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu
4.1. Výro ná Svetová konferencia v Prahe ( podrobnejšie v predchádzajúcom texte)
Na konferencii bude okrem množstva príspevkov s tematikou riadenia možnosť nadviazať
mnohé kontakty, ktoré v budúcnosti prispejú k prehlbovaniu poznatkov z danej oblasti,
prípadne k realizácii projektov , zameraných na riadiacu prácu. ( www.omep.cz)
T: jún 2018
4.2. Účasť riadiacich zamestnancov na konferenciách, seminároch a prednáškach, ktorých
tematika je úzko spojená s riadiacou prácou
T: celoročne
Etikoterapia – workshop pre členky RS OMEP Bratislava a okolie
T:apríl 2018

5) Aktivity smerom k deťom a verejnosti
- Oslava Dňa materských škôl rôznymi aktivitami priamo v materských školách
-Prezentovanie a propagovanie práce výboru najmä dopĺňaním materiálov na webovú stránku
- prehliadky tvorivosti detí
- tematické výlety ku Dňu detí
- výstavy detských prác
- účasť na prehliadkach detskej tvorivosti
- dni otvorených dverí v MŠ
- športové olympiády
- akadémie detí pri príležitosti Dňa matiek a pod.
- jesenné tvorivé dielne
- Vianočné besiedky
T: celoročne, podľa konkrétnych aktivít a termínov
6) Družobné aktivity
6.1. Konferencia v Prahe
Súčasťou konferencie bude aj návšteva materských škôl a tak získanie družobných kontaktov
v Českej republike. ( www.omep.cz)
T: jún 2018
6.2. Družobné aktivity v rámci Slovenska
Rozvíjanie a upevňovanie partnerských kontaktov medzi jednotlivými materskými školami,
výmena skúseností a poznatkov, vzájomné návštevy a iná družobná spolupráca
T: celoročne
7) Aktivity vnútri OMEP-u
▪ Aktualizácia databázy členov regiónu – aktualizovať a doplniť mailové adresy na
stretnutí vo februári ( marci ) 2018
▪ Uskutočnenie členských schôdzí , na ktorých sa okrem iného zhodnotí práca
predchádzajúceho obdobia a prijme plán na nasledujúce obdobie, uskutočnia voľby
a výber
▪ Udržiavať kontakty členov počas celého roka
▪ Zasadanie predsedníctva regionálnej sekcie
Bratislava, január 2018
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