
Plán činnosti Regionálnej sekcie Slovenského
výboru OMEP – Prešov

na rok 2018

Aktivity podporujúce učiteľov v skvalitňovaní výchovy
a vzdelávanie  v materských školách

1. Prosociálna výchova v materskej škole – odborný seminár. 

Aktivity na pomoc cvičným učiteľom 

1. Seminár pre učiteľov fakultných materských škôl pred priebežnou
pedagogickou praxou študentov zamerané na písanie príprav.

 

Aktivity podporujúce výmenu pedagogických skúseností

1. Výmenné poznávacie návštevy v materských školách na Slovensku.

2. Študijno-poznávacie návštevy v zahraničí (podľa Plánu činnosti SV
OMEP).

Aktivity zamerané na získavanie a výmenu aktuálnych
i n f o r m á c i i z oblast i predškolskej pedagogiky
a pedagogického výskumu

1. Ak t í vna ú ča s ť na odbo r ný ch a vedeckých konferenciách
organizovaných Slovenským výborom OMEP; Spoločnosťou pre
predškolskú výchovu; Raabe s.r.o.; Infra Slovakia s.r.o.; Pro
Solutions, s.r.o. a iné.

2. Novodobé príležitostí a ohrozenia rozvoja kvality predprimárneho
vzdelávania v Materskej škole a jej perspektívy – rozprava
a výmena (aj obhajoba) názorov odborníkov z prostredia
predprimárneho vzdelávania: učiteľky a učitelia MŠ, učitelia
kontinuálneho vzdelávania, vysokoškolskí učitelia, školské
inšpektorky.  



Aktivity  smerom k deťom v materských školách

1. Organizovať v materských školách Prešovského kraja celoškolské
oslavami pamätných dní:

 2.  4. Medzinárodný deň detskej knihy
10. 5. Svetový deň – pohybom k zdraviu
28. 5.  Deň hier v materskej škole
1.–7. 10.   Svetový týždeň výživy

15. 10. Svetový deň umývania rúk mydlom

Aktivity zamerané na verejné prezentovanie detskej
tvorivosti detí materských škôl 

1. Aktivizovať členov k usporiadaniu podujatí, ktorými by sa deti
predškolského veku predstavili  širokej verejnosti. 

2. Zapojiť sa do Dňa materských škôl na Slovensku tvorbou viedoKlipu,
a pochodom v obci, v meste.

3. Hrou oslávte Deň materských škôl – zapojiť rodičov do spoločných
hier s deťmi.

Aktivity vnútri RS OMEP

1. Rozširovať členskú základňu.
2. Zasadnutia RS OMEP Prešov uskutočňovať aj v iných mestách

Prešovského kraja.


