OMEP – regionálna sekcii Bratislava a okolie
Plán činnosti na rok 2020
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 - spolupráca na projekte ESD ( Trvalo udržateľný
rozvoj) ktorý pokračuje v roku 2020 a prihlásené projekty budú mať možnosť
zapojiť sa do súťaže, kde víťaz získa ako cenu možnosť účasti na svetovej
konferencii a prezentácie projektu (zaslanie formulárov do 13.3.2020)
https://worldomep.org:452/index.php?hCode=ACTION_04_01_01
2)Celoslovenské aktivity –
2.1.Účasť na výročnej celoslovenskej konferencii
T: november 2020
Na jeseň sa uskutoční celoslovenská konferencia OMEP ku Dňu materských
škôl na Slovensku, ktorá sa bude konať v Nových Zámkoch a členky
regionálnej sekcie sa jej zúčastnia.
2.2. Oslava Dňa materských škôl
T: 4.11.2020
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. Následne bude zostavovaný zborník rôznych aktivít, ktoré
jednotlivé materské školy pripravili.
3)Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať výchovno-vzdelávaciu prácu
v MŠ
Dramatická výchova v praxi materských škôl
Na workshope bude prezentovaná dramatická výchova v praxi materskej školy
– členky
budú mať možnosť zúčastniť sa na workshope z dramatickej výchovy a taktiež
v diskusii si vymeniť praktické skúsenosti .
T: apríl 2020
Prednášky, semináre a worskshopy, na ktorých sa naše členky budú stretávať a
vzdelávať počas celého roka.
4) Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu
Účasť riadiacich zamestnancov na konferenciách, seminároch a prednáškach,

ktorých
tematika je úzko spojená s riadiacou prácou
T: celoročne
- výmena odborných skúseností z riadiacej činnosti riaditeliek na spoločných
stretnutiach ( organizované v spolupráci s Metodickým centrom BA)
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
 Návšteva novej materskej školy v Kitsee ( Rakúsko ) – najväčšia
materská škola v Burgenlande a Vianočných trhov na zámku SCHLOSSHOF
( Rakúsko) - december 2020
Rozvíjanie a upevňovanie partnerských kontaktov medzi jednotlivými
materskými školami,
výmena skúseností a poznatkov, vzájomné návštevy a iná družobná spolupráca
7) Aktivity vnútri OMEP-u

Zasadanie Predsedníctva OMEP Bratislava - február 2020 , september
2020 a december 2020

Členská schôdza OMEP Bratislava a okolie - február 2020 a september
2020
Aktualizácia databázy členov regiónu – aktualizovať a doplniť mailové
adresy na
Členskej schôdzi

Udržiavať kontakty členov počas celého roka

Bratislava, január 2020
Ing.Katarína Koledová
Predseda RS

