RS OMEP Bratislava a okolie

Správa o činnosti za rok 2021

Regionálna sekcia Bratislava a okolie pracovala v roku 2021 v nasledovnom zložení:
Ing. Katarína Koledová - predseda
Nora Gregušová- hospodár
Gabriela Domeová- tajomník
Vzhľadom na to, že počas roka 2021 bola celosvetová pandémia COVID-19, nebolo možné v plnej
miere realizovať plán činnosti.
Všetky stretnutia sa preniesli do online priestoru, prípadne boli realizované iba v rámci materských
škôl bez možnosti stretávať sa a organizovať spoločné aktivity.
V online priestore sa konali konferencie, semináre a webináre, na ktorých sa naše členky zúčastňovali.
Nakoľko od septembra 2021 nastali legislatívne zmeny v súvislosti s povinnou školskou dochádzkou,
prebiehalo počas roka veľa školení, seminárov a webinárov na tému povinné predprimárne
vzdelávanie v praxi, prehľad zmien v aktuálnej školskej praxi a podobne.
Webináre, ktorých sa naše členky zúčastnili, boli na dané témy:
Školská zrelosť
Inklúzia v materskej škole
Profesijný rozvoj učiteľa
Riadenie zmeny a inovácie v materskej škole
Hodnotenie pedagogických zamestnancov
Ciele a obsah povinného predprimárneho vzdelávania
Kreatívne čítanie pre najmenších
Predškolák v povinnom predprimárnom vzdelávaní

Na medzinárodnej úrovni sa konali virtuálne konferencie a zasadania predsedníctva OMEP a to
Európska konferencia OMEP dňa 23.6.2021. na virtuálnom stretnutí sa zúčastnilo 21 krajín Európy a
Slovensko zastupovala Katarína Koledová a Jarmila Kreskóciová

Virtuálna svetová konferencia OMEP a zasadanie predsedníctva sa konala 28.8.2021 a Slovensko na
nej zastupovala Katarína Koledová a Jarmila Kreskóciová.
Pred zasadaním svetového výboru OMEP sa dňa 26.8.2021 konalo európske stretnutie otázok a
odpovedí , týkajúcich sa agendy na svetové zasadanie.
Koncom roka 2021 bol zahájený termín na zasielanie príspevkov na Svetovú konferenciu, ktorá by
sa mala konať v lete 2022 v Grécku, v Aténach.
Na regionálnej úrovni jednotlivé materské školy v rámci svojich možností realizovali mnoho aktivít,
ktoré podporovali rôzne sviatky a pamätné dni, zamerali sa najmä na oslavy Dňa materských škôl na
Slovensku v novembri 2021.
Konkrétne aktivity boli rôzne, napríklad oboznámenie s týmto sviatkom širšiu verejnosť, rodičov a
aj ostatných, sviatočný deň s deťmi, detské oslavy a výtvarné prehliadky. Deti vytvorili darčeky s
tematikou Dňa materských škôl , ktoré na vychádzke rozniesli do všetkých domov v okolí materskej
školy.
Pre rodičov sme pripravili tematickú stránku s priblížením Dňa materských škôl a s aktivitami, ktoré
sme pre deti pripravili.
Skvalitňovanie riadiacej práce prebiehalo v online priestore okrem účasti na seminároch a školeniach
aj výmenou skúseností medzi jednotlivými členkami a taktiež aj štúdiom zmien v legislatíve a nových
dostupných materiálov, usmernení a pokynov.

Bratislava, február 2022

Ing. Katarína Koledová

