Správa o činnosti RS OMEP Prešov
za rok 2017
V Slovenskom výbore OMEP aktívne pracujú dve členky regionálnej
sekcie:
PaedDr. Monika Miňová, PhD. – predseda SV OMEP
Mgr. Gabriela Minčáková – hospodár SV OMEP
Členská základňa tvorila v roku 2017 v RS OMEP Prešov 40 členov.
Aktivity predkladané v pláne činnosti na rok 2017 boli plnené priebežne.
1. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať edukačnú činnosť
v materských školách
Stretnutie učiteliek materských škôl k projektom realizovaných v rámci
environmentálnej výchovy.
2. Aktivity, ktorých cieľom je ďalšie vzdelávanie
Stretnutie cvičných učiteliek materských škôl k vedeniu praxí. Seminár
v materskej škole zameraný na
Komunikáciu v materskej škole pod
vedením PaedDr. Moniky Miňovej, PhD. Účasť na workshopoch v rámci
konferencii SV OMEP a SPV.
3. Aktivity družobné
Jednotlivé MŠ v mestách patriacich do RS OMEP PO nadviazali družbu
a spoluprácu s M Š v Poľsku, Maďarsku, na Ukrajine a v Česku.
V niektorých materských školách privítali aj návštevy zo spomínaných
materských škôl. Členky RS OMEP sa zúčastnili študijno-poznávacieho
zájazdu do Krakova.
4. Aktivity zamerané na získavanie informácii, poznatkov
Aktívna účasť na konferencii Spoločnosti pre predškolskú výchovu konanej
v Liptovskom Mikuláši a v Banskej Bystrici, na konferencii SV OMEP
v Košiciach, Prosolutions, s. r. o. v Starom Smokovci, Infra, s.r.o.
v Bratislave a Raabe, s.r.o. v Košiciach a na Seneckých jazerách.
5. Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku
V jednotlivých mestách RS OMEP PO, prebiehali rôzne aktivity s deťmi,
ktorých organizátormi boli aj členky OMEP. V Prešove patrila medzi
najväčšie podujatia celoslovenská prehliadka DVT Svet okolo nás v máji
2017.
6. Aktivity smerom k verejnosti
Už tradične pripravovali jednotlivé inštitúcie v každom meste podujatia, na
ktorých mali možnosť prezentovať svoju prácu aj učiteľky s deťmi MŠ.
K aktivitám pre verejnosť patrila aj už spomínaná prehliadka DVT Svet
okolo nás v priestoroch OÚ v Prešove.

7. Aktivity vnútri RS OMEP
V roku 2017 sa pre nedostatok príležitostí a množstvo aktivít, podujatí
a konferencií sa uskutočnilo jedno zasadnutie RS OMEP. Napriek tomu sa
členovia RS stretávali veľmi často na už spomínaných vzdelávacích
podujatiach a cez emailové kontakty.

