Správa RS OMEP Nové Zámky za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017
Zloženie predsedníctva:
predseda: Bc. Andrea Lörincová
podpredseda: Katarína Krajčírová
tajomník: Mgr. Eva Cviková
hospodár: Bc. Zlatica Dekanová
Počet členov RS OMEP Nové Zámky: 108
A. Aktivity, ktorých cieľom bolo skvalitňovať výchovnovzdelávaciu prácu v materských školách








B.

krajské metodické stretnutie učiteliek MŠ – praktický seminár a metodická ukážka na
tému Včela zameraná na profiláciu vo výchovno-vzdelávacom procese – ZŠ s MŠ
Dolný Ohaj (22.5.2017),
odborno –metodický seminár: predstavenie projektu ZIPPYHO KAMARÁTI v oblasti
rozvíjania emocionálnej inteligencie – lektor Ligy za duševné zdravie Mgr. Mikuláš
Kevely a učiteľky materskej školy Ďorocká Nové Zámky (30.11.2017),
účasť na odborno – metodických seminároch usporiadaných MPC Nitra,
účasť členiek na workshope Nájdi si svoj rytmus a pohyb v Bratislave pod vedením
lektorky PaedDr. Alexandry Kuruc (18.10.2017).
Otvorené hodiny a workshopy pre pani učiteľky iných materských škôl, kedy mali
možnosť vidieť ako vlastne celý deň venovaný danej zeleninke prebieha a
pretransformuje sa do povedomia detí. Projekt „Zeleninkové šialenstvo“ je zameraný
na detskú obezitu a jej vplyv na samotný život detí. Ambasádorkou tohto projektu je
pani Jarka Kreškóciová Maňáková, a samotný projekt podlieha nadácii Jamieho
Oliviera. Cieľom projektu je poukázať na nebezpečenstvo stále viac narastajúcej
obezity detí a na nebezpečenstvo vzniku následných sprievodných chorôb s tým
spojených a tiež ponúknuť možnosť zdravšieho stravovania a životného štýlu
prostredníctvom návratu ku konzumácii zeleniny. Workshopy priebiehali počas roka v
termínoch 11.5, 6.6 a 12.9.2017 v Cirkevnej materskej škole sv. Filipa Neri v Nových
Zámkoch a boli sofistikovane zorganizované ambasádorkou a pani učiteľkami a v
neposlednom rade krásnou interakciou samotných detí.

Aktivity s deťmi a pre deti predškolského veku a smerom

k verejnosti






ukážky ľudový zvykov a tradícií na Veľkú noc a Vianoce v materských školách,
tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi na tému Veľká noc a Vianoce, Vianočné trhy,
vystúpenie detí pre seniorov v jednotlivých mestách a obciach k mesiacu Úcty
k starším,
pochod ku Dňu materských škôl v mestách a v obciach
zapojenie sa do súťaže v rámci Dňa materských škôl na Slovensku o „NAJklip
k Hymne DMŠ“ – Materská škola MDŽ Šurany: trieda Včielky a Mravčekovia,
TRIEDA VČIELKY sa na základe hlasovania umiestnila na 3. mieste

C. Aktivity, ktorých cieľom je skvalitňovať riadiacu prácu
 výmena odborných skúseností z riadiacej činnosti riaditeliek, ŠŠI a jej požiadavky
– september, november 2017,
 nová legislatíva a jej uplatňovanie v praxi materských škôl – informácie zasielané
emailom: predsedníčka SV OMEP PaedDr. Monika Miňová, PhD. a informácie
z MŠVVaŠ SR PhDr. Viera Hajdúková, PhD.
D. Aktivity, ktorých cieľom je ďalšie vzdelávanie
 získavanie nových informácií a poznatkov: účasť členiek na podujatiach
organizovaných SV OMEP,
 odborná konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti Dňa materských škôl na
Slovensku– Materská škola je pre všetky deti – 6.11.-7.11.2017 v Košiciach,
 odborná konferencia s medzinárodnou účasťou Matematika vo svete predškoláka
v Hornom Smokovci v dňoch 15.11. a 16.11.2017.
E. Aktivity družobné a študijné - poznávacie
 Prijatie pozvania RS OMEP Komárno na vzdelávací seminár v MŠ Eötvosova
Komárno pod vedením lektorky Barbory Kováčovej.
F. Aktivity vo vnútri RS OMEP



členské schôdze – január, marec, december 2017,
zasadnutie členov výboru – jún, november 2017.

H. Aktivity vyplývajúce zo Svetových dní
 oslava Dňa rodiny - vystúpenie detí a aktivity s rodičmi

V Nových Zámkoch 15.12.2017

Bc. Andrea Lörincová
Predsedníčka RS OMEP Nové Zámky

