Správa o činnosti Regionálnej sekcie OMEP v Prešove za rok 2008
V roku 2008 pracovala regionálne sekcia OMEP v Prešove v tom isto zložení ako
v predchádzajúcom roku:
Predseda : Mgr. Monika Imrichová, Prešov
Tajomník : Mgr. Iveta Sokáčová, Humenné
Hospodár : Mgr. Eva Miklášová Prešov
V Slovenskom výbore aktívne pracujú tri členky regionálnej sekcie :
PaedDr Monika Miňová – predseda SV OMEP
Mgr. Miriam Čížová – tajomník SV OMEP
Mgr. Monika Imrichová – hospodár SV OMEP
Členská základňa tvorila v roku 2008 v RS OMEP Prešov 52 platiacich členov.
V roku 2008 zasadala regionálna sekcia štyri krát, posledné zasadnutie bolo
spojené s celoslovenskou konferenciou, ktorá sa konala v našom meste.
Práca RS OMEP v Prešove bola počas roka zameraná na aktívnu účasť na EK v
Bratislave, ako aj na prípravu celoslovenskej konferencie v Prešove, ktorá sa konala 10.
– 11. 10. 2008.
Do príprav sa zapojili členky RS OMEP zabezpečením darčekov, vlastnou
angažovanosťou pri príprave konferencie, svojou účasťou na nej, ako aj poskytnutím
priestorov materských škôl pre potreby lektorských tímov a účastníkov konferencie zo
Slovenska. Sprievodnou akciou konferencie, bol aj 11. ročník prehliadky DVT Svet okolo
nás, na ktorej prípravách sa taktiež podieľali členky RS OMEP. RS OMEP aj naďalej úzko
spolupracuje s fakultnými materskými školami
a zabezpečuje prax v predškolských
zariadeniach.
Naďalej sa stretávame s problémom nízkej účasti členiek RS OMEP na
zasadnutiach sekcie. Preto aj mnohé činnosti, ktoré sme si naplánovali na rok 2008
nemohli byť uskutočnené a realizované. V budúcom roku ostane naďalej prioritnou
snahou predsedníctva Regionálnej sekcia prilákať na zasadnutia viac aktívnych členov,
ktorí majú záujem nielen byť účastný, ale aj pracovať a aktívne sa podieľať na
podujatiach OMEP Slovensko.
Na poslednom zasadnutí sme sa zaoberali činnosťou jednotlivých členiek OMEP
v rámci vlastných miest, rozprávali sme, ktoré aktivity budeme v budúcom roku
podporovať, na čo zameriame svoju činnosť, pričom boli vyzvané aj ďalšie mestá
s vyššou účasťou v členskej základni na aktívnu prácu a prípravu podujatí.
Medzi nesplnené úlohy z tohto roku patrí nadviazanie spolupráce s družobným
mestom mesta Prešov v Poľsku Nowym Sončom.
RS OMEP Prešov sa aj v roku 2009 chce spolupodieľať na skvalitňovaní edukačného
procesu prispievaním a odovzdávaním svojich skúseností v periodikách zameraných na
predškolské vzdelávanie, publikovaním metodickým materiálov ,ako aj aktívnou účasťou
na všetkých konferenciách v rámci Slovenska, prípadne v zahraničí.
Zapísala Mgr. Monika Imrichová, predseda RS OMEP
V Prešove 8.1.2008

