SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEJ SEKCIE OMEP KOŠICE ZA ROK 2008

1. Zloženie predsedníctva RS:
Predseda: PhDr. Jarmila Sobotová
Tajomník: Mgr. Alena Kupková
Pokladník: Mgr. Silvia Bošnovičová
2. Počet členov:
Počet stálych členov v roku 2007 bol 80, v roku 2008 sa prihlásilo 6 nových. Spolu má
RS OMEP Košice 86 členov.
3. Aktivity:
1. Aktívna účasť na európskej konferencii OMEP v Bratislave v apríli 2008 –
prednáška Vytváranie inkluzívneho prostredia v materskej škole pre deti
s intelektovým nadaním (Making inclusive educational environment in
kndergarten for intelectually telented) (Teplicová-Sobotová).
2. Účasť na konferencii OMEP v Prešove v dňoch 10.-11.10. 2008 – účasť na
diskusii pri okrúhlom stole, zameranej na cieľ poukázať na dôleţitosť
súčasných aspektov predprimárnej edukácie vo vzťahu k budúcim
perspektívam,
na
základe
teoretických
a empirických
poznatkov
a aktuálnych legislatívnych zmien v danej oblasti.
4. Aktivity vnútri RS OMEP:
1.

RS OMEP Košice zorganizoval 23.10.2008 v súlade s úlohou v POP MŠ SR
a Národného programu prevencie obezity seminár Pohybové činnosti
v projekte materskej školy a prevencie obezity, určený všetkým
pedagogickým pracovníčkam z materských škôl v Košiciach. Cieľom bolo
získať poznatky o implementácii pohybových aktivít do projektov škôl
v súvislosti so Štátnym vzdelávacím programom ako aj vstup a praktické
návody na realizáciu pohybu, cvičení s deťmi v MŠ ako prevencia obezity.
Lektorky – Doc. PhDr. Dvořáková Hana CSc. z Pedagogickej fakulty KU
v Prahe a MUDr. Paltová Jarmila – telovýchovná lekárka Košice.

2. Členky RS OMEP Košice spracovali metodiku Predškolská príprava detí v MŠ
a rodine. Súčasne je v štádiu konečného schválenia konkurznou komisiou.
Metodika bude súčasťou kvalitného plnenia úloh ISCED 0 v praxi
3. Členky RS OMEP Košice prispievajú aj do odborných časopisov príspevkami,
ktoré dávajú návod na riešenie aktuálnych problémov, súvisiacich
s reformou školstva v SR.
4. Členky RS OMEP Košice prezentovali environmentálne aktivity v MŠ na
Veľtrhu environmentálnych aktivít v dňoch 2.- 4.10.2008 v Stredisku
environmentálnej výchovy SAŢP Drieňok – Teplý vrch.
5. Podporovali sme vzdelávanie pedagogických zamestnancov napr. účasťou
na ponúkaných vzdelávacích aktivitách, sprostredkovaním aktivít, výmenou

skúsenosti, vzájomnými konzultáciami aj k tvorbe školského vzdelávacieho
programu pre materské školy.
Zapísala: Mgr. Alena Kupková, tajomníčka RS OMEP Košice

