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A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
küldetése
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Szlovákiában élő magyar nemzeti
közösség művelődéséért felelősséget vállaló civil szakmai szervezet. Célja az
anyanyelvű nevelést, oktatást, szakképzést, felnőttképzést és élethosszig tartó
tanulást biztosító intézményrendszer megóvása és fejlesztése, valamint a magyar
pedagógusok és oktatásügyi dolgozók érdekvédelme, munkájuk és szakmai
fejlődésük támogatása, segítése.

A Szlovákiai Magyar Pedagóguok Szövetsége
stratégiai programja a 2018-2022-es időszakra
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) 2018-2022es időszakra vonatkozó stratégiai programja hat területen jelöli ki a szervezet
középtávú céljait:
I. Cselekvő részvétel a szlovákiai magyar nemzeti közösség társadalmi életében
II. Szlovákia oktatási rendszere, s az ennek szerves részét képező magyar nevelésioktatási intézményrendszer védelme és fejlesztése
III. A magyar nevelési-oktatási intézmények munkájának segítése
IV. A magyar pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása
V. A magyar tanulók és diákok művelődési lehetőségeinek a bővítése
VI. Az SZMPSZ szervezetfejlesztése

I.
Cselekvő részvétel a szlovákiai magyar nemzeti közösség
művelődésében és társadalmi életében
Stratégiai célok:
I.1. A szlovákiai magyar közösség érdekvédelme, a kollektív cselekvés erősítése
I.2. A nyelvhasználati jogok védelme és a lehetőségek bővítése
I.3. Cselekvő részvétel az egységes magyar művelődés és a társadalmi-közélet
formálásában
I.4. Helyi közösségek építése, kistérségi együttműködések ösztönzése és
támogatása
I.5. Együttműködés a Kárpát-medencei magyar oktatáspolitika formálásában és
megvalósulásában
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II.
Szlovákia oktatási rendszere, s az ennek szerves részét képező magyar
nevelési-oktatási intézményrendszer védelme és fejlesztése
Stratégiai célok:
II.1. Szlovákia oktatási rendszere fejlesztésének segítése, a magyar oktatást
támogató intézményi háttér kialakítása a mindenkori lehetőségek arányában
II.2. A szlovákiai magyar iskolahálózat alakításának, fejlesztésének és a regionális
oktatástervezés szakmai segítése
II.3. A szlovákiai magyar oktatásügy önigazgatási rendszere kiépítésének ösztönzése
és szakmai segítése
II.4. A szlovákiai magyar oktatás és intézményhálózat fejlesztéséhez szükséges hazai
és anyaországi erőforrások kihasználása és bővítése

III.
A magyar nevelési-oktatási intézmények munkájának segítése
Stratégiai célok:
III.1. Az intézményi innovációk ösztönzése és szakmai támogatása, az intézmények
közötti együttműködések szorgalmazása, a jó gyakorlatok terjesztése
III.2. Együttműködés a szlovákiai magyar nevelési-oktatási intézmények sajátos
nevelési-oktatási tartalmainak kidolgozásában
III.3. Vezetés- és szervezetfejlesztés, az intézményvezetők segítése
III.4. A fenntartók számára szakmai háttér, tanácsadás biztosítása
III.5. Az intézmények forrásbővítésének segítése

IV.
A magyar pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása
Stratégiai célok:
IV.1. A pedagógusmunka általános szakmai érdekvédelme különös tekintettel a
magyar pedagógusok sajátos érdekeinek képviseletére
IV.2. A magyar pedagógusok szakmai fejlődését szolgáló lehetőségek és kínálatok
bővítése, gazdagítása
IV.3. A pedagógusok közti szakmai párbeszéd, tapasztalat- és információcsere
lehetőségeinek és formáinak bővítése, az együttműködés koordinálása
IV.4. A felvidéki magyar pedagógusok bekapcsolása a hazai és Kárpát-medencei
szakmai életbe
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V.
A magyar tanulók és diákok művelődési lehetőségeinek a bővítése
Stratégiai célok:
V.1. A tehetséggondozás segítése és támogatása
V.2. A tanulás, ismeretszerzés, művelődés lehetőségeinek a bővítése
V.3. A továbbtanulás és pályaválasztás segítése
V.4. Tanulmányutak, iskolai kirándulások, csereprogramok szervezésének segítése
V.5. Ösztöndíjpályázatok lebonyolítása, támogatások, adományok közvetítése

VI.
Az SZMPSZ szervezetfejlesztése
Stratégiai célok:
VI.1. Az eredményes és hatékony munkát támogató szervezeti struktúra, irányítási
rendszer és információs rendszer kiépítése, a munkafeladatok ellátásának
rugalmas koordinálása
VI.2. A szervezeti élet élénkítése, a helyi, területi, regionális és országos szervek közti
kapcsolatok és együttműködések körének bővítése és minőségének növelése
VI.3. A szervezet döntéseinek és működésének decentralizálása, a regionális szintű
tevékenységek bővítése
VI.4. A Szövetség külső kapcsolatainak a megtartása és bővítése, a szakmai
kapcsolatok és együttműködések megerősítése
VI.5. A Szövetség működéséhez és szakmai tevékenységéhez szükséges források
biztosítása, a költséghatékonyság folyamatos javítása

Zárórész
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Programja a Szlovákiában élő magyar
nemzeti közösség oktatásügyének megóvását és fejlesztését szolgálja. Lehetőséget és
teret biztosít tagságának, minden magyar pedagógusnak és oktatásügyi dolgozónak,
hogy rátermettségéhez, erejéhez, érdeklődéséhez és igényeihez mérten kivegye
részét ebből a munkából, közösségünk megmaradása és épülése érdekében.
A jelen Programban lefektetett stratégiai célok eredményes és hatékony
teljesülésének (egyik) fontos alapfeltétele, hogy a Szövetség helyi, területi és
országos szervei és szervezetei az évenkénti tervező és értékelő munkájukat e
Program alapján és mentén végezzék.
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