
Služby poskytované NIVaMom 
sú v súlade s hodnotami:

- demokracie,
- európskeho humanizmu,
- európskej pridanej hodnoty,
- interkultúrneho rozmeru,
- expertnosti (odbornosti),
- otvorenosti a transparentnosti,
- rešpektu a spolupráce,
- dostupnosti,
- spoľahlivosti a zodpovednosti,
- flexibility, tvorivosti a kritického myslenia,
- modernizácie 
  (digitalizácie a informatizácie).

VÍZIA POSLANIE HODNOTY PRINCÍPY

Naplniť ciele kurikulárnej reformy 
základného vzdelávania a zabezpečiť jej 
implementáciu do praxe vrátane 
zavedenia nových foriem a zmien 
do existujúceho systému monitorovania 
a hodnotenia kvality výchovy 
a vzdelávania.
 
Vytvoriť optimálne podmienky na aktívny 
profesijný rozvoj PZ a OZ s cieľom 
podporovať ich odborný potenciál 
na zabezpečenie implementácie zmien 
obsahu a foriem vzdelávania a hodnotenia 
do školskej praxe.

Vytvoriť podmienky a príležitosti 
na posilnenie a rozvoj digitálnych 
zručností PZ a OZ potrebných na digitálnu 
transformáciu a metodicky podporiť 
digitalizáciu škôl, školských zariadení 
a zariadení sociálnej pomoci.

Budovať efektívny systém podpory 
inklúzie vo formálnom i neformálnom 
vzdelávaní.
 
Podporiť školy, školské zariadenia 
a zariadenia sociálnej pomoci 
pri budovaní systému učiacej sa 
organizácie v súlade s hodnotami 
demokracie, participácie a aktívneho 
občianstva vo výchove a vzdelávaní. 

Podporiť rozvoj mládežníckej politiky 
na národnej, regionálnej a miestnej úrovni 
zavádzaním nových trendov pri práci 
s mládežou.

Budovať sieť profesionálnych 
regionálnych, národných a nadnárodných 
partnerstiev.

Vytvoriť systém na podporu synergie 
internacionalizácie v oblasti profesijného 
rozvoja PZ a OZ a práce s mládežou.

Vytvoriť odborné a organizačné 
podmienky na podporu duševnej imunity 
a odolnosti PZ a OZ 
(kabinety duševného zdravia).

Profesionálny, odborný a etický prístup 
pri vzdelávacích, poradenských a ďalších 
službách poskytovaných cieľovým 
skupinám.

Otvorenosť, transparentnosť 
poskytovaných služieb a procesov 
riadenia organizácie a hospodárenia 
s financiami.

Rešpekt a spolupráca s partnermi 
(aktérmi) – jednotlivcami a inštitúciami 
pôsobiacimi vo výchove a vzdelávaní na 
Slovensku a v zahraničí.

Dostupnosť ponuky vzdelávacích služieb 
v rámci regiónov a jej prispôsobenie 
špecifickým potrebám cieľových skupín.

Objektívnosť pri hodnotení a monitorovaní 
kvality výchovy a vzdelávania.

Spoľahlivosť a zodpovednosť v prístupe 
k pracovným úlohám a k jednotlivým 
cieľovým skupinám.

Flexibilné reagovanie na zmeny a inovácie 
vo výchove a vzdelávaní.
 
Tvorivosť a kritické myslenie pri riešení 
odborných problémov aj v poskytovaných 
službách.

Digitalizácia a informatizácia – 
uplatňovanie moderných vzdelávacích 
technológií v rámci poskytovaných služieb 
aj pri komunikácii s cieľovými skupinami.

Sme moderná rezortná inštitúcia 
so spoločenskou zodpovednosťou 
za podporu aktérov ( jednotlivcov 
a organizácie) formálneho a neformálneho 
vzdelávania aj informálneho učenia sa 
na Slovensku, ktorí si uplatňujú právo 
na primeranú odbornú podporu 
a pomoc pri osvojovaní, udržiavaní, 
rozvíjaní a  skvalitňovaní profesijných 
spôsobilostí.
 
Plníme úlohy MŠVVaŠ SR najmä v oblasti 
predprimárneho vzdelávania, základného 
vzdelávania a stredného vzdelávania, 
špeciálneho vzdelávania a inkluzívneho 
vzdelávania, základného umeleckého 
vzdelávania, jazykového vzdelávania 
a záujmového vzdelávania, v oblasti 
podpory profesijného rozvoja 
pedagogických zamestnancov (PZ) 
a odborných zamestnancov (OZ), v oblasti 
celoživotného vzdelávania a v oblasti 
práce s mládežou.

Prostredníctvom krajských pracovísk
na území celej SR zabezpečujeme
systémovo fungujúcu podporu
profesijného rozvoja PZ a OZ a práce
s mládežou, ktorá reaguje na regionálne
špecifiká a aktuálne priority štátnej politiky.

Spoločne s inými partnerskými 
organizáciami kooperujeme 
pri modernizácii systému formálneho 
a neformálneho vzdelávania na Slovensku.

Ako verejná organizácia hospodárime 
s verejnými zdrojmi (štátny rozpočet), 
inými druhmi prostriedkov z finančných 
mechanizmov a príspevkami získanými 
vlastnou činnosťou, podľa zákona, 
hospodárne a efektívne, skladáme účty 
zo svojej činnosti zriaďovateľovi 
a verejnosti. 

STRATEGICKÉ CIELE

Našou víziou je moderný, kvalitný, 
inkluzívny systém formálnej a neformálnej 
výchovy a vzdelávania v Slovenskej 
republike.

NIVaM je národným lídrom v expertíze 
na otázky výchovy a vzdelávania – 
je výskumnou, kurikulárnou, odbornou, 
metodickou, poradenskou a vzdelávacou 
inštitúciou.

NIVaM ako verejná, rezortná organizácia 
napĺňa víziu moderného formálneho 
a neformálneho vzdelávania na Slovensku 
odbornou podporou jeho aktérov – 
jednotlivcov a organizácií 
(ďalej aj cieľové skupiny), aby boli 
spôsobilí poskytovať kvalitné výchovné 
a vzdelávacie služby. 

NIVaM s využitím moderných učebných 
stratégií a technológií poskytuje podporu 
cieľovým skupinám aktérov vo výchove 
a vzdelávaní, pričom zohľadňuje 
špecifická ich učebných potrieb. 

NIVaM kooperuje s ďalšími partnermi, 
ktorí poskytujú vzdelávacie služby deťom, 
žiakom, mládeži a dospelým.
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