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3. A Magyar Cserkészszövetség működésének stratégiai területei,
prioritásai
A Magyar Cserkészszövetség ma Magyarország egyik legnagyobb és legjelentősebb
ifjúságnevelő szervezete. Ez a pozíció egyben felelősséget is jelent a szervezet számára, hogy
a szervezetben felhalmozott évszázados tudást, tapasztalatot megossza és terjessze a
társadalmi megújulás folyamatában. Ennek a felelősségvállalásnak konkrét megjelenése
tükröződik abban, hogy a cserkészmozgalom támogatása, a cserkészmozgalom működésének
elősegítése és biztosítása mellett, társadalmi felelősségvállalása részeként további szerepeket
vállal. A 2. és 3. stratégiai terület korábban nem volt jelen a szervezet működésében, ezek új
területekként kerülnek be.
Az Magyar Cserkészszövetség missziójának részeként, vállalt alapfeladatát a következő
stratégiai területeken kívánja elvégezni.

1. A magyar cserkészet (cserkészmozgalom) támogatása, képviselete, érdekeinek
képviselete
A magyar cserkészet, a cserkészmozgalom támogatása és képviselete továbbra is a
legfontosabb, azaz első számú stratégiai feladata a Magyar Cserkészszövetségnek. A Magyar
Cserkészszövetség számára a cserkészmozgalom és a mozgalom tagjai jelentik azt a
társadalmi, közösségi bázist, amelyből működése során tapasztalatot, tudást, ötleteket,
kezdeményezéseket nyerhet és ezen keresztül képes hozzájárulni a társadalmi jövőképében
megfogalmazottak eléréséhez. A mozgalom képviseletével és ezáltal a cserkészértékek
megjelenítésével jelentősen képes alakítani az ifjúságnevelés társadalmi folyamatait. A
Magyar Cserkészszövetség egyik legfontosabb érdeke, hogy a cserkészmozgalom minél
szélesebb társadalmi rétegeket érjen el, a vállalt értékek és a cserkészpedagógia minél
eredményesebb munkával eljusson a gyerekekhez, fiatalokhoz és rajtuk keresztül a
családokhoz. Ehhez kíván a Magyar Cserkészszövetség az 1. stratégiai prioritása mentén
támogatást nyújtani a cserkészmozgalom tagjainak, egységeinek kerületeken, csapatokon,
rajokon és őrsökön keresztül.

2. Közösségek létrejöttének támogatása, közösségek fejlesztése
A közösségek létrejöttének támogatása, közösségek fejlesztése egy új stratégiai területe a
Magyar Cserkészszövetségnek. A társadalmi felelősségvállalás részeként, a közösségi
nevelésben szerzett tapasztalatok és a közösségek létrehozásában és megtartásában kialakított
gyakorlatokat fontosnak tartjuk megosztani a társadalom azon részével is, amely nem a
cserkészmozgalmon belül képzeli el közösségi létformáit.
Évtizedek tapasztalata bizonyítja az őrsi, kisközösségi rendszer megtartó erejét, a benne lévők
erős kötődését és összetartozását. De ugyanilyen fontos a csapatok által megjelenített, az
értékrendhez való kötődést kifejező identitás, amely gyakran hosszú évtizedeken át képes
biztos alapot, kapcsolódást adni a benne tevékenykedőknek.
Cserkésznek lenni, fogadalmat tenni, nincs lehetősége minden fiatalnak. Gyakran a
cserkészmozgalom sincs felkészülve, hogy minden érdeklődő számára biztosítsa a csatlakozás
lehetőségét. Ugyanakkor meggyőződésünk szerint minden gyermeknek, fiatalnak szüksége
lenne arra az összetartozás élményre, arra a közösségi megtartó erőre, amelyet a cserkészet
biztosítani tud. Ennek érdekében a 2. stratégiai prioritás mentén a Magyar Cserkészszövetség
a maga eszközeivel, lehetőségeivel elősegíti közösségek létrejöttét, megosztja a
közösségfejlesztésben szerzett tapasztalatait, módszereit, eszközeit, támogatni kívánja a
cserkészmozgalmon kívül létrejövő közösségi kezdeményezéseket.

3. Pedagógiai innovációk létrehozása, innovációkban való közreműködés
További felelősségvállalásra ösztönzi a Magyar Cserkészszövetséget, hogy az ifjúságnevelés
terén rengeteg pedagógiai tapasztatot felhalmozott. Ezért a fontosnak tartja, hogy
közreműködjön pedagógiai innovációk létrehozásában, szintén egy új stratégiai
területként. Magyarországon a pedagógiai kultúra megújítására az elmúlt évtizedekben több
próbálkozás is történt. Ezek a több-kevesebb sikerrel jártak, azonban látható, hogy ez a
megújulási, megújítási folyamat ma is zajlik.
A Magyar Cserkészszövetség, mint az egyik legnagyobb ifjúságnevelő szervezet, az iskolai
oktatáson kívül szerzett nem formális pedagógiai tapasztalataival jelentős érték, tudás és
erőforrás birtokában van. A cserkészpedagógiai sajátosságai, mint például a cselekedve
tanulás, az élményszerzésen alapuló tanulás, a személyközpontúság, vagy éppen a kreatív,
vállalkozó személet jelenléte, olyan jellemzői ennek a pedagógiának, amelyekre a korszerű
oktatási rendszerek is törekszenek. Az egész napos iskola adta lehetőségek, vagy éppen a
szakképzés megújítása mind olyan lehetőségek, amelyek szinte vissza nem térő alkalomként
állnak a Magyar Cserkészszövetség előtt, hogy megossza, elérhetővé tegye saját pedagógiai
szemléletét, rendszerét. Ezt a lehetőséget felismerve a Magyar Cserkészszövetség a 3.
stratégiai prioritás mentén részt kíván venni, pedagógiai innovációk kidolgozásában,
elterjesztésében és példát mutat a maga eszközeinek használatára.

