Spolupráca partnerských inšpektorátov Slovenska a Čiernej Hory sa začala návštevou
p. Vesny Bulatović v Štátnej školskej inšpekcii v marci 2013 (na základe požiadania ju prijal
hlavný školský inšpektor Mgr. Jozef Javorek) a pobytom zástupcov ŠŠI Mgr. Jarmily
Braunovej a Mgr. Zuzany Lukačkovej v Podgorici v októbri 2013 prizvaných na expertnú
pomoc v oblasti externého hodnotenia kvality škôl, pokračovala priebežne výmenou
skúseností a pripomienkovaním odborných materiálov v oblasti evalvácie.
Cieľom študijného pobytu v Bratislave bolo poskytnúť kolegom z Čiernej Hory hlbší pohľad
do slovenského školského systému, získať praktické skúsenosti o implementácii školskej
politiky v slovenských školách a v školských zariadeniach, ako aj poskytnúť informácie
o prepojení činnosti rezortných inštitúcií zabezpečujúcich kvalitu vzdelávania na Slovensku.
Hostia mali možnosť diskutovať o aktuálnych problémoch v oblasti školstva aj s predsedom
a podpredsedom výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Mojmírom
Mamojkom a Ľubomírom Petrákom, na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR s generálnym riaditeľom sekcie regionálneho školstva Zdenkom Krajčírom a riaditeľom
odboru stredných škôl a jazykových škôl Igorom Gallusom. O činnosti Metodickopedagogického centra hostí informovali námestníčka generálneho riaditeľa centra Nataša
Sláviková, ako aj riaditeľ regionálneho centra Bratislava Peter Dubovan a jeho zástupkyňa
Mária Nogová.
Nosná odborná časť študijného pobytu hostí prebiehala na pôde Štátnej školskej inšpekcie so
zameraním na prezentáciu činnosti a ďalších zámerov Štátnej školskej inšpekcie, procesu
inšpekčnej činnosti i zberu a spracovania dát zo školskej inšpekcie. Delegácia Úradu pre
školstvo Čiernej Hory získala praktické skúsenosti návštevou Základnej školy na
Pankúchovej ulici v Petržalke, ktorá bola zapojená do národného projektu Štátnej školskej
inšpekcie Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy
a rozvoj školy, a aktívne pokračuje v sebahodnotení svojej práce inšpirovaná výstupmi
z projektu.
Vedenie Štátnej školskej inšpekcie dohodlo s delegáciou z Čiernej Hory ďalšiu formu
spolupráce a výmenu skúseností pri následnej návšteve skupiny inšpektorov z Čiernej Hory
v apríli 2014.

