V mene Centra pre výskum etnicity a kultúry by sme Vás radi pozvali na workshop s názvom
Komplexný inštrukčný program: dobrá prax v oblasti inkluzívneho vzdelávania
Komplexný inštrukčný program (KIP, z angl. Complex Instruction Program) je vzdelávací program,
ktorý vyvinuli v 70.tych rokoch na stanfordskej univerzite. V súčasnosti ho využívajú tisíce škôl na celom
svete, pričom úspechy s ním dosahujú aj na základnej škole v maďarskej dedine Hejökeresztúr. Tento
program umožňuje učiteľom efektívne pracovať s rozmanitými triedami a pomáha deťom so
špecifickými vzdelávacími potrebami plnohodnotnejšie sa zapojiť do výuky. Skúsenosti zo zahraničia
ukazujú, že zavedenie KIP do výuky vedie k zlepšeniu študijných výsledkov detí a k zvýšeniu ich
motivácie učiť sa. Komplexný inštrukčný program tak predstavuje jeden z prostriedkov na vytvorenie
inkluzívnejšieho prostredia v školských triedach.
CVEK realizoval v marci 2016 krátkodobý výskum na základnej škole v Hejökeresztúre, v rámci ktorého
identifikoval KIP ako príklad dobrej praxe v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Cieľom workshopu je
preto bližšie predstaviť tento program, ako aj hlavné výskumné závery. Naše pozvanie zároveň prijala
aj riaditeľka Magyar Progressive Institute Kornélia Magyar, ktorá na workshope porozpráva o
maďarskom KIP modeli v kontexte vzdelávania detí z menšinového prostredia.
Workshop sa bude konať v stredu 27. apríla 2016 od 10:00 hod na Univerzite J. Selyeho v Komárne
v miestnosti K009.
Workshop je určený pre súčasných i budúcich učiteľov, aktérov vzdelávania a odbornú verejnosť.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program workshopu
10:00 - 10:30 Zahájenie semináru, predstavenie účastníkov
10:30 - 11:00 Komplexný inštrukčný program a jeho implikácie pre inkluzívne vzdelávanie na Slovensku
(Ivana Rapošová, CVEK)
11:00 - 11:30 Praktické ukážky práce s KIP na základnej škole v Hejökeresztúre
(Katarína Medľová, CVEK)
11:30 - 12:00 Integrácia Rómov cez vzdelávanie v maďarskom kontexte
(Kornélia Magyar, Magyar Progressive Institute)
12:00-12:45 Prestávka s občerstvením
12:45 - 13:30 Vzdelávanie detí v rozmanitých triedach: tvorivá dielňa
13:30 - 14:00 Záverečná diskusia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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