
Na konferencii budú zverejnené výsledky celoeurópskeho prieskumu zameraného na situáciu v bimodálno-
bilingválnom vzdelávaní na školách. Následne budú prezentované príklady dobrej praxe bilingválneho vzdelávania 
v Európe, koncepcie vzdelávania a k dispozícii budú materiály v hovorených a v posunkových jazykoch.
 
Konferencia je určená pre pedagógov, politikov a vedeckých pracovníkov pôsobiacich v oblasti bilingválneho 
vzdelávania sluchovo postihnutých.
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Registrácia účastníkov
Projekt De-Sign Bilingual
Bilingválne vzdelávanie v Európe – výsledky z celoeurópskeho zberu dát
Pauza 

Príklady dobrej praxe v bilingválnom vzdelávaní – výsledky z kvalitatívneho zisťovania
Obedová prestávka

Nástroje a materiály pre bilingválnu školskú prax – Teach-DeSign-Bilingual
Prehliadka výstupov Teach-DeSign-Bilingual – stanovištia prezentujúce novovyvinuté nástroje a materiály
(Prestávka na kávu)

Jazykové vzdelávanie v školách pre sluchovo postihnutých – výsledky ankety na školách  v Rakúsku, vo Švajčiarsku, 
na Slovensku a v Nemecku
Záver 

Miesto:
Univerzita Viedeň 

Fakulta informatiky 
Währingerstraße 29

1090 Viedeň, Rakúsko 

Rokovacie jazyky: nemčina, ÖGS 
(rakúsky posunkový jazyk), DGS 
(nemecký posunkový jazyk, DSGS 
(nemecký posunkový jazyk vo Švajčiarsku), 
angličtina a  IS (medzinárodné posunky)

Konferenčný poplatok zahŕňa konferenčné 
materiály a občerstvenie počas prestávky na kávu: 
Poplatok na jednu osobu  € 35,-

Registrácia: www.univie.ac.at/designbilingual/registration
Počet účastníkov je obmedzený, prosím, registrujte  
sa v dostatočnom časovom predstihu.

Registrácia je možná najneskôr do 1. júna 2016 a bude závislá aj od počtu obsadených miest.
V prípade, že sa následne odhlásite, registračný poplatok Vám budú vrátený len do 10. mája  2016.

Bezbariérovosť: 
Priestory, v ktorých sa organizuje konferencia, sú pre používateľov invalidných vozíkov absolútne bezbariérové. V sále je 
nainštalované  FM-zariadenie. Počas celého rokovania budú k dispozícii tlmočníci (pozri vyššie: Rokovacie jazyky).

www.univie.ac.at/designbilingual

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie. 
Vyhlásenie: Projekt reflektuje výhradne názory autorov 
projektu. Národná agentúra ani Európska komisia nie 
sú zodpovedné za akékoľvek použitie informácií 
obsiahnutých v tomto dokumente.


