
ATASKAITA 

Apie dalyvavimą COST IS1406 Vaikų sakytinės kalbos įgūdžių gerinimas Europoje: 

bendradarbiaujant orientuotis į intervenciją kalbos sutrikimą turintiems vaikams narių susitikime 

2016 04 7–8 Reikjavikas, Islandija  

 

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių kalbos katedros doktorantė 

E. Krivickaitė (Veiklos komiteto narę prof. dr. I. Dabašinskienę pavaduojanti atstovė) dalyvavo 

trečiajame veiklos IS1406 Vaikų sakytinės kalbos įgūdžių gerinimas Europoje: bendradarbiaujant 

orientuotis į intervenciją kalbos sutrikimą turintiems vaikams narių susitikime.  

Dalyvavimo veiklos susitikime ataskaita: 

2016 04 07  (pirma COST IS0406 narių susitikimo diena) 

Pirmąją dieną susitikimas pradėtas 8:00 val. Veiklos pirmininko prof. James Law 

sveikinimo žodžiu. Po sveikinimo žodžio trys Veiklos darbo grupės pristatė jau atliktus ir 

planuojamus tolimesnius darbus.  

Taip pat aptartos trumpalaikės mokslinės stažuotės (angl. Short term Scientific Mission), 

Carol-Anne Murphy ir Naomi Buchmann pasidalino savo patirtimi apie dalyvavimą trumpalaikėje 

moksinėje stažuotėje.  

Taip pat aptartos trumpalaikų mokymų (angl. Training Schools) galimybės. Mila 

Vulchanova ir Kristine Jensen de Lopez  pristatė  dalyvavimo trumpalaikuose mokymuose patirtį. 

 

Po kavos pertraukėlės 10:30 prasidėjo darbas grupėse. E. Krivickaitė dalyvavo 3-čiosios 

darbo grupės sesijoje.  

Pirmiausia Seyhun Topbas ir Elin Thordardottir pristatė 11 šalių (tarp jų – ir Lietuvos) 

atsiųstų anketų susistemintus duomenis. Šia anketa siekiama išsiaiškinti, kiek žmonės žino apie 

kalbos sutrikimą. Po duomenų pristatymo vyko diskusija: kuriuos klausimus būtų galima 

patobulinti, kurie klausimai nesuteikia tokios informacijos, kokios tikėtasi. Taip pat nuspręsta 

pridėta dar keletą klausimų, kad duomenys būtų išsamesni. 

Po pietų pertraukos 13:00 prasidėjo antroji 3-čiosios darbo grupės sesija. Jos metu Rena 

Lyons pristatė pranešimą tema Identity and meaning making in children with primary speech and 

language impairments: insights from a qualitative study. Po pranešimo vyko diskusija.  



Po kavos pertraukėlės 15:30 vyko diskusija apie kokybinius tyrimus. Kelta mintis, kad 

reikėtų šia tema orgaizuoti mokymus Training school. Šios sesijos metu apie Training school patirtį 

Newcastle universitete pasakojo Zajdo Krisztina.  

 

2016 04 08 (antra COST IS0406 narių susitikimo diena) 

 

Antroji susitikimo diena prasidėjo darbu kiekvienoje grupėje atskirai (nuo 8:30). Aptarti 

tolimesni 3 darbo grupės planai: naujos anketos, jos pobūdis, galimi klausimai ir pan. Kiekvienos 

darbo grupėje dalyvaujančios šalies situacija mažumų ir kalbos sutrikimo klausimu.  

Po kavos pertraukėlės (10:30) sugrįžta prie diskusinių klausimų. Nuspręsta, kad kiekviena 

šalis surinks nacionaline kalba parašytus mokslinius darbus apie kalbos sutrikimą, jo prevenciją, 

socialinę, kultūrinę situaciją. 

 

Po pietų vyko Komiteto narių susitikimas, kuriame aptartas COST IS0406 biudžetas, taip 

pat pristatytas kitas Veiklos susitikimas Kipre, Limasol mieste 2016 m. rudenį. 

Susitikimo metu kiekvienos darbo grupės atstovai pateikė ataskaitą, kas šio susitikimo 

metu buvo nuveikta, taip pat ateities planus.  

 


