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2015 m. rugsėjo 29 – spalio 1 d. Kipro technologijos universitete (Cyprus University of 

Technology) vyko Veiklos IS1208 Collaboration of Aphasia Trialists Valdymo komiteto susitikimas ir 

darbo grupių susitikimai. Dr. Ingrida Balčiūnienė (Vytauto Didžiojo universitetas), Valdymo komiteto 

narė, dalyvavo šiose veiklose. 

 

Dalyvavimo Valdymo komitete ataskaita 

Pirmąją dieną vyko Valdymo komiteto (MC) susitikimas. Jo metu pirmiausia buvo patvirtinta 

susitikimo darbotvarkė ir apžvelgtas praėjusio susitikimo protokolas.  

Veiklos vadovė prof. M. Brady (JK), laikydamasi darbotvarkės, pristatė ir pakomentavo: 

 galimybę įtraukti į darbo grupes naujus narius; 

 Veiklos tinklalapio (www.aphasiatrialist.org) atnaujinimus, naujai pateiktą medžiagą, tinklalapio 

populiarumą, lankytojų skaičių ir įvairovę; 

 naujo papildomo projekto RELEASE paraiškos rengimą (koord. National Institute for Health 

Research, JK); 

 tarptautinių projekto vertintojų-ekspertų išvadas apie Veiklą; 

 Veiklos organizuotos konferencijos (2015 m. kovo 6 d. Londonas) dalyvių skaičių ir pranešimų 

įvairovę; 

 Veiklos biudžetą ir jo panaudojimą 2015-2016 m.; 

ESR koordinatorė dr. R. Grimma (Malta) pristatė 2015 m. organizuotos vasaros mokyklos ICF and 

Aphasia Research veiklą: programą, dalyvius, paskaitų ir praktinių veiklų temas. Supažindino su kitos 

(2016 m.) vasaros mokyklos Statistical Methods in Aphasia Research tematika ir tikslais, pristatė būsimus 

dėstytojus, registravimosi į vasaros mokyklą taisykles. 

STSM koordinatorius dr. S. Filipovic (UK) perskaitė dalyvavimo STSM ataskaitą: išvardijo STSM 

temas, datas, skirtas paramos sumas, paprašė populiarinti ir skleisti informaciją jauniesiems mokslininkams. 

Sklaidos koordinatorius dr. K. Grohmann (Kipras) apžvelgė sklaidos veiklas. 

Tolesnė susitikimo darbotvarkė buvo skirta atskirtų Veiklos darbo grupių pristatymams. 



 WG1 koordinatorė dr. M. Ali pristatė Veiklos tinklalapio dizaino pokyčius. 

 WG2 koordinatorė prof. S. Varlokosta pristatė afazijos diagnostinių testų vertimo ir adaptavimo 

nacionalinėms kalboms darbus. 

 WG3 koordinatorė prof. A. Ch. Laska pristatė afazijos korekcijos metodikų adaptavimo 

nacionalinėms kalbos darbus. 

 WG4 koordinatorė prof. E. Wisch-Brink apibendrino nacionalinius klinikinius tyrimus, susijusius 

su afazijos reabilitacijos galimybėmis. 

 WG5 koordinatorė prof. M. Cruice pristatė socialinės integracijos ir afaziją patyrusių asmenų 

grąžinimo į darbo rinką ypatumus skirtingose ES šalyse. 

Susitikimo pabaiga buvo skirta 2015–2016 m. veiklos planavimui. Aptartas būsimų Valdymo 

komiteto ir darbo grupių susitikimų organizavimas, biudžeto paskirstymas. 

Suplanuota: 

 1 Valdymo komiteto (MC) susitikimas (2016 m. vasario mėn. Suomija); 

 1 darbo grupių (WG) susitikimas (2016 m. vasario mėn. Suomija); 

 1 vasaros mokykla (2016 m. balandžio mėn. Malta). 

 

Dalyvavimo darbo grupėje ataskaita 

Antrąją dieną vyko keturių darbo grupių (WG) posėdžiai: 

 WG2 Afazijos diagnostika ir korekcija (vad. S. Varlokosta) 

 WG3 Afazijos korekcijos prognozė ir ją lemiantys veiksniai (vad. E. Visch-Brink) 

 WG4 Reabilitacijos efektyvumas (vad. A. Ch. Laska) 

 WG5 Socialinė aplinka ir reintegracija (vad. M. Cruice) 

Dr. I. Balčiūnienė nuo pat Veiklos pradžios dalyvauja antrosios darbo grupės (WG2 Assessment and 

Outcomes / Afazijos diagnostika ir korekcija), skirtos afazijos diagnostikos priemonių kūrimui, veikloje. Šio 

susitikimo metu aptartas tolesnis afazijos diagnostinių testų vertimas ir adaptavimas nacionalinėms 

kalboms. Kadangi ankstesnio darbo grupės susitikimo metu buvo nuspręsta atsisakyti Token Test 

adaptavimo ir susitelkti ties CAT (Swinburn et al.) testo vertimu ir adaptavimu nacionalinėms kalboms, 

aptarti esminiai šios užduoties klausimai: kultūrinis ir kalbinis tinkamumas / pritaikomumas, galimybė 

papildyti vaizdinius stimulus naujais piešiniais, būtinybė patikrinti teste esančių žodžių reikšmės skaidrumą 

(angl. imageability) ir vartosenos dažnumą (angl. frequency) apklausiant po 20 kiekvienos kalbos 

respondentų (suaugusiųjų ir senjorų, neturinčių jokių sveikatos sutrikimų) 
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