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2013 m. gegužės 27–29 dienomis vykusioje COST Veiklos IS0804 „Language Impairment in a 

Multilingual Society: Linguistic Patterns and the Road to Assessment“ baigiamojoje 

konferencijoje ir valdymo komiteto bei darbo grupių susitikime Krokuvoje (Lenkija) dalyvavo 

Valdymo komiteto narė prof. dr. Ineta Dabašinskienė (VDU), vaduojanti valdymo komiteto narė 

dr. Ingrida Balčiūnienė (VDU) ir 3-osios darbo grupės narė doktorantė Eglė Krivickaitė (VDU). 

 

Pirmosios dvi dienos buvo skirtos baigiamajai konferencijai. Kviestinius pranešimus joje skaitė 

K. Kohnert (Minesotos universitetas, JAV) ir B. Zurer Pearson (Masačiuseto universitetas, JAV). 

Kitus pranešimus skaitė Veiklos darbo grupių vadovai ir nariai: šiuose pranešimuose buvo 

apžvelgiama darbo grupių veikla ir pasiekti rezultatai. Konferencijos metu du stendinius 

pranešimus (individualiai ir su bendraautoriais) pristatė dr. I. Balčiūnienė (Production and 

perception of narrative texts across languages and cultures: MAIN, Narrative language in 

Lithuanian TD and language-impaired children), vieną (kartu su bendraautoriais) – prof. dr. I. 

Dabašinskienė ir dokt. A. Kalninytė (Monolingual CLT results – a cross-linguistic comparison).  

 

Trečiąją susitikimo dieną vyko Veiklos Valdymo komiteto posėdis ir darbo grupių susitikimai. 

Esminiai klausimai svarstyti Valdymo komiteto posėdyje: 

- biudžeto planavimas ir ataskaita už 2013 m. lėšų panaudojimą; 

- trumpalaikių mokslinių išvykų (STSM) vykdymas 2012 ir 2013 m.; 

- rengiamos publikacijos ir moksliniai pranešimai Veiklos rezultatų pagrindu; 

- Veiklos metu sukurtų/adaptuotų kalbinių tekstų prieinamumas internete; 

- Veiklos ekspertinis įvertinimas ir ekspertizė; 



- Veiklos rezultatų sklaida.  
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