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2014 m. gegužės 5–6 d. vykusiame COST Veiklos IS1208 Collaboration of Aphasia Trialists 

(CATs) trečiajame Valdymo komiteto (MC) narių ir antrajame darbo grupių (WG) narių 

susitikimuose Nicoje (Prancūzija) dalyvavo Valdymo komiteto narė dr. Ingrida Balčiūnienė 

(Vytauto Didžiojo universitetas). 

Pirmoji susitikimo diena (2014-05-05) buvo skirta darbui grupėse. Antrąją susitikimo dieną 

(2014-05-06) vyko Valdymo komiteto narių susitikimas ir tęsėsi darbas grupėse. 

 

Dalyvavimo Valdymo komitete ataskaita 

Valdymo komiteto narių susitikimui vadovavo Veiklos koordinatorė prof. Marian Brady. 

Susitikimo metu: 

1) patvirtintas praėjusio susitikimo (2013-09-12) protokolas ir esamo susitikimo darbotvarkė; 

2) aptartos Veiklos vykdymo ir biudžeto planavimo gairės; 

3) aptarta darbo grupių veikla, pasiekti rezultatai ir tolesnės gairės; 

4) aptartas trumpalaikių mokslinių stažuočių (STSM) vykdymas; 

5) apsvarstytos naujos dalyvių (kandidatų į Valdymo komiteto narius) paraiškos; 

6) aptarti pirmosios jaunųjų mokslininkų (ESR) mokyklos organizaciniai klausimai; 

7) aptarti Veiklos viešinimo būdai ir galimybės; 

8) suplanuoti tolesni Valdymo komiteto ir darbo grupių narių susitikimi. 

 

Dalyvavimo darbo grupėje ataskaita 

Iš viso darbas vykdytas penkiose grupėse:  

1) Veiklos interneto svetainės kūrimas ir administravimas (vad. M. Ali ir M. Leijten) 

2) Afazijos korekcija (vad. R. Bastiaanse ir S. Varlokosta) 

3) Afazijos korekcijos prognozė ir ją lemiantys veiksniai (vad. E. Visch-Brink ir M. Brady) 



4) Reabilitacijos efektyvumas (vad. A. Ch. Laska ir T. Kukkonen) 

5) Socialinė aplinka ir reintegracija (vad. L. R. Jensen ir E. Ahlsen) 

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

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

susitikimo metu aptartas dviejų afazijos diagnostinių testų (CAT (Swinburn et al.) ir Token Test) 

vertimas ir adaptavimas nacionalinėms kalboms. Kadangi nė vienas iš šių testų Lietuvoje iki šiol 

nebuvo naudotas, I. Balčiūnienė prisiėmė atsakomybę atlikti abiejų testų vertimą į lietuvių kalbą 

(Token Test – iki 2016 m., CAT – iki 2017 m.). Atliekant testų vertimo darbus, nuspręsta 

reguliariai konsultuotis su kitais darbo grupės nariais, supažindinti juos su vertimo metu kilusiais 

sunkumais ir bendrai ieškoti optimalių vertimo ir kalbinės / kultūrinės adaptacijos galimybių. 

Apsvarstyta galimybė organizuoti papildomą darbo grupės narių susitikimą, kurio metu būtų 

išsamiai aptariama testų vertimo į nacionalines kalbas problematika. 

 

 

 


