
ATASKAITA 

Apie dalyvavimą COST IS1406 Vaikų sakytinės kalbos įgūdžių gerinimas Europoje: 

bendradarbiaujant orientuotis į intervenciją kalbos sutrikimą turintiems vaikams narių susitikime 

2015 10 29–30 Newcastle, Didžioji Britanija  

 

Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių kalbos katedros 

darbuotojai, Veiklos valdymo komiteto narė prof. I. Dabašinskienė ir komiteto narį pavaduojanti 

atstovė  doktorantė E. Krivickaitė, dalyvavo antrajame veiklos IS1406 Vaikų sakytinės kalbos 

įgūdžių gerinimas Europoje: bendradarbiaujant orientuotis į intervenciją kalbos sutrikimą 

turintiems vaikams narių susitikime.  

Dalyvavimo veiklos susitikime ataskaita: 

2015 10 29   

Pirmąją dieną veiklos susitikimas pradėtas Veiklos pirmininko prof. James Law sveikinimo žodžiu. 

Po sveikinimo žodžio trys Veiklos darbo grupės pristatė jau atliktus ir planuojamus tolimesnius 

darbus: 

 WG1 grupės  ateinančių metų planą pristatė David Saldana ir Carol-Anne Murpy. 

 Wg2 grupės atstovės Ellen Gerrits ir Cristina McKean pristatė visiems Veiklos nariams 

siųstos anketos (apie kiekvienoje šalyje atsakingų institucijų ir jų darbuotojų pagalbą 

vaikams, turintiems kalbos sutrikimą) rezultatus, aptarti galimi anketos keitimai.  

 WG3 grupės atstovės Seyhun Topbas ir Elin Thoradpttotir aptarė anketos, dalintos tik  WG3 

grupės nariams, rezultatus ir tolimesnius šios grupės darbus. 

Po pietų WG1 grupė dirbo atskirai, WG2 ir WG3 grupės dirbo kartu. Planuota, kad prof. 

I. Dabašinskienė ir E. Krivickaitė dalyvaus WG1 darbo grupės veikloje, tačiau po rytino grupių 

veiklos pristatymo narės prisijungė prie WG2 ir WG3 grupių. Popietiniame WG2 ir WG3 grupių 

susitikime pranešimus skaitė Suomijos (Sari Kaunnari), Turkijos (Seyhun Topbas), Islandijos (Elin 

Thordardottir), Portugalijos (Clara Countinho), Pietų Afrikos (Frenette Southhood) atstovės. 

 

2015 10 30 

Antroji susitikimo diena prasidėjo darbu kiekvienoje grupėje atskirai.  Prof. I. Dabašinskienė 

dalyvavo WG2 grupės, o E. Krivickaitė WG3 sekcijose. Planuota tolimesnė darbo grupių veikla: 



koreguoti anketas, iki kito Veiklos susitikimo atlikti pilotinius anketavimus ir pristatyti gautus 

rezultatus. 

Po pietų vyko Komiteto narių susitikimas, kuriame aptartas kito susitikimo biudžetas, nuspręsta 

vykdyti trumpalaikės (1–3 savaičių) stažuotes (konkursas dėl stažuočių vyko iki 20.11.2015), taip 

pat trumpalaikius  mokymus, kurie vyks Newcastle universitete, Didžiojoje Britanijoje (konkursas į 

mokymus vyko iki 18.11.2015). Mokymai finansuojami 9 asmenims, dar 6 asmenys gali dalyvauti 

be finansavimo.  

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

nuveikta. Akcentuota, kad svarbu išlaikyti ryšį tarp visų trijų darbo grupių veiklų.  

Komiteto susitikimo metu patvirtintas naujas Veiklos narys – Enkeleida Kapia (Albanija). 

Numatyta, kad kitas Veiklos susitikimas vyks Reikjavike, Islandijoje 2016 m. balandžio 6–9 

dienomis.  

  


