COST Action IS1406: Ενισχύοντας τις γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών
σε όλη την Ευρώπη και όχι µόνο - µια συνεργασία µε επίκεντρο τις
παρεµβάσεις σε παιδιά µε δυσκολίες µάθησης της µητρικής τους γλώσσας

Δέκα βασικά χαρακτηριστικά του Action IS1406
1.

Τι είναι το Cost Action 1406;

Το Cost Action IS1406 είναι ένα ερευνητικό δίκτυο που καλύπτει την Ευρώπη και πέραν αυτής, εστιάζοντας σε παρεµβάσεις παιδιών
και νέων ηλικίας 0- 18 ετών µε γλωσσική δυσλειτουργία.
2.

Τι είναι η γλωσσική δυσλειτουργία;

Γλωσσική Δυσλειτουργία (ΓΔ) εµφανίζεται όταν οι γλωσσικές δεξιότητες του παιδιού κρίνονται σηµαντικά ελλιπείς σε σχέση µε εκείνα
τα παιδιά της ίδια ηλικίας. Η διάγνωση δίνεται συνήθως µε τη βοήθεια ενός συνδυασµού σταθµισµένων εργαλείων αξιολόγησης, της
παρατήρησης της γλωσσικής του απόδοσης και της αξιολόγησης της κλινικής εικόνας από τον εξειδικευµένο επαγγελµατία. Η ΓΔ συνήθως
περιγράφεται είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα. Με τον όρο κύρια γλωσσική δυσλειτουργία εννοούµε ότι η αιτία της γλωσσικής
δυσκολίας δεν είναι γνωστή. Η δευτερεύουσα γλωσσική δυσλειτουργία περιγράφεται ως συνοδή κατάσταση σε µια άλλη (π.χ. εγκεφαλική
παράλυση, αυτισµός, νοητική καθυστέρηση κτλ).
3.

Τι εννοούµε λέγοντας ‘παρέµβαση’;

Η παρέµβαση σε παιδιά που παρουσιάζουν γλωσσική δυσλειτουργία, αποτελείται από ένα σύνολο πρακτικών από εξειδικευµένα
προγράµµατα γλωσσικής ανάπτυξης µε στόχο την άρση του κοινωνικού αποκλεισµού των παιδιών αυτών , o οποίος µπορεί να προκύπτει
από την Γλωσσική Δυσλειτουργία. Παρέχεται κατά κύριο λόγο από Λογοθεραπευτές αλλά θα µπορούσαν να συνεισφέρουν σε αυτή
και άλλοι ειδικοί στον τοµέα της γλωσσικής εξέλιξης.
4.

Ποιες χώρες εµπλέκονται;

έχουμε πάνω από 34 χώρες που συμμετέχουν στη δράση , η Αυστρία , το Βέλγιο , Βοσνία και Ερζεγοβίνη , Βουλγαρία, Κροατία , Κύπρος ,
Τσεχική Δημοκρατία , Δανία , Εσθονία , Φινλανδία, Γαλλία , FYROM , Γερμανία , Ελλάδα , Ουγγαρία , Ισλανδία, Ιρλανδία , Ισραήλ , Ιταλία ,
Λετονία Λιθουανία , Λουξεμβούργο , Μάλτα , Ολλανδία , Νορβηγία , Πολωνία , Πορτογαλία , Ρουμανία , Σερβία , Σλοβακία , Σλοβενία ,
Ισπανία, Τουρκία , Ηνωμένο Βασίλειο . Συν δύο γειτονικές χώρες ( Λίβανο και την Αλβανία ) και τέσσερις
διεθνείς χώρες (ΗΠΑ , Καναδά, Αυστραλία και Νότια Αφρική) .
5.

Σε ποιον απευθύνεται;

Η δράση είναι ανοιχτή σε όλους όσους ενδιαφέρονται για παιδιά και έφηβους µε γλωσσική δυσλειτουργία. Οι κύριοι επαγγελµατικοί
κλάδοι που εµπλέκονται µέχρι τώρα είναι οι Λογοθεραπευτές, Γλωσσολόγοι και Ψυχολόγοι.
6.

Με ποιον τρόπο είναι οργανωµένη η δράση;

Η δράση αποτελείται από µια Διαχειριστική Επιτροπή (Management Committee) η οποία περιλαµβάνει από δύο εκπροσώπους από κάθε
χώρα που εµπλέκεται (συν δυο αναπληρωτές) και οι οποίοι συναντιούνται κάθε έξι µήνες. Υπάρχει η Βασική Οµάδα (Core Group) η οποία
συναντιέται κάθε µήνα, η Επιτροπή Εκπαίδευσης (Training Committee) η οποία επιβλέπει όλες τις δραστηριότητες εκπαίδευσης και η
Επιτροπή Δηµοσιεύσεων (Publication Committee). Υπάρχουν ακόµη τρεις Οµάδες Εργασίας (Working Groups) που καθοδηγούν και
επικεντρώνονται στις δραστηριότητες της Δράσης.

COST Action IS1406: Ενισχύοντας τις γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών
σε όλη την Ευρώπη και όχι µόνο - µια συνεργασία µε επίκεντρο τις
παρεµβάσεις σε παιδιά µε δυσκολίες µάθησης της µητρικής τους γλώσσας

7.

Ποιες είναι οι οµάδες εργασίας;

Οι τρεις οµάδες εργασίες της δράσης είναι:



Οι γλωσσολογικές και ψυχολογικές θεµελιώδεις αρχές της παρέµβασης στη Γλωσσική Δυσλειτουργία



Η παροχή παρέµβασης στη Γλωσσική Δυσλειτουργία



Το κοινωνικό και πολιτισµικό πλαίσιο των παρεµβάσεων στη Γλωσσική Δεισλειτουργία
Οι οµάδες εργασίας είναι ανοιχτές σε όποιον ενδιαφέρεται

8.

Τι ευκαιρίες προσφέρει η Δράση στους ερευνητές;

Η Δράση εφοδιάζει µε ευκαιρίες τους ερευνητές µέσω δυο κυρίως ‘εργαλειών’ α) των Εκπαιδευτικών Σεµιναρίων (Training Schools)
και β) των Σύντοµων Χρονικά Επιστηµονικών Αποστολών (Short Term Scientific Missions). Υπάρχουν ευκαιρίες για ερευνητές να
εργαστούν σε διαφορετικά πανεπιστήµια πέραν της Ευρώπης.
9.

Τι θα κάνουν τα µέλη της Δράσης;

Τα µέλη :

•

Χορηγούν βιβλιογραφία για την γλωσσική δυσλειτουργία σε ερευνητές και κλινικούς των διαφορετικών χωρών.

•

Ερευνούν τις θεραπευτικές τεχνικές για τα παιδιά µε γλωσσική δυσλειτουργία σε χώρες που εµπλέκονται στην Δράση.

•

Συνεισφέρουν στα διεθνή συνέδρια σε τακτά χρονικά διαστήµατα

•

Διεξάγουν έρευνες και συγγράφουν άρθρα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά για την ανάδειξη των καλύτερων πρακτικών σε όλες
τις χώρες που συµµετέχουν στην Δράση και όχι µόνο.

10. Για πόσο διάστηµα θα διαρκέσει το Cost Action IS1406;
Η δράση θα διαρκέσει από το 2015 µέχρι και το 2019 παρέχοντας πολλές ευκαιρίες στους ερευνητές και τους επαγγελµατίες για να
εµπλακούν.
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1406
http://research.ncl.ac.uk/costis1406
Twitter: @COSTIS1406 #COSTIS1406
Για επικοινωνία µε τον διαχειριστή της Action, Frances Hardcastle, στο mail:
Frances.Hardcastle@newcastle.ac.uk
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