COST - COOPERAREA EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL ŞTIINŢEI ŞI TEHNOLOGIEI
Acţiunea COST IS1406: Îmbunătăţirea competenţelor lingvistice orale
pentru copiii din Europa şi din afara acesteia - o colaborare cu accent pe
intervenţii pentru copiii cu dificultăţi de învăţare a primei limbi

Zece caracteristici cheie ale Acţiunii COST IS1406
1. Ce este Acţiunea COST IS1406?
Acţiunea COST IS1406 este o reţea de cercetare care acoperă Europa şi ţările din afara acesteia, concentrându-se pe
intervenţie pentru copii şi tineri cu vârste cuprinse între 0-18 ani cu insuficienţă de limbaj.
2. Ce este insuficienţa de limbaj?
Deprecierea limbajului (LI) are loc când abilităţile lingvistice ale copilului sunt considerate a fi întârziate în mod
semnificativ, în raport cu cele ale copiilor de aceeaşi vârstă. De obicei, această hotărâre se face prin intermediul unei
combinaţii a evaluării formale, a observaţiilor performanţei lingvistice şi a raţionamentului profesional. LI este adesea
descrisă ca fiind fie primară sau secundară. Prin deprecierea primară a limbajului, înţelegem că această problemă are
o cauză inexplicabilă (deşi pot exista şi alte condiţii de comorbiditate, cum ar fi comportamental, pierederea auzului,
etc.). Deprecierea secundară a limbajului apare când dificultatea copilului este asociată cu o afecţiune amplă (de
exemplu, paralizie cerebrală, autism, etc.). Principalul obiectiv al Acţiunii COST IS1406 este copilul cu deprecierea
primară a limbajului.
3. Ce înţelegem prin intervenţie?
Intervenţia pentru copiii identificaţi cu deprecierea limbajului (LI) este un set de practici care sunt concepute special
pentru a promova dezvoltarea limbii şi / sau pentru a elimina barierele din calea participării în societate care decurg
din LI unui copil. Este asigurată de o gamă de profesionişti diferiţi, dar acest lucru implică, de obicei, aportul
specialiştilor de limbaj, cum ar fi logopezii sau terapeuţii de limbaj. Pentru o definiţie extinsă, vă rugăm să consultaţi
http://research.ncl.ac.uk/costis1406/abouttheaction/definitions.
4. Care sunt ţările implicate?
Până în prezent sunt implicate în Acţiunea COST peste 35 de ţări, printre care: Austria, Belgia, Bosnia-Herţegovina,
Bulgaria, Croaţia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Macedonia, Germania, Grecia, Ungaria,
Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Ţările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia,
România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Regatul Unit al Marii Britanii. PLUS două ţări vecine
apropiate (Liban şi Albania) şi patru ţări partenere internaţionale (SUA, Canada, Australia şi Africa de Sud).
5. Cui i se adresează?
Acţiunea este deschisă tuturor persoanelor interesate de problema copiilor cu insuficienţă de limbaj. Principalele
grupuri profesionale implicate până în prezent sunt cele ale logopezilor şi terapeuţilor / patologilor de limbaj,
lingviştilor şi psihologilor.
6. Cum se derulează?
Acţiunea cuprinde un Comitet de Management alcătuit din doi reprezentanţi din fiecare dintre ţările implicate (plus
doi membri supleanţi), care se întruneşte la intervale de şase luni. Există un Grup de Bază, care se întâlneşte în fiecare
lună pentru activităţi directe, un Comitet de Formare pentru a supraveghea toate activităţile de formare, precum şi un
Comitet Editorial. De asemenea, există trei Grupuri de Lucru care conduc şi concentrează activitatea Acţiunii.
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7. Care sunt Grupurile de Lucru?
Cele trei Grupuri de Lucru ale proiectului sunt:
 Bazele lingvistice şi psihologice ale intervenţiilor pentru deprecierea limbajului;
 Asigurarea intervenţiilor pentru deprecierea limbajului;
 Contextul social şi cultural al intervenţiei pentru copii cu deprecierea limbajului.
Grupurile de lucru sunt deschise pentru oricine, care este interesat de acest subiect.
8. Ce oportunităţi sunt oferite cercetătorilor?
Acţiunea va oferi oportunităţi cercetătorilor prin intermediul a două "instrumente" principale şi anume: Şcoli de
Formare şi Misiuni Ştiinţifice pe Termen Scurt (STSM). Acestea sunt oportunităţi pentru cercetătorii care lucrează la
diferite universităţi din toată Europa, care să dezvolte competenţe cheie şi să consolideze reţeaua lor profesională la
nivel internaţional.
9. Ce vor face membrii Proiectului?
Membrii Acţiunii vor avea de făcut:
 Furnizarea literaturii de specialitate despre insuficienţa de limbaj pentru membrii din diferite ţări.
 Supravegherea terapeutică a copiilor cu insuficienţă de limbaj în ţările implicate în acţiune.
 Contribuţia la conferinţe internaţionale la intervale regulate.
 Realizarea de cercetare şi de redactare a publicaţiilor recenzate, care să evidenţieze cele mai bune practici în
ţările implicate în Acţiune şi în afara ei.
10. Cât timp va dura Acţiunea COST IS1406 ?
Acţiunea se va desfăşura din 2015 până în 2019, oferind multe oportunităţi de implicare pentru cercetători şi
practicieni.

Află mai multe:
Puteţi afla mai multe despre Acţiune de pe site-ul COST http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1406 sau pe site-ul
propriu al Proiectului
http://research.ncl.ac.uk/ costis1406 (lansat la începutul lui 2016).
De asemenea, puteţi să ne găsiţi prin Twitter: @ COSTIS1406 sau să folosiţi hashtag: # COS TIS1406, sau pentru mai
multe detalii vă rugăm să contactaţi administratorul nostru de Acţiune pe Frances.Hardcastle@newcastle.ac.uk
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COST (Cooperarea Europeană în domeniul Ştiinţei şi Tehnologiei) este un cadru paneuropean interguvernamental. Misiunea sa este de a permite penetrarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică care conduc la noi concepte şi produse şi, astfel, să contribuie la
consolidarea capacităţilor de cercetare şi inovare ale Europei. www.cost.eu

