COST Action IS1406: Enhancing children’s oral language skills
across Europe and beyond – a collaboration focusing on
interventions for children with difficulties learning their first
language

 .1מהו פרויקט  COSTמס' ?IS1406
פרויקט  COSTמס'  IS1406הוא רשת מחקר הפרוסה ברחבי אירופה ומעבר לה ,אשר מתמקדת בהתערבות עבור ילדים ובני נוער
בגיל  0-18עם לקות שפה.
 .2מה היא לקות שפה?
לקות שפה ( )LIמתקיימת כאשר מיומנויות השפה של ילד מעוכבות יחסית לבני גילו .ההחלטה נעשית בדרך כלל באמצעות שילוב
של הערכה פורמלית ,תצפיות על ביצוע שפתי ושיקול דעת מקצועי .לקות שפה יכולה להיות ראשונית או משנית .בלקות שפה
ראשונית אין גורם המסביר את לקות השפה למרות שיכולים להיות ליקויים נלווים כגון ,בעיות התנהגות ,לקות שמיעה הולכתית
ועוד .לקות שפה משנית מתרחשת כאשר הקושי של הילד מיוחס למצב רחב יותר כגון ,שיתוק מוחין ,אוטיזם וכו' .פרויקט COST
מס'  IS1406מתמקד בילדים עם לקות שפה ראשונית.
 .3מה הכוונה בהתערבות?
התערבות עבור ילדים אשר אובחנו כבעלי לקות שפה היא סדרת פעולות שתוכננו על מנת לקדם את התפתחות השפה ו/או
והשתתפות פעילה בחברה .פעולות אלה מתבצעות על ידי אנשי מקצוע שונים העוסקים בשפה ,כגון ,קלינאי תקשורת .להסבר
רחב יותר ,ניתן להיכנס לקישור ./http://research.ncl.ac.uk/costis1406/abouttheaction/definitions
 .4אילו מדינות מעורבות?
כרגע מעורבות בפרויקט  34מדינות מאירופה בכללן  :אוסטריה ,בלגיה ,בוסניה והרצגובינה ,בולגריה ,קרואטיה ,קפריסין ,צ'כיה,
דנמרק ,אסטוניה ,פינלנד ,צרפת ,מקדוניה ,גרמניה ,יוון ,הונגריה ,איסלנד ,אירלנד ,ישראל ,איטליה ,לטביה ,ליטא ,לוקסמבורג,
מלטה ,הולנד ,נורבגיה ,פולין ,פורטוגל ,רומניה ,סרביה ,סלובקיה ,סלובניה ,ספרד ,שבדיה ,טורקיה ,אנגליה .שתי מדינות נוספות
הן לבנון ואלבניה וארבע מדינות שותפות (ארה"ב ,קנדה ,אוסטרליה ,ודרום אפריקה).
 .5עבור מי מיעוד הפרויקט?
הפרויקט פתוח לכל אדם בעל עניין בילדים עם לקות שפה  .הקבוצות המקצועיות העיקריות שמעורבות עד כה הן של קלינאי
תקשורת ,בלשנים ופסיכולוגים ואנשי חינוך.
 .6איך הוא מתנהל?
הפרויקט כולל ( )1וועדה מנהלת אשר כוללת שני נציגים מכל אחת מהמדינות המעורבות (ועוד שני מחליפים) ,אשר נפגשת מידי
חצי שנה .קיימות גם ( )2קבוצה מרכזית אשר נפגשת מידי חודש לכוון את הפעילויות )3( ,וועדת הכשרה לפיקוח על כל פעולות
ההכשרה ,ו )4( -וועדת מערכת .בנוסף ,קימות שלוש קבוצות עבודה שמקדמות וממקדות את הפעילות של הפרויקט.

COST (European Cooperation in Science and Technology) is a pan-European
intergovernmental framework. Its mission is to enable break-through scientific and
technological developments leading to new concepts and products and thereby
contribute to strengthening Europe’s research and innovation capacities. www.cost.eu

COST is supported by
the EU Framework
Programme Horizon
2020

COST Action IS1406: Enhancing children’s oral language skills
across Europe and beyond – a collaboration focusing on
interventions for children with difficulties learning their first
language

 .7מהן קבוצות העבודה?
שלוש קבוצות העבודה של הפרויקט הן:
.1

התשתיות הפסיכולוגית והלשונית לפיתוח תכניות התערבויות עבור לקוי שפתי

.2

אופן מתן ההתערבות (טיפול) בלקות שפה

.3

ההקשר החברתי תרבותי של התערבויות עבור ילדים עם לקות שפתית

קבוצות העבודה פתוחות לכל המתעניין בנושא.
 .8אילו הזדמנויות מציע הפרויקט לחוקרים?
הפרויקט יספק הזדמנויות לחוקרים דרך שני "כלים" עיקריים )1( :בתי-ספר מאמנים ו )2(-משימות מדעיות קצרות טווח (.)STSM
אלו הזדמנויות לחוקרים לעבוד באוניברסיטאות שונות ברחבי אירופה ,לפתח מיומנויות מפתח ,ולחזק את הרשת המקצועית
הבינלאומית שלהם.
 .9מה יעשו חברי הפרויקט?
חברי הפרויקט:





יבצעו סקירת ספרות אודות לקות שפה.
יבצעו סקר אודות פעולות שנעשות עבור ילדים עם לקות שפה במדינות המעורבות בפרויקט.
יתרמו לכנסים בינלאומיים.
יבצעו מחקרים ויכתבו מאמרים בכתבי עת שפיטים בדגש על התרגול הטוב ביותר במדינות המעורבות בפרויקט.

 .10כמה זמן יתקיים פרויקט  COSTמס' ?IS1406
הפרויקט יתקיים מ  2015 -ועד  2019ויזמן מגוון הזדמנויות לחוקרים ואנשי מקצוע המטפלים בלקויי שפה להיות מעורבים.

למידע נוסף:
למידע נוסף על הפרויקט באתר הראשי של http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1406 COST
או באתר של הפרויקט עצמו /http://research.ncl.ac.uk/costis1406

תוכלו למצוא אותנו בטוויטר @COSTIS1406 :או להשתמש בהשטאג ,#COSTIS1406 :או לפרטים נוספים אנא צרו קשר עם
מזכיר/ת הפרויקט בכתובת Frances.Hardcastle@newcastle.ac.uk -

