COST akcija IS1406: Krepitev otrokovih govorno-jezikovnih
spretnosti v Evropi in zunaj nje – sodelovanje, ki se osredotoča na
intervencijo (zgodnjo obravnavo) otrok s težavami pri učenju prvega
jezika

10 ključnih značilnosti COST Akcije IS1406
1. Kaj je COST Akcija IS1406?
COST Akcija IS1406 je raziskovalna mreža evropskih in onstran evropskih držav, ki je usmerjena v intervencjo
(zgodnjo obravnavo) otrok in mladostnikov z jezikovnimi motnjami, starih od 0 do 18 let.

2. Kaj je jezikovna motnja?
Jezikovna motnja (JM) se pojavi takrat, ko ocenimo, da so otrokove jezikovne zmožnosti v pomembnem zaostanku
glede na vrstnike. Ta opredelitev je kombinacija formalnega ocenjevanja, opazovanja jezikovne uporabe in strokovne
presoje. JM lahko opredelimo kot primarno ali sekundarno. Primarna JM nima znanega vzroka (čeprav lahko opazimo
druga komorbidna stanja, kot so vedenjske težave, konduktivna izguba sluha iid.). Sekundarna JM nastane, ko ima
otrok poleg jezikovne motnje še dodatne motnje (npr. cerebralno paralizo, avtistično motnjo itd.). Osnovno
poslanstvo COST akcije IS1406 je otrok s primarno jezikovno motnjo.
3. Kaj pomeni intervencija (zgodnja obravnava)?
Intervencija za otroke z JM predstavlja nabor praktičnih dejavnosti, ki so posebej zasnovane za spodbujanje
jezikovnega razvoja in/ali za premostitev ovir vključevanja v družbo, ki izhajajo iz otrokove jezikovne motnje. V
obravnavo je vključenih več različnih profilov strokovnjakov, poudarek pa je na logopedih -surdopedagogih. Za
natančnejši opis poglejte http://research.ncl.ac.uk/costis1406/abouttheaction/definitions.

4. Katere države so vključene v projekt?
Trenutno je v COST akcijo vključenih 34 držav: Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka
republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Republika Makedonija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska,
Izrael, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Srbija,
Slovaška, Slovenija, Španija, Turčija, Velika Britanija. Vključeni sta še dve bližnji sosednji državi (Libanon in Albanija)
ter štiri mednarodne partnerske države (ZDA, Kanada, Avstralija, Južna Afrika).
5. Komu je namenjena akcija?
Akcija je namenjena vsem, ki jih zanima področje otrok z jezikovno motnjo. V večini primerov so se do sedaj v
strokovne skupine vključevali logopedi - surdopedagogi, jezikoslovci in psihologi.

6. Kako deluje?
Akcijo sestavlja upravni odbor, ki ima po dva predstavnika vsake vključene države (ter dva nadomestna člana); ta
odbor se srečuje vsakih šest mesecev.
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Poleg upravnega odbora je še odgovorna skupina za vodenje aktivnosti, ki se srečuje mesečno; odbor za
izobraževanje ter uredniški odbor. Prav tako obstajajo še tri delovne skupine, ki vodijo in se osredotočajo na
aktivnosti znotraj COST Akcije IS1406.

7. Katere delovne skupine obstajajo?
Tri delovne skupine Akcije so:


Jezikoslovne in psihološke osnove intervencij jezikovnih motenj



Storitve na področju jezikovnih motenj


Socialni in kulturni kontekst intervencij za otroke z jezikovnimi motnjami
Delovne skupine so odprte vsakomur, ki ga tema zanima.

8. Katere priložnosti Akcija ponuja raziskovalcem?
Akcija ponuja raziskovalcem priložnosti preko dveh ti. instrumentov: to so šole za usposabljanje in kratka
znanstvena srečanja. Gre za priložnosti, kjer lahko raziskovalci iz različnih držav delajo skupaj na različnih univerzah v
Evropi, razvijajo ključne spretnosti in širijo svojo mednarodno strokovno mrežo.
9. Kaj delajo člani Akcije?
Člani Akcije bodo:


Priskrbeli literaturo o jezikovnih motnjah članom različnih držav



Raziskali načine dela za otroke z jezikovnimi motnjami v državah, ki so vključene v Akcijo.


Sodelovali na mednarodnih konferencah
Vodili raziskave in pisali recenzirane članke, da bi izpostavili primere najboljše prakse v državah, ki so vključene v
Akcijo, in drugih državah.

10. Koliko časa bo trajala COST Akcija IS1406?
Akcija se bo odvijala do leta 2019. Ponujala bo veliko priložnosti za raziskovalce in strokovnjake, ki so v Akcijo
vključeni.
Dodatne informacije lahko najdete na:
Dodatne informacije o Akciji lahko najdete na glavni spletni strani: http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1406
ali na spletni strani Akcije http://research.ncl.ac.uk/costis1406
Lahko nas najdete tudi preko twitter-ja: @COSTIS1406 ali uporabite oznako teme: #COSTIS1406 ali za več informacij
pišite skrbnici/administratorki akcije
na Frances.Hardcastle@newcastle.ac.uk
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