STUDIJŲ, MOKSLINIŲ IR TAIKOMŲJŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪRA VU ŠIAULIŲ AKADEMIJOJE

Laboratorijos/ kabineto/ centro
pavadinimas
Tikslas/ aprašymas

Logopedijos laboratorija (502 kab.)
Logopedijos laboratorijos paskirtis – atviros prieigos principu plėtoti ir koordinuoti tarpdisciplininius
mokslinius tyrimus, įtraukiant šalies ir užsienio mokslininkus, studentus; teikiant logopedines paslaugas
visuomenei: ugdymo įstaigoms ir asmenims, kurie turi kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Esanti įranga (pagr. įrangą
atskleidžianti kabineto/
laboratorijos esmę)

Logopedijos laboratorijoje yra sutelkti logopedijos studijoms ir tyrimams reikalingi ištekliai. Sumontuota
inovatyvi kompiuterinė programinė įranga kalbėjimo ir kalbos sutrikimų įveikos metodikų testavimui studijų
procese ir moksliniams tyrimams vykdyti:
 neinvazinis klinikinis prietaisas ir programinė įranga Nasometer 2 vaikų ir suaugusiųjų kalbėjimo nosinumui
įvertinti;
 programinė įranga Sona-Speech 2 vaikų ir suaugusiųjų kalbėjimo sutrikimams įveikti, taisyklingam
kalbėjimui mokytis;
 programinė įranga 3D Human Anatomy for Speech Language Pathology ir 3D Human Anatomy of Head and
Neck, skirta galvos, veido ir kaklo anatomijos ir fiziologijos studijoms;
 elektroterapinis prietaisas VocaStim rijimo ir kalbėjimo funkcijoms atstatyti afazijos, dizartrijos ir disfagijos
atveju;
 kitos inovatyvios logopedo darbo priemonės ir jų sistemos (Oral Motor Exercise System; Speech Buddies;
Oral-nasal listener ir See Scape; Breath Builder etc);
 sukaupta daug Lietuvos ir užsienio mokslinės, metodinės literatūros įvairiomis logopedijos temomis.

Atliekami tyrimai, eksperimentai,
moksliniai darbai ir pan.

Logopedijos laboratorijos numatoma veikla:
 mokslinių tyrimų (kalbėjimo, kalbos, komunikacijos, rijimo sutrikimų ir kt.) plėtojimas; partnerių Lietuvoje
ir užsienyje moksliniams logopedjos tyrimams paieška;
 nacionalinių ir tarptautinių mokslinių tyrimų, projektų vykdymas, įtraukiant į mokslinius tyrimus asmenis,
turinčius kalbėjimo, kalbos, komunikacijos ir rijimo sutrikimų;
 mokslinių tyrimų rezultatų sklaida (straipsniai, mokslo studijos, metodiniai leidiniai); informavimas apie
logopedijos tyrimus.
 kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas, siekiant tyrimų rezultatus pritaikyti praktikoje;

 projektų, orientuotų į mokslinius tyrimus bei materialinės-dalykinės (kompiuterinių programų, knygų,
vertinimo instrumentų, metodikų ir kt.) bazės plėtojimą, vykdymas;
 specialiosios pedagogikos ir logopedijos visų pakopų studijų programų studentų specialiųjų profesinių ir
tyriminių kompetencijų ugdymas (logopedijos studentų įsitraukimas į mokslinių tyrimų vykdymą kartu su
dėstytojais; logopedų teikiamų paslaugų centre stebėjimas; mokymasis teikti logopedo pagalbą, prižiūrint
patyrusiam logopedui; teminės diskusijos su logopedais, dirbančiais praktikoje; bendravimas su asmenimis,
turinčiais kalbėjimo, kalbos, komunikacijos, rijimo sutrikimų).
Kontaktiniai asmenys, dirbantys
su laboratorijoje / kabinete / centre Jurgita Beneševičienė, el. p. jurgita.beneseviciene@sa.vu.lt
esančia įranga (vardas, pavardė,
el. paštas)

