LIETUVOS
AKLŲJŲ IR
SILPNAREGIŲ
UGDYMO
CENTRAS

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo
centras- tai valstybinė biudžetinė švietimo
įstaiga, skirta mokiniams, turintiems didelių arba
labia didelių specialųjų ugdymosi poreikių dėl
regos sutrikimų.
Centro veiklos uždaviniai:






parengti mokytis mokykloje ikimokyklinio
ir
priešmokyklinio
amžiaus
regos
sutrikimą turinčius vaikus;
teikti mokiniams kokybišką pradinį,
pagrindinį, vidurinį išsilavinimą;
žadinti ir puoselėti asmens individualias
galias, kūrybiškumą, ugdyti pasitikėjimą
savo
jėgomis,
iniciatyvumą,
savarankiškumą,
nusiteikimą
imtis
atsakomybės kuriant savo gyvenimą,
nuostatą ir gebėjimą mokytis visą
gyvenimą;
užtikrinti sveiką, saugią, pritaikytą
mokinio ugdymosi reikmėms mokymosi
aplinką.

Gimnazijos skyriuje mokiniai ugdomi pagal
pradinio, pagrindinio, akredituoto vidurinio
ugdymo programas, išlaikę brandos egzaminus
įgyja reikiamų gebėjimų ir įgūdžių tolimesniam
mokymuisi ir profesinei karjerai.
Pamokų metu mokiniai naudojasi informacinėmis
technologijomis, pritaikytomis regos negalią
turintiems žmonėms.
Specialiojo ugdymo skyrius organizuoja ir
vykdo kurčneregių mokinių ugdymą pagal
individualizuotas
bendrąsias
pradinio
ir
pagrindinio ugdymo programas.
Teikia konsultacinę pagalbą kompleksinių
negalių turinčių vaikų tėvams ir pedagogams.

Švietimo pagalbos, vertinimo ir
konsultavimo
skyrius
teikia
specialąją
pedagoginę (tiflopedagoginę), psichologinę,
socialinę
pedagoginę
pagalbą
Centro
mokiniams.
Kartu su PPT specialistais atlieka Lietuvos
sutrikusios regos mokinių (vaikų) specialiųjų
ugdymosi poreikių vertinimą.
Teikia tiflopedagoginę pagalbą bendrojo ugdymo
mokyklų akliems ir silpnaregiams mokiniams, jų
tėvams.
Įgyvendina
socialinio
ugdymo
programas
apakusiems suaugusiems Centre ar jų namuose.
Teikia
konsultacinę,
informacinę
pagalbą
bendrojo
ugdymo
mokyklų
pedagogams,
ugdantiems akluosius ir silpnaregius, ugdymo
metodų, struktūruotos aplinkos kūrimo, ugdymo
priemonių panaudojimo ir kitais aktualiais
klausimais.
Biblioteka papildo ir kaupia fondus vadovėliais,
leidžia vadovėlius Brailio raštu.
Neformaliojo švietimo ir socializacijos
skyrius organizuoja aklų ir silpnaregių mokinių
ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, mokinių
laisvalaikį, pamokų ruošą, apgyvendinimą
bendrabutyje ir maitinimą.
Organizuoja ir vykdo saviraiškos poreikius
tenkinančią
mokinių
laisvalaikio
veiklą,
įgyvendina apie 20 neformaliojo ugdymo
programų. Veikia muzikos mokyklos „Lyra“
filialas.
Ugdymo aprūpinimo skyrius
užtikrina
ugdymo proceso poreikius atitinkantį visapusišką
aprūpinimą materialiniais ištekliais ir paslaugom
per planingą ūkio dalies, medicinos punkto,
valgyklos veiklą.

Į LASUC priimami 2-21 metų aklieji ir silpnaregiai
mokiniai.
Priėmimui reikia pateikti:
- Prašymą;
- Gydytojo oftalmologo pažymą apie
regėjimo aštrumą ir akių ligas;
- Asmens tapatybės dokumentą;
- PPT (pedagoginės psichologinės
tarnybos) pažymą apie nustatytus
specialiuosius ugdymosi poreikius.

