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MOKYMO

CENTRAS

LANKYTOJUS

PASITIKO

SU

PROGRAMA, KVIEČIANČIA ATRASTI INTERAKTYVIĄ
PAŽINTĮ SU LIETUVOS BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMA
IR JOS ISTORIJA
Vėlyvą Rugsėjo 25 d. vakarą Mokymo centras įsitraukė į festivalio ,,Kultūros
naktis 2020“ dalyvių gretas ir virto vienu iš atsivėrusių kultūrinių erdvių
traukos taškų Vilniuje, skirtų žmonėms, norintiems atrasti, patirti, sužinoti

Mokymo centras
virto vienu iš
atsivėrusių
kultūrinių erdvių
traukos taškų
Vilniuje.

ką nors nauja.
Lankytojams buvo suteikta galimybė susipažinti su Lietuvos bausmių
vykdymo sistemos istorijos raidos etapais, iššūkiais, lėmusiais jos kūrimąsi
ir vystymąsi. Taip pat buvo pristatyta dabartinė bausmių vykdymo sistemos
veikla, supažindinta su pataisos pareigūnų profesiniu rengimu, karjeros
galimybėmis bei nuteistųjų asmenų resocializacijos proceso svarba ir jo
reikšmingumu.
Buvo pristatytas savanorystės procesas bausmių vykdymo sistemos
institucijose bei kitos veiksmingos asmenų integracijos į visuomenę
priemonės. Organizuotame renginyje ,,Interaktyvi pažintis su Lietuvos
bausmių vykdymo sistema“, sulaukta apie 70 svečių ir lankytojų.
Atsižvelgiant į dabartinės pandemijos situaciją, renginio vykdymas buvo
kitoks nei pernai, tačiau galima pasidžiaugti, kad visų lankytojų ir
darbuotojų sąmoningumas viso renginio metu užtikrino sklandžią ir saugią
įspūdžių bei įtraukiančios pažinimo patirties eigą.
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Pasitelkiant šviesos
instaliacijas, ant
Mokymo centro
pastato sienų buvo
pristatoma
archyvinė
medžiaga,
pasakojanti apie
Lietuvos valstybės
bausmių vykdymo
sistemos istorinius
etapus.

Akimirka iš renginio.
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MOKSLO
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PRADŽIĄ

IR

TARPTAUTINĘ MOKYTOJŲ DIENĄ
Šiemet, spalio 5–ąją, Mokymo centras išskirtinai minėjo dvigubą šventę – Mokslo metų pradžią
ir Tarptautinę mokytojų dieną. Šią dvigubą šventę lydėjo šilti sveikinimai ir dėkingumas
Mokytojams bei naujus mokslo metus pagal profesinio mokymo programą pradėjusiems
kursantams.
Visiems šventės svečiams, sugiedojus Lietuvos Respublikos himną, sveikinimo žodį tarė
šventėje dalyvavęs Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktorius Virginijus Kulikauskas, kuris linkėjo kursantams tikėti šios profesijos misijos
svarba ir saugiai bei sėkmingai įsilieti į naują aplinką. Šiltų žodžių mokytojams ir kursantams
negailėjo ir Mokymo centro direktorė Karolina Vozbutaitė, palinkėdama įkvėpimo ir
kūrybiškumo, akcentuodama, kad Mokymo centro specialistai bus greta ir suteiks pagalbą ir
palaikymą, siekiant pasirinktos pataisos pareigūno profesijos.
Šventės pabaigą vainikavo tradicija tapę metų Mokytojo rinkimai. Buvo įteiktas 2019-2020
mokslų metų Mokytojo apdovanojimas.
Nuoširdžiai sveikiname visus Mokymo centro kursantus pradėjus mokymąsi Mokymo centre ir
Mokytojus profesinės šventės proga. Džiaugiamės kartu, pradėdami naują įkvepiantį etapą.
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Akimirkos iš renginio.
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NUOTOLINIŲ MOKYMŲ GALIMYBĖS
Mokymo centras, siekdamas kryptingo ir efektyvaus bausmių vykdymo
sistemos personalo kompetencijų tobulinimo proceso, užtikrindamas
mokymų pasiūlą ir jos kokybę, rudeniui prasidėjus toliau kvalifikacijos
tobulinimo renginius organizuoja ir vykdo nuotoliniu būdu, siūlydamas
rinktis iš įvairių mokymo temų,
Vienas iš nuotolinių mokymų uždavinių - užtikrinti sklandžią mokymo
proceso eigą ir aukštą

mokymosi kokybę, pasitelkiant skaitmenines

priemones ir sumanų jų pritaikymą.
Daugiau informacijos: http://www.kaldep.lt/lt/kdmc/kdmc_naujienos.html.

Vienas iš nuotolinių
mokymų uždavinių užtikrinti sklandžią
mokymo proceso
eigą ir aukštą
mokymosi kokybę,
pasitelkiant
skaitmenines
priemones ir
sumanų jų
pritaikymą.

Modernus, lankstus ir inovatyvus būdas organizuoti ir
vykdyti mokymo renginius
Galimybė įgyti šiuolaikinių gebėjimų ir kompetencijų
naujose platformose

Nuotolinių mokymų
privalumai

Greitas būdas priimti naują informaciją ir mokytis
saugiai patogiu laiku
Skirtingos ir įvairios galimybės surasti ir gauti
informaciją
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NAUJI VIZUALINIAI SPRENDIMAI

Siekdamas atsinaujinusio dizaino pritaikymo kuriant
šiuolaikiškos ir patrauklios mokymo įstaigos įvaizdį,
Mokymo

centras

toliau

ieško

unikalių,

vizualinį

tapatumą atspindinčių, sprendimų.
Viena

iš

vizualinių

Mokymo

centro

naujienų

atsinaujinęs mokymų baigimo pažymėjimo blankas.
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KURSANTŲ MINTYS APIE PATAISOS
PAREIGŪNO PROFESIJĄ

" (...) profesija atrodo įdomi, reikalaujanti
tvirto charakterio, tai bus tikras iššūkis".

"Mane domino tokio neįprasto darbo pobūdis, ir tai paskatino domėtis
vis labiau. Toks rimtas ir atsakingas darbas - yra vertas pagarbos. Aš
manau, kad ši profesija sustiprins mano charakterį, fizinius
sugebėjimus, loginį mąstymą ir įkvėps siekti aukščiausių tikslų".
"(...) mano gyvenimo tikslas būti laimingu žmogumi, o laiminga
esu tik tada kai darau gerą kitiems, tad manau, kad pasirinkusi
pataisos pareigūno profesijos kelią savo tikslą įgyvendinsiu su
kaupu".

"Tikiu, kad žmogus gali pasikeisti, jei yra tinkamos tam sąlygos ir jis pats to
nori, ir norėčiau prisidėti prie to, būtų smagu pamatyti į laisvę išėjusį
pasikeitusį asmenį. Ne visada save įsivaizdavau pareigūne, o dabar einu šitos
svajonės link ir tikiuosi tapti puikia pataisos pareigūne su mokymo įstaigos
pagalba".
"Visą vaikystę mane supo tokia aplinka, nes tėtis ir daug jo draugų
yra pareigūnai. Tad labai daug domėjausi šia profesija. Tikiuosi per
šiuos mokslo metus įgauti daug unikalių įgūdžių, kaip padėti
žmonėms".

"Šis darbas yra ir profesija, ir pašaukimas. Svarbiausia tikėti savimi ir
tuo ką darai, todėl tikiu ir jaučiu, kad mano pasirinkimas atitinka mano
vidinę būseną ir kad žengiu teisingu profesijos pasirinkimo keliu".

"Niekada, nepamiršiu dienos kai sužinojau, jog esu atrinkta mokytis Kalėjimų
departamento prie LRTM Mokymo centre. Tai buvo pati laimingiausia diena mano
gyvenime. Būtent čia aš noriu pradėti kurti savo ateitį ir įgyvendinti visus savo
iškeltus tikslus. Nes nieko nėra maloniau kaip dirbti mėgstamą darbą ir į jį keliauti
su plačia šypsena".
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Kviečiame išsamiau susipažinti su Mokymo centro veikla, organizuojamais renginiais ir
pataisos pareigūno profesijos aktualijomis iš mūsų naujienų.
Sekite su KDMC susijusias naujoves kituose naujienlaiškiuose. Planuojamas
naujienlaiškių periodiškumas - 1-3 mėn.
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