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tobulinti profesinius ir

bendruosius gebėjimus;

lengviau priimti karjeros

sprendimus;

prisidėti prie bausmių

vykdymo sistemos vizijos ir

tikslų įgyvendinimo;

susipažinti su Lietuvos

bausmių vykdymo sistema;

įsidarbinti.

BŪSIMOS KARJEROS LINK - PRAKTIKOS GALIMYBĖS MOKYMO CENTRE

Koordinuodamas praktikos atlikimą Mokymo centre ir kitose Lietuvos pataisos įstaigose, Mokymo

centras birželio mėnesį Vilniaus universiteto kriminologijos bakalauro ir magistrantūros

studentams pristatė pranešimą apie galimybes atlikti praktiką bei įgyti patirties, naudingos

ateityje renkantis darbo vietą.  

Susidomėjusiems kriminologijos studentams studijų praktikos metu bus suteikiama galimybė

gilinti žinias ir įgyti praktinių įgūdžių profesinėje aplinkoje bei pažinti bausmių vykdymo

sistemą. Priklausomai nuo individualių įgūdžių ir žinių, galimas įvairus praktikos pobūdžio ir

temų bei projektų pasirinkimo spektras, kuris aptariamas su studentais pradėjus atlikti praktiką. 

Bendradarbiaudamas su Vilniaus universitetu, Mokymo centras siekia skatinti studentus

prisijungti prie bausmių vykdymo sistemos veiklos bei padėti pasirengti jų profesinei karjerai. 

Studijų praktiką atlikti galima jau dabar - dėl aktualios informacijos  galima kreiptis el. paštu

kdmcentras@kdmc.lt. 

Praktikos metu bus
suteikiama galimybė:



VIRTUALIŲ ATVIRŲ DURŲ DIENŲ RENGINIAI MOKYMO CENTRE

Siekiant populiarinti pataisos pareigūno profesiją, viešinti Mokymo centro veiklą, supažindinti

suinteresuotus asmenis su galimybe įgyti pataisos pareigūno profesiją, Mokymo centras organizavo

virtualius atvirų durų renginius ,,Pradėk ateitį kurti šiandien!”.

Virtualūs renginiai sulaukė nemažo Lietuvos jaunimo susidomėjimo. Mokymo centro atstovai

nuotoliniu būdu pristatė pagrindinius bausmių vykdymo sistemos veiklos principus, pataisos

pareigūno profesijos specifiką, supažindino su  reikalavimais pretendentams mokytis ir atrankos

procedūromis.

Dalyviams buvo pasiūlyta plačiau susipažinti su pataisos pareigūno profesija ir Mokymo centro

veikla peržiūrint nuotraukas, pristatymo skaidres ir filmuotą medžiagą Mokymo centro interneto

puslapyje http://tapkpataisospareigunu.lt/.

Dalyviai turėjo galimybę pabendrauti su Mokymo centro kursantais, užduoti klausimus, palikti

atsiliepimus apie renginį ir sužinoti kitą aktualią informaciją apie Mokymo centrą.

Kitas artimiausias atvirų durų dienos renginys numatomas birželio 18 d. Mokymo centre. 
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Pagal patvirtintus bendradarbiavimo su socialiniais partneriais nuostatus, Mokymo

centras nuo 2021 m. pradžios pasirašė tris bendradarbiavimo susitarimus su partneriais,

taip bus siekiama tobulinti Mokymo centro veiklą, sudaryti galimybes socialiniam

partneriams keistis aktualia informacija, organizuoti mainų vizitus ir dalintis gerąja

praktika.

Bendradarbiavimo planuose numatytomis priemonėmis bus siekiama stiprinti

bendradarbiavimo svarbą ir vykdyti skirtingų įstaigų bendras veiklas, organizuojant

vizitus, įgyvendinant projektus ir įsitraukiant į bendrų renginių organizavimą.

Mokymo centras džiaugiasi naujai atsivėrusiomis bendradarbiavimo galimybėmis, kurios,

tikimės, padės tobulėti ir prisidės prie gerų veiklos rezultatų ateityje.

MOKYMO CENTRAS PLEČIA BENDRADARBIAVIMO RYŠIUS 
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Mokymo centras toliau sėkmingai organizuoja ir vykdo profesinio rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo

renginius bausmių vykdymo sistemos personalui.  Kvalifikacijos tobulinimo plane numatyta daugiau

nei 130 įvairių temų skirtingų tarnybų darbuotojams. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai vykdomi

nuotoliniu būdu, derinant sinchroninio ir asinchroninio mokymo formas, dalį mokymų planuojama

vykdyti kontaktiniu būdu Mokymo centre ar vykstant į pataisos įstaigas.

 

Siekdamas aukštos mokymų kokybės bei siūlomų temų aktualumo, Mokymo centras nuolat skiria

dėmesį mokymo renginių programų atnaujinimui, naujo dėstančio personalo pritraukimui. 

Atlikta kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių apklausa parodė, kad net 98 % dalyvių vykdomų

mokymų aktualumą vertina kaip labai aktualų ir aktualų. Šie rezultatai džiugina ir leidžia daryti

prielaidą, kad mokymų pasiūlos įvairovė ir naujų programų rengimas užtikrina mokymų efektyvumą ir

pritraukia daugiau norinčių juose dalyvauti.

Daugiau informacijos: http://www.kaldep.lt/lt/kdmc/kdmc_naujienos.html.
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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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