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MOKYMO CENTRO KURSANTAI
DALYVAVO ETNOKULTŪRINIAME
PROJEKTE
Siekdamas prisidėti prie lietuvybės puoselėjimo, supažindinti kursantus
su regionų papročiais ir skatinti supratimą apie švenčių tradicijas,
Mokymo centras įsitraukė į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centro nuotoliniu būdu organizuotą projektą.
Pagrindinė šio projekto tema - supažindinti mokinius su skirtingais
regionų papročiais, tradicijomis ir tradiciniais kalendorinių švenčių
patiekalais. Varžytuves sudarė dvi dalys: tarmės ir tautosakos konkursas
ir kulinarijos paveldo konkursas.

Projekte dalyvaujantys Mokymo centro neformaliojo ugdymo
organizatoriai

ir

kursantai

pasirinko

reprezentuoti

Suvalkijos kraštą ir Vėlinių šventei būdingas tradicijas.
Siekiant perteikti Vėlinių nuotaiką ir pagaminti šiai šventei
būdingą

tradicinį

patiekalą,

buvo

einama

į

kapines,

gaminami Suvalkietiški barščiai su ausytėmis.
Filmuojant vaizdo įrašą, netrūko juoko ir gerų emocijų, buvo
diskutuojama

apie

Suvalkiją,

prisimenamas

Vėlinių

šventimas, dalinimąsi prisiminimais apie šį kraštą. Dėkojame
projekto organizatoriams ir visiems prisidėjusiems prie
moksleivių

motyvavimo,

filmavimo

ir

etinės

kultūros

saugojimo.
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EKSKURSIJA Į VILNIAUS GYNYBINĖS
SIENOS BASTĖJOS MUZIEJŲ
Kariuomenės dienos proga lapkričio 23 d. Mokymo centro kursantai ir atstovai lankėsi Vilniaus gynybinės
sienos bastėjos muziejuje. Ekskursija suteikė galimybę artimiau susipažinti su bastėjos susikūrimo istorija ir iš
arčiau apžiūrėti XVI a. patrankas ir gynybinę Vilniaus sistemą: artileriją, šarvus, ginklus.
Ekskursijos metu buvo sužinota daug įdomių istorijų apie bastėjos gyvavimą bei Vilniaus ir Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės gynybos istoriją, kuri vienaip ar kitaip atsispindi įrengtoje ekspozicijoje. Pabaigoje, buvo
galima susitikti su legendine būtybe Bazilisku - gaidžio ir driežo junginiu, paplitusiu visoje Europoje.
Turiningą ekskursiją Mokymo centro kursantai ir atstovai užbaigė apsilankymu apžvalgos aikštelėje ant
rekonstruotos tvirtovės, nuo kurios sienų buvo galima pasigrožėti atsiveriančiu vaizdu į Vilniaus miesto
panoramą.
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MOKYMO CENTRE ĮVYKO STANDARTIZUOTI
SAVIŽUDYBIŲ

PREVENCIJOS

MOKYMAI

,,SAFETALK"
Mokymo centras siekdamas kvalifikacijos tobulinimo renginių efektyvumo ir skatindamas geresnį supratimą
apie visuomenėje itin svarbias ir jautrias temas, organizavimo ,,SafeTALK" 4 valandų trukmės mokymus,
skirtus visų tarnybų darbuotojams.
Mokymuose dalyviams buvo suteiktos pagrindinės žinios ir įgūdžiai, leidžiantys apsaugoti gyvybes, buvo
atliekamos praktinės užduotys, vyko diskusijos, suteikiama informacija apie tolimesnę pagalbą žmonėms
galvojantiems apie savižudybę.
Esame dėkingi lektoriams ir dalyviams, kurie prisideda prie savižudybių prevencijos ir kitų saugojimo.
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MOKYMO

CENTRE

KURSANTAMS

SURENGTAS INTERAKTYVUS UŽSIĖMIMAS
Lapkričio 18 d. siekiant paminėti Tolerancijos dieną, Mokymo centro kursantams buvo surengtas
interaktyvus užsiėmimas stereotipų tematika.
Užsiėmimo metu kursantams teko išlipti iš savo komforto zonos ir praplėsti mąstymą bei pasukti galvą
atliekant įvairias interaktyvias užduotis: mįsles, užuominas ir kt. Interaktyvios užduotys daugiausiai
buvo orientuotos į bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių formavimą. Minint tolerancijos dieną,
kursantai taip pat diskutavo apie visuomenėje ir bausmių vykdymo sistemoje vyraujančius stereotipus,
stereotipinio mąstymo atsiradimo priežastis, tolerancijos, žmogiškumą ir pakantumo kitiems svarbą.

Minint tolerancijos
dieną, kursantai taip
pat diskutavo apie
visuomenėje ir
bausmių vykdymo
sistemoje
vyraujančius
stereotipus,
stereotipinio
mąstymo atsiradimo
priežastis.
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MOKYMO CENTRE PATAISOS PAREIGŪNAMS
ĮTEIKTI

ĮVADINIO

MOKYMO

KURSŲ

PAŽYMĖJIMAI
2021 m. lapkričio 12 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos

Mokymų metu savo
įgūdžius tobulino
ne tik pareigūnai,
bet ir įvadinių
mokymo kursų
klausytojos
tarnybinis šuo –
Vipas, kuris visus 3
mėnesius ištikimai
lydėjo pareigūnę į
vykusius mokymus.

teisingumo ministerijos Mokymo centre (toliau – Mokymo centras) įvadinio
mokymo

kursus

baigė

2

pataisos

pareigūnų

grupės.

Pareigūnai

kompetencijas tobulino ir intensyviai tarnybai ruošėsi 11 savaičių. Šiemet
mokymo programos reikalavimus įvykdė, sėkmingai baigiamąjį testą išlaikė
ir pažymėjimus gavo 33 pataisos pareigūnai.
Įvadinio mokymo kursų metu pataisos pareigūnai buvo ypatingai motyvuoti.
Po šių kursų pareigūnai įgijo būtinas žinias ir praktinius įgūdžius
reikalingus tarnybai. Mokymų metu savo įgūdžius tobulino ne tik
pareigūnai, bet ir įvadinių mokymo kursų klausytojos tarnybinis šuo –
Vipas, kuris visus 3 mėnesius ištikimai lydėjo pareigūnę į vykusius
mokymus.
Džiaugiamės, kad išleidome kompetentingų ir atsakingai pasiruošusių
vykdyti pareigas pareigūnų grupę. Nuoširdžiai linkime sėkmės tarnyboje!
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MOKYMO CENTRAS DALYVAVO
TARPTAUTINIAME VEBINARE
Mokymo centras dalyvavo tarptautiniame vebinare tema „Efektyvūs pristatymai specifinėmis bausmių
vykdymo temomis tarptautiniuose renginiuose“. Vebinarą organizavo Čekijos kalėjimų tarnybos
akademija bendradarbiaujant su Europos Penitencinių akademijų mokymo tinklų (sutrump. EPTA).
Tarptautiniame vebinare pranešimą skaitė ir Mokymo centro atstovas, anglų kalbos mokytojas – Aurimas
Nausėda, kuris dalinosi gerąja patirtimi apie pristatymų anglų kalba rengimo specifiką.
Vykusiame vebinare taip pat dalyvavo ir Čekijos, Bulgarijos, Slovakijos, Estijos, Rumunijos ir Katalonijos
bausmių vykdymo sistemos pareigūnai, siekiantys tobulinti anglų kalbos žinias ir įgūdžius.
Ateinančiais 2022 m. Mokymo centras planuoja ir toliau aktyviai dalyvauti Čekijos kalėjimų tarnybos
akademijos ir Europos Penitencinių akademijų mokymo tinklo organizuojamuose vebinaruose bausmių
vykdymo sistemos ir kitomis temomis bei tobulinti ir kartu dalintis savo žiniomis.
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NAUJIENLAIŠKIAI
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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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