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MOKYMO CENTRAS
DALYVAVO FESTIVALYJE
,,KULTŪROS NAKTIS“

Mokymo centras, įsitraukdamas į kasmetinį Vilniuje vykstantį festivalį
,,Kultūros naktys 2021“, rugsėjo 24 d. dieną surengė renginį ,,Lietuvos bausmių
vykdymo sistema kintančio pasaulio kontekste“. Lietingą penktadienio vakarą
susirinkę dalyviai turėjo galimybę apsilankyti net keturiose skirtingose
Mokymo centro erdvėse, kuriose jų laukė tiek teorinė, tiek praktinė pažintis su
Lietuvos bausmių vykdymo sistema ir pataisos pareigūno profesija.
Pirmoje stotelėje renginio dalyviai buvo susipažindinami su Lietuvos bausmių

Dalyviai turėjo
galimybę apsilankyti
net keturiose
skirtingose Mokymo
centro erdvėse,
kuriose jų laukė tiek
teorinė, tiek praktinė
pažintis su Lietuvos
bausmių vykdymo
sistema ir pataisos
pareigūno profesija.

vykdymo sistemos istorija, unikaliomis tarpukario Lietuvos bausmių vykdymo
sistemos archyvinėmis nuotraukomis bei nuteistųjų meninių kūrinių paroda.
Siekiant sudominti ir įtraukti lankytojus, kitoje stotelėje renginio dalyviai buvo
supažindinami su pataisos pareigūno profesijos specifika organizuojant jiems
žaidimą ,,Surask paslėptus daiktus“. Renginio dalyviai taip pat turėjo galimybę
apsilankyti Mokymo centro tire, kuriame profesijos mokytojai lankytojus
supažindinimo su tarnybos metu naudojamomis specialiosiomis priemonėmis,
ir kai kurias jų buvo galima išbandyti praktiškai.
Renginyje apsilankė nemažai buvusių ir esamų kriminologijos bei teisės
studentų, kurie itin aktyviai įsitraukė į organizuojamas veiklas bei drąsiai
domėjosi visais bausmių vykdymo sistemos klausimais.
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MOKYMO CENTRAS PAMINĖJO
TARPTAUTINĘ MOKYTOJŲ DIENĄ IR
KURSANTŲ PRIESAIKOS CEREMONIJĄ

Spalio 5 dieną Mokymo centras pasitiko paminint dvigubą šventę – tarptautinę Mokytojų dieną bei kursantų
priesaikos ceremoniją. 10 valandą ryto prasidėjusią šventę atidarė ir sveikinimo žodžius kursantams bei padėkas
Mokymo centro mokytojams tarė Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktorius Virginijus Kulikauskas.
Šventė

prasidėjo

nuo

kursantų

priesaikos

ceremonijos, kurios metu visi Mokymo centro
kursantai viešai prisiekė būti ištikimi Lietuvos
Respublikai, gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir
įstatymus bei atsakingai ir sąžiningai mokytis. Po
priesaikos, sveikinimo žodžius jau oficialiems
kursantams tarė ir laikinasis Mokymo centro
direktorius Viktoras Davidenko, kuris pasididžiavo
kursantais pasirinkus šią kilnią ir atsakingą
profesiją bei palinkėjo jiems ryžto ir sėkmės
visame mokymosi procese.

Sveikinimai, padėkos ir apdovanojimai tarptautinės
Mokytojų dienos proga keliavo ir Mokymo centro
mokytojams. Šventės metu, tęsiant kasmetinę Mokymo
centro tradiciją, buvo paskelbtas ir 2021-2022 mokslo
metų mokytojas, kuriuo tapo Specialiųjų kompetencijų
ugdymo skyriaus profesijos mokytojas Edvard Zenevič –
jam buvo įteikta vardinė statulėlė. Galiausiai šventę
vainikavo trumpa kursantų programa, kurie ne tik
išreiškė nuoširdžias padėkas ir sveikinimus Mokymo
centro mokytojams profesinės šventės proga, bet ir
suorganizavo jiems keletą įdomių žaidimų ir loginių
užduočių.
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MOKYMO CENTRO ATSTOVAI DALYVAVO
NUOTOLINIAME SUSITIKIME SU
SLOVAKIJOS MOKYMO CENTRU
Spalio 8 d. Mokymo centro atstovai nuotoliniu būdu susitiko su Slovakijos Mokymo
centro atstovu ir pradėjo diskusiją dėl galimo bendradarbiavimo.
Susitikime
internetinius

buvo

aptartos

seminarus,

galimos

apvaliojo

bendradarbiavimo
stalo

diskusijas,

kryptys,
mobilumo

organizuojant
vizitus

pagal

bendradarbiavimo sutartį, siekiant realizuoti Mokymo centrų poreikius, plėsti ryšius
mokymo organizavimo ir veiklos srityse.
Atsižvelgiant į tai, kad Mokymo centras nuolat ieško tarptautinių bendradarbiavimo
galimybių, nori plėsti tarptautinius ryšius, dalintis gerąja praktika, esant galimybėms
prisidėti prie Erasmus projektų ir siekti organizuojamus mokymus, grįsti tarptautiniais
pavyzdžiais, keistis patirtimi - tokie susitikimai yra reikšmingi.
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KVIEČIAME DALYVAUTI KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMO RENGINIUOSE
Mokymo centras toliau sėkmingai organizuoja ir vykdo profesinio rengimo ir kvalifikacijos
tobulinimo renginius bausmių vykdymo sistemos personalui.

Siekdamas užtikrinti sklandų ir

efektyvų bausmių vykdymo sistemos personalo profesinių kompetencijų tobulinimą, Mokymo
centras per audiovizualinių konferencijų ir pokalbių platformą „Microsoft Teams“ vykdys
kvalifikacijos tobulinimo renginius šiomis temomis:
2021 m. spalio 20 d. tema „Savižudybės rizikos vertinimo ir savisaugos plano rengimo
supervizija“, skirtas resocializacijos skyrių, probacijos tarnybos darbuotojams.
2021 m. spalio 20 d. tema „Savižudybės rizikos vertinimo ir savisaugos plano rengimo
supervizija“, skirtas resocializacijos skyrių, probacijos tarnybos darbuotojams.
2021 m. spalio 27 d. tema „Jaunuolių rizikos vertinimo metodikos START:AV taikymo supervizija“,
skirtas resocializacijos skyrių darbuotojams, probacijos tarnybos darbuotojams, dirbantiems su
nepilnamečiais.
Mokymo centras kviečia aktyviai dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose!
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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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