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MOKYMO

CENTRAS

KNYGĄ,

KURIOJE

NAUJI VIZUALINIAI
SPRENDIMAI

SUKŪRĖ

ĮSTAIGOS

PATEIKIAMI

STILIAUS

PAGRINDINIAI

VIZUALINIO NAUDOJIMO PRINCIPAI
Siekdami modernumo ir profesionalumo ilgalaikėje komunikacijos ir veiklos
perspektyvoje, Mokymo centro specialistai sukūrė Stiliaus knygą, kurioje
įtvirtintos pagrindinės dizaino ir grafinių elementų naudojimo taisyklės.
Stiliaus knyga (angl. ,,Brand book") - tai specialiai parengtas organizacijos
aprašymas,

padedantis

išlaikyti

vientisumą,

palengvinantį

pagrindinio

logotipo ir grafinių ženklų naudojimą, kuriant ryšį su tiksline auditorija ir
norint išsiskirti iš kitų organizacijų.
Sprendimas standartizuoti atsinaujinusio Mokymo centro dizaino principus,
juos aprašant Stiliaus knygoje, buvo priimtas ieškant naujų galimybių, kuriant
pozityvų bausmių vykdymo sistemos įvaizdį ir siekiant lengvai atpažįstamo
identiteto formavimo.
Džiaugiamės, kad modernus Mokymo centro dizainas reprezentuoja mūsų
tikslus, o dokumentai bei kita vizualinė medžiaga nuo šiol galės būti rengiami
daug efektyviau ir greičiau, vadovaujantis Stiliaus knygoje nustatytu
vizualinių

sprendimų

standartu.

Stiliaus

knygą

http://www.kaldep.lt/lt/kdmc/kdmc-stiliaus-knyga.html.
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galite

rasti:

Mokymo centro
specialistai sukūrė
Stiliaus knygą,
kurioje įtvirtino
pagrindines
dizaino ir grafinių
elementų
naudojimo
taisykles.
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KRIMINOLOGIJOS PROGRAMOS (VU) STUDENTĖS MOKYMO CENTRE
ATLIKO PROFESINĘ PRAKTIKĄ
Skatindamas bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis, Mokymo centras stiprina ryšius su
Vilniaus universitetu (VU), sudarydamas galimybę kriminologijos ir teisės bakalauro bei
magistro studentams Mokymo centre atlikti profesinę praktiką.
Lapkritį praktikos veiklas Mokymo centre sėkmingai užbaigė dvi VU Filosofijos fakulteto
Kriminologijos bakalauro studijų programos ketvirtakursės. Praktikos tikslas buvo suprasti
profesinio lauko specifiką ir įgyti praktinės patirties.
Visą praktikos laiką – rugsėjo – lapkričio mėn. – studentės aktyviai rengė įvairius projektus,
pranešimų pristatymus, susijusius su bausmių vykdymo sistema, į bendrą užduotį buvo
įtraukti ir Mokymo centro profesinio mokymo grupės kursantai. Su bendros projektinės
užduoties rezultatais supažindinti ir visi darbuotojai. Profesinės praktikos metu įgytas žinias
studentės planuoja panaudoti tolimesnėje darbinėje veikloje.
Atsiliepimuose

apie

profesinę

praktiką

studentės

nurodė,

kad

profesinės

praktikos

organizavimo kokybė buvo puiki, o praktikos rezultatai – visiškai patenkino lūkesčius.
Džiaugiamės aktyviu studenčių dalyvavimu mūsų veikloje ir pasiektais šauniais rezultatais.
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KARANTINO METU MOKYMO CENTRE SĖKMINGAI VYKDYTI
NUOTOLINIAI MOKYMAI
Mokymo centre organizuojami profesinio rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo
renginiai lapkričio - gruodžio mėnesiais vykdyti nuotoliniu būdu.
Metų

pabaigoje,

galime

pasidžiaugti,

kad

nepaisant

įvairių

iššūkių,

greitai

besikeičiančių aplinkybių, buvo surasti tinkami būdai efektyviai organizuoti mokymo
procesą virtualioje erdvėje, norinčių tobulinti esamus įgūdžius ir įgyti naujų
kompetencijų aktyvumas išliko, o mokytojai išmoko ir pritaikė daug naudingų
skaitmeninių įgūdžių bei įvertino inovatyvumo taikymo svarbą.
Ateinančiais metais Mokymo centras galės pasiūlyti rinktis iš dar daugiau
kvalifikacijos tobulinimo renginių.
Daugiau informacijos: http://www.kaldep.lt/lt/kdmc/kdmc_naujienos.html.
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DALYVAVIMAS NACIONALINIAME
KONKURSE ,,APGYNĘ LAISVĘ"

JAUNIMO

PLAKATŲ

Siekiant išreikšti pilietiškumą ir puoselėti tautinę
jaunimo savimonę bei skatinant bendruomeniškumą,
artėjančių 1991 m. sausio įvykių 30-osioms metinių
proga,

Lietuvos

Respublikos

Krašto

apsaugos

ministerija organizavo Nacionalinio jaunimo plakatų
kūrimo

konkursą

atitinkančiomis

,,Apgynę

1987–1991

m.

laisvę"

temomis,

Lietuvos

istorijos

laikotarpį.
Norą ir iniciatyvą dalyvauti šiame projekte, išreiškė ir
Mokymo centro profesinio mokymo kursantės, kurios
plakatuose

pasirinko

atvaizduoti

1991

m.

sausio

mėnesio ir Lietuvos tarptautinio pripažinimo įvykius.
Padėti generuoti idėjas ir perteikti jas meninėmis
priemonėmis,

kursantams

padėjo

Mokymo

centro

mokytojai.
.

Konkursu siekiama skatinti jaunimą domėtis
Lietuvos

laisvės

kovų

istorija,

ugdyti

pilietiškumą, puoselėti tautinius jausmus ir
istorinę

atmintį,

skatinti

kūrybiškai

pažvelgti į svarbius istorinius įvykius.
Atiduoti balsą už patikusį plakatą galite:
https://www.facebook.com/media/set/vanity
=mobilizacija.lt&set=a.1694473084057328.
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ŠVENČIŲ SUTIKIMAS VIRTUALIOJE ERDVĖJE
Šiemet pasiruošimas ir įprastai labiausiai laukiamų švenčių sutikimas buvo kitoks.
Kalėdinių popiečių ir priešpaskutinio pobūvio su kolegomis susitikimai kėlėsi į
internetinę erdvę. Tačiau per šias šventes nepaprastai buvo svarbu įsiklausyti į
rekomendacijas ir tokiu momentu kartu pademonstruoti sąmoningumą.
Kalėdinis pasiruošimas Mokymo centre šiemet taip pat vyko neįprastai, o kasmet
organizuojama kalėdinė popietė, skirta profesinio mokymo kursantams buvo
organizuojama nuotolinio susitikimo metu. Nepaisant to, vykusioje šventinėje
popietėje, kitame ekrano gale - pasirodė ir pats Kalėdų senelis, kuris pagyrė gerais
rezultatais mokslo metus baigusius kursantus ir jiems skyrė pasakojimą, kuriame
kiekvienas iš jų virto istorijos herojais. Vėliau, vyko ,,virtuali kelionė po pasaulį" ir
buvo organizuojama viktorina, kurios metu darbuotojai su kursantais dalijosi
žiniomis apie skirtingas Kalėdų šventimo tradicijas įvairiose pasaulio valstybėse.
Vykęs susitikimas leido pažvelgti į skirtingus neformaliųjų veiklų organizavimo
būdus ir įtaką virtualioje erdvėje ir suprasti, kad nepaisant aplinkybių - net ir
nuotoliniu būdu, pasitelkiant kūrybiškumą, galima sukurti jaukumo jausmą ir
pasirūpinti bendruomeniškumo išlaikymu darbo aplinkoje.

Linkime, kad nauji 2021 metai atneštų daugiau
galimybių draugystei ir žmogiškam ryšiui
užmegzti bei palaikyti.
- Mokymo centras
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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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