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LIETUVOS POLICIJOS MOKYKLOS TARPTAUTIŠKUMO PLĖTROS VEIKSMŲ 2015–2020 M. PLANAS
Tarptautiškumo plėtros veiksmų 2015–2020 m. planas yra skirtas numatyti uždavinius bei priemones strateginiams Lietuvos policijos mokyklos
(toliau – LPM) tarptautiškumo tikslams įgyvendinti ir kriterijus šių tikslų įgyvendinimui įvertinti.
Uždavinys
1.1. Mokytojų ir kitų
darbuotojų tarptautinio
mobilumo programų
įgyvendinimas, skatinant
aktyvesnį jų dalyvavimą šiose
programose ir motyvaciją
semtis tarptautinės patirties

Vertinimo
kriterijaus
Vykdytojas
siekiama reikšmė
1 TIKSLAS. Skatinti ir plėsti LPM darbuotojų ir kursantų tarptautinį mobilumą
Tarptautinių iniciatyvų, projektų Parengtų iniciatyvų /
2
Projektus
rengimas ir vykdymas, įtraukiant projektų paraiškų skaičius
(2019–2020 m. – 3) įgyvendinantys
mokytojus ir kitus darbuotojus
LPM struktūriniai
Finansavimą gavusių
2
projektų skaičius
(2019–2020 m. – 3) padaliniai;
LPM Veiklos
Tarptautinio mobilumo
Nuo 3 asmenų
valdymo skyrius
programose (stažuotėse,
2016 m. iki 7
tarptautiniuose
asmenų 2020 m.
kvalifikacijos tobulinimo
pagal Erasmus+
renginiuose ir kt.)
tarptautinio
dalyvaujančių darbuotojų
mobilumo
skaičius
projektus;
nuo 3 asmenų
2016 m. iki 5
asmenų 2020 m.
pagal kitus
tarptautinio
mobilumo projektus
Priemonė

Vertinimo kriterijus

Įgyvendinimo
terminas
Kasmet

2

1.2. Kursantų dalyvavimo
tarptautinio mobilumo
programose, stažuočių
užsienyje organizavimas,
siekiant plėsti jų profesines
kompetencijas

Veiklų, remiančių kursantų
tarptautinį judumą,
organizavimas

1.3. Tarptautinio mobilumo
programų kokybės
užtikrinimas, stebėjimas ir
vertinimas

Nuolatinis LPM ir partnerių
veiklų vertinimas

Tarptautinio mobilumo
programų dalyvių atsiskaitymas
ir patirties sklaidos užtikrinimas

Mokymo programų turinio ir

Parengtų paraiškų skaičius
Finansavimą gavusių
projektų skaičius
Tarptautinio mobilumo
programose dalyvaujančių
kursantų skaičius

5
5

Projektus
įgyvendinantys
LPM struktūriniai
padaliniai;
LPM Veiklos
valdymo skyrius

2015–2020 m.

Tarptautinio mobilumo
programose dalyvavusių
LPM kursantų, mokytojų,
kitų darbuotojų, patenkintų
dalyvavimu tarptautinio
mobilumo projektų veiklose
ir tarptautinio judumo
programų kokybe, procentas
Tarptautinio mobilumo
projektų veiklų ataskaitų
parengimas ir organizuotų
pristatymų bei aptarimų
skaičius

Ne mažiau kaip
80 proc.

Projektus
įgyvendinantys
LPM struktūriniai
padaliniai

Kasmet

Ataskaitos
rengiamos po
kiekvieno
tarptautinio
mobilumo projekto
veiklų
įgyvendinimo

Projektus
įgyvendinantys
LPM struktūriniai
padaliniai

Kasmet

Atnaujintų programų /

10

Mokymo procesą

2015–2020 m.

Nuo 10 asmenų
2016 m. iki 15
asmenų 2020 m.
pagal Erasmus+
tarptautinio
mobilumo
projektus; nuo 2
asmenų 2016 m. iki
4 asmenų 2020 m.
pagal kitus
tarptautinio
mobilumo projektus

3
organizuojantys ir
vykdantys LPM
struktūriniai
padaliniai
2 TIKSLAS. Kurti ilgalaikes partnerystes su Europos Sąjungos ir kitų šalių policijos mokymo bei kitomis policijos įstaigomis
2.1. Didinti tarptautine
Paraiškų tarptautinėms
Parengtų paraiškų ir
3
LPM Veiklos
2015–2020 m.
partneryste paremtų projektų ir partnerystėms kurti rengimas ir
įgyvendinamų projektų
valdymo skyrius,
iniciatyvų skaičių
projektų įgyvendinimas
skaičius
kiti projektus
inicijuojantys
LPM struktūriniai
padaliniai
Bendradarbiavimo susitarimų su Pasirašytų
3
LPM vadovybė,
2015–2020 m.
užsienio policijos mokymo ir
bendradarbiavimo
viešųjų ryšių ir
kitomis įstaigomis pasirašymas
susitarimų skaičius
tarptautinio
bendradarbiavimo
grupė
Vizitų į užsienio policijos
Vizitų skaičius
1
LPM vadovybė,
Kasmet
mokymo ir kitas įstaigas,
viešųjų ryšių ir
siekiant užmegzti ilgalaikį
tarptautinio
bendradarbiavimą,
bendradarbiavimo
organizavimas
grupė
Tarptautinių vizituojančių
Vizituojančių mokytojų /
Nuo 3 vizituojančių LPM Veiklos
2015–2020 m.
užsienio mokytojų / ekspertų
ekspertų skaičius
asmenų 2016 m. iki valdymo skyrius,
finansavimo pritraukimas, vizitų
6 vizituojančių
kiti projektus
organizavimas
asmenų 2020 m.
inicijuojantys
LPM struktūriniai
padaliniai
2.2. Plėtoti tarptautinių
partnerių geografiją

mokymo išteklių atnaujinimas,
integruojant tarptautiškumo
elementus

mokymo išteklių skaičius

Bendradarbiavimo su šalių,
kuriose LPM dar neturi
partnerių, policijos mokymo ir
kitomis policijos įstaigomis
plėtra

Užmegztų partnerysčių
skaičius naujose šalyse

3

LPM vadovybė,
viešųjų ryšių ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
grupė

2015–2020 m.

4
2.3. Aktyvinti dalyvavimą
tarptautinių policijos
organizacijų, asociacijų
veikloje

2.4. Sukurti tarptautinio
bendradarbiavimo duomenų
bazę

3.1. Skatinti LPM
bendruomenės tarpkultūrinį
bendravimą ir
bendradarbiavimą

Dalyvavimas tarptautinių
policijos organizacijų, asociacijų
organizuojamose konferencijose,
renginiuose ir pranešimų
pristatymas
Reguliarus informacijos apie
LPM veiklą skelbimas užsienyje

Renginių, kuriuose
dalyvauta ir pristatyti
pranešimai, skaičius

2

LPM vadovybė,
struktūriniai
padaliniai

Kasmet

Paskelbtų pranešimų
skaičius

2

LPM vadovybė,
struktūriniai
padaliniai

Kasmet

LPM Veiklos
valdymo skyrius,
viešųjų ryšių ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
grupė

2015–2020 m.

LPM struktūriniai
padaliniai

Kasmet

LPM Mokymo
organizavimo
skyrius

Kasmet

LPM viešųjų ryšių
ir tarptautinio
bendradarbiavimo
grupė, Mokymo
organizavimo
skyrius

Kasmet

Duomenų bazės, apimančios
Sukurta duomenų bazė
1
LPM užsienio partnerius,
vykdomus tarptautinius
projektus, LPM kursantų ir
darbuotojų judumo srautus,
sukūrimas ir priežiūra
3 TIKSLAS. Ugdyti tarptautiškumo kompetencijas ir organizacinę kultūrą
LPM kursantų ir darbuotojų
Tarptautinių renginių,
10
dalyvavimo tarptautiniuose
kuriuose dalyvauta, skaičius
konkursuose, turnyruose,
ir dalyvavusių LPM
švietimo parodose ir tinkluose
kursantų ir darbuotojų
skatinimas
skaičius
Tarpkultūrinių kompetencijų
Suorganizuotų mokymų
2
didinimo mokymų (įskaitant
skaičius
užsienio kalbų mokymą)
organizavimas LPM
darbuotojams
Tarptautinės konferencijos /
Suorganizuotų renginių
1
renginio organizavimas kartu su skaičius
užsienio partneriais

5
3.2. Užtikrinti užsienio
kursantų / vizituojančių kolegų
akademinę, socialinę ir
kultūrinę integraciją

Pažintinio filmo apie LPM
sukūrimas anglų kalba

Parengtų priemonių skaičius

Renginių, kuriuose dalyvauja
Suorganizuotų renginių
užsienio kursantai / vizituojantys skaičius
kolegos, organizavimas

1

1

_________________________________________

LPM vadovybė,
viešųjų ryšių ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
grupė
LPM viešųjų ryšių
ir tarptautinio
bendradarbiavimo
grupė, kiti
projektus
inicijuojantys
LPM struktūriniai
padaliniai

2017 m.

Kasmet
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