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VPMF MUGĖ „UTENA 2013“ 
Kviečiame registruotis į 17-ąją tarptautinę VPMF mugę „Utena 2013“! 

Data: 2013 m. balandžio 25-26 dienos. 

Vieta: Utenos daugiafunkcinis sporto centras, K. Donelaičio g. 38, LT-28141, Utena. 

Mugės dalyviai registruojami iki 2013 m. vasario 15 d. 

Mugės dalyvio paraišką, pirminę informaciją ir kitą informaciją rasite interneto puslapyje www.sl.viko.lt.  

Iškilus klausimams rašykite el. paštu slinfo@viko.lt, skambinkite tel. (8 5) 219 1646. 

Š.m. sausio 24 - 30 dienomis 

„Simulith“ centras keliasi į naujas patalpas. 

Naujas adresas: Saltoniškių g. 58, LT-08105 Vilnius.  

Telefonų, fakso numeriai nesikeičia. 

Sausio 24 - 30 dienomis dėl perkraustymo darbų galimi  

telefono bei interneto ryšio trukdžiai. 

VPMF PREKYBOS SANDORIŲ METINĖ ANALIZĖ 
2012 m. kovo 6 d. vykusiame VPMF vadovų pasitarime buvo nuspręsta, jog visų Lietuvos VPMF vadovai užpildo ir 

atsiunčia „Simulith“ centrui prekybos sandorių metinės analizės anketą. 

Pateikiami duomenys turi apimti 2012 m. sausio mėn. 2d. – 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. laikotarpį. 

Iš gautų anketų bus padaryti ir pristatyti VPMF prekybos sandorių analizės rezultatai.  

Anketą rasite prisijungę prie „Simulith“ centro interneto puslapio, Meniu pasirinkę Veikla, Dokumentai. 

Anketą turite užpildyti ir iki š.m. kovo 1 dienos atsiųsti el.paštu: simulith@gmail.com. 

ĮSIBĖGĖJO VPMF VADOVŲ RENGIMO PROGRAMOS DARBAI 

Įgyvendinant Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektą „Verslo praktinio 

mokymo firmų (VPMF) vadovų rengimo programa“ projekto koordinatoriai 

„Simulith“ centro komanda  kuria VPMF vadovų mokymo programos turinį ben-

dradarbiaudami su Italijos bei Prancūzijos VPMF centrais bei Europen Pen Inter-

national asociacija. Lapkričio mėnesį vykusio projekto partnerių susitikimo metu buvo apibrėžtos vadovų rengimo 

programos temos, kurios šiuo metu yra plėtojamos. 
 

Daugelyje Europos šalių už VPMF vadovų mokymą ir parengimą darbui atsakingi VPMF 

centrai, kurie kiekvienas individualiai kuria savo VPMF vadovų mokymo programas. Šio 

projekto veiklomis siekiama skatinti VPMF centrus keistis ir dalintis sukaupta VPMF vado-

vų mokymo medžiaga, ją tobulinti, modernizuoti ir modeliuoti naujus pedagoginius meto-

dus. 

„Simulith” centro informacija 

„Simulith“ centras 

Saltoniškių g. 58-103  

LT-08105 Vilnius  

Tel./faks. (8 5) 219 16 46 

el. paštas slinfo@viko.lt 

www.sl.viko.lt 
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SEMINARAS „EMOCIJŲ ATPAŽINIMAS IR VALDYMAS“ 

VILNIAUS KOLEGIJOS „Simulith“ centras ir Ekonomikos fakultetas  
2013 metų kovo 5-6 dienomis kviečia VPMF vadovus  
į seminarą tema „Emocijų atpažinimas ir valdymas“ 

Seminaro vieta: Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetas, Naugarduko g. 5, LT- 03231 Vilnius, 38 auditorija. 
 

Mokymo būdai: daug pavyzdžių, asmeninis apmąstymas, praktinės užduotys grupėse, ateities vizijos, vaizduotės, 

kvėpavimo ir relaksacijos pratimai. 
 

Seminaro lektoriai: 

Virginija Servutienė, psichologė – daugelio formalių ir neformalių programų, straipsnių autorė, lektorė, turinti dėstymo 

ir praktinio konsultavimo įgūdžių: konsultuoja individualiai, dėsto studentams, veda mokymus, mokosi „3-čiojo tūk-

stantmečio“ psichologijos. Virginijos credo - „Kiekvieną dieną išmokti daugiau negu išmokyti kitus“. Kiekvienam iš 

mūsų svarbu mokėti įveikti iškilusias priešpriešas taip, kad nesugriautumem savo ir kito žmogaus vertybių. Seminare 

bus analizuojama paradigma –„pykti sveika“. Kaip „neperdegti“? Asmenybės atsparumą sąlygojantys veiksniai. Savipa-

galbos teikimo modeliai konkrečiose situacijose. Emocinis talentas – svarbiausia brandžios asmenybės savybė. Tikslas: 

skatinti asmenybės pokyčius jausenoje taikant praktinius emocijų valdymo būdus. 
 

Diana Bumblytė (socialiniai mokslai-psichologija), NLP sertifikuota specialistė, seminarų (bendravimas ir bendradar-

biavimas, stresas ir jo įveika, neigiamų emocijų valdymas ir savikontrolė, spalvų psichologija, spalvų poveikis savijautai 

ir santykiams, Simoronas - kūrybinis problemų sprendimas ir kt.) vedėja. Lektorė pristatys emocijų valdymą iš NLP 

pozicijų: emocijų kilmė ir reikšmė asmenybei ir brandiems tarpusavio santykiams, kūno psichologija, neigiamų emocijų 

priežastys, savikontrolės pagrindai, neigiamų emocijų įveika, pozityvus mąstymas ir konstruktyvūs sprendimai. Tikslas: 

Transformuoti neigiamas emocijas ir mintis, elgesio tendencijas į pozityvumą ir konstruktyvią išraišką. 
 

Seminaro programa ir dalyvio registracijos anketa skelbiama „Simulith“ centro interneto puslapyje 

www.sl.viko.lt 
 

Prašome atsiųsti užpildytą registracijos anketą iki 2013 m. vasario 20 dienos 

faksu (8 5) 2191646 arba e-paštu: slinfo@viko.lt 
 

Dalyviams bus išsiųsta dalijamoji medžiaga, išduoti pažymėjimai.  
 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šis renginys yra finansuojamas VPMF tinklo narių, t.y. Jūsų, mieli dalyviai, mokymo ins-

titucijų lėšomis. Labai prašome gerbti organizatorius, savo mokymo institucijas bei kitus seminaro dalyvius, atvykti į 

renginį, kuriame registravotės ir dalyvauti visame renginyje. Nebegalinčius dalyvauti renginyje ar dalyvauti visą jo 

trukmę, maloniai prašome informuoti apie tai organizatorius iš anksto el. pašto adresu slinfo@viko.lt arba telefonais (8 

5) 2191646, (8 5) 2191645. 

 

Užsiregistravusių, bet į renginį neatvykusių ar ne visame renginyje dalyvavusių ir apie tai nepranešusių dalyvių būsime 

priversti paprašyti padengti su nedalyvavimu susijusias išlaidas. 
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2013 METŲ IŠSKIRTINĖS DIENOS 
2012 m. lapkričio 15 d. VPMF vadovų pasitarime buvo nutarta VPMF tinkle organizuoti išskirtines dienas VPMF 

aktyvinti tinklo veiką ir skatinti VPMF, bendravimą ir bendradarbiavimą. 
 

Dėmesio! Skelbiame 2013 metų išskirtinių dienų datas 
 

Banko diena –  2013 m. vasario 5 d. 

Visoms VPMF bus pateiktas klausimynas banko tema. Tikslas – skatinti praktikantus domėtis banko klausimais, fak-

tais, terminologija. Greičiausiai ir teisingiausiai atsakę praktikantai bus apdovanoti paskatinamaisiais prizais. 
 

Komunikacijos anglų kalba diena – 2013 m. vasario 12 d. ir spalio 18 d. 

Jos metu visos veikiančios VPMF turės bendrauti su kitomis VPMF anglų kalba. Bendravimas galimas raštu ir žo-

džiu (telefonu). Tikslas – skatinti praktikantus bendrauti užsienio verslo kalba. 
 

Mokesčių diena  – 2013 m. kovo 12 d. 

Visoms VPMF bus pateiktas testas mokesčių tema. Tikslas – skatinti praktikantus domėtis mokesčių klausimais, fak-

tais, terminologija. Greičiausiai ir teisingiausiai atsakę praktikantai bus apdovanoti paskatinamaisiais prizais. 
 

Didieji metų sezoniniai išpardavimai: 

Žiemos išpardavimas nuo 2013 m. vasario 25 d. iki vasario 28 d. 

Pavasario išpardavimas nuo 2013 m. gegužės 27 d. iki gegužės 31 d. 

Vasaros išpardavimas  nuo 2013 m. rugsėjo 23 d. iki rugsėjo 27 d. 

Rudens išpardavimas nuo 2013 m. lapkričio 25 d. iki lapkričio 29 d. 
 

VPMF tinkle vyks prekių likučių išpardavimas už simbolinę kainą. Praktikantai parengs išparduodamų prekių sąrašą 

ir atsiųs „Simulith“ centrui, kuris paskelbs išpardavimo pradžią visam tinklui. Tikslas – suaktyvinti prekybą VPMF 

tinkle ir išparduoti nepaklausių prekių likučius. VPMF, aktyviausiai dalyvavusios išpardavimuose, bus apdovanotos 

paskatinamaisiais prizais. 
 

Tikimės aktyvaus visų veikiančių VPMF dalyvavimo šiose ypatingose dienose ir jūsų atsiliepimų. Sėkmės! 

VPMF BENDRAVIMAS SU VERSLO ATSTOVAIS 

Klaipėdos valstybinės kolegijos VPMF  „Kopija“ ir „Pamarys“ bendradarbiauja su 

realiomis verslo įmonėmis. 2013 m. sausio 11 d. mus aplankė SEB banko gyvybės 

draudimo grupės vadovė Vida Rudienė. Buvo pristatyta SEB banko veikla. Pagrin-

dinis jų tikslas, dalinantis savo žiniomis ir būnant atsakingiems už savo veiksmus, 

dirbti taip, kad žmonėms būtų lengva palaikyti dalykinius ryšius. 
 

Vadovė mus supažindino su draudimo verslu bei jų siūlomomis paslaugomis. Pri-

statė investicinį gyvybės draudimą ir pensijos kaupimo galimybes, bei priminė, kad 

ir studentai jau turi pradėti galvoti ir pasirūpinti ateitimi. Taip pat siūlė studentams 

atlikti praktiką jų įmonėje. Toks bendradarbiavimas su realiomis įmonėmis dar la-

biau padeda susipažinti su įmonių veikla bei gauti didesnės patirties verslo prakti-

nio mokymo firmoje.  
 

Straipsnį parengė : VPMF „Kopija“ ir VPMF „Pamarys“ atstovės  

Dainora Alšauskytė, Irma Radžiūtė ir Simona Sabaliauskaitė SEB atstovė Vida Rudienė ir VPMF 
„Kopija“ vadovė Adelė Stonienė 
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TĘSIAMAS VPMF GAIRIŲ TESTAVIMAS 

Nuo lapkričio mėnesio pabaigos įgyvendinant Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektą „Privalomas mokymas 

verslo praktinio mokymo firmose (VPMF) profesinio ugdymo institucijose“ vykdomas VPMF gairių testavimas. Re-

spondentus kviečiame aktyviau reikšti savo atsiliepimus apie sukurtas gaires ir juos siųsti „Simulith“ centro dar-

buotojams. Atsižvelgdami į respondentų pastabas toliau tobulinsime darbo VPMF gaires ir tikimės sėkmingai 

pasieksime užsibrėžtą tikslą - inicijuoti privalomo verslo praktinio mokymo firmos modelio diegimą į mokymo pro-

gramas profesinėse Lietuvos mokyklose perimant austrų ir bulgarų patirtį.  

„Simulith” centro informacija 

VPMF „VILIONĖ“ KELIAIS 
Norime su visais pasidalinti savo potyriais, įvykusiais mūsų darbo verslo praktinio mokymo firmoje „Vilionė“ metu. 

2012 metų gruodžio 11 dieną mes, antrakursiai turistai, „pasinėrėme“ į darbus VPMF „Vilionė“. Ir „pasinėrėme“ tik-

rąja to žodžio prasme! „Kelią“ per visus įmonės skyrius turėjome įveikti taip pat, kaip ir visos prieš mus buvusios ir 

po mūsų būsiančios grupės, tačiau laiko tam turėjome mažiau, nei bet kada anksčiau. 
 

Pirmąją dieną mus šiltai sutiko „Vilionės“ vadovė Ramunė Rapkauskaitė, visi susipažinome ir šiltas tapo ne tik mūsų 

biuras, bet ir atmosfera darbo kolektyve. Su gera nuotaika ir rimtu nusiteikimu keliavome dirbti. Dirbome tik šiek 

tiek daugiau nei vieną mėnesį, tačiau kiekvienas padirbėjome visuose įmonės skyriuose. Net jei ir laikas nebuvo mū-

sų sąjungininkas, spėjome ne tik atlikti būtiniausius darbus, bet ir parodyti savo iniciatyvą. 
 

Žmogiškųjų išteklių skyrius, norėdamas užtvirtinti įgytas žinias ir paska-

tinti susimąstyti apie įgytą patirtį, visam kolektyvui surengė „savęs vertini-

mo seminarą“. Kiekvienas darbuotojas įvertino savo indėlį į įmonę ir dar-

bo kolektyvą naudodamas trijų P (persona, procesas, produktas) metodą. 

Kiekvieną aspektą įvertinome dešimtbalėje sistemoje. Taip išsiaiškinome, 

ar visi trys aspektai yra subalansuoti tarpusavyje ir ar darbuotojai atsisklei-

dė darbo eigoje, bei jų darbas buvo pakankamai efektyvus. 
 

Turėjome dar vieną labai linksmą ir paprastą, tačiau daug ką apie darbuo-

tojus pasakančią užduotį. Kiekvienam skyriui buvo duotos darbo priemo-

nės - šiek tiek popieriaus, siūlo, vielutės, maišelis ir nevirtas kiaušinis. Darbuotojai turėjo per 5 minutes supakuoti 

kiaušinį taip, kad išmetus jį pro antro aukšto langą, jis nesudužtų, ir visą tai padaryti nekalbant vienam su kitu. Po 

šios užduoties įvertinome, ar sunku buvo suprasti vienas kitą nekalbant; kas ėmėsi lyderio, kas vykdytojo, o kas ste-

bėtojo pozicijos; kurie kolektyvo nariai buvo linkę laužyti taisykles ir sukčiauti, tai yra kalbėti.  
 

Tačiau priėjome bendrą išvadą, kad tikrai gerai susibendravome ir mokame dirbti komandoje nebendraujant žodžiais.  

Pabaigoje pasidalinsime savo nusivylimu, kad mūsų praktikos laikas buvo labai trumpas ir viską turėjome daryti pa-

skubomis. Bet nenorime atsisveikinimo baigti bloga gaida, taigi pasidžiaugsime ir pasigirsime, kad nepaisant visko 

dirbdami VPMF „Vilionė“ įgijome daug praktinių žinių, išmokome draugiškai ir efektyviai dirbti darbo kolektyve, 

tapome atsakingesni ir labiau motyvuoti darbui realioje įmonėje. Su šiomis geromis emocijomis TV11 turizmo vady-

bos antrakursiai atsisveikina su darbu, o su mumis kartu iki sekančių akademinių metų pradžios atsisveikina  ir 

VPMF „Vilionė“. Sėkmės mokantis Jums ir Mums!  

TV11 turizmo vadybos  studentai 


