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SIMULITH 
ŽINIOS 

VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMA YRA PAGRĮSTAS REALUS VERSLUMO, SOCIALINIŲ, 
PROFESINIŲ IR TECHNINIŲ ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO IR TOBULINIMO ĮRANKIS  
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„Simulith“ centro naujas adresas:  

Saltoniškių g. 58-103, LT-08105 Vilnius.  

Telefonų, fakso numeriai nesikeičia. 

PATEIKTA PARAIŠKA PROJEKTO FINANSAVIMO 

KONKURSUI 

„Simulith“ centras Švietimo mainų paramos fonui pateikė Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektą 

„Elektroninė verslo praktinio mokymo firma“, kuris buvo kuriamas kartu su Italijos ir Ispanijos VPMF centrais bei 

Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla. Projektas gimė dėl kelių sutapimų – Lietuvos profesinio ugdymo įstai-

gose dirbantys verslo praktinio mokymo firmų vadovai išreiškė susirūpinimą dėl prasto mokinių lankomumo teorijos 

pamokose ir menko pasirengimo dirbti VPMF, kur teorijos žinios taikomos praktikoje. Taip pat sunku organizuoti 

kokybišką mokymosi procesą kai moksleiviai nemažai užsiėmimams VPMF skirto laiko praleidžia neateidami į prak-

tiką arba atėjusieji nespėja atlikti jiems pavestų užduočių. Ispanijos ir Italijos partneriai anksčiau dalyvavo LDV part-

nerysčių projekte, kurio metu sukūrė koncepciją kaip būtų galima įgyvendinti Elektroninės VPMF idėją, tačiau dėl 

finansų stokos idėja liko tik teorijos lygmenyje. Tik Ispanijos partneriai sukūrė elektroninę platformą, kurią nuo 2012 

metų pradžios pradėjo taikyti praktikoje su bedarbiais. Beveik metams parėjus ir įvertinus vykdomo naujoviško mo-

kymo poveikį, kai mokyme dalyvavę žmonės puikiai atsiliepia apie modernų mokymo įrankį, suteikusį daugiau gali-

mybių sėkmingai įsidarbinti ar bent įgyti reikalingų darbo įgūdžių, nuspręsta jį perkelti į daugiau šalių, ypač teikiant 

pirmenybę šalims, kuriose aukštas jaunimo nedarbo lygis (Lietuvoje 24,2%, Italijoje 37,1% ir Ispanijoje 56,5%). 

Elektroninė VPMF turėtų padėti spręsti opią šalių ekonomikos problemą, kai toks didelis jaunimo procentas negali 

įsidarbinti bei padėti užkirsti kelią profesinių mokyklų moksleiviams atsilikti moksluose, prarasti motyvaciją mokytis 

ir iškristi iš mokymo įstaigos. 

Projekto tikslas: paversti mokymosi procesą profesinėse ir suaugusiųjų ugdymo įstaigose, ypač VPMF, moksleiviams 

ir suaugusiems patrauklesnį ir įtraukiantį į mokymąsi naudojant elektroninės VPMF metodologiją, siekiant skatinti 

besimokančiųjų pasirengimą darbo rinkai ir pagrindinių gebėjimų lavinimą.  

Apie projekto konkurso rezultatus sužinosime rugsėjo mėnesį. 

„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 

 



Simulith žinios Nr. 11 (295) 2 

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“ 
 bei į VPMF vadovų pasitarimą 

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

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. 

VPMF MUGĖ „UTENA 2013“ 
 

Norime pasidžiaugti, kad nuo š.m. vasario mėnesio veiklą atnaujino VŠĮ Socialinių mokslų kolegijoje įsikūrusi 
VPMF „Tiltas“. 

Centro vedėja Rima Bačiulytė 2013 m. sausio 29 d. lankėsi Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete, kur kartu su 
Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Koleginių studijų skyriaus atstovais - 
vedėju Antanu Levicku ir vyriausiąja specialiste Jogile Repečkaite, fakulteto dekane Danute Rasimavičiene ir  UAB 
„Brandworks“ vadovu Antanu Jonušu dalyvavo susitikime su Europos komisijos švietimo ir kultūros generalinio 
direktorato atstove Joanna Basztura. Susitikime buvo diskutuojama apie mokslo ir verslo bendradarbiavimą, taip pat 
VPMF vadovės ir studentai pristatė šiame fakultete veikiančias VPMF „Miglė“ ir „Vilionė“. 

Š.m. vasario 5 diena buvo paskelbta Banko diena. Šią dieną vyko konkursas, kurio metu nuo 10.00 iki 11.00 val. 
„Simulith“ centro interneto puslapyje buvo paskelbtas klausimynas. Atsakymus reikėjo siųsti elektroninio pašto ad-
resu slinfo@viko.lt.  iki š.m. vasario mėn. 5 dienos 11.00 val. 
Iki nurodytos valandos gavome penkias anketas. Greičiausiai, teisingiausiai į klausimus atsakė ir nugalėtoja tapo Jo-
lita Valaitytė iš Smalininkų technologijų ir verslo mokykloje įsikūrusios VPMF „Aitvaras“. 
Nugalėtoja bus apdovanota diplomu ir „Simulith“ centro verslo dovanomis. 
Teisingi atsakymai skelbiami „Simulith“ centro interneto puslapyje Meniu pasirinkus Veikla, Konkursai. 
Dėkojame visiems dalyvavusiems! 
Primename, kad š.m. vasario 12 dieną bus Komunikacijos užsienio kalba diena. Jos metu visos veikiančios VPMF 
turės bendrauti su kitomis VPMF anglų kalba. Bendravimas galimas raštu ir žodžiu (telefonu). Tikslas – skatinti 
praktikantus bendrauti užsienio verslo kalba. 

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. 

 NAUJIENOS 
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BANKININKO DIENA VPMF „VIKO BANKAS“ 
Sausio 23 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete vyko jau tradicine tapusi „Bankininko diena“. Nepabijoję už 

lango spaudžiančio šaltuko trečiadienio rytą į renginį sugužėjo daugybė bankininkystės studijų programos studentų 

bei dėstytojų, kurie su nekantrumu laukė renginio svečio Gitano Nausėdos. Renginio svečias nuoširdžiai pasidalino 

savo prisiminimais iš mokyklos bei studijų 

laikų, papasakojo kodėl pasirinko studijuoti 

ekonomikos sritį, nepaisant to, jog visiškai 

nemėgo tiksliųjų mokslų. Taip pat kalbėjo 

apie savo laisvalaikį, pomėgį slidinėti bei 

kolekcionuoti knygas apie Lietuvos istoriją. 

Svečias taip pat noriai su visais dalinosi savo 

dėstytojo, finansų analitiko patirtimi.  

Po oficialiosios renginio dalies Gitanas Nau-

sėda aplankė VPMF „VIKO BANKE“ plu-

šančius studentus ir liko patenkintas jų darbu 

su FORPOST bankine sistema. 

Įpusėjus dienai VPMF „VIKO BANKE“ 

sulaukė svečių iš SEB ir Swedbank bankų, 

kuriuos „VIKO banko“ valdyba supažindino 

su savo veikla, banko vidaus organizacine struktūra ir darbu FORPOST sistemoje. 

Visą „Bankininko dieną“ simboliškai vainikavo Vilniaus kolegijos absolventai, nestokodami geros nuotaikos, susirin-

kę į šventinę fotosesiją.  

„Bankininko dienos“ proga, trečio kurso banki-

ninkai parengė anketą, kurią sudarė bendro iš-

prusimo klausimai apie bankinį sektorių Buvo 

apklausta per 100 studentų ir dėstytojų, tame 

tarpe ir Gitanas Nausėda, bei atstovai iš SEB ir 

Swedbank bankų. Gitanas Nausėda su malonu-

mu priėmė studentų iššūkį ir jį įvykdė be dides-

nio vargo: 10 teisingų atsakymų iš 10! Tačiau ne 

tik G. Nausėda į visus klausimus atsakė teisin-

gai, todėl burtų keliu buvo išrinktas nugalėtojas. 

Sveikiname „Bankininko dienos“ anketos nuga-

lėtoją Mildą Vilkelytę iš VPMF „VIKO DRAU-

DA“. 

VPMF „VIKO BANKAS“ informacija  

 

 
SEB ir Swedbank bankų atstovai 

Gitanas Nausėda svečiuojasi VPMF „VIKO BANKAS“  


