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Gerbiamieji, 
sveikiname Jus su naujų mokslo metų pradžia! 
Linkime įgyvendinti tai, kas sumatyta, nepamiršti pažinimo džiaugsmo, rasti 
laiko ieškojimams ir atradimams. 
Sveikatos, kantrybės, puikių pasiekimų! 

„Simulith“ centro kolektyvas 

FANTAZIJA SVARBESNĖ 

UŽ ŽINOJIMĄ 

ALBERT EINSTEIN 

„Simulith“ centras kviečia ir toliau naudotis centro paslaugomis bei pratęsti VPM firmų aptarnavimo sutartis 2012-
2013 mokslo metams. 
Prašome užpildyti paraišką ir iki 2012 m. rugsėjo 17 d. atsiųsti el. paštu sl@viko.lt. 
Paraiškos forma pateikiama šiame „Simulith žinių“ numeryje, taip pat interneto puslapyje www.sl.viko.lt 
Pagal paraiškoje pateiktus duomenis mes parengsime aptarnavimo sutartį ir atsiųsime jums suderinti paraiškos pildyto-
jo nurodytu el. paštu. 
Gerb. vadovai, prašome informuoti „Simulith“ centrą apie Jūsų VPMF planus toliau dalyvauti Lietuvos VPMF tinklo 
veikloje telefonais (8 5) 219 16 45, (8 5) 219 16 46, elektroniniu paštu sl@viko.lt. 
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LEONARDO DA VINČI PROJEKTAS 

Švietimo mainų paramos fondas skyrė finansavimą dar vienam “Simulith” centro teiktam Leonardo da Vinci progra-
mos naujovių perkėlimo projektui. Projektas „Verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) vadovų rengimo programa“ 
bus vykdomas nuo spalio 1 dienos kartu su Italijos ir Prancūzijos VPMF centrais bei Europen Pen International aso-
ciacija. Projektu siekiama stiprinti pradinį ir tęstinį verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) vadovų mokymą. Projek-
to metu bus parengta mokymo programa ir medžiaga naujų VPMF vadovų rengimui ir kvalifikacijos kėlimui. 

DARBO ORGANIZAVIMO VPMF KONSULTACIJOS-MOKYMAI 
„Simulith“ centras visiems tinklo nariams siūlo paslaugą – darbo organizavimo VPMF konsultacijas-mokymus. 
Kiekvieno mėnesio paskutinis trečiadienis „Simulith“ centre – konsultacijų ir mokymų diena! Konsultacijos nemo-
kamos tų mokymo institucijų VPMF vadovams, kurios turi sutartis su „Simulith“ centru. 
Visi pageidaujantieji juose dalyvauti turi informuoti „Simulih“ centrą ir užsiregistruoti tel.: 8 5 219 1646 arba el. 
paštu sl@viko.lt arba slinfo@viko.lt. Jums bus atsiųsta anketa, kurioje reikės  nurodyti dominančius VPMF veiklos 
klausimus.  
Pirmosios konsultacijos-mokymai planuojami š.m. rugsėjo 26 d., 
Laukiame Jūsų pageidavimų! 

„Simulith“ centras 

Pamėnkalnio g. 15/6-31  

LT-01114 Vilnius  

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

el. paštas slinfo@viko.lt 

www.sl.viko.lt 
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