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 NAUJIENOS 

PROJEKTUI SUKANKA METAI 

Norime pasidžiaugti, kad prie „Simulith“ tinklo artimiausiu laiku planuoja prisijungti nauja VPMF „Amberis“, įsikū-
rusi Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje, Kauno rajone. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre 
veikusi VPMF „Austė“ yra uždaroma, ją keičia VPMF „Maisto namai“. Daugiau informacijos apie šias VPMF arti-
miausios žiniose. 

Taip pat pranešame, jog veiklą sustabdė LŽB Labdaros fonde įsikūrusi VPMF „Sfinksas“ ir VŠĮ Socialinių mokslų 
kolegijoje veikusi VPMF „Tiltas“. 

 

2012-09-10 „Simulith“ centre buvo pravesti pirmieji šiais mokslo metais individualūs vienos dienos mokymai 
„Darbo organizavimas VPMF“. Mokymų metu „Simulith“ centro vedėja R. Bačiulytė dalijosi patirtimi su Kauno 
ryšininkų mokyklos verslo praktinio mokymo firmos  „Natūralita“ vadove Sandra Čerškiene. Buvo ieškoma būdų 
kuo geriau pritaikyti VPMF veiklos organizavimą prie specialybių, kurios atlieka praktiką šioje VPMF, pasidalinta 
metodine medžiaga bei skyrių dokumentais.  

 

2012-09-24 „Simulith“ centro vedėja R. Bačiulytė dalyvavo Utenos kolegijos bendruomenės inicijuotame VPMF 
veiklos sklaidos seminare „Tarptautinis EUROPEN pažymėjimas – studentų kompetencijų tobulinimo galimybė“, 
kuriame skaitė pranešimą „VPMF sėkmės garantai“ ir dalyvavo tarptautinių Europen VPMF baigimo pažymėjimų 
įteikimo Utenos kolegijos studentams šventėje. 

 

Lapkričio mėnesio viduryje (12-16 dienomis) planuojamas dviejų dienų VPMF vadovų seminaras-pasitarimas įmo-

nių veiklos klausimais, apjungiantis pardavimus, logistiką ir mokesčius. Planuojama vieta - Raseinių technologijos ir 

verslo mokykla. 

 Norime pasidžiaugti jau metus vykdomo Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projekto „Privalomas mokymas 
verslo praktinio mokymo firmose (VPMF) profesinio ugdymo institucijose“ pasiekimais ir informuoti VPMF tinklą 
apie numatytus tolimesnius darbus.  >>> 

 

Mokymai VPMF 
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 Projekto pradžioje atlikome esamos VPMF situacijos tyrimą apklausdami VPMF praktikantus, VPMF vadovus, 

mokyklų, kuriose yra įsikūrusios VPMF vadovus ir ŠMM bei Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro at-

stovus. Tyrimas buvo atliekamas Lietuvoje, Bulgarijoje ir Austrijoje. Surinkti visų šalių duomenys buvo apdoroti ir 

apibendrinti sukuriant Palyginamąją VPMF situacijos projekto partnerių valstybėse analizę (dokumentas parengtas 

anglų kalba ir patalpintas „Simulith“ centro interneto puslapyje). Visą vasarą kartu su partneriais kūrėme gaires nu-

sakančias VPMF veiklą 3 skirtingoms tikslinėms grupėms – apie VPMF bendrai visoms suinteresuotoms grupėms, 

darbo VPMF gaires VPMF vadovams bei apie VPMF sprendimų priėmėjams. Pirminių gairių kūrimo anglų kalba 

pabaiga numatyta spalio pradžioje. Spalio mėnesį gairės bus verčiamos į lietuvių, bulgarų ir austrų kalbas, tam kad 

jos būtų testuojamos visose šalyse partnerėse. Lapkričio – balandžio mėnesiais prašysime VPMF vadovų (ypač iš 

profesinių mokyklų) įvertinti sukurtas gaires ir teikti savo pasiūlymus taisymams bei papildymams. Tikimės, kad 

Jūsų aktyvus bendradarbiavimas ženkliai prisidės populiarinant VPMF modelį ir siekiant įvesti VPMF kaip privalo-

mą praktiką visoms verslo profilio specialybių moksleivių grupėms.     

>>> 

MOKYMAI VPMF DARBUOTOJAMS 

Verslo praktinis mokymas neatsiejamas nuo neformaliųjų gebėjimų ugdymo. VPM firmų darbuotojai praktikoje 

susiduria ne tik su tiesioginiu darbu VPM firmos skyriuose, bet taip pat su darbo komandoje, bendravimo, motyva-

cijos ir efektyvių problemų sprendimų iššūkiais. Todėl individualus tobulėjimas ir komandos augimas tampa svar-

biu VPM firmos tikslų įgyvendinimo veiksniu.  

Nuo šių metų spalio mėnesio vėl kviečiame visus norinčius dalyvauti „Simulith" centro organizuojamuose temi-

niuose, žaidimų pedagogikos principais paremtuose mokymuose. Siūlomos temos - komandos formavimas ir kūry-

biškumas darbe. Norėdami užsisakyti mokymus, kreipkitės į „Simulith" centro projektų vadovę Austėją el. paštu: 

slinter@viko.lt.  

Užsakymai priimami tik iš VPMF darbuotojų!  

Iki susitikimų mokymuose!  

Bergen (Norvegija) apylinkės 
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VPMF duomenų anketa, informacija SIMULITH PREKYBOS sistemoje 2012-2013 mokslo metams 

Kiekvienų mokslo metų pradžioje „Simulith“ centras tikslina Lietuvos VPMF duomenis, prašome užpildyti ir iki š.m. 

rugsėjo 28 d. el. paštu slinfo@viko.lt arba simulith@gmail.com atsiųsti duomenų anketą.  

Kiekviena VPMF turi prisiregistruoti prie Narių duomenų bazės sistemos ir suvesti, o kai reikia atnaujinti duomenis - 

rekvizitus, veiklos pobūdį, darbo laiką bei darbo grafiką.  

Aprašus rasite interneto puslapyje http://sl.viko.lt/ skiltyje Naujienos. 

 

 

INFORMACIJA 

VPMF „MAISTO NAMAI“ 

Norime informuoti, jog Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre veikusi verslo praktinio mokymo firma 

“Austė” yra uždaroma nuo 2012 m. rugsėjo 1 -osios dienos. Šiuo metu Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo 

centre yra steigiama nauja verslo praktinio mokymo firma “Maisto namai”. 

Pagarbiai, 

VPMF “Maisto namai” kolektyvas 
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