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„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 
Vilniaus kolegijos „Simulith" centras, Lietuvos verslo kolegija ir Manager.LT Akademija 2014 metų gegužės 5-6 dienomis 

VPMF vadovus pakvietė į seminarą tema „EFEKTYVAUS BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO ĮGŪDŽIŲ TOBULINI-

MAS" bei į VPMF vadovų pasitarimą. Seminaras vyko Lietuvos verslo kolegijoje.  

Patirtinis mokymas, kaip bendrųjų kompetencijų ugdymo metodika, įgali-

na geriau pažinti save ir kitus bei padeda šią informaciją efektyviai pa-

naudoti tiek bendraujant ir bendradarbiaujant su kitaip kasdienėje veiko-

je, tiek tobulėjant. Ši programa leido dalyviams labiau pažinti save kaip 

asmenį, vadovą-lyderį, komandos narį ir pan. 

Seminaro tikslai buvo: susipažinti su patirtinio ugdymo metodika 

(experiential education), geriau pažinti savo ir kitų veikimo ypatumus ir 

potencialą dirbant tiek asmeniškai, tiek komandoje, formuoti efektyves-

nius savirefleksijos 

gebėjimus, siekiant 

pagerinti asmeninius 

rezultatus ir tobulėjimą, 

teikti motyvuojantį ir 

konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, gerinti savęs bei kitų pažinimo, bendravimo 

ir bendradarbiavimo įgūdžius. 

Mokymų metodai: labai tamprus, interaktyvus darbas individualiai ir 

grupėse, patirtinio mokymo metodika, interaktyvios praktinės užduotys, 

refleksinė ir savirefleksinė analizė. 

Programą įgyvendino Giedrė Urmulevičiūtė Manager.LT Akademijos 

lektorė – verslo konsultantė, patirtinio mokymo praktikė, Raimonda Ta-

moševičienė, Lietuvos verslo kolegijos lektorė, Šiaulių skyriaus Dekanė. 

„Simulith“ centro vedėjos prezentaciją ir VPMF vadovų pasitarimo protokolą rasite prisijungę prie „Simulith“ centro interne-

to puslapio, Meniu pasirinkę Vadovams, Seminarai. 

Daugiau seminaro akimirkų „Simulith“ centro interneto puslapyje ir mūsų Facebook. 

 

VPMF „Kopija“ š.m. gegužės 8 dieną buvo peratestuota ir jai suteiktas EUROPEN kokybės  pažymė-

jimas. Sveikiname sėkmingai praėjus atestaciją! 

 

VPMF vadovų straipsnių rinkiniui buriama speciali kompetentinga redakcinė komisija. Jau turime 

tris narius. 

 

 

 

 

 

Lietuvos  verslo kolegijos direktorė  

doc. dr. Angelė Lileikienė  

Seminaro akimirka 
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VPMF VADOVŲ PASITARIMO SVARBIAUSIA INFORMACIJA 

2014 metų gegužės 5 d. VPMF vadovų pasitarime dalyvavo 22 VPMF vadovai ir 3 „Simulith“ centro darbuotojai. Aptarta 

neseniai praėjusi mugė Kaune ir nauja „Simulith“ interneto svetainė bei pristatytos pagrindinės VPMF tinklo veiklos tobu-

linimo kryptys: nauja mokesčių už „Simulith“ paslaugas sistema, paslaugos vadovams, firmoms ir praktikantams bei pa-

dalinių veiklos tobulinimo kryptys, aptarti kiti aktualūs klausimai. 

Pagrindinė susirinkimo informacija ir nutarimai: 

• Šiemetinė 18 - oji tarptautinė mugė Kaune buvo teminė, dalis vadovų(6) norėtų, kad ir ateityje mugės būtų temi-

nės, tačiau dauguma VPMF vadovų (16) nemato tikslo ateityje organizuoti temines muges. 

• Nuspręsta organizuoti seminarą VPMF vadovų bendravimui mugės metu. 

• Ne visiems VPMF vadovams aišku, kas sudaro video reklamą ir elektroninį pristatymą – ar tai VPMF istorija, ar 

produkto pristatymas, todėl pasiūlyta iki kitos mugės sukonkretinti video reklamos ir el. pristatymo, kaip mugės 

vertinimo objekto, apibūdinimą ir vertinimo kriterijus. 

• Vieningai nuspręsta mugėje nebedemonstruoti netradicinių pristatymų ir nebenumeruoti stendų, paliekant tik 

VPMF pavadinimą. 

• Buvo iškeltas klausimas dėl mugės lankytojų srauto užtikrinimo visos mugės metu. Ramutė Narkūnienė (VPMF 

„Interjeras“) pasidalino patirtimi, kaip padidinti Utenos mugės lankytojų skaičių: reikia išplatinti reklaminius mugės 

skelbimus mokymo institucijose, praktikantams duoti užduotis, kurias privalo atlikti mugėje. „Simulith“ centro vedė-

ja Rima Bačiulytė paprašė, kad VPMF vadovai atsiųstų į Centrą tokių į mugės veiklą integruotų užduočių, skirtų 

mugės lankytojams atlikti, pavyzdžių. 

• Marius Ignatonis pasidžiaugė nauja „Simulith“ centro interneto svetaine ir paragino visas VPMF prisiregistruoti 

prie jos. 

• „Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė pristatė naują mokesčių už „Simulith“ centro paslaugas sistemą. Šios sis-

temos esmė, kad įvedami paslaugų paketai MINI, MIDI ir MAXI už „Simulith“ teikiamas paslaugas, taip pat naujos 

VPMF mokės vienkartinį stojimo mokestį.  

• R. Bačiulytė pasiteiravo, ar aiškiai išdėstytos šios sistemos paslaugų grupės, kurios sudaro skirtingus paslaugų 

paketus. VPMF vadovams duotas terminas iki š.m. gegužės 12 dienos pateikti „Simulith“ centrui konstruktyvius 

pasiūlymus dėl naujos mokesčių tvarkos.  

• R. Bačiulytė informavo, kad parengta nauja paraiškos sutarčiai sudaryti forma, o kartu su pasirašyta sutartimi 

kiekviena VPMF gaus VPMF tinklo narystės pažymėjimą. 

• R. Bačiulytė informavo, kad bus išleistas VPMF vadovų straipsnių rinkinys, kuriam recenzuoti bus sudaryta spe-

ciali kompetetinga redakcinė komisija.  

• R. Bačiulytė VPMF vadovams pristatė 2014 metų rudenį planuojamą seminarą, kuris vyks Vilniaus kolegijoje lapk-

ričio pradžioje. Siūloma tema – „Kaip tapti nuomonės lyderiu“. Žinomumas ir pripažinimas – tai du esminiai veiks-

niai, didinantys paklausą. Žinomas ir pripažintas savo srities ekspertas vadinamas nuomonės lyderiu, nes jo nuo-

monė daro didelę įtaką kitiems žmonėms ir formuoja jų poziciją įvairiais klausimais. Numatomi lektoriai: Arūnas 

Armalis – Tęstinių mokymų centro treneris, ryšių su visuomene ekspertas, Ramunė Hazir – Valdovų rūmų komu-

nikacijos koordinatorė, ryšių su visuomene ekspertė.  

• M. Ignatonis pasidžiaugė, kad VPMF tinklas aktyviai prisideda ir dalyvauja viktorinose – Išskirtinių dienų konkur-

suose. Visi vadovai pritarė, kad šie konkursai pagyvina VPMF tinklo narių bendravimą ir bendradarbiavimą. 

• R. Bačiulytė nusistebėjo, kad „Geriausio praktikanto“ konkursas kol kas nesulaukė dėmesio ir išreiškė viltį, kad 

VPMF vadovai paskatins praktikantus dalyvauti šiame konkurse sekančiais mokslo metais. >>> 
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>>> 

• Kovoje dėl nominacijų už metų veiklą pastaraisiais metais stebimas pasyvumas, todėl „Simulith“ centras nuspren-

dė papildomai teikti apdovanojimus geriausius metų veiklos rezultatus parodžiusioms VPM firmoms pagal 

„Simulith “ banko, „Simulith“ prekybos, „Simulith“ žinių, Europen Pen International dokumentų pateikimo VPMF ir 

praktikantų sertifikavimui rodiklius. VPMF veiklos vertinimas ir nominacijų teikimas pagal užpildytas tradicines an-

ketas išlieka. 

• „Simulith“ centro veiklos tobulinimui būtina pažangi kompleksinė programinė įranga, kuriai įsigyti ar sukurti reika-

lingos didelės finansinės lėšos. „Simulith“ centrui ieško galimybių gauti finansavimą, teikdamas struktūrinių projek-

tų paraiškas. 

• Tarpininkaujant Europen Pen International vadovui Scotui Mitchelui „Simulith“ centrui buvo pasiūlyta išbandyti 

banko programą, kurią naudoja Bulgarijos, Kanados, Didžiosios Britanijos, Amerikos VPMF tinklai. Šiuo metu ne-

mažai VPMF jau baigė šių mokslo metų veiklą, todėl būtų neefektyvus šios programos bandymas, todėl nuspręsta 

išbandyti šią programą rudenį, kai veiks daugiau VPMF. 

• R. Bačiulytė pasidžiaugė, kad jaučiamas susidomėjimas verslo praktinio mokymo koncepcija, lankantis Lietuvos 

profesinėse mokyklose, vykdant Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projekto „Verslo praktinio mo-

kymo firmų (VPMF) vadovų rengimo programa“ (Nr.LLP-LDV-TOI-2012-LT-0109) veiklas. Paprašyta VPMF vado-

vų pranešti apie mokymo institucijas, kurios domisi VPMF koncepcija, galimybe įsteigti VPMF. 

• VPMF vadovai diskutavo apie bendradarbiavimo su VPMF „Viko banku“ aspektus, dirbant kartu su „Simulith“ ban-

ku. VPMF „Viko bankas“ vadovas Alvydas Mackevičius įsipareigojo su studentais parengti ataskaitas visoms 

VPMF, dalyvavusioms mugėje ir atsiųsti į „Simulith“ banką. Pageidaujantiems pagal šias ataskaitas bus perveda-

mi pinigai į atitinkamas „Simulith“ banko sąskaitas. 

• A. Mackevičius apgailestavo, kad VPMF „Viko bankas“ kol kas nedirba visus mokslo metus. Šis klausimas svars-

tomas kartu su Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto vadovais. Jei VPMF „Viko bankas“ negalės teikti paslau-

gas VPMF tinklui ištisus metus, tuomet jis liks tik mugės dalyvius aptarnausiantis bankas. 
 

        „Simulith“ centro informacija 

Danės upė, Klaipėda 


