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„Simulith“ centras 

Saltoniškių g. 58-117 

LT-01114 Vilnius  

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

el. paštas slinfo@viko.lt 

www.sl.viko.lt 

Mūsų Facebook 

2013-2014 MOKSLO METŲ SVARBIAUSIEJI DARBAI IR NAUJOVĖS 
Atėjus mokslo metų pabaigai prisiminkime svarbiau-
sius nuveiktus darbus ir „Simulith“ tinklo nariams 
svarbius įvykius bei naujoves. 
 

VPMF ir Centro informacija: 

• Šiais mokslo metais veikė 50 VPMF iš 35 Lietuvos 
institucijų. 

• Sukurtas naujas „Simulith“ centro interneto pusla-
pis.  

• Per „Simulith“ banką įvykdyti 2025 mokėjimo nu-
rodymai, tame tarpe – 112 tarptautinių pavedimų. 
Parengta ir išsiųsta VPM firmoms virš 2000 banko 
ataskaitų.  

• Per mokslo metus išleista devyniolika „Simulith“ 
žinių numerių.  

• Bendradarbiaujant su Panevėžio kolegijos, Rasei-
nių technologijos ir verslo mokyklos, Kauno Kole-
gijos,  Klaipėdos valstybinė kolegijos VPMF vado-
vėmis sukurtas VPMF mokesčių kalendorius. 

• Pradėjo veikti naujas centro padalinys – „Simulith 
arbitražas“. 

• 2013 metų spalio 28-30 dienomis JAV, Niujorke, 
41-ame EUROPEN-PEN INTERNATIONAL aso-
ciacijos narių susirinkime iki 2016 metų buvo pra-
tęsta „Simulith“ centro afilijuotoji (ribotoji) narystė 
šioje asociacijoje. 

• Švenčiant tinklo 20-ąjį jubiliejų, sukurtas specialus 
ženkliukas, kurį 2014 metais naudoja centras ir vi-
sos Lietuvos verslo praktinio mokymo firmos. 

• Sukurti ir įteikti VPM firmoms nauji (jubiliejiniai) 
narystės „Simulith“ tinkle pažymėjimai. 

• 2014-06-26 dienai išduoti 3325 vieningi VPMF 
baigimo pažymėjimai.  

• Detalizuotos VPMF centro paslaugos. Remdamiesi 
Italijos ir Prancūzijos VPMF centrų paslaugų pake-
tų pavyzdžiais, pertvarkėme ir pristatėme galutinį 
centro paslaugų aprašymą pagal MINI, MIDI ir 
MAXI paslaugų paketus mokymo institucijoms, 
kuriose veikia verslo praktinio mokymo firmos mo-
delis. 

• Suteiktas „Simulith“ metų žmogaus 2013“ titulas 
gerb. Vaidai Bartkutei-Norkūnienei, Utenos kolegi-
jos elektroninio centro vedėjai. 

• Patvirtinta ir paskelbta geriausių VPMF praktikantų 
rinkimų tvarka 6 nominacijose: Iniciatyviausias 
VPMF darbuotojas 2013; Kūrybiškiausias VPMF 
darbuotojas 2013; Tarptautiškiausias VPMF dar-
buotojas 2013; Komunikabiliausias VPMF darbuo-
tojas 2013; Profesionaliausias VPMF darbuotojas 
2013; Geriausias VPMF direktorius/skyriaus vado-
vas 2013. 

 
Leidyba, pranešimai:  

• Utenos kolegijoje skaitytas pranešimas 
„Tarptautiškumo skatinimo galimybės pasaulinia-
me verslo praktinio mokymo firmų tinkle „Europen 
pen International“. 

• Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos pre-
kybos ir verslo savaitės renginyje pristatytas prane-
šimas „Skirtingi požiūriai į VPMF ir naujos gali-
mybės“. 

• Projekto „VPMF vadovų rengimo programa“ Nr. 
LLP-LDV-TOI-2012-LT-0109 įgyvendinimo metu 
skaityti VPMF veiklą pristatantys pranešimai Biržų 
technologijų ir verslo mokymo centro, Kupiškio 
technologijos ir verslo mokyklos, Alantos technolo-
gijos ir verslo mokyklos bei Utenos regioninio pro-
fesinio mokymo centro atstovams. 

• CD formate išleistas naujas VPMF veiklą Lietuvoje 
pristatantis video filmas. 

• Ruošiami straipsniai ir straipsnių rinkinys leidiniui 
„Verslo praktinio mokymo firmų patirtis: idėjų ke-
lias, galimybių erdvė, verslumo viršūnė“.   >>> 

 
 

 



>>> 

Organizacinė veikla: 

• Kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu orga-
nizuota tarptautinė teminė VPMF Mugė Kaune, 
kurioje dalyvavo 40 VPMF iš Suomijos ir Lietuvos. 
VPMF mugė išsiskyrė renginiu - socialinių ir vers-
lo projektų idėjų turnyru bei nestandartiniais daly-
vių stendais su viena atvira šonine sienele. 

• Organizuoti du gausūs seminarai VPMF vadovams: 
„Inovacinės veiklos valdymas įmonėje“ Vilniuje ir  
„Efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo įgū-
džių tobulinimas“ Klaipėdoje. 

• Įvykdyti du individualūs VPMF vadovų apmoky-
mai „Simulith“ centre „Darbo organizavimas 
VPMF“ naujoms Utenos kolegijos VPMF 
„Siluetas“ ir Klaipėdos valstybinės kolegijos 
VPMF „Studauto“ vadovėms. 

• Organizuotos viktorinos praktikantams: Žemės in-
diena, bendradarbiaujant su VPMF „Agroverslo 
korporacija“ darbuotojais; Maisto diena, bendra-
darbiaujant su VPMF „Maisto namai“; Madų die-
nos, bendradarbiaujant su VPMF „Vigora“. 

• Organizuoti 2 VPMF vadovų pasitarimai. 
• Organizuotas Patariamosios tarybos posėdis. 
 
Projektinė veikla: 

• Sėkmingai užbaigtas tarptautinis Leonardo da Vinci 
naujovių perkėlimo projektas „Privalomas moky-
mas verslo praktinio mokymo firmose (VPMF) 
profesinio ugdymo institucijose“. Sukurti trys pa-
grindiniai leidiniai skirtingoms tikslinėms grupėms, 
pristatantys verslo praktinio mokymo firmos veiklą. 

• Toliau įgyvendinamas Leonardo Da Vinči naujovių 
perkėlimo projektas „VPMF vadovų rengimo pro-
grama“, kurio galutiniai rezultatai bus pristatyti 
š.m. rugsėjo mėn. baigiamojoje konferencijoje Vil-
niuje.  

• Dalyvauta rengiant naują Erazmus+ partnerysčių 
projektą kartu su Ispanijos, Bulgarijos ir Italijos 

VPMF centrais, siekiant įdiegti VPMF modelį iš-
krentantiems iš ugdymo institucijų mokiniams.  

 
VPMF veiklos vertinimas: 

 
• Įvertinta VPMF veikla už 2013 metus ir mugės 

Kaune metu apdovanota 11 VPMF.  
• Vykdyta VPMF ir praktikantų atestacija pagal tarp-

tautinius Europen Pen International kokybės reika-
lavimus: 

• išduoti 49 tarptautiniai VPMF baigimo pažymėji-
mai praktikantams iš Utenos kolegijos ir Klaipėdos 
valstybinės kolegijos; 

• Penkiems metams suteikti tarptautiniai kokybės 
pažymėjimai 5 VPM firmoms (VPMF „Siluetas“, 
„Interjeras“, „Kopija“, „Studauto“ „Vigora“). 

 
Renginiai: 

• Siekiant skatinti ir palaikyti regioninių mugių orga-
nizavimą, susitikti su VPMF vadovais ir praktikan-
tais, dalyvauta VII-oje Vakarų Lietuvos regiono 
mugėje Klaipėdoje (organizatoriai Klaipėdos turiz-
mo mokykla), kasmetinėje Kauno kolegijos VPMF 
mugėje,  

• Centre svečiavosi būsimieji logistai ekspeditoriai iš 
VPMF „Vigora“, Vilniaus turizmo ir prekybos 
verslo mokyklos, kuriems buvo organizuota vikto-
rina. 

• „Simulith“ centro  darbuotojai dalyvavo Raseinių 
technologijos ir verslo mokyklos Respublikinio 
profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio 
meistriškumo konkurso „Geriausias jaunasis versli-
ninkas ir geriausias jaunasis apskaitininkas“ bei 
Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos kon-
kurso „Reklama mano gyvenime“ vertinimo komi-
sijų darbe. 

 

>>> 
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Linkime gerų atostogų, o puikiai pailsėjus ir kupiniems jėgų ir naujų idėjų rudenį pratęsti verslumo sklaidą! 

 
VPMF VADOVŲ MOKYMO PROGRAMA -  

85 PAVYZDINIAI DOKUMENTAI 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl 

Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.  

2012 metų spalio mėnesį prasidėjęs Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo  VPMF vadovų rengimo programos pro-
jektas Nr. LLP-LDV-TOI-2012-LT-0109 eina į pabaigą. Norime pasidžiaugti ir pasidalinti su visais galutiniu projek-
to rezultatu – VPMF programa. Programą sudaro  aštuonios VPMF vadovui svarbios sritys: VPMP sąvoka ir termi-
nai, nacionalinis ir tarptautinis VPMF tinklas, VPMF vadovų ir pedagogų komanda, mokymo metodai, pedagoginiai 
įrankiai, VPMF centras, VPMF kūrimo pagrindiniai žingsniai ir Europen Pen International asociacijos vaidmuo.  
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Būtent šios VPMF vadovo parengimo sritys yra vieningos visose šalyse, įdiegusiose VPMF modelį. Programą sudaro 
85 dokumentai, parengti projekto partnerių: Italijos, Prancūzijos, Lietuvos VPMF centrų ir įvairių šalių VPMF moky-
mo patirtį sukaupusios Europen Pen International asociacijos. Kiekvienas programos dokumentas suskirstytas į 4 
kategorijas pagal dokumento tikslą. Pirmoji dokumentų kategorija bus skirta VPMF modelio sklaidai.  Antroji doku-
mentų kategorija labiausiai sudomins tuos, kurie planuoja steigti VPMF savo mokymo institucijose. Trečioji VPMF 
programos dokumentų kategorija yra skirta VPMF modelio įdiegimui ir naudojimui, o ketvirtoji – didelę patirtį turin-
čios VPMF darniai tolimesnei plėtrai. Programoje sudėti įvairūs VPMF veiklos pavyzdžiai. Kiekvienas VPMF vado-
vas juos  galės pritaikyti savo konkrečioje situacijoje, konkretiems praktikantams: mokiniams, studentams ar suaugu-
siems. Svarbiausias projekto tikslas ir buvo, kad viso pasaulinio VPMF tinklo vadovai galėtų adaptuoti dokumentus, 
pritaikant savo mokymo institucijos, tikslinės VPMF grupės poreikiams, kad VPMF centrų atstovai, apmokantys 
VPMF vadovus turėtų pakankamai medžiagos, paaiškinančios verslo mokymo ir pedagoginiais tikslais sukurto imi-
tuojamos įmonės modelio veiklą. 

Džiaugiamės ir dar vienu neplanuotu projekto rezultatu – VPMF centro paslaugų detalizavimu. Remdamiesi Italijos 
ir Prancūzijos paslaugų paketų pavyzdžiais, pertvarkėme ir pristatome galutinį savo paslaugų aprašymą mokymo ins-
titucijoms, kuriose veikia verslo praktinio mokymo firmos modelis. Dokumentą galite rasti „Simulith“ centro interne-
to puslapyje www.sl.viko.lt. 

Išsamesnė informacija apie projektą ir VPMF vadovų rengimo programą: 
• Interneto puslapyje: https://www.penworldwide.org/moodle/; 
• 2014-09-24 d. baigiamojoje projekto konferencijoje VPMF vadovams Vilniuje (informacija apie konferenciją 

bus paskelbta  pirmosiomis rugsėjo mėnesio dienomis); 
• „Simulith“ centro interneto puslapyje: www.sl.viko.lt. 

„Simulith“ centro informacija 

>>> 

STUDENTŲ KONFERENCIJA 
Vilniaus kooperacijos kolegijos studentai verslo praktinio mokymo firmos „Reda“ devynioliktojo gimtadienio ir 
„Redafik“ aštuntojo gimtadienio proga š.m. birželio 19 dieną organizavo studentų mokslinę praktinę konferenciją 
„Verslo praktinio mokymo firmos veiklos vystymo problemos ir perspektyvos“. Konferencijoje dalyvavo ir praneši-
mus skaitė antro kurso maitinimo verslo organizavimo, pirmo kurso komunikacinės verslo anglų kalbos ir antro kurso 
pardavimų valdymo grupių studentai bei kolegijos dėstytoja L. Rekašiūtė.  

Konferencijos atidaryme sveikinimo žodžius tarė kolegijos direk-
torius R. Pusvaškis, direktoriaus pavaduotoja R. Vipartienė, nuola-
tinių studijų skyriaus vedėja V. Kuncaitė bei VPMF „Redafik“ 
direktorius A. Medeubetovas. 

Studentai, atlikdami praktiką verslo praktinio mokymo firmose, 
turėjo unikalią galimybę perprasti firmos organizacinę struktūrą, 
firmos padalinių veiklos ypatumus, priimti  rinkodarinius bei va-
dybinius sprendimus. Savo pranešimuose jie nurodė kolegijoje 
veikiančių firmų veiklos spragas, galimybes bei perspektyvas geri-
nant praktinių užsiėmimų kokybę.  

Studentai kėlė probleminį klausimą: „Tai koks gi ryšys tarp prakti-
kos ir teorijos bei tarp teorijos ir praktikos? Studentai, atlikdami 
tam tikras užduotis suprato, kad teorija tiesiog aiškina praktinę 
veiklą. Teorija yra kaip pažinimo būdas, kuris padeda suvokti 
praktikoje esančius reiškinius ir vykstančius procesus. Atsižvel-
giant į asmenines, charakterio savybes, tinkamai pasirinkta verslo studijų kryptis gali ne tik suteikti bendrinių teorinių 
bei praktinių žinių verslo srityje, tačiau ir sukurti nišą tolimesnei karjerai.  

VPMF „Reda“ lektorės R. Bačiulytė, V. Griškevičienė,  
studentas A. Medeubetovas 

L. Rekašiūtės pranešimas 


