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SIMULITH CENTRO INFORMACIJA 
Projektų veikla. 

 Š.m. rugsėjo 30 d. baigiasi tarptautinis Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektas 

„Privalomas mokymas verslo praktinio mokymo firmose (VPMF) profesinio ugdymo instituci-

jose“ Nr. LLP-LdV-TOI-2011-LT-0090. 

Sukurti trys pagrindiniai leidiniai skirtingoms tikslinėms grupėms: 

 Verslo praktinio mokymo firma. Veiklos gairės švietimo srities profesionalams - Šiuo leidiniu siekiama švietimo 

srityje sprendimus priimantiems asmenims išsamiai paaiškinti, kas yra VPMF – kaip jos yra steigiamos, kaip jos veikia 

ir kokia iš VPM firmos yra gaunama nauda. 

 Verslo praktinio mokymo firma. Veiklos gairės vadovams – šios gairės skir tos tiek naujiems VPMF vadovams, 

tiek ir jau dirbantiems. Vadovams yra pateikiama informacija kaip mokyti verslo praktinio mokymo firmoje, kaip vyk-

dyti kasdienę veiklą bei vertinti praktikantus. Leidinys pateikia naudingų priemonių ir rekomendacijų kaip VPM firmo-

je dirbti sklandžiai, siekiant užtikrinti mokymosi procesų kokybę.  

 Verslo praktinio mokymo firma. Veiklos gairės visiems ir kiekvienam – šiame leidinyje siekiama paaiškinti, kas yra 

VPMF, kas sudaro verslo praktinio mokymo firmų tinklą, supažindinama su visais jos veikėjais. Knygoje skaitytojai 

supažindinami su kokybės standartais, kurie reikalingi norint užtikrinti efektyvią VPMF veiklą. Taip pat pateikiami 

skirtingų Austrijoje, Bulgarijoje ir Lietuvoje naudojamų praktikų pavyzdžiai, kuomet projektų partneriai vykdė tyrimus 

nacionaliniu lygmeniu, siekdami nustatyti esamą situaciją ir su VPMF modeliu susijusias problemas.  

 Įpusėjo ir antrasis tarptautinis Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektas „VPMF vadovų rengimo programa“ Nr. 

LLP-LDV-TOI-2012-LT-0109. Artimiausiu metu pakviesime VPMF vadovus susipažinti, įvertinti ir naudotis Italijos, 

Prancūzijos, ir Lietuvos VPMF centrų bei Europen-Pen International asociacijos sukurtais dokumentais. 

 

Seminarai ir pasitarimai VPMF vadovams.  

Š.m. spalio 1 dieną vyks pirmasis šiais mokslo metais individualus seminaras „Darbo organizavimas verslo praktinio moky-

mo firmoje“ naujai Utenos kolegijos VPMF „Siluetas“ vadovei. 

Š.m. lapkričio 5-6 dienomis planuojamas VPMF vadovų pasitarimas ir seminaras apie inovacijų valdymą Vilniuje, naujose 

Vilniaus kolegijos patalpose Saltoniškių g. 58.  

2014 m. kovo mėn. numatomas VPMF vadovų pasitarimas ir seminaras Klaipėdoje, Lietuvos verslo kolegijos, kurioje veikia 

VPMF „Biurometa“, patalpose. 
 

Kita informacija. 

2013 m. spalio mėn. startuos atnaujintas „Simulith“ centro informacinis interneto puslapis bei naujas paslaugų puslapis.  

Nuo š.m. spalio mėn. bus galima pradėti naudotis naujo „Simulith“ centro padalinio „Arbitražas“ paslau-

gomis. 

Tarptautinė VPMF mugė planuojama 2014 metų balandžio mėn. Kaune. Šį kartą susitiksime 

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro patalpose. 
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