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2014 metų rugsėjo 15-16 dienomis „Simulith“ centro kvietimu Lietuvoje lankėsi Malaizijos UTARA universiteto ir Ma-
laizijos verslo praktinio mokymo firmų (VPMF) centrinio biuro „MyPEC“ atstovai. 

Rugsėjo 15 d. Vilniaus kolegijos atstovai, o rugsėjo 16 dieną Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai susitiko su Ma-
laizijos UTARA universiteto kanclerio pavaduotoju akademi-
niams ir tarptautiniams ryšiams prof. dr. Hassan Ali, bendra-
darbiavimo ir verslumo plėtros instituto direktoriaus pavaduo-
toju doc. dr. Chandrakantan Subramaniam,  Verslo vadybos 
mokyklos dekanės pavaduotoja doc. dr. Salniza Md Salleh, 
Malaizijos VPMF centro vyr. vadove Anis Matsham. Lietuvoje 
viešinčių malaiziečių tikslai – apsilankyti aukštosiose mokyk-
lose veikiančiose VPMF ir pasisemti patirties iš jau 20 metų 
veikiančio Lietuvos VPMF tinklo „Simulith“ bei aptarti ben-
dradarbiavimo galimybes tarp aplankytų mokymo institucijų ir 
Malaizijos UTARA universiteto. Svečiai pristatė savo univer-
sitetą, galimybę bendradarbiauti tarptautiniame verslumo kon-
kurse. Kolegijos atstovai supažindino svečius su Lietuva, Vil-
niaus kolegija, aptarė VPMF Lietuvos auštosiose mokyklose 
veiklos principus, strateginių partnerysčių prioritetus.  

Ekonomikos fakultete būrys VPMF „Viko bankas“ (vadovas Alvydas Mackevičius) ir „Viko drauda“ (vadovė Jolita Nau-
jalienė) studentų aktyviai įtraukė Malaizijos delegacijos atstovus į VPMF veiklą, įteikė jiems garbės svečio diplomus. 
Apie darbo VPMF organizavimą universiteto atstovai kalbėjosi su fakulteto akademine bendruomene: dekanės pavaduo-
toja Nijole Kašėtiene, bankininkystės katedros vedėja Gitana Mečėjiene, VPMF vadovais.  Po pietų svečiai verslo vady-
bos fakultete susitiko su dekane Danute Rasimavičiene, VPMF vadove Ilona Kojelyte bei programų, kuriose numatyta 
praktika VPMF, katedrų vedėjomis, kurios mielai dalijosi praktikos organizavimo ir vadovavimo jai patirtimi. Lankyda-
miesi VPMF „Miglė“ ir „Vilionė“ svečiai  mielai bendravo su studentais. 

Antrąją vizito Lietuvoje dieną svečiai, lydimi Vilniaus kolegijos „Simulith“ centro vadovės Rimos Bačiulytės lankėsi 
Aleksandro Stulginskio universitete, kur susitiko su universiteto bendruomene: svečius pasveikino rektorius Antanas Ma-
ziliauskas, universitetą bei jo tarptautinę veiklą pristatė Ekonomikos ir vadybos fakulteto bei tarptautinių ryšių skyriaus 
atstovai, o VPMF „Agroverslo korporacija“ vadovė Aistė Čapienė ir steigėjas Darius Žvirblis pasidalijo verslumo ugdy-
mo centro, kurio sudėtyje veikia VPMF, kūrimo istorija ir darbo organizavimu. 

Pirmą kartą Lietuvoje apsilankiusieji Malaizijos universiteto atstovai liko sužavėti Lietuva, 
priimančių kolegijos ir universiteto darbuotojų nuoširdumu, negailėjo gražių žodžių apie 
verslo praktinio mokymo firmose sutiktus studentus. 

„Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė 

MALAIZIJOS ATSTOVŲ VIZITAS VILNIAUS KOLEGIJOJE 

 

Svečiai iš Universiti Utara Malaysia ir Malaizijos VPMF centrinio biuro kartu  
su Vilniaus kolegijos tarptautinių ryšių, strateginės plėtros ir "Simulith" centro 

atstovais 



2012 metų spalio mėnesį prasidėjęs Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo 
VPMF vadovų rengimo programos projektas Nr. LLP-LDV-TOI-2012-LT-
0109  eina į pabaigą. O š.m. rugsėjo 22-26 dienomis prabėgo baigiamaisiais 
projekto renginiais gausi savaitė. 

2014 m. rugsėjo 22-23 dienomis paskutinio projekto partnerių susitikimo 
metu buvo pakoreguota VPMF vadovų rengimo medžiaga, atsižvelgiant į išo-

rinių vertintojų iš Lietuvos ir Bulgari-
jos rekomendacijas. 

2014 m. rugsėjo 24 d. vyko 
baigiamoji projekto konferencija, 
skirta VPMF vadovams, apie ją 
plačiau skaitykite antrame šių žinių 
puslapyje. 

2014 m. rugsėjo 25-26 
dienomis pagal projekto veiklas 
(VPMF vadovų mokymas) M. Igna-
tonis ir R. Bačiulytė vyko į Klaipėdą. 
Klaipėdos universiteto atstovams, 
naujai įstojusiems į VPMF tinklą cen-
tro darbuotojai pristatė VPMF 
modelio galimybes. Jau patirties tu-
rinčioms Klaipėdos valstybinės ko-
legijos ir Lietuvos verslo kolegijos 
VPMF vadovėms centro darbuotojai 
pristatė projekto metu sukurtus doku-
mentus tema „VPMF modelio darni 
plėtra". Taip pat su Klaipėdos 
valstybinės kolegijos direktore ir 
bendruomene buvo aptartos VPMF 
mugės „KLAIPĖDA 2015“ organi-

zavimo sąlygos, apsilankyta Klaipėdos 
turizmo mokykloje. Čia VPMF 
„Ateitis" sėkmingai įsikūrusi naujame 
sektorinio praktinio mokymo centre, 
kurio mokymo bazė atitinka aukščiau-
sius mokymo standartus. 
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PROJEKTO „VPMF VADOVŲ RENGIMO 
PROGRAMA“ RENGINIŲ SAVAITĖ 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik 
autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame patei-

kiamos informacijos naudojimą.  

VPMF „Kopija“ vadovė Adelė Stonienė, Klaipėdos 
valstybinės kolegijos direktorė Gražina Markvaldienė, 
R. Bačiulytė, M.Ignatonis, KVK vyriausioji buhalterė 

Inga Paulauskaitė 

 Mokymai Klaipėdos valstybinėje kolegijoje 

 R. Bačiulytė teikia naujai VPMF „Žuvėdra" vadovei 
H. Šakienei įkurtuvių dovanas 

Projekto partnerių susitikimo metu 

 Konferencijos pranešėjai, Rusijos federacijos 
centrinio biuro atstovai ir Lietuvos VPMF vadovai 

 Klaipėdos turizmo mokykloje 

Daugiau infomacijos rasite „Simulith“ centro interneto puslapyje www.sl.viko.lt 
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Daugelyje Europos šalių už VPMF vadovų mokymą ir parengimą darbui atsakingi VPMF centrai, kurie kuria savo 
VPMF vadovų mokymo programas. Leonardo Da Vinci naujovių perkėlimo projekto „Verslo praktinio mokymo firmų 
(VPMF) vadovų rengimo programa“ (Nr. LLP-LDV-TOI-2012-LT-0109 veiklomis buvo  siekiama skatinti VPMF cent-
rus keistis ir dalintis sukaupta VPMF vadovų mokymo medžiaga, ją pritaikyti įvairių šalių poreikiams ir modeliuoti nau-
jus pedagoginius metodus. 

„Simulith“ centro organizuotoje projekto baigiamojoje tarptauti-
nėje konferencijoje „Žvilgsnis į ateitį: VPMF vadovų mokymas 
šiandien ir rytoj“ š. m. rugsėjo 24 dieną, Vilniuje dalyvavo be-
veik keturiasdešimt dalyvių iš Italijos, Prancūzijos, Vokietijos, 
Kanados, Gruzijos, Rusijos ir Lietuvos verslo praktinio mokymo 
firmų ir įvairių mokymo institucijų, kuriems svarbus nuolatinis 
praktinio darbo verslo praktinio mokymo firmoje tobulinimas.  

Konferencijos dalyvius iškilmingai pasveikino Vilniaus kolegi-
jos direktorius dr. Gintautas Bražiūnas. Pirmasis pranešėjas 
„Simulith“ centro verslo konsultantas Marius Ignatonis pristatė 
Lietuvos VPMF tinklą, atskleidė VPMF vadovo vaidmenį, idea-
laus VPMF vadovo portretą, papasakojo kaip kilo projekto idėja 
- parengti VPMF vadovų mokymo medžiagą. Pasaulinės VPMF 
asociacijos EUROPEN-PEN International vadovas Scott Mit-
chell pasidalino su klausytojais tarptautinio VPMF tinklo aktua-

lijomis, supažindino su įvairių šalių VPMF centrų veiklos ypatumais, siekiant tobulinti VPMF vadovų kompetencijas. 
Jau ne pirmą kartą Lietuvoje viešintis Prancūzijos VPMF centro atstovas Jean-Marc Hetsch supažindino su Prancūzijos 
VPMF tinklo skirtingomis tikslinėmis grupėmis (VPMF kalėjimuose, li-
goninėse, armijoje ir kt.) ir būtent suaugusiesiems mokyti taikomu moky-
mo metodu „Know-how, know-being, know-undertaking and know-
becoming“. VPMF metodas dar nėra taip plačiai naudojamas suaugusių 
mokyme Lietuvoje, todėl VPMF vadovų rengimo programos dokumentai, 
skirti suaugusiųjų mokymui yra ypatingai svarbūs Lietuvos VPMF tinklo 
plėtrai. 

Vienas iš sunkumų, su kuriais nuolat susiduria Lietuvos VPMF vadovai,  - 
kaip motyvuoti mokinius, studentus siekti geresnių rezultatų, būti aktyves-
niais, rodyti iniciatyvą. Apie motyvaciją nuolat diskutuojama VPMF va-
dovų pasitarimuose, kuriuose dalijamasi kiekvienos institucijos patirtimi. 
Todėl Italijos VPMF centro atstovė Kristina Krisan papasakojo kokie 
veiksniai lemia Italijos jaunų asmenų motyvaciją dirbti ir mokytis VPMF. 

Gruzijos Ilja valstybiniame universitete įkurtas Gruzijos VPMF centras, žengiantis pirmuosius žingsnius steigiant VPMF 
Gruzijoje. Mintimis apie šalies VPMF tinklo kūrimą, sunkumus ir ateities planus papasakojo Gruzijos VPMF centro at-
stovė Nato Chakvetadze. >>> 

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik 
autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame patei-

kiamos informacijos naudojimą.  

Vilniaus kolegijos direktoriaus Gintauto Bražiūno 
sveikinimo žodis  

Vilniaus kolegijos direktorius G. Bražiūnas, „Simulith“ centro vadovė 
R.Bačiulytė, EUROPEN-PEN International vadovas S. Mitchell, Prancūzijos 

centrinio biuro atstovas J.M. Hetsch 
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>>> 

Antroje konferencijos dalyje pranešimus skaitė VPMF vadovai. Didelę patirtį turinti VPMF vadovė Vaclava Griškevičie-
nė (Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla) pateikė įžvalgas apie tai, kaip ir iš kur VPMF vadovai semiasi naujų 
idėjų VPMF veiklai tobulinti. Antroji pranešėja iš Utenos kolegijos, VPMF vadovė Rasa Bražulienė, pirmuosius metus 
dirbanti VPMF, papasakojo metų veiklos patirtį ir įspūdžius. Buvo pristatyta Italijos VPMF vaizdinė medžiaga, pade-
monstruota kaip vadovai dirba su jaunais 10-14 metų VPMF praktikantais. Konferencijos pabaigoje buvo parodytas fil-
mas, sukurtas projekto įgyvendinimo metu kaip pagalbinė mokomoji priemonė VPMF vadovams ir skirtas išsamiam 
tinklo veiklos pristatymui pirmojo susitikimo su praktikantams metu. 

„Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė, konferencijos moderatorė, apibendrino konferencijos metu išklausytus praneši-
mus: 

•Tikrai sunkų kelią reikia nueiti pedagogui, siekiant tapti idealiu VPMF vadovu, ne veltui Prancūzijos, Italijos VPMF 
dirba ne vienas vadovas, o pedagogų komanda. 

•Konferencijos metu įgytas supratimas apie į ateities planus orientuotą, individualizuotą ir įvairioms tikslinės grupėms 
skirtą mokymąsi „Know-how, know-being, know-undertaking ir know-becoming“: 

• know-how (žinojimas ir supratimas) teorines akademines srities žinios, gebėjimas žinoti ir suprasti; 

• know-being (žinojimas kaip būti): vertybės, nuostatos, kaip integralus elementas suvokiant (su)gyvenimo su kitu 
socialinį kontekstą; 

• know-undertaking (žinojimas kaip veikti): praktinis operacinis žinių taikymas tam tikrose situacijose; 

• know-becoming (žinojimas kuo ir kaip tapti): (ateities rezultatas – vizija) 

•Italijos patirtis - į santykius, elgesį, motyvaciją, profesinį orientavimą, mokinių užimtumą nukreiptas mokymas VPMF. 
Tai puikiai iliustruoja VPMF Confeti Panfilo Serafini vaizdo pristatymas. 

•Sužinota apie įvairius pasauliniame VPMF tinkle taikomus vadovų kompetencijų tobulinimo būdus – stažuotes įmonė-
se, metines vadovų konferencijas, susitikimus-pokalbius, siekiant pasidalyti patirtimi, kuriamas ekspertų grupes. 

•VPMF vadovai naujovių VPMF verslui plėtoti ieško ir randa bendraudami tarpusavyje ir dalindamiesi patirtimi tiek 
tarptautiniame, tiek nacionaliniame tinkle, įtraukia praktikantus, apdovanodami už plėtros idėjas. VPMF vadovai turi būti 
ir yra pasirengę išklausyti ir padėti įgyvendinti savo praktikantų idėjas. 

•Įvairūs, tiek vidiniai, tiek išoriniai aplinkos veiksniai lemia vadovo vaidmenį, o pagrindinė vadovų misija yra atskleisti 
jaunų žmonių norą ir gebėjimą „tapti“ versliais, kad jie pradėtų ir sėkmingai plėtotų savo verslo ar socialines idėjas ar 
taptų naujovių iniciatoriais savo būsimose darbovietėse.  

•Idealiu VPMF vadovu tapti padeda institucijos vadovybė ir kolegos, VPMF centro darbuotojai, VPMF praktikantai, ku-
rie kartu su nauju VPMF vadovu siekia tobulėti ir mokosi kartu, dalyvavimas kursuose, seminaruose, konferencijose, su 
kiekvienais metais įgyjama nauja praktinė patirtis ir VPMF vadovui skirta metodinė medžiaga. 

Tikimės, kad sukurta VPMF vadovų rengimo programa ir ją sudarantys įrankiai, tokie kaip įvairūs dokumentų pavyz-
džiai, nuotraukos, schemos, video medžiaga ženkliai palengvins VPMF vadovo  pirminį parengimą ir nuolatinio moky-
mosi procesą ne tik Lietuvoje, bet ir kitų šalių VPMF centruose, atsakinguose už VPMF vadovų parengimą. 

 

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

 

„Simulith“ centro informacija 
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„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 
VPMF „VIKO BANKAS“ IR „SIMULITH“ BANKAS INFORMACIJA 

Šiais mokslo metais VPMF „Viko bankas“ siekdamas užtikrinti pastovų klientų aptarnavimą, dirba nuo rugsėjo 15 d. 
ištisus mokslo metus.  Todėl yra galimybė vykdyti pastovius pavedimus ne tik per „Simulith“ banką, bet ir per VPMF 
„Viko bankas“. Jeigu kuri nors VPMF nežino savo sąskaitos likučio ar sąskaitos numerio VPMF „Viko banke“, gali 
kreiptis el. paštais: vpmfbankas@gmail.com arba info.vikobankas@gmail.com. Taip pat šiais el. paštais „Viko bankui“ 
siunčiami mokėjimo nurodymai.  

Visoms VPMF sudarytos sąlygos pinigus saugiai laikyti dviejuose bankuose.  

Pagal VPMF parengtus mokėjimo nurodymus pinigai gali būti pervedami iš vieno banko į kitą. Kiekviena VPMF pati 
apsisprendžia kiek laikyti pinigų ir kokiame banke, o bankas, gavęs mokėjimo nurodymą, jį įvykdo. Priimdamos spren-
dimą dėl pinigų likučio „Viko banke“, VPMF turi įvertinti tai, kad mugės metu atsiskaitymai vyks tik per „Viko banką“.   

 

Kaita tinkle: 

Veiklą atnaujino šios VPMF „Statma “ (Marijampolės profesinio rengimo centras) ir „Bitas“ (Kauno statybininkų 
rengimo centras) 

Laikinai veiklą sustabdė VPMF „Vilniaus Draudimas“ (Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla). 
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