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SIMULITH 

ŽINIOS 
VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMA YRA PAGRĮSTAS REALUS 
VERSLUMO, SOCIALINIŲ, PROFESINIŲ IR TECHNINIŲ ĮGŪDŽIŲ 
FORMAVIMO IR TOBULINIMO ĮRANKIS  

 
„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 

SEMINARAS „NUOMONĖS LYDERIO ANATOMIJA"  
VILNIAUS KOLEGIJOS „Simulith“ centras 2014 m. lapkričio 4-5 d. kviečia VPMF vadovus iš įvairių mokymo institucijų, 

pasirinkusių MIDI ir MAXI paslaugų paketus į seminarą tema „Nuomonės lyderio anatomija"  

bei į VPMF vadovų pasitarimą 

Seminaro data: 2014 metų lapkričio 4-5 dienos. 

Seminaro vieta: Vilniaus kolegija, Saltoniškių g. 58-301. 

Tikslas. Padėti seminaro dalyviams padidinti savo profesinę vertę. Ar esate žmogus, kurio asmeninė nuomonė formuoja 
aplinkinių požiūrį? Ar Jūsų ir Jūsų organizacijos reputacija kelia pasitikėjimą? 

Mokymo būdai: paskaita, konkrečių atvejų studijos, komunikacijos žaidimas ir individualios praktinės užduotys. 

Seminaro kviestiniai lektoriai-ekspertai:  

Ramunė Hazir, viešųjų ryšių trenerė, teoretikė ir praktikė, trečdalį savo gyvenimo metų paskyrusi komunikacijai.  

Humanitarinių mokslų bakalauro ir magistro laipsnius turinti lektorė yra ilgą laiką dirbusi žiniasklaidoje (dienraštis 
„Respublika“, „Diena Media News“ leidinių grupė), o šiuo metu plėtoja aktyvią viešųjų ryšių veiklą Valdovų rūmų muziejuje 
bei bendradarbiauja su viešųjų ryšių agentūromis, todėl puikiai pažįsta abi komunikacijos proceso puses.  

Planuojama: Dalia Kutraitė-Giedraitienė, žurnalistė, Lietuvos politinė bei visuomenės veikėja arba kitas Lietuvos nuomo-
nės lyderis. 

 

Seminaro programa ir dalyvio registracijos anketa skelbiama „Simulith“ centro interneto svetainėje www.sl.viko.lt  

Prašome atsiųsti užpildytą registracijos anketą iki 2014 m. spalio 27 dienos el. paštu slinfo@viko.lt 
 

Dalyviams bus išduoti pažymėjimai.  
 

 GERIAUSIŲ VPMF TINKLO DARBUOTOJŲ RINKIMAI 
Šių rinkimų tikslas – kiekvienais metais išaiškinti geriausius, per kalendorinius metus įvairiose VPMF veiklos srityse dau-
giausiai pasiekusius praktikantus, pristatyti juos VPMF tinklui, verslo partneriams ir visuomenei VPMF mugių ir kitų 
„Simulith“ tinklo narių renginių metu. 

Teikti kandidatus pagal VPMF vadovo rekomendaciją gali patys praktikantai, VPMF vadovai, mokyklos pedagogai ar admi-
nistracija užpildydami ir iki 2015 m. kovo 2 dienos atsiųsdami paraišką į „Simulith“ centrą el. paštu: simulith@gmail.com 
(skenuota paraiška). 

VPMF darbuotojai gali pretenduoti į vieną ar kelias iš šešių nominacijų. 

Pateiktas kandidatūras svarstys ne mažiau kaip iš trijų narių sudaryta „Simulith“ centro vertinimo komisija, kuri vadovausis 
paraiškoje nurodytais nominacijų kriterijais ir darbuotojų pasiekimų rodikliais.  

Geriausieji metų VPMF darbuotojai bus apdovanoti „Simulith“ centro dovanomis, diplomais, 
socialinių partnerių prizais bei skelbiami „Simulith“ centro svetainėje. 

Interneto puslapyje www.sl.viko.lt Meniu pasirinkus Veikla ir paslaugos, tuomet pasirinkus akty-
vią nuorodą Konkursus VPMF ir VPMF praktikantams skelbiami Geriausių verslo praktinio mo-
kymo firmų (VPMF) tinklo darbuotojų rinkimų nuostatai ir nuostatų priedai. 

Linkime sėkmės ir kviečiame aktyviai dalyvauti! 
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