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SEMINARAS „EFEKTYVAUS BENDRAVIMO IR  
BENDRADARBIAVIMO ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS“ 

VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMA YRA PAGRĮSTAS REALUS VERS-
LUMO, SOCIALINIŲ, PROFESINIŲ IR TECHNINIŲ ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMO IR 
TOBULINIMO ĮRANKIS  

Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras, Lietuvos verslo kolegija ir Manager.LT Akademija 
2014 metų gegužės 5-6  dienomis kviečia VPMF vadovus į seminarą tema „EFEKTYVAUS BENDRAVIMO 

IR BENDRADARBIAVIMO ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS“ bei į VPMF vadovų pasitarimą 

Seminaro data: 2014 metų gegužės 5-6 dienos. 
Seminaro vieta: Turgaus g. 21, Klaipėda. Lietuvos verslo kolegija. 
 

Patirtinis mokymas, kaip bendrųjų kompetencijų ugdymo metodika, įgalina geriau pažinti save ir kitus bei 
padeda šią informaciją efektyviai panaudoti tiek bendraujant ir bendradarbiaujant su kitaip kasdienėje 
veikoje, tiek tobulėjant. Ši programa leis dalyviams labiau pažinti save kaip asmenį, vadovą-lyderį, koman-
dos narį ir pan. 
 

Seminaro tikslai: 
Susipažinti su patirtinio ugdymo metodika (experiential education); 
Geriau pažinti savo ir kitų veikimo ypatumus ir potencialą dirbant tiek asmeniškai, tiek komandoje; 
Formuoti efektyvesnius 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. 
 

Laiko paskirstymas: 20% teorijos, 80% praktinių užsiėmimų. 
 

Seminaro programa ir dalyvio registracijos anketa skelbiama „Simulith“ centro interneto svetainėje 
www.sl.viko.lt 
 
Programą įgyvendina:  
Giedrė Urmulevičiūtė Manager.LT Akademijos lektorė – verslo konsultantė. Patirtinio mokymo praktikė, 
baigusi etikos didaktikos ir psichologijos studijas LEU (Lietuvos Edukologijos Universitetas). 
Raimonda Tamoševičienė, Lietuvos verslo kolegijos lektorė, Šiaulių skyriaus dekanė, baigusi lietuvių kal-
bos ir literatūros pedagogikos ir verslo vadybos studijas Šiaulių universitete. 
 

Prašome atsiųsti užpildytą registracijos anketą iki 2014 m. balandžio 22 dienos el. paštu:  
slinfo@viko.lt 
 

Dalyviams bus išduoti pažymėjimai.  
 

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šis renginys yra finansuojamas VPMF tinklo narių, t.y. 

Jūsų, mieli dalyviai, mokymo institucijų lėšomis. Labai prašome gerbti organizato-

rius, savo mokymo institucijas bei kitus seminaro dalyvius, atvykti į renginį, kuriame 

registravotės ir dalyvauti visame renginyje. Nebegalinčius dalyvauti renginyje ar da-

lyvauti visą jo trukmę, maloniai prašome informuoti apie tai organizatorius iš anksto 

el. pašto adresu slinfo@viko.lt arba telefonais (8 5) 2191646, (8 5) 2191645. 

 

 

„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 
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„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 
2014 m. balandžio 8-11 dienomis vyks konkursas „Madų dienos“. 
Konkursą VPMF praktikantams organizuoja „Simulith“ centras kartu su Vilniaus turizmo ir prekybos mokymo 
centro VPMF „Vigora“. Š.m. balandžio mėn. 8 dieną „Simulith“ centro interneto puslapyje www.sl.viko.lt bus 
paskelbtas klausimynas, atsakymus galėsite siųsti elektroninio pašto adresu simulith@gmail.com iki š.m. ba-
landžio mėn. 10 dienos. Konkurso apibendrinimas ir nugalėtojai bus paskelbti š.m. balandžio 11 dieną.  

Kviečiame aktyviai dalyvauti! 
 

2014 metų balandžio 9 dieną „Simulith“ centro atstovai lankysis Utenoje ir Alantoje. 
Š.m. balandžio 9 dieną „Simulith“ centro vedėja R. Bačiulytė ir verslo konsultantas M. Ignatonis dalyvaus Ute-
nos kolegijoje, VPMF „Interjeras“ 20-ies metų šventėje, susitiks su Utenos regioninio profesinio mokymo cent-
ro atstovais. Tą pačią dieną centro darbuotojai, vykdydami naujovių perkėlimo projekte „Verslo praktinio moky-
mo firmų (VPMF) vadovų rengimo programa“ projekto sutarties numeris LLP-LDV-TOI-2012-LT-0109 numaty-
tas veikas, lankysis Alantos technologijos ir verslo mokykloje. 

 

2014 metų gegužės 6 dieną vyks VPMF vadovų pasitarimas. 
Š.m. gegužės 6 dieną vyksiančiame VPMF vadovų pasitarime bus aptariami šie klausimai: 

1. Nauja mokesčių sistema, kuri bus taikoma nuo š.m. rugsėjo mėnesio (projektas bus išsiųstas visų VPMF 
vadovų elektroniniais paštais. 

2. VPMF mugė „Kaunas 2014“ - atsiliepimai, pasiūlymai, įžvalgos, siekiant gerinti mugių organizavimą. 

3. Rudens VPMF vadovų seminaro temos. 

4. Kiti klausimai. 
 

 SUSITIKIMAS SU JAUNA VERSLININKE 
2014 m. vasario 21 dieną Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakultete vykusios „Verslininkai – studen-
tams“ savaitės metu Verslo vadybos antro kurso studentai, atliekantys praktiką VPMF „Talija“, susitiko su 
Kauno kolegijos studente, aktyvia jauna verslininke Aiste Antanaityte. Jaunoji verslininkė papasakojo apie sa-
vo patirtį verslo srityje, vykdomus įvairius projektus bei studijas kolegijoje. 

Nors dar pakankamai jauna, Aistė jau turi savo renginių organizavimo verslą – apie jo kūrimo idėją, įgyvendi-
nimo priemones, finansavimą bei veiklos ypatumus ir vyko pokalbis. Aistė pasakojo, kad pirmasis verslas jai 
nebuvo sėkmingas ir ji privalėjo stabdyti įmonės veiklą. Tačiau ši nesėkmė jaunajai verslininkei davė neįkaino-
jamos patirties ir žinių, kurias ji jau greitai galės panaudoti – mergina jau turi naujo verslo viziją ir aktyviai sie-
kia jos įgyvendinimo.  

Be patirties verslo srityje, jaunoji verslininkė užsiima dar daugybe kitų veiklų – paskaitos klausytojus stebino ir 
žavėjo merginos vardijami vykdomi įvairūs projektai, iniciatyvos, veiklos organizacijose, dalyvavimas rengi-
niuose. Džiugino pokalbio vaizdingumas: Aistė paskaitos klausytojams pademonstravo lenktynininkės šalmą ir 
kitus atributus, kuriuos ji dėvi dalyvaudama Kauno automobilininkų sporto klubo veikloje. Paklausta, kaip ji vi-
sur spėja, kaip viską suderina, atsakė, kad svarbiausiai reikia turėti tikslą, o veikti skatina užsidegimas ir moty-
vacija. „Neribokite savęs, drąsiai išnaudokite visas galimybes, net jei tai ir atrodo nepasiekiama“, – kalbėjo 
Aistė ir savo žodžius iliustravo pavyzdžiu: pasirodo, į sklidiną stiklinę vandens galima sutalpinti beveik pusę 
stiklinės sąvaržėlių, vandens neišliejant nė lašo!  

Šis susitikimas išties įsiminė studentams – dalyvavusieji teigė, kad pokalbis jiems patiko ir įvardijo įsimintiniau-
sius momentus: „Įsiminė pasakojimas apie skirtingų veiklų suderinimą...“, „Įsitikinau, kad jei labai nori, viskas 
gali išsipildyti...“, „Patiko jos patirtis ir tai, kaip ji viską pasakoja...“, – dalijosi įspūdžiais paskaitos klausytojai. 

 Mindaugas Butkevičius 
VPMF „Talija“ marketingo skyriaus vadovas 

Kauno kolegija 
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2014 m. kovo 20 d. Verslo praktinio mokymo firmoje (VPMF) „Talija“ 
lankėsi I kurso studentai. Tai anglų kalbos dalyko (dėstytoja Simona 
Jankauskaitė) ir praktikos VPMF (dėstytoja Aušra Arminienė) integ-
ruotas projektas, kuriame dalyvavo VV3/1 ir TV2/1 studentai. Šio, 
jau ne pirmą kartą vykstančio, projekto tikslas – inscenizuoti verslo 
susitikimą anglų kalba ir studentams patobulinti derybų, verslo do-
kumentų valdymo bei užsienio kalbos įgūdžius.  

Susitikimo metu studentai bendravo tik anglų kalba. VPMF „Talijos“ 
darbuotojai pristatė net tris naujas kolekcijas: „Pašėlusi vasara“, 
„Disnėjaus katalogas“, „Lietaus rūbai“ ir naują kelionių rinkinį - 
„Gurmaniška kelionė į Italiją“. Svečiai atstovavo savo sukurtas imita-
cines verslo įmones ir jas taip pat pristatė anglų kalba. Pristatymų 
metu studentai atskleidė, kokia veikla užsiima kiekviena jų pristatyta  
įmonė. „Delicatessen“ įmonė prekiauja duonos, pyragų ir konditeri-
jos gaminių kepiniais. Įmonės „Ed Šado Bakery“ veikla yra panaši 
kaip ir pastarosios. Gana originalų pavadinimą turinti įmonė „Carrot 
Inc“ priekiauja įvairia technika namams. Ypač visus sudomino įmo-
nės – „Candy Crush rehabilitation center“ specifinė veikla – reabili-
tacijos paslaugos nuo „Facebook“ tinklapyje esančio žaidimo 
„Candy Crush Saga“ priklausomybės. Ši įmonė rinkoje konkurentų 
kol kas neturi.  

Iš pristatytų VPMF „Talijos“ katalogų buvo nupirkta įvairių prekių, 
taip pat pasirašytos kelios turizmo sutartys į Italiją. Susitikimo metu 
VPMF „Talijos“ darbuotojai derėjosi su atvykusiais svečiais bei taikė 
jiems įvairias nuolaidas net iki 40 procentų. Viso susitikimo metu 
studentai bendravo ir vedė derybas anglų kalba.  

Po susitikimo VPM firmoje „Talija“ praktiką atliekantys studentai tvir-
tino, kad šis susitikimas buvo naudingas, nes suteikė galimybę pa-
tobulinti įmonės pristatymo, kontaktų užmezgimo, bendravimo bei 
derybų anglų kalba įgūdžius. VV3/1 studentai taip pat pripažino pro-
jekto naudą, nes galėjo susipažinti su Verslo praktinio mokymo fir-
ma, jos veikla; čia kitais metais jie taip pat atliks praktiką.  

Kitą savaitę panašus integruotas anglų kalbos dalyko ir praktikos 
studentų susitikimas vyks VPM firmoje „Turistlandija“, kur verslo va-
dybos bei turizmo ir viešbučių vadybos studentai taip pat atliks in-
tegruotą užduotį. 

Eldaras Ivanovas  
VPMF „Talija“ marketingo skyriaus vadovas 

Kauno kolegija 
 

 

VERSLO SUSITIKIMAS ANGLŲ KALBA 



SVEČIAS VPMF „SILUETAS“ 

Šių metų balandžio 2 dieną Utenos kolegijos VPMF 
„Siluetas“ svečiavosi UAB „Rokiškio pienas“ logistikos sky-
riaus vadybininkas Žilvinas Zaviša. TV-12, TV-13 grupių stu-
dentus, kurie studijuoja transporto verslo studijų programoje, 
jis supažindino su savo darbo specifika, papasakojo apie 
įmonę ir logistikos skyriaus veiklą. Žilvinas Zaviša papasako-
jo, kad tokiam darbui reikia kompiuterinio raštingumo ir užsie-
nio kalbų žinojimo, tuo labiau, kad įmonė savo produkciją 
eksportuoja tiek į Rytų, tiek ir Vakarų rinkas. Transporto va-
dybininkui labai svarbu sugebėti laiku ir greitai reaguoti į įvai-
rias situacijas, kurios pasitaiko praktiškai kiekvieną dieną. 
Studentai svečiui pateikė klausimus apie karjeros galimybes, įmonės verslo partnerius, naudojamas įmonėje 
transporto priemones.  

Mums, kaip būsimiems transporto verslo atstovams, tai buvo aktuali ir naudinga informacija, o Ž. Zaviša pasi-
džiaugė potencialiais padalinio darbuotojais. 

Julita Vaičiulytė 
VPMF „Siluetas“ viešųjų ryšių skyriaus vadovė 

Utenos kolegija 

Susitikimo akimirka 

VPMF „KOPIJA “ IR VPMF „PAMARYS“  
VERSLUMO SKATINIMO  RENGINYJE 
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Šių metų balandžio 2 d. VPMF „Kopija“ ir „Pamarys“ darbuotojai dalyvavo verslumo skatinimo renginyje 
„Nebijok startuoti!“. Renginio metu buvo kalbama apie verslo kūrimą, nuo ko jį pradėti ir kaip tinkamai realizuo-
ti.  Renginyje išklausėme pranešimą apie verslo pradžią ir kodėl svarbu kurti verslą. Pranešėja  Gražina Luko-
šienė, VšĮ „Versli Lietuva“ atstovė regione.  

Kitą pranešimą mums pristatė Verslumo Klaipėdoje, netradicinės startuolių 
bendruomenės „Mazgas“ narė, Eglė Songailienė. Ji mus supažindino su sa-
vo sukurtu verslu bei patarė visiems studentams, kad pradedant verslą, ge-
riausia jį susieti su savo hobiu.  

Sekantis pranešimas „Šiaulių Banko“ atstovių Gretos Dulevičienės ir Agnės 
Nekroševičienės. Jos mums pristatė verslo finansavimo šaltinius. 

Toliau sekė komandinės užduotys, tačiau VPMF „Kopija“ ir „Pamarys“ dar-
buotojai  juose nedalyvavo, nes išskubėjo į savo darbo vietas, atlikti tolimes-
nius darbus. Visi renginyje pasisėmė verslo patarimų, susipažino su netradi-
ciniu verslu bei sužinojo apie naujo verslo finansavimo šaltinius. Dauguma VPMF darbuotojų apie renginį atsi-
liepė tik gerais žodžiais ir patvirtino, jog jame dalyvauti tikrai buvo verta. Džiugu, kad praktikos VPMF metu ga-
lime gilinti žinias seminaruose. 

Algimanta Jonaitytė 
VPMF „Kopija“ pardavimo skyriaus vadovė 

Klaipėdos valstybinė kolegija 
 

 

Eglė Songailienė  


