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„SIMULITH“ CENTRAS INFORMUOJA 
 

PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS 
 

Š. m. vasario 20-24  dienomis „Simulith“ centro dar-

buotojai R. Bačiulytė ir M. Ignatonis, įgyvendindami 

Erasmus + programos strateginės partnerystės 

KA2 projekto „Inovatyvaus mokymo ir  mokymosi 

sprendimas anksti mokyklą paliekantiems moki-

niams“ Nr. 2014-1-ES01-KA201-004318 veiklas, 

dalyvavo ketvirtajame projekto partnerių susitikime 

Sofijoje (Bulgarija). 

20 projekto dalyvių iš 5 šalių, 10 skirtingų institucijų 

pristatė pilotinėse mokyklose vykdomą verslo praktinio mokymo firmos modelio 

veiklą, priėmė galutinius sprendimus dėl tolimesnės veiklos, suderino bandomojo 

kurso palyginamąją analizę, pasidalinę į grupes dirbo taikydami „skaitymo poro-

mis“ (angl. reading in pairs) metodą ir sprendė kaip šiame mokymo lygmenyje pa-

siteisinusį modelį pritaikyti anksti paliekančių mokyklą vyresniųjų klasių mokinių 

prevencijai. Antrąją susitikimo dieną dalyviai spendė kaip turi atrodyti galutinio pro-

jekto produkto struktūra ir bendrasis kompetencijų aplankas. Projekto partneriai 

taip pat pasidalino užduotimis, kurias reikės pristatyti paskutiniajame projekto susi-

tikime 2016 metų liepos mėnesį Vokietijoje.   

 

SEMINARAS VPMF VADOVAMS 
 

Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras ir Žemaitijos kolegija 2016 metų kovo 24-25  

dienomis kviečia VPMF vadovus iš mokymo institucijų, pasirinkusių MIDI ir MAXI 

paslaugų paketus į seminarą tema „Kaip istorijų pasakojimas padeda verstis, mo-

kytis, laimėti?“ ir į VPMF vadovų pasitarimą. Taip pat vyks asociacijos „Liba“ narių 

suvažiavimas. 

Renginio vieta: Žemaitijos kolegija, L. Ivinskio g. 5,  Rietavas, Konferencijų 

salė. 

Seminaro informacija ir programa skelbiama „Simulith“ centro interneto svetainėje 

www.sl.viko.lt. 

Registruotis prašome spustelėjus šią nuorodą: http://rietavas2016.eventbrite.com. 

Registruotis galite iki 2016 m. kovo 10 dienos. 

Susitikimo pirmoji diena 
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20-OJI TARPTAUTINĖ VPMF MUGĖ 
 

Mugės data: 2016 m. balandžio 20 d. (balandžio 19 - stendų ruošimo diena). 

Mugės vieta: Vilniaus rotušė, Didžioji g. 31, LT-01128 Vilnius. 

Mugės informacija, mugės programa ir kita nuolat atnaujinama informacija skelbiama „Simulith“ 

centro interneto puslapyje www.sl.viko.lt. Informacija bus siunčiame dalyviams elektroniniu paštu. 

Iškilus klausimams rašykite el. paštu slinfo@viko.lt, skambinkite tel. (8 5) 219 1646. 

 
„STEKAS“ MOKYMAI 
 

„Simulith“ centro verslo konsultantė Danguolė Ignatonienė š.m. vasario 23-24 d. dalyvavo UAB 

„Stekas“ organizuotuose mokymuose, kuriuose susipažino su naujos apskaitos programos „Stekas

-PLIUS“ valdymu, funkcionalumu, buvo sprendžiami praktiniai uždaviniai, analizuojami pavyzdžiai.  

 

INDVIDUALŪS MOKYMAI 
Š.m. vasario mėnesį prie „Simulith“ tinklo prisijungė Vil-

niaus universitetas, kuriame bus kuriama nauja VPMF. 

Š.m. kovo 2 dieną „Simulith“ centre vedėja Rima Bačiuly-

tė dalijosi patirtimi individualiuose mokymuose „Darbo 

organizavimas VPMF“ su šio universiteto atstovėmis - 

Ekonomikos fakulteto vadybos katedros vedėja dr. Asta 

Fominiene ir šios katedros dėstytojomis dr. Gražina Jatu-

liavičiene ir Aurelija Ulbinaite. 

 

I-OJI RESPUBLIKINĖ PRAKTINĖ STUDENTŲ KONFERENCIJA 

2016 metų, vasario 26 dieną, Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakultete praūžė I-oji respublikinė 

praktinė studentų konferencija „Idėjų kelias ugdant studentų verslumą“. Susirinko VMPF „Miglės“ ir 

VMPF „Vilionės“ kolegos iš  verslo praktinio mokymo firmų „Reda“ ir „Vigora“. Sveikinimo žodį tarė 

Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto dekanė Danutė Rasimavičienė.  

 Konferencijoje dalyvavo Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto katedrų vedėjos, Simulith cent-

ro vedėja Rima Bačiulytė ir verslo konsultantė Danguolė Ignatonienė.  

Studentai skaitė pranešimus lietuvių ir anglų kalbo-

mis. Pranešimuose pateiktos idėjos kaip įgauti dau-

giau darbo patirties mokymosi metu, kaip padidinti 

darbo produktyvumą. Pasiūlyta komunikacijos tobu-

linimo tarp verslo praktinio mokymo firmų, darbuo-

tojų motyvacijos didinimo būdus. Diskutuota apie 

komandinio darbo svarbą, pateikta praktinių moky-

mo firmų nauda ir veiklos tobulinimo būdai.  

Renginio pranešėjai buvo Vilniaus kolegijos VPMF 

„Miglė“ ir VPMF „Vilionė“, Vilniaus kooperacijos ko-

legijos VPMF „Reda“ studentai, bei mainų progra-

mos „Erasmus+“ studentai iš Belgijos, Turkijos ir Olandijos. Vaizdo pranešimais prisijungė Utenos 

kolegijos studentai iš VPMF „Siluetas“ ir VPMF „Interjeras“. Pasibaigus konferencijai žodį tarė 

„Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė. Visiems pranešėjams įteikti pažymėjimai.  

Po mokymų 

Konferencijos dalyviai 
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JUBILIEJAUS ŠVENTĖ 
 

2016 m. vasario 24 d. Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete paminėtas Verslo praktinio mokymo 

firmų „VIKO Bankas“ ir „VIKO Drauda“ 5-erių veiklos metų jubiliejus. Į renginį atvyko daug svečių: 

Lietuvos banko Bankininkystės tarnybos direktorius Mindaugas Vaičiulis, Akcinės draudimo bend-

rovės „ERGO Lietuva“ personalo ir administravimo departamento vadybininkė Jurga Matienė bei „If 

P&C Insurance AS“ filialo personalo vadybininkė Sigita Godeliauskienė, Vilniaus turizmo ir preky-

bos verslo mokyklos Verslo praktinio mokymo firmos „Vigora“ atstovai, Vilniaus kooperacijos kole-

gijos studentai. Jubiliejiniame renginyje dalyvavo ir Elektrėnų profesinio mokymo centro bei Vil-

niaus automechanikos ir verslo mokyklos mokiniai. Studentų mokslinės draugijos ir Finansininkų 

klubo kvietimu šventėje dalyvavo Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazistai. 

Lietuvos banko Bankininkystės tarnybos direktorius Mindau-

gas Vaičiulis skaitė paskaitą apie šių dienų investavimo sub-

tilybes. Pranešimo metu kalbėta apie Lietuvos banko pag-

rindines funkcijas, o taip pat aptartas pinigų politikos vykdy-

mas.  

Po svečio pranešimo Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulte-

to Investicijų ir draudimo studijų programos studentas, 

„VIKO Drauda“ valdybos narys Arvidas Tumasonis  pristatė 

Verslo praktinio mokymo firmos „VIKO Drauda“ veiklą per 5-

erius metus, o „VIKO Bankas“ organizuotus renginius aptarė 

Bankininkystės studijų programos studentas, „VIKO Bankas“ valdybos narys Robertas Fedotovas. 

Pasibaigus pristatymams, svečiai pasveikino verslo 

praktinio mokymo firmų vadovus, Bankininkystės kated-

ros lektorius Alvydą Mackevičių ir Jolitą Naujalienę bei 

palinkėjo jiems tęsti sėkmingą firmų veiklą ir siekti vis 

aukštesnių tikslų. Po sveikinimų visi svečiai turėjo gali-

mybę apžiūrėti „VIKO Bankas“ ir „VIKO Drauda“ audi-

torijas, susipažinti su programine įranga, pabendrauti 

su VPMF vadovais, studentais, dirbančiais firmose. Fi-

naline renginio programos dalimi tapo šventinio torto 

ragavimas bei susipažinimas su Pinigų muziejaus eks-

pozicija.  

VPMF „VIKO Bankas“ ir „VIKO Drauda“ informacija 

Paskaitos metu 

VPMF „VIKO bankas“ 

Mes, Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto įstaigų administravimo VA14A grupės studentai 

priėmėme iššūkį ir organizavome konferenciją. Modulis „Viešųjų renginių ir priėmimų valdymas“ 

leido praktiškai pritaikyti planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės  funkcijų žinias.  

Konferencijos organizavimas davė daug naudos ir patirties kaip rengti tokį renginį, surasti visus su 

organizavimu susijusius sprendimo būdus. Neabejojame, kad ši įgyta patirtis padės žengti karjeros 

laiptais spartesniu žingsniu. Konferencijos organizatoriai džiaugiasi puikiai pavykusia I-ąja respub-

likine konferencija. Tikimės, kad konferencija bus rengiama kiekvienais metais ir organizavimo at-

sakomybę prisiims jaunesnieji kolegos.  

Dėkojame visiems prisijungusiems ir dalyvavusiems. Iki susitikimų kitais metais!  

Simona Visockaitė, Jolita Spaičytė VPMF „Vilionė“. 


