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„SIMULITH“ CENTRAS INFORMUOJA 
 

SEMINARAS VPMF VADOVAMS 
Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras ir Žemaitijos kolegija 2016 metų kovo 24-25  
dienomis pakvies VPMF vadovus iš mokymo institucijų, pasirinkusių MIDI ir MAXI 
paslaugų paketus į seminarą tema „Kaip istorijų pasakojimas padeda verstis, moky-
tis, laimėti?“ ir į VPMF vadovų pasitarimą. Taip pat vyks asociacijos „Liba“ narių su-
važiavimas. 

 

20-OJI 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 skelbia-
ma „Simulith“ centro interneto puslapyje www.sl.viko.lt. Informacija bus siunčiama 
dalyviams elektroniniu paštu. 

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

VOKIETIJOS STUDENTŲ VIZITAS 
2016 m. kovo 16 d. „Simulith“ centre lankėsi 
pagal Erasmus+ KA1 mobilumo pro-
jektą Lietuvoje viešinčios studentės iš Vokieti-
jos BBS Osterholz-Scharmbeck koledžo lydi-
mos VPMF „Vigora“ ir VPMF „Reda“ vadovės 
Vaclavos Griškevičienės. 

Viešnios domėjosi Lietuvos VPMF veikla, stu-
dentų, besimokančių įvairiose Lietuvos švi-
etimo institucijose teorinė ir praktinė patirtis.  

 

„SIMULITH“ CENTRE MOKYTOJAI IŠ VISOS LIETUVOS 
 

2016 m. kovo 21 d. „Simulith“ centre lankėsi 15-
os mokytojų delegacija, suvažiavusi iš įvairių 
Lietuvos gimnazijų: Riešės, Ukmergės, Kauno, 
Klaipėdos, Jurbarko, Rokiškio ir kitų miestų.  Šie 
mokytojai Lietuvos Edukologijos universitete to-
bulina technologijų mokytojo kvalifikaciją. Vienas 
kurso mokomųjų dalykų – verslumo ugdymas.  
Tad šio kurso lektorė Inga Kepalienė su studen-
tų grupe išklausė paskaitą „Simulith“ centre apie 
vieną iš būdų verslumui ugdyti – verslo praktinio 
mokymo firmų veiklą Lietuvoje ir diskutavo apie 
galimybes pritaikyti šį modelį technologijų pamo-

kose. Mokytojų grupei buvo pristatyti įvairūs VPMF modeliai. Išsamiai pristatytas 
šiuo metu įgyvendinamas Erasmus+ programos strateginės partnerystės KA2 pro-
jektas „Inovatyvaus mokymo ir  mokymosi sprendimas anksti mokyklą paliekan-
tiems mokiniams“ Nr. 2014-1-ES01-KA201-004318 kurio metu kuriamas naujas 
VPMF modelis anksti mokyklą paliekančių mokinių prevencijai. 

Po susitikimo 

Po susitikimo 



 Simulith žinios Nr. 14 (356) 2 

 

TARPTAUTINĖJE MUGĖJE 
IŠ TARPTAUTINĖS MUGĖS SLOVĖNIJOJE – SU GERA NUOTAIKA IR APDOVANOJIMAIS! 

2016 m. kovo 9 d. Utenos kolegijos delegacija dalyvavo 10-oje tarptautinėje verslo praktinio moky-
mo firmų mugėje, sėkmingai atstovaudama šios kolegijos VPMF "Siluetas" ir VPMF 
"Interjeras"  (http://1291.gvs.arnes.si/cups/). Mugėje dalyvavo 48 verslo praktinio mokymo firmos iš 
5 šalių: Slovėnijos, Lietuvos, Italijos, Kroatijos, Juodkalnijos.  

Komisija išrinko mugės geriausių stendų dešimtuką, į kurį pateko Utenos kolegijos VPMF 
„Interjeras“ (koordinatorė R. Narkūnienė) stendas. Jis buvo įvertintas 4-ąja vieta ir pelnė „TOP 10 
pripažinimo apdovanojimą“  už skoningai suprojektuotą, profesionaliai įrengtą parodos stendą ir 
tinkamą personalo komunikaciją ir elgseną bei žinias, kaip pritraukti potencialius verslo partnerius. 
Visų firmų dalyviai gavo dalyvavimo mugėje pažymėjimus. 

VPMF “Siluetas” studentų atsiliepimai: 

Remigijus: tai buvo mano antroji tarptautinė mu-
gė, kurioje atstovavau VPMF „Siluetas“. Turiu pami-
nėti, kad Slovėnijoje buvom priimti šilčiau nei Čeki-
joje, studentai geriau bendravo anglų kalba, buvo 
labiau iniciatyvūs ir motyvuoti. Pati mugė buvo pui-
kiai organizuota, stendai išdėstyti patogiai, o organi-
zatoriai malonūs, paslaugūs. Mugės metu pagilinau 
komunikacijos anglų kalba įgūdžius, įgavau grupinio 
darbo patirties, pagilinau dokumentų pildymo žinias. 

Renata: dauguma jaunimo puikiai kalbėjo ang-
liškai, mugės aplinka buvo itin šilta ir jauki, „Silueto“ 
komanda labai darbinga ir draugiška, rezultatai pui-
kūs! Tai neįkainojama patirtis! 

Giedrius: Kelionė į Slovėniją nebuvo varginanti, 
nes buvo galima paganyti akis po gražų kraštovaiz-

dį (išskyrus Lenkiją). Ten būdami apsilankėme universitete, kuriame susipažinome su nuostabiais 
ir motyvuotais studentais, kurie nebijojo atsakinėti į mūsų užduotus klausimus, taip pat jie patys 
nepritrūko savų klausimų. Taip pat dalyvavome VPMF mugėje. Susipažinome su moksleiviais iš 
visų Slovėnijos kraštų ir tuo pačiu jiems papasakojome apie Lietuvą.   

VPMF „Interjeras“ studenčių atsiliepimai: 

Laura: tarptautinė mugė Slovėnijoje buvo pilna 
įspūdžių, pradedant nuo šalies grožio ir gatvių 
švaros, baigiant pačiais žmonėmis, kurie priėmė 
mus labai šiltai. Atvykus į vietinį universitetą 
pristatyti Lietuvos ir Utenos kolegijos, studentai 
mus nustebino savo susidomėjimu apie Lietuvą, 
jie klausinėjo pačių įvairiausių klausimų. Po pris-
tatymo studentai mus išlydėjo su didelėmis ova-
cijomis, ką Lietuvoje retai sutiksi. Mugės metu 
vietiniai mokytojai ir studentai bei žurnalistai 
sveikino mus atvykus į jų šalį. Ši patirtis yra neį-
kainojama. Pažinti ir pamatyti kitą šalį padeda 
tobulėti ne tik kaip ateityje turizmo srityje dirb-
siančiam specialistui, bet ir kaip asmenybei." 

Miglė: man labiausiai patiko dirbti stende ir 
siūlyti trijų dienų kulinarinio paveldo kelionę po Rytų Aukštaitijos regioną, kuria domėjosi visi atėję 
prie mūsų stendo, taip pat bendrauti su kitomis firmomis ir pirkti iš jų siūlomas prekes ar paslaugas. 

Eglė: labiausiai patiko šiltas slovėnų sutikimas ir nuostaba jų veiduose sužinojus, kad mes 
iš taip toli atvykom. 

VPMF „Siluetas“ ir „Interjeras“ informacija 

VPMF „Siluetas“ 

VPMF „Interjeras“ 
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TARPTAUTINĖJE KONFERENCIJOJE 
VPMF ,,Raštmena“ darbuotojai kovo 17 dieną dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Verslo aktuali-
jos būsimųjų specialistų požiūriu 2016“, kuri vyko Kauno kolegijos Vadybos ir ekonomikos fakulte-
te.  

Pranešimus konferencijoje skaitė Kauno kolegijos, Kauno technologijos universiteto studentai bei 
svečiai iš Ukrainos, Švedijos, Latvijos aukštųjų mokyklų. Ukrainos atstovai Roman Klym, Oleksandr 
Hnatenko kalbėjo apie Ukrainos ekonominę ir socialinę situaciją, palygino Lietuvą ir Ukrainą pagal 
geografinius ir socialinius kriterijus, akcentavo politinę padėtį, esančią jų šalyje. Švedijos atstovė 
Catharina Holmgren Hall dėstė savo mintis tema ,,Vartotojų motyvacijos konfliktai reklamose“. Ji 
šmaikščiai pristatė reklamos poveikį vartotojui ir pabrėžė, kad gera reklama gali parduoti vartotojui 
net visiškai nereikalingą prekę. Kauno kolegijos studentai lygino vaikų socialinę gerovę Lietuvoje ir 
Švedijoje. Konferencijoje buvo galima išgirsti pranešimų apie verslo inovacijas ir galimybes bei kito-
mis aktualiomis temomis.  

VPMF ,,Raštmena“ darbuotojai po plenarinio posėdžio ir pertraukėlės apsilankė sekcijose: 

I sekcija (anglų kalba): Verslo idėjų paieška/ 
Section I (English spoken): Managing business 
ideas. II sekcija: Verslo aktualijos būsimųjų vady-
bos specialistų požiūriu/ Section II: Business issu-
es from the management specialists’ point of view. 
III sekcija: Verslo aktualijos būsimųjų apskaitos ir 
finansų specialistų požiūriu/ Section III: Business 
issues from the accounting and finance specialists’ 
point of view. IV sekcija: Verslo aktualijos būsimųjų 
teisės specialistų požiūriu/ Section IV: Business 
issues from the law specialists’ point of view. Taigi, 
darbuotojai galėjo didinti savo žinių bagažą vady-
bos, apskaitos, finansų ir teisės srityse.  

Po konferencijos buvo apdovanoti geriausiai pasi-
rodę pranešėjai bei sekcijų dalyviai. Apdovanojimą 
už geriausią pranešimą plenariniame posėdyje gavo Švedijos atstovė Catharina Holmgren Hall. 
Sekcijose už geriausius pristatymus buvo apdovanoti: Eglė Ilgarūbytė (Kauno kolegija), Dovilė Bla-
žonytė (Kauno kolegija) ir Ernesta Tamulytė bei Rokas Varnelis (Kauno technologijos universite-
tas). 

VPMF ,,Raštmena“ darbuotojai ne tik padėjo organizuoti tarptautinę studentų konferenciją, pasitiko 
bei registravo dalyvius ir svečius, bet ir turėjo galimybę išklausyti pranešimus vadybos, buhalteri-
jos, finansų bei teisės klausimais. 

VPMF ,,Raštmena“ marketingo skyriaus vadovė Rūta Dainauskaitė 

VPMF „Raštmena“ atstovai 


