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VIZITAS Į RUMUNIJĄ 
„Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė ir verslo kon-
sultantas Marius Ignatonis 2016 metų gegužės 8-14 
dienomis lankėsi Rumunijos VPMF centre ROCT, 
įsikūrusiame prie Švietimo ir mokslinių tyrimų minis-
terijos Rumunijos sostinėje. 

Vizito Bukarešte metu susipažinta su Rumunijos 
VPMF centro patirtimi, teikiant paslaugas beveik 
1500 VPMF, dalyvauta tarptautinėje verslo praktinio 
mokymo firmų mugėje Bukarešto Parlamento rūmuo-
se, lankytasi įvairiose mokymo institucijose, kuriose 
įdiegtas VPMF modelis. 

Vizito metu aptartos būsimų tarptautinių bendrų projektų kryptys, tiek su centru, tiek su įvai-
riomis Rumunijos ir kitų šalių institucijomis. 

Daugiau įamžintų akimirkų Asociacijos „Liba“ Facebook paskyroje.  

 

VIZITAS Į ITALIJĄ 
Gegužės 9-14 dienomis Vilniaus kolegijos Simu-
lith centro verslo konsultantė Danguolė Igna-
tonienė dalyvavo stažuotėje Italijoje, Frosinone 
regione, Isola del Liri mieste įsikūrusioje I.I.S.S. 
“NICOLUCCI-REGIO” mokymo institucijoje. 

Stažuotės metu ji susipažino su šios mokyklos 
vadovu prof. Fabio Magliocchetti, mokytojais, 
aplankė neseniai pradėjusias veiklą verslo prak-
tinio mokymo firmas, stebėjo praktikantų darbą 
atskiruose tų firmų skyriuose, domėjosi pro-

gramine įranga, naudojamą veikloje, aktyviai bendravo su VPMF vadovais ir praktikantais. 

D. Ignatonienė dalyvavo praktikume, kuriame buvo mokoma dirbti su AutoCAD programa, 
stebėjo kaip gaminami įvairūs dirbiniai su 3D spausdintuvu, dalyvavo šiuolaikiškai įrengtose 
laboratorijose vykusiuose užsiėmimuose. Buvo įdomu ir naudinga stebėti, analizuoti ir 
palyginti darbą Lietuvoje įsikūrusių VPMF su Italijos VPMF. Maloniai nuteikė nuoširdus ir 
šiltas Italijos kolegų priėmimas ir bendravimas, prie itališkos kavos puodelio pristatant savo 
šalių VPMF tinklo veiklos ypatumus. Abipusiu sutarimu nusprendė toliau palaikyti ir vystyti 
bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Italijos VPMF. 

 

BENDRADARBIAVIMAS 

2016 m. gegužės 17 d. „Simulith“ centre lankėsi Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių techno-
logijų fakulteto Kultūrinės veiklos vadybos KV15A grupės studentės Domantė Dovidonytė ir 
Angelė Juškaitė. 20-osios VPMF mugės metu jos pagelbėjo dirbdamos informaciniame 
stende, o šiuo metu rašo savarankišką darbą apie Centro veiklą. 

Šių metų gegužės 30 d., Centro vadovė šio fakulteto prodekanės kvietimu vyks susitikti ir 
aptars VPMF įsteigimo šiame fakultete klausimus. 
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