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2015-2016 MOKSLO METŲ SVARBIAUSIOJI
INFORMACIJA, DARBAI IR NAUJOVĖS
VPMF ir Centro informacija:
Šiais mokslo metais veikė 52 VPMF
iš 37 Lietuvos institucijų.
•

Organizuotas Lietuvos imitacinių
bendrovių asociacijos „Liba“ steigimas.
• Apdovanotas geriausias 2015 metų
VPMF
darbuotojas
nominacijoje:
„Geriausias
VPMF
direktorius“ (Norvydas Gribėnas, VPMF
„Reda“, vadovė Vaclava Griškevičienė).
• 2016-06-20 dienai išduoti 4271 vieningas VPMF baigimo pažymėjimas.
• Tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos edukologijos universiteto lektoriais.
Šio universiteto studentai, kuriems dėstomas verslumo ugdymo dalykas ir kvalifikaciją keliantys mokytojai iš visos Lietuvos ne vieną kartą apsilankė „Simulith“
centre, kur centro atstovai supažindino
su VPMF verslumo ugdymo modeliu.
• Gautas finansavimas ir pirmą kartą
Lietuvoje vyko EUROPEN-PEN International asociacijos suvažiavimas, kuris
buvo jau 45-asis. Tai buvo didžiausias
dalyvių skaičiumi ir jų atstovaujamomis
šalimis susitikimas per visus 45 susitikimų kartus. Į Lietuvą atvyko 36 užsienio
svečiai, atstovaujantys 19 šalių iš 4 žemynų.
•

Suteiktas „Simulith“ metų žmogaus
2015“ titulas gerb. Scott Mitchell. Ponas
Scott aktyviai ir nuolat didina tarptautinį
VPMF modelio žinomumą, labai sėkmingai ir aktyviai kartu su „Simulith“ centru
dalyvavo trijuose projektuose, pagelbėjo
organizuojant pirmąjį Europen-Pen International asociacijos narių suvažiavimą
Lietuvoje, nuolat ir betarpiškai bendradarbiauja ir dalinasi patirtimi su
„Simulith“ centru.
•

Saltoniškių g. 58-117,
LT-08105 Vilnius
Tel./faks. (8 5) 219 16 46
slinfo@viko.lt,
simulith@gmail.com
www.sl.viko.lt

„Simulith“ padalinių naujienos:
• Per „Simulith“ banką įvykdyta 1870
mokėjimo nurodymų, tame tarpe – 92
tarptautiniai pervedimai. Parengta ir
išsiųsta VPM firmoms apie 2000 banko
ataskaitų.
•
„Simulith“ banko duomenimis Lietuvos VPMF didžiausią apyvartą padarė
su Vokietijos, Šveicarijos, Belgijos ir
Prancūzijos VPMF, taip pat buvo prekiaujama ir su tokiomis šalimis kaip:
Austrija, Danija, Švedija, Liuksemburgas, Kosovas, Ispanija ir JAV.
• Per mokslo metus išleista dvidešimt
„Simulith“ žinių numerių.
• „Simulith“ registre buvo užregistruotos 3 naujos firmos, t.y. VPMF „EReklameka“ (Klaipėdos paslaugų ir
verslo mokykla) , VPMF „Dovanų karalystė“ (Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla) ir VPMF „Geveta“ (Viniaus universitetas).
•
„Simulith arbitražas“ vykdė vienos
bylos nagrinėjimą.
Skaityti pranešimai:
• Verslumo ugdymo aspektai formaliajame ir neformaliajame švietime, respublikinė vaizdo konferencija. Pranešimas „Verslumo ugdymo kryptys verslo
praktinio mokymo firmų tinkle“. 2015-12
-08, Utenos kolegija.
• Verslumo ugdymo ir konkurencingumo didinimo problemos, nacionalinė
mokslinė konferencija Pranešimas
„Praktiniai verslumo ugdymo pavyzdžiai
Lietuvos ir pasauliniame verslo praktinio mokymo firmų tinkle“
2015-1119 Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas.
• Technologinio ugdymo problemos ir
aktualijos, nacionalinė mokslinė konferencija. Pranešimas „Verslo praktinio
mokymo firmos modelio pritaikymas
technologijų pamokose“. 2015-11-06
Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas.
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Organizacinė veikla:
• Kartu su asociacija „Liba“ organizuota jubiliejinė 20-oji VPMF Mugė Vilniaus Rotušėje,
kurioje dalyvavo 38 VPMF. VPMF mugėje šį
kartą buvo išbandyti derybų staliukai, rėmėjų
ir partnerių reklamos foto siena.
• Organizuoti du dalyviais gausūs seminarai
VPMF vadovams: „Kaip psichologiškai pasiruošti darbui ir „išgyventi“ jame“ Vilniuje ir
„Kaip istorijų pasakojimas padeda verstis,
mokytis ir laimėti“ Rietave.
• Vyko individualūs VPMF vadovų apmokymai
„Darbo organizavimas VPMF“ „Simulith“
centre naujiems vadovams:
• Iš Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro, 1 mokytoja.
• Iš Vilniaus universiteto, ekonomikos fakulteto vadybos katedros, 2 lektorės.
• Iš Vilniaus statybininkų rengimo centro, 2
mokytojos.
• Kartu su Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro VPMF „Maisto namai“
organizuotas konkursas „Maisto dienos
2016“.
• Organizuoti 2 VPMF vadovų pasitarimai bei
vienas socialinis renginys „Protų lenktynės“
VPMF vadovams.
• Lietuvoje pagal Erasmus+ mainų programą
priimti šeši mokytojai iš įvairių Ispanijos mokymo institucijų.
• „Simulith“ centre lankėsi ir jame organizuotose renginiuose dalyvavo: 3 praktikantų grupės iš VPMF „Gija“ (Vilniaus paslaugų verslo
darbuotojų profesinio rengimo centras),
VPMF „Vigora“ (Vilniaus turizmo ir prekybos
verslo mokykla), VPMF „Statinga“ (Vilniaus
statybininkų rengimo centras), VPMF
„Statma“ (Marijampolės profesinio rengimo
centras), VPMF „Reda“ (Vilniaus kooperacijos kolegija) praktikantai, VPMF „Viko drauda“ ir VPMF „Vigora“ su pagal Erasmus+
programą studijuojančiais studentais, Lietuvos edukologijos universiteto technologijų
pedagogo specialybę studijuojantys studentai bei 15 mokytojų iš įvairių Lietuvos mokymo institucijų, tobulinančių technologijų mokytojo kvalifikaciją šiame universitete.

Projektinė veikla:
•

Baigiamas įgyvendinti Erazmus+ partnerysčių projektas „Versli VPMF mokyklose –
inovatyvaus mokymo ir mokymosi sprendimas anksti mokyklą paliekantiems mokiniams“. Projekto tikslas – sukurti VPMF
modelį ir mokymo bei mokymosi priemones, skirtas sumažinti anksti mokyklą paliekančių mokinių skaičių. Projekto partneriai 10 skirtingų organizacijų iš 5 šalių: Italijos,
Bulgarijos, Lietuvos ir Ispanijos VPMF centrai, Europen-Pen International asociacija
(Vokietija) bei pilotinės mokyklos, turinčios
sunkumų su mokiniais, ketinančiais palikti
mokyklą. Lietuvoje šiai tikslinei grupei atstovauja Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla. Š.m. liepos 18-20 d. vyks baigiamasis projekto partnerių susitikimas Miunchene (Vokietija).

•

Inicijuotas projektas, kurio rezultatai dėl
finansavimo bus žinomi vasarą. Erasmus+
partnerysčių projektas „Verslo praktinio mokymo modelis kaip lanksti mokymo priemonė užsieniečiams“ kartu su Bulgarijos, Suomijos, Vokietijos VPMF centrais, EuropenPen International asociacija (Vokietija) ir
VŠĮ „Diversity Development Group“.

VPMF renginiai, mokymo vizitai:
•

Siekiant skatinti ir palaikyti regioninių mugių
organizavimą, susitikti su VPMF vadovais ir
praktikantais, dalyvauta Vakarų Lietuvos
regiono VPMF mugės dalyvių vertinimo komisijoje Lietuvos verslo kolegijoje.

•

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto
VPMF „Vilionė“ ir VPMF „Miglė“ organizuojamoje 1-ojoje respublikinėje studentų praktinėje konferencijoje „Idėjų kelias ugdant
studentų verslumą“.

•

Vilniaus turizmo ir prekybos mokykloje vykusioje VPMF „Vigora“ 15 metų šventėje.
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•

•

Vykta į mokymosi vizitą Rumunijoje, verslo
praktinio mokymo firmų centre ROCT pagal
Erasmus+ programą 2016-05-08-14 (2 centro darbuotojai). Vizito Bukarešte metu susipažinta su Rumunijos VPMF centro patirtimi,
teikiant paslaugas beveik 1500 VPMF, dalyvauta tarptautinėje verslo praktinio mokymo
firmų mugėje Bukarešto Parlamento rūmuose, lankytasi įvairiose mokymo institucijose,
kuriose įdiegtas VPMF modelis. Vizito metu
aptartos būsimų tarptautinių bendrų projektų
kryptys, tiek su centru, tiek su įvairiomis institucijomis.
2016-05-09-14 dienomis pagal Erasmus+
programą vykta į mokymosi vizitą Italijoje,
Frosinone regione, Isola del Liri mieste įsikūrusioje I.I.S.S. “Nicolucci-Regio” mokymo
institucijoje (1 darbuotojas). Stažuotės metu
susipažinta su šios mokyklos vadovu prof.
Fabio Magliocchetti, mokytojais, aplankytos
neseniai pradėjusios veiklą verslo praktinio
mokymo firmos, stebėtas praktikantų darbas
atskiruose tų firmų skyriuose, domėtasi programine įranga, naudojama VPMF veikloje,
aptartos bendradarbiavimo projektinėje ir
kitose veiklose galimybės, aktyviai bendrauta su VPMF vadovais ir praktikantais.

VPMF veiklos vertinimas:
•

Įvertinti VPMF ir 26 praktikantams, jiems
suteikti EUROPEN-PEN International kokybės pažymėjimai.

•

Įvertinta VPMF veikla už 2015 metus ir
mugės Vilniuje metu apdovanotos:
• Metų
apyvarta
2015
–
VPMF
„Raštmena“, „Vivat Eco“
Metų importuotojas 2015 – „ H&A Export company“;
•

Metų eksportuotojas 2015 – „Pamarys“
• Metų korespondentas 2015 –„Siluetas“,
„Turistlandija“, „Statma“;
•

Metų organizatorius 2015 – „Vilionė“,
„Biurometa“
•

Metų pardavėjas 2015 – „Siurprizas“;
• Metų partnerystė 2015 – „Biurometa“,
„Vigora“;
• Metų prekybininkas 2015 – „Studauto“;
• Tarptautiškiausia
VPMF
2015
–
„Interjeras“, „Siluetas“, „Viko drauda“;
• VPMF vardo garsintojas 2015 – „Viko
drauda“.
•

Dalyvauta kituose renginiuose:
• Tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Aukštasis mokslas: perspektyvos ir iššūkiai“,
Vilniaus kolegijoje.
• Švietimo mainų paramos fondo renginyje, kuriame buvo apdovanoti kokybės konkurso
nugalėtojai. „Simulith“ centro vykdytas projektas „Verslo praktinio mokymo firmų vadovų
rengimo programa“ paskelbtas vienu šio konkurso nugalėtojų.
• Mokymuose „Stekas plius programos galimybės“, UAB „Stekas“, Vilnius.
• SEO mokymuose „Verslo klube“, Šiaurės miestelio technologijų parke, Vilnius.
• Seminare-mokymuose „Partizaninis marketingas. Kaip reklamuoti be biudžeto“, Asociacija
„Lima“, Vilnius.
• Švietimo mainų paramos fondo teminiame seminare, Viešbutis „Amberton“, Vilnius.
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