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„SIMULITH“ CENTRAS INFORMUOJA 

SEMINARAS VPMF VADOVAMS 
 

VILNIAUS KOLEGIJOS „Simulith“ centras 2015 m. lapkričio 4-5 d. pakvies 
VPMF vadovus iš įvairių mokymo institucijų, pasirinkusių MIDI ir MAXI pas-
laugų paketus į socialinių mokslų daktaro Tomo Lagūnavičiaus vedamą se-
minarą tema „Kaip psichologiškai pasiruošti darbui ir „išgyventi“ jame“, bei į 
VPMF vadovų pasitarimą, kuriame vienas pagrindinių sprendžiamų klausimų 
bus verslo praktinio mokymo firmų asociacijos kūrimas. 
 

Daugiau informacijos apie seminarą ir vadovų pasitarimą laukite artimiausio-
se „Simulith“ žiniose. 

 

KAITA TINKLE 
 

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje veiklą pradėjo VPMF „E-Reklameka“, 
o Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykloje - VPMF „Dovanų karalys-
tė“ (plačiau skaitykite šiose žiniose). 

 

Laikinai veiklą sustabdė VPMF „Papirusas“ (Kauno „Santaros“ gimnazija). 

 

Vykdant Erasmus+ programos strate-
ginės partnerystės KA2 projektą 
„Inovatyvaus mokymo ir mokymosi 
sprendimas anksti mokyklą paliekan-
tiems mokiniams“ Nr.2014-1-ESO1-
KA201-004318 „Simulith“ centras pa-
rengė Kauno Tito Masiulio jaunimo 
mokyklos mokytojus Kęstutį Strolią, 
Almą Styrienę ir Astrą Taletavičienę, 
kad jie galėtų organizuoti darbą 
VPMF, atsižvelgdami į jaunimo mokyklos mokinių poreikius. Šie mokytojai 
parengė VPMF mokykloje veiklos planą. 

VPMF „DOVANŲ KARALYSTĖ“ 
PRADĖJO VEIKLĄ  

VPMF „Dovanų karalystė“ 
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Nuo rugsėjo 1-osios vienuolikai devintokų mokyklos ugdymo plane numatytos ikiprofesi-
nio mokymo „Informacijos tvarkytojas“ pamokos vedamos netradiciškai. Mokiniai susipa-
žino su VPMF istorija, „Simulith“ centru, EUROPEN-PEN International asociacija. Mo-
kyklos VPMF „Dovanų karalystė“ pavadinimą mokiniai sugalvojo patys. „Dovanų karalys-
tė“ produktai - mokykloje veikiančių būrelių (keramikos, medžio darbų, floristikos ir kt.) 
mokinių pagaminti dirbiniai. Šiuo metu vaikai rengia prekių katalogą. 

Ikiprofesinio mokymo pamokų metu mokiniai išsirinko direktorių, devintoką Gabrielių Si-
monaitį, sukūrė VPMF „Dovanų karalystė“ logotipą ir firmos el. paštą, parengė įstatus, 
pildė JAR-1 formą, rašė prašymus direktoriui priimti į darbą. „Dovanų karalystė“ mokiniai 
paskirstyti į du skyrius: apskaitos ir personalo bei rinkodaros.  

Mokiniams ši veikla patinka, jie teigiamai vertina galimybę firmos modelio  veiklą išbandy-
ti praktiškai. 

Ikiprofesinio mokymo mokytoja Astra Taletavičienė 

2015 m. rugsėjo 17 d. VPMF „Vilionė“ (Vilniaus 
kolegija) sulaukė svečių iš VPMF 
„Vigora“ (Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mo-
kykla), kurioje šiuo metu svečiuojasi ir dirba stu-
dentai iš Čekijos. Aptarta abiejų įmonių veikla, 
tikslai ir misija. Abi įmonės pristatė savo naujau-
sius produktus bei pateikė viena kitai naujų pa-
siūlymų. 

VPMF „Vilionė“ studentai papasakojo svečiams 
apie savo dalyvavimą įvairiose mugėse, bei or-
ganizavimą įvairių švenčių (pvz.: Turizmo die-
nos) bei parodė turimus nuotraukų albumus. 
Taip pat, supažindino svečius su VIKO verslo vadybos fakultetu, tuo pačiu draugiškai ap-
tardami skirtumus tarp Lietuvos ir Čekijos mokymo įstaigų.  

Vizito pabaigoje studentai spėjo pasišnekučiuoti apie abiejų šalių kultūras ir tradicijas, 
laisvalaikio pomėgius bei palinkėjo vieni kitiems sėkmės tolesniuose darbuose. 

 

VPMF „Vilionė“ viešųjų ryšių atstovė Karolina Gotoveckaitė 

SVEČIAI VPMF „VILIONĖ“ 

Susitikimo metu 


