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IMITACINĖS BENDROVĖS
Veiklos pagrindas yra vieningas, teisingas ir taisyklingas pavadinimų bei sąvokų
naudojimas, jų supratimas. Mūsų visų vystomas verslumo ugdymo modelis Lietuvoje sėkmingai veikia jau daugiau nei dvidešimt tris metus. Esame sulaukę pastebėjimų dėl mūsų pavadinimo „verslo praktinio mokymo firma“ neatitikimo lietuvių kalbos
normoms, todėl praeitų metų pabaigoje kurdami asociaciją „Liba“ pasiūlėme įvesti
naują sąvoką – imitacinės bendrovės.
Nuo šių mokslo metų pradedame pavadinimo keitimo procesą tinkle ir verslo praktinio mokymo firmas pradedame vadinti imitacinėmis bendrovėmis. Šiuo metu, kol
oficialių dokumentų keitimo procesas nepradėtas pavadinimus naudosime kartu.

SEMINARAS IMITACINIŲ BENDROVIŲ
VADOVAMS
VILNIAUS KOLEGIJOS „Simulith“ centras 2016 metų spalio 27-28 dienomis kviečia
imitacinių bendrovių vadovus iš mokymo institucijų, pasirinkusių MIDI ir MAXI paslaugų paketus į seminarą tema „Sakytinio ir rašytinio žodžio galia“ ir į vadovų pasitarimą. Taip pat vyks asociacijos „Liba“ trečiasis narių suvažiavimas.

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

Renginio vieta: Vilniaus kolegija, Saltoniškių g. 58, 301 auditorija
Seminaro tikslas. Tobulinti sakytinės ir rašytinės kalbos vartojimo įgūdžius,
suteikiant informacijos apie oficialiosios bendrinės kalbos polinkius, naujoves, pristatant kalbos tobulinimo šaltinius, esančius el. erdvėje, aktualiausias verslo kalbos
žodyno, žodžių darybos, formų, linksnių ir prielinksnių vartojimo klaidas, kuriant individualų, įtaigų, taisyklingą ir kūrybišką savo kalbos stilių.
Seminaro temos:
• Kalbos klaidos samprata. Kalbos reiškinių vertinamieji laipsniai. Kalbiniai
ištekliai internete.
• Dažniausios leksikos ir žodžių darybos klaidos. Tarptautinių žodžių, svetimybių, naujažodžių vartojimo problemos. Praktinis darbas grupėmis.
• Žodžių formų vartojimas (skaitvardžių ir padalyvių vartojimo klaidos). Pratybos.
• Linksnių ir prielinksnių vartojimo problemos, dažniausių klaidų aptarimas.
Praktinė užduotis, situacijos analizė.
• Sakytinės kalbos įtaigumas per kūrybiškumą, siekiant laimėti dėmesį.
Seminaro lektoriai.
Danutė Rasimavičienė, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekanė, lektorė,
dėstanti iškalbą/viešą kalbėjimą, specialybės kalbą, organizacinį kūrybiškumą, viešojo kalbėjimo klausimais konsultuojanti verslą, bendradarbiaujanti su OVC Consulting.
Romualda Truncienė, Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto lektorė, dėstanti
specialybės kalbos (profesinės kalbos) dalyką, įvairių leidinių bendraautorė ir autorė, kalbos konsultantė, vedanti seminarus ir redagavusi ne vieną leidinį, tame tarpe
ir imitacinių bendrovių tematika.
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Vadovų pasitarimas, mokymai ir Asociacijos „Liba“ narių susitikimas. Rudens sesijos reguliariajame vadovų pasitarime bus aptariamos tinklo naujienos, artimiausi planai, pasidalijama patirtimi, vyks naujų internetinių paslaugų mokymai, pristatyta el. parduotuvė. Asociacijos „Liba“ narių
susirinkime bus pateikiama einamoji informacija ir aptariami planuojami darbai.
Papildoma informacija bus išsiųsta užsiregistravusiems.
Seminaro informacija ir programa skelbiama „Simulith“ centro interneto svetainėje www.sl.viko.lt.
Registruotis prašome spustelėjus šią nuorodą: https://zodziogalia.eventbrite.com.
Registruotis galite iki 2016 m. spalio 17 dienos.
Dalyviams bus išduoti pažymėjimai.

IMITACINĖS BENDROVĖS
„GIJA“ VEIKLA
IB „Gija“ darbuotojai 2016 m. rugsėjo 12 dieną apsilankė „Simulith“ centre. Vizito tikslas: susipažinti
su verslumo ugdymu Lietuvoje ir pasaulyje.
Centro verslo konsultantė Danguolė Ignatonienė supažindino su darbine aplinka, darbuotojais,
centro atsiradimo istorija, pagrindiniais vystymosi etapais, bei kita veikla vykdoma įvairiose mokymo institucijose. Centre sužinojome apie vykdomas muges ir jų svarbą kiekvienam. Maloniai pabendravome ir sužinojome pagrindinius šio centro tikslus, kuriais vadovaudamiesi mokiniai įgauna
prezentacijų ir dokumentų rengimo įgūdžius, raštingumas ir jo svarba bendravimo bei bendradarbiavimo savybių gerinimas
Dėkojome už galimybę apsilankyti centre ir suteiktą informaciją.
Nikita ir Gabrielius, VPVDPRC, grupės M-2 moksleiviai

Š. m. rugsėjo 13 d. Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro mokiniai, grupė
K-105 atstovaudami IB „Gija“ lankėsi Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete, imitacinėje bendrovėje „ Miglė“ praktiniame užsiėmime. Susitikimo tikslas - susipažinti su verslumo gebėjimų ugdymo galimybėmis, inovatyviai pažvelgiant į verslumo galimybes ir pritaikomumą asmeninėje karjeroje.
Užsiėmimo metu moksleiviai stebėjo turizmo vadybą studijuojančio jaunimo mokymosi procesądarbą imitacinėje bendrovėje. Turėjo galimybę dalintis patirtimi su kolegomis apie pirmuosius įspūdžius dirbant tokioje įmonėje ir įgytas žinias IB „ Miglė“ bei IB „Gija“ bei galimybę palyginti dviejų
įmonių darbo eigą. Į visus iškilusius klausimus atsakė IB vadovė, dėstytoja Ona Žigutienė.
Dėkojame IB „MIGLĖ“ už bendradarbiavimą ir tikimės, kad tokių susitikimų dar bus.
Živilė Striškaitė, VPVDPRC, grupės K-105 moksleivė
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IMITACINĖJE BENDROVĖJE „VIGORA“
PRAKTIKANTAI IŠ ČEKIJOS
Ir vėl rugsėjis, ir vėl naujas startas su naujomis svajonėmis, naujomis idėjomis. Šiemet darbo pradžia firmoje ypatinga, nes joje pradėjo dirbti nauja komanda, būsimieji smulkaus verslo paslaugų
teikėjai. Pirma darbo savaitė ir pirmas iššūkis, nes firmoje kartu praktiką atliko ir studentės iš Čekijos Pilzeno prekybos, taikomųjų menų ir dizaino profesinės mokyklos. Pažintis prie apskrito stalo,
pareigų pasiskirstymas, firmos veiklos kriterijų
nustatymas sukūrė įtemptą, bet smagią atmosferą firmoje. Kitoks požiūris į madą, gal kiti
stiliaus supratimai ir vertinimai sukėlė įdomias
diskusijas. Viešnioms buvo patikėta sukurti naują
katalogą pagal suformuotą naują kolekciją, parengti kolekcijos prezentaciją. Tą darbą jos atliko
labai nuoširdžiai, ieškojo mieste natūralių fonų
modeliui išryškinti. Jų darbas sulaukė didelių ovacijų ir susižavėjimų.
Darbas imitacinėje bendrovėje „Vigora“
Kita darbo sritis - surasti tinkamus tiekėjus bei potencialius pirkėjus, todėl, kolektyvo nuomone, vykstant į derybas reikalingos verslo dovanos. Jų įsigyti
nusprendėme pas mūsų socialinius partnerius, todėl
vykome į Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centrą bei Vilniaus „Ryto“ progimnaziją. Buvo
nuspręsta, kad labai šilta dovana, kai ją žmogus pasigamina pats, todėl firmos darbuotojai mielai dalyvavo tiek teoriniuose, tiek praktiniuose mokymuose.
Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centre
mokytoja ekspertė Irena Seniūnienė mokė pinti
Vizitas Vilniaus „Ryto“ progimnazijoje
juosteles, o Vilniaus „Ryto“ progimnazijoje mokytojas ekspertas Vytautas Griškevičius – drožti lietuvių liaudies ornamentus ant medžio. Viešnios iš
Čekijos liko sužavėtos drožyba, todėl savo darbus atliko itin kruopščiai ir su meile. Į savo šalį jos
išsiveš drožinėtas virtuvines menteles.
Paskutinę viešnių darbo dieną firmoje įvyko labai
smagus susitikimas su „Simulith“ centro bei asociacijos „LIBA“ atstovais. Centro darbuotojai pristatė imitacinės bendrovės koncepciją, veiklą, atsakė į gausius klausimus.
Kiek vėliau buvome pakviesti dalyvauti Europos
komisijos inicijuotos judėjimo savaitės „Beactive“
proga organizuotame nuotaikingame renginyjemankštoje, kurį pravedė Vilniaus kolegijos dėstytoja Vilija Žilionytė.

„Simulith“ centre

Viešnios iš Čekijos atsisveikino su firmos darbuotojais, palikdamos mums labai pozityvią nuotaiką,
didelį atsakomybės jausmą, puikius darbus ir norą vėl susitikti.
Imitacinės bendrovės „Vigora“ informacija
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