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NACIONALINIŲ RENGINIŲ KALENDORIUS 

IB vadovus kvietėme atsakyti į anketą apie renginius, kad labiausiai atlieptumėme tinklo nar-

ių poreikius, norus ir galimybes. Atsižvelgdami į IB vadovų pasirinkimą, skelbiame šių moks-

lo metų nacionalinių ir tarptautinių renginių preliminarių datų ir formato suvestinę. 

Rudens seminaras ir vadovų pasitarimas 

 
Pavasario seminaras ir vadovų pasitarimas 

 
Nacionalinė prekybos savaitė             Tarptautinė IB mugė 

 
 
Konkrečias datas ir laikus skelbsime artimiausiu metu. 

 

TARPTAUTINIŲ RENGINIŲ KALENDORIUS 

Tarptautiniai renginiai, vyksiantys šiais mokslo metais (iš PEN Worldwide duomenų bazės). 

Mėnuo Pobūdis Trukmė Temos 

Dauguma - lapkritis Gyvai 1 d. Pardavimų koncepcija - 6 kovos 
laukai (Angl. Six Battlefields). 
Tvarus verslas: X įmonės atvejis. 
Kaip nesijausti „auka“ ir adekvačiai 
reaguoti į konfliktus? 
Asmens duomenų apsauga. 
Asmeninis efektyvumas. 

Nuotolinis 2 d. arba savaitės 
ciklas 

Mėnuo Pobūdis Trukmė Temos 

Daugumai tinka 
ir kovas ir balan-
dis 

Gyvai (8 bal-
sai) 

2 dienos (7 b.), 1 d. (3 b.) Sveikatingumo paslaugos su 
praktiniais užsiėmimais. 
Vadovų konferencija. Nuotolinis 2 dienos (5 b.), savaitės 

ciklas (4 b.) 

Mėnuo Renginio laikas 

Lapkritis – 4 balsai 
Gruodis –  4 b. 
Vasaris –  2 b. 
Gegužė –  2 b. 

10.00 - 11.30 (4 b.) 
13.00 - 14.30 (2 b.) 
  

Mėnuo Formatas Trukmė 

Kovas – 6 b. 
Balandis – 4 b. 
Birželis – 2 b. 

Gyvai – 4 b. 1 diena 

Nuotolinis- 3 b. 1 diena 

Saltoniškių g. 58-117, 

Vilniaus kolegija 

LT-08105 Vilnius  

Tel. +370 687 83304  

slinfo@viko.lt, 

simulith@gmail.com 

www.sl.viko.lt 

ŠALIS/
ORGANIZACIJA 

DATA RENGINIO RŪŠIS RENGINIO 
POBŪDIS 

KONTAKTINIS  

EL. PAŠTAS 

Kanada Nuo 2021-11-03 
iki 2021-11-04 

Mugė Nuotolinis direction@rcee-cpfn.ca 

PEN Worldwide 
asociacija 

2021-11-03 Meet&Greet 2021
(aukštųjų mokyklų IB) 

Nuotolinis events@penworldwide.org 

PEN Worldwide 
asociacija 

Nuo 2021-11-08 
iki 2021-11-14 

Verslumo savaitė Nuotolinis events@penworldwide.org 

Slovakija Nuo 2021-11-15 
iki 2021-11-16 

Mugė Nuotolinis sccf@siov.sk 

Vokietija Nuo 2021-11-30 
iki 2021-12-01 

Mugė Nuotolinis messe@zuef-edu.de 

Čekija Nuo 2022-01-26 
iki 2022-01-27 

Mugė Planuojamas 
gyvas 

letochova@sslch.cz 

PEN Worldwide 
asociacija 

Nuo 2022-02-14 
iki 2022-02-16 

PEN Valentino savai-
tė 

Nuotolinis events@penworldwide.org 

Belgija Nuo 2022-03-10 
iki 2022-03-11 

Mugė Gyvas renginys Belfair2022@cofep.be 

Čekija Nuo 2022-03-23 
iki 2022-03-25 

Mugė Gyvas renginys antre@heroldovysady.cz 

Austrija 2022-03-24 Mugė Gyvas renginys susanna.weiss@act.at 

mailto:sl@viko.lt
http://www.sl.viko.lt/
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PROJEKTAS „OWN“ 
 

Jau kurį laiką esame priversti pasinaudoti dabartinių technologijų teikiamais privalumais ir tarptautinėje 

erdvėje susitikti nuotoliniu būdu. Tad po daugiau nei pusantrų metų pertraukos, pasinaudoję puikia gali-

mybe, Rima Bačiulytė, Marius Ignatonis vyko į rugsėjo 

28-29 dienomis #ErasmusPlius KA2 strateginių partner-

ysčių koordinuojamo projekto „Innovative On-the-job 

Practical Blended Training: From Being a Learner to 

Being an Owner“ OWN partnerių susitikimą Turkijoje. 

Projekto partneriai iš Lietuvos, Portugalijos, Prancūzijos, 

Italijos ir Turkijos susirinko į 2 dienų susitikimą Ankaros 

(Turkija) apylinkėse esančiame Ortaköy miestelyje, ku-

riame įsikūrusi Turkijos partnerio institucija. Po pirmosios 

įtemptos darbo dienos visi partneriai buvo pakviesti pra-

leisti vakarinę dalį viename Ankaros kavinių, kurioje mė-

gavosi nesuskaičiuojama patiekalų gausa. Kitą dieną 

laukė antroji darbo diena, po kurios dalyviai turėjo truputį 

laiko šiek tiek susipažinti su Turkijos sostine. Projekto partneriai džiaugiasi produktyviu darbu, šeiminin-

kų svetingumu ir, žinoma, galimybe susitikti, nes kai kuriems tai buvo pirmasis kartas pasimatyti gyvai. 

Tikimės, jog šis pirmasis tarptautinis susitikimas po ilgo laiko bus puikia pradžia gyviems susitikimams. 

„Simulith“ centro informacija 

 

„PEN WORLDWIDE“ INFORMUOJA 

PASIKEITĖ PAVADINIMAS 

Nuo šiol tarptautinės imitacinių bendrovių asociacijos oficialus 

pavadinimas yra „PEN Worldwide“ (buvo „EUROPEN-PEN 

International“). 

 

DĖKINGUMO IMITACINĖS BENDROVĖS VADOVUI SAVAITĖ 
 

2021 m. spalio 4-8 dienomis vyksta asociacijos „PEN Worldwide“ organizuojamas renginys „Dėkingumo 

imitacinės bendrovės vadovui savaitė“ (PEN Trainer Appreciation Week). Šis renginys, skirtas padėkoti 

puikiesiems imitacinių bendrovių vadovams. Jo metų praktikantai gali socialiniuose tinkluose (Instagram, 

Facebook, Twitter) dalintis savo patirtimi ir pasidžiaugti savo vadovais.  

Informacija čia: https://events.penworldwide.org/trainer-appreciation-week-2021/ 

 

„MEET&GREET“  

 
 

2021 m. lapkričio 3 dieną vyks asociacijos „PEN Worldwide“ organi-

zuojamas renginys „Susitikime ir pasisveikinkime“ (MEET&GREET). 

Šis renginys suteiks galimybę užmegzti ryšius, keistis idėjomis aukšto-

jo mokslo įstaigose veikiančių imitacinių bendrovių vadovams. 

Informacija čia: https://www.penworldwide.org/pen-higher-education-

meet-greet-2021/ 

 
 

Projekto partneriai 

 

https://www.facebook.com/hashtag/erasmusplius?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCanrqLLqO7zsV8BH18iaSuDWVv_QX1TLeE2ZM2S5_bmdKItFavV28NUf0Ne3LXITCP_L_63ZkxQLihyUDMfmNwbuMJ3qLewXncdGmLv5bahygsyfGBEquHPFqH9gxlSJpFkS0XhbP5ZoXPYP3Au0BY1UVIUcACuZYVQdQplZBx53M1XF
https://events.penworldwide.org/trainer-appreciation-week-2021/
https://www.penworldwide.org/pen-higher-education-meet-greet-2021/
https://www.penworldwide.org/pen-higher-education-meet-greet-2021/
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PRIEDAS  

Informuojame, jog šiame puslapyje pateikta informacija yra mokomojo pobūdžio ir skirta mokymo tikslais vykdyti prekybą užda-
rame Lietuvos imitacinių bendrovių „Simulith“ tinkle. Pateikta informacija nesukuria jokių teisinių santykių ar įsipareigojimų.  

Ankara, Turkija 


