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Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras – 2015 – ųjų metų  
„Švietimo mainų paramos fondo Kokybės konkurso“ nugalėtojai 

 

Lapkričio 12 dieną Vilniuje, Socialinių 
mokslų kolegijoje vyko iškilmingas 
renginys, kurio metu apdovanoti 
2015 – ųjų metų „Švietimo mainų 
paramos fondo Kokybės konkurso“ 
nugalėtojai. Vienu nugalėtojų tapo 
Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras 
už projektą „Verslo praktinio mokymo 
firmų vadovų rengimo programa“. 

Įgyvendinant šį Leonardo da Vinči 
programos projektą buvo sukurta 
mokymo programa ir parengta me-
džiaga naujų Verslo praktinio mokymo firmų vadovų rengimui ir kvalifikacijos kėli-
mui. 

Projekto partneriai Pasaulinė verslo praktinio mokymo firmų asociacija „Europen-
Pen International“, Italijos ir Prancūzijos VPMF centriniai biurai. Buvo siekiama, 
kad viso pasaulinio VPMF tinklo atstovai galėtų adaptuoti programos dokumentus, 
pritaikant savo mokymo institucijos ir tikslinės VPMF grupės poreikiams, taip pat, 
kad VPMF centrinių biurų atstovai, apmokantys VPMF vadovus, turėtų pakanka-
mai medžiagos, paaiškinančios verslo mokymo ir pedagoginiais tikslais sukurto 
imituojamos įmonės modelio veiklą.  

Rezultatas pasiekiamas 42 pasaulio šalims, „Europen-Pen International“ narėms 
prisijungus prie tinklo nariams skirto tinklapio. 

„Simulith“ centro informacija 

KOKYBĖS KONKURSO NUGALĖTOJAI 
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ASOCIACIJOS „LIBA“ STEIGIAMASIS POSĖDIS 

Š.m. lapkričio 5 dieną vyko Lietuvos  
imitacinių bendrovių Asociacijos „Liba“ 
steigiamasis posėdis. 

Asociacijos pagrindinis tikslas yra subur-
ti Lietuvos Respublikoje veikiančias ins-
titucijas, kuriose veikia imitacinės bend-
rovės, šių bendrovių vadovus, pedago-
gus ir praktikantus, dirbančius ar dirbu-
sius jose, rėmėjus ir socialinius partne-
rius, kitus fizinius bei juridinius asmenis 
siekiant: 
 

• Tobulinti imitacinės bendrovės modelį pagal tikslinių grupių (praktikantų, peda-
gogų ar kitų) poreikius; 

Pasirašoma steigimo sutartis 

Rima Bačiulytė ir Marius Ignatonis 
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SEMINARAS VPMF VADOVAMS VILNIUJE 
 

Gražų rudenišką rytą iš įvairių Lietuvos kampelių rinkosi verslo praktinio mokymo firmų vadovai, 
dėstytojai į seminarą „Kaip psichologiškai pasiruošti darbui ir „išgyventi“ jame“. 

Seminarą vedė Tomas Lagūnavičius, 2012 metų 
rudenį vedęs seminarą VPMF tinklui apie parda-
vimo meną, psichologas, socialinių mokslų dakta-
ras, knygų „Ekonominis, socialinis, psichologinis 
konsultavimas“ bei „Ekonominė-socialinė psicho-
terapija – radikalioji psichoterapija“ autorius, Kau-
no jaunimo mokyklos, kuri atlieka itin svarbią už-
duotį dirbdamos su mokymo motyvacijos, savi-
raiškos, mokymosi sunkumų, elgesio bei sociali-
nių problemų turinčiais vaikais, direktorius, prakti-
nių seminarų vadovas, profesionaliai konsultuo-
jantis gamybos, prekybos, įmones veiklos valdy-
mo, pardavimų, rinkodaros, komandos formavimo 
klausimais. 

Lektorius pradėjo seminarą, suskirstydamas klausytojus į grupes po 4 žmones, kurie turėjo at-
likti įvairias komandines užduotis. 

Tomas Lagūnavičius, supažindino su keletu mokymo ir mokymosi metodų, kuriuos jis naudoja 
savo mokyklos praktikoje. Seminaro klausytojai sužinojo apie pozityvią segregaciją, kai moki-
niai suskirstomi į kelias grupes, kuriose keliami skirtingi tikslai, siekiai ir būdai bei metodai jiems 
pasiekti. Vieni iš vadovų pateko į VIP grupę, kiti – į spec. grupes, pagal asmeninius poreikius ir 
galimybes. 

Lektorius praktiškai pademonstravo, kaip galima greičiau įsisavinti ir išmokti pateikiamą infor-
maciją, ją struktūrizuojant. Struktūrizavimo metodų yra labai daug, todėl jis pristatė tik keletą. 
Seminaro klausytojai sužinojo apie chorinį frontalinį struktūrizavimo metodą, erdvinės kalbos 
metodą, matematinį metodą ir kt. 

Vėliau seminaro vedantysis kalbėjo apie efektyvius kalbų mokymosi metodus ir trumpai pristatė 
prieš 25 metus iš Amerikos atkeliavusį ir dabar aktyviai populiarinamą Lietuvoje „Kolibrio“ me-
todą, taip pat aptarė morfologinės analizės metodą. 

Seminaro dalyviai aktyviai dalyvavo visose komandinėse ir personalinėse užduotyse, klausė 
lektoriaus ir dėkojo už įdomų seminarą. 

• Skatinti kiekybinę ir kokybinę imitacinių bendrovių tinklo plėtrą Lietuvoje; 
• Atviros, sąžiningos, vieningos, atsakingos, pagarbios ir abipusiai naudingos Lietuvos aso-

ciacijos narių ir visų suinteresuotų organizacijų partnerystės. 

Steigiamąją Asociacijos sutartį pasirašė 33 asmenys (27 fiziniai asmenys ir 6 asmenys, atsto-

vaujantys institucijas). 

Posėdyje buvo pritarta Asociacijos įstatams, išrinkti valdybos nariai, prezidentas ir pritarta mo-

kesčių tvarkai. 

Asociacijos „Liba“ informacija 

„SIMULITH CENTRO INFORMACIJA 

Tomas Lagūnavičius 



„SIMULITH“ CENTRO BENDRADARBIAVIMAS SU 
LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETU TĘSIASI 

 

„Simulith“ centro vedėja Rima Bačiulytė š.m. lapkričio 6 d. dalyvavo nacionalinėje mokslinėje kon-
ferencijoje „Technologinio ugdymo problemos ir aktualijos“ Lietuvos edukologijos universitete ir 
skaitė pranešimą „Verslo praktinio mokymo firmos modelio integracija technologijų pamokose“. 

O lapkričio 19 dieną tame pačiame universitete organizuojamoje kitoje konferencijoje „Verslumo 
ugdymo ir konkurencingumo didinimo problemos“ vedėja skaitys pranešimą „Praktiniai verslumo 
ugdymo pavyzdžiai Lietuvos ir pasauliniame verslo praktinio mokymo firmų tinkle“. 

 

VPMF ,,GIJA“ VIZITAS 
 

Lapkričio 6 dieną „Simulith“ centre apsilankė Vilniaus paslaugų 
verslo darbuotojų profesinio rengimo centro VPMF „Gija“ higieni-
nės kosmetikos HK-11 grupės mokinės. Jaukioje aplinkoje malo-
niai bendravome su merginomis, kurios aktyviai domėjosi 
„Simulith“ centro ir viso tinklo veikla, kalbėjome apie „Europen-
Pen International“ asociacijos reikšmę mūsų tinklui, renginius, 
neseniai vykusius Vilniuje. Praktikantės mielai pasidalino įspū-
džiais apie praktiką „Gijoje“, papasakojo apie savo įdomią profe-
siją ir būsimą darbą, baigus mokyklą. 
 

Linkime visokeriopos sėkmės ir energijos būsimoje darbinėje veikloje. 

„Simulith“ centro informacija 
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VPMF ,,INTERJERAS“ VEIKLA 

2015 m. spalio 19-31 dienomis Utenos kolegijoje viešėjo garbus svečias iš Jungtinės Karalystės 
Dr. ShyamPatiar - GrwpLlandrillo Menai grupės, Jungtinės Karalystės, narys, tarptautinis svetin-
gumo ir turizmo konsultantas, EURHODIP asociacijos viceprezidentas.  

Šias dvi savaites Dr. ShyamPatiar vedė paskaitas Turizmo 
ir viešbučių administravimo bei Svetingumo vadybos 1-3 
kurso studentams. Paskaitose dalyvavo ir 
VPMF ,,Interjeras“ darbuotojai.  

Garbiam svečiui buvo organizuota ekskursija po Utenos 
miestą, kurią vedė VPMF ,,Interjeras“ darbuotojai Petras 
Tonkevičius, Edgaras Bocevičius ir Aurimas Kirdeikis. Vaiki-
nai papasakojo apie miestą, jo žymius žmones, lankytinas 
vietas.  

Spalio 24-25 dienomis buvo organizuota ekskursija 
„Panemunės pilys“, kurioje dalyvavo ir dvi VPMF 
„Interjeras“ šiuo metu praktiką atliekančios studentės Erika 
Puzirauskaitė ir Renata Višnevskaja bei pernai atlikusi prak-
tiką Laura Markevičiūtė. Pirmąją dieną ekskursijos dalyviai 
apsilankė Raudondvario, Seredžiaus, Veliuonos, Raudo-
nės, Panemunės pilyse bei lipo ant Rambyno kalno. Antrąją dieną plaukė laivu iš Rusnės į Nidą ir 
atgal. Nidoje aplankė Parnidžio kopą, saulės laikrodį, skulptūrą V. Kernagiui atminti. 

Spalio 28 dieną su Dr. ShyamPatiar buvo gaminami pietūs kulinarinio paveldo tema. 
VPMF ,,Interjeras“ darbuotojai serviravo stalus, gamino tradicinius lietuviškus  ir latviškus patieka-
lus, kuriuos galėjo paragauti gerbiamas Dr. ShyamPatiar ir kiti svečiai. 

Goda Mickūnaitytė, Dovilė Bakšytė, Erika Puzirauskaitė 

VPMF ,,Interjeras“ 

Renginio akimirkos 

Susitikimo metu 
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GERUMO AKCIJA 
 

2015 metų lapkričio 6 d. Ute-
nos kolegijoje vyko gerumo 
akcija „Pyragų diena“. 

Pyragus ir kitus skanėstus 
kepė studentai, jų šeimos 
nariai, dėstytojai. VPMF 
„Siluetas“ atstovai: Maisto 
produktų technologijos studi-
jų programos studentai ir va-
dovė Rasa iškepė keturis 
burnoje tirpstančius, nepa-
kartojamus pyragus. 

Toks renginys Utenos kolegi-
joje įvyko pirmą kartą, tačiau 
viltingai tikimės, kad jis taps tradiciniu renginiu.Paaukoti pinigėliai buvo skirti kilniam tikslui – pa-
dėti senesniam, silpnesniam, mažesniam. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie gerumo akcijos ir 
suteikti mažą dalelę džiaugsmo žmonėms, kuriems to labiausiai trūksta.  

Marketingo ir viešųjų ryšių skyriaus 

vadovė Justina Stundžytė, vyr. specialistė Agnė Šlapelytė 

VPMF „Siluetas“  

TOLERANCIJOS DIENA 
 

Lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena. Tą dieną įvairiose šalyse 
organizuojami renginiai, skirti tolerancijai, pakantumui ugdyti, gebėjimui 
suprasti kitus, skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų tautybių, 
pažiūrų, skirtingo tikėjimo žmones, primenama, kas yra tolerancija ir kodėl 
ši vertybė yra tokia svarbi.  

VPMF ,,Vilionė“ minėjome tolerancijos dieną. Pertraukėlės metu prie arba-
tos puodelio kiekvienas išsakėme savo nuomonę apie toleranciją ir jos 
svarbą, išrinkome tolerantiškiausiai mąstantį studentą, ja tapo Karolina De-
midkaitė ir pažiūrėjome filmuką tolerancijos tema. 

Manome, kad tokie minėjimai leidžia susimąstyti, padiskutuoti apie šalia 
esančius kitokius žmones, pagarbą jiems ir kantrybę bendraujant su kito-
kiais nei mes. 

VPMF ,,Vilionė“ tarptautinių ryšių ir rinkodaros skyriaus informacija 
Tolerantiškiausia studentė 


