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„SIMULITH“ CENTRAS INFORMUOJA
SEMINARAS IMITACINIŲ BENDROVIŲ VADOVAMS
Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras ir Kauno kolegija
kviečia imitacinių bendrovių vadovus iš mokymo institucijų, pasirinkusių MIDI ir MAXI paslaugų paketus į seminarą „Inovatyvūs mokymo ir vertinimo metodai verslumo
ugdyme“, asociacijos „LIBA“ narių susirinkimą ir imitacinių bendrovių vadovų pasitarimą.
Seminaro vieta: Kauno kolegija, Pramonės pr. 22 A – 407 aud.
Seminaro tikslas pasisemti pritaikomų imitacinių bendrovių veikloje mokymo metodų, naujų
idėjų naujoms praktinėms užduotims sukurti, kurias naudojant būtų ugdomas studentų kūrybiškumas, iniciatyvumas, problemų sprendimo įgūdžiai, viešo kalbėjimo gebėjimai ir kitos
verslumo kompetencijai svarbios savybės bei tobulinti asmens pasiekimų vertinimo metodų
taikymo kompetenciją. Klausytojai susipažins ir aptars kokius taikyti inovatyvius mokymo metodus bei asmens pasiekimų vertinimo metodus aktualius XXI a. specialistams; metodus,
orientuotus į įtakingiausių pasaulio darbdavių įmonėse dirbančių žmogiškųjų išteklių specialistų ir strategų įvardintus gebėjimus asmenims, turintiems daugiausia galimybių įsidarbinti
šiam laikmetyje ir artimiausius 10 metų, pvz. socialiniai ir emociniai (SEM) gebėjimai.
Dalyviai praktiškai taikys inovatyvius mokymo ir išmokimo metodus, įsivertins emocinę grįžtamojo ryšio svarbą, turės galimybes spontaniškose socialinėse aplinkose derinti skirtingus
psichologinių tipažų dalyvius ir bendravardiklinti jų unikalias asmenines savybes.
Seminaro lektoriai:
Igoris Vasiliauskas, Verslo konsultantas, viešojo kalbėjimo licencijuotas treneris, dėstytojas.
Viešojo kalbėjimo ir komunikacijos klubų Lietuvoje įkūrėjas, nacionalinių ir tarptautinių debatų
moderatorius. VŠĮ „Panikos zona" steigėjas ir direktorius, turintis daugiau nei 16 metų praktinės konsultavimo patirties, kuria mokymo programas, veda seminarus bei kursus, teikia ekspertinius vertinimus, verslo bei asmenines konsultacijas Lietuvoje, Suomijoje, Italijoje, Latvijoje, Ispanijoje, Rusijoje.
Dr. Gintautė Žibėnienė - Mykolo Romerio universiteto docentė, daugiau nei 20 m. pedagoginio darbo patirtis. Interesų sritys: šiuolaikinės didaktikos teorija ir praktika, inovatyvios mokymo(si) strategijos, asmens pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas, refleksija, vertinimo metodologija, verslumo edukologija. 2 mokslinių studijų autorė: Studijų rezultatų vertinimas: teorinis ir empirinis pagrindimas (2014); Verslumo ugdymas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose (2015); vadovėlio „Pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas“ (2014); 2 monografijų, virš 30
mokslinių straipsnių ISI, tarptautinėse ir Lietuvos duomenų bazėse autorė.
Saltoniškių g. 58-117,
Vilniaus kolegija
LT-08105 Vilnius
Tel./faks. (8 5) 219 16 46
slinfo@viko.lt,
simulith@gmail.com
www.sl.viko.lt

Susitikimas su žmogumi, tai dalijimasis, nuoširdumo, atsakingumo, sąžiningumo kontekste.
Papildoma informacija bus išsiųsta užsiregistravusiems.
Seminaro informacija ir programa skelbiama skelbiama „Simulith“ centro interneto svetainėje
www.sl.viko.lt.
Registruotis prašome spustelėjus šią nuorodą: https://inovatyvus.eventbrite.com
Registruotis galite iki 2017 kovo 17 dienos.
Dalyviams bus išduoti pažymėjimai.
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21-OJI TARPTAUTINĖ IMITACINIŲ BENDROVIŲ MUGĖ
Mugės data: 2017 m. balandžio 27-28 dienos.
Mugės vieta: Kėdainių arena, J. Basanavičiaus g. 1 a, Kėdainių r.
Į mugę užsiregistravo šios Lietuvos imitacinės bendrovės: AITVARAS, STATINGA, BIUROMETA,
AGROVERSLO KORPORACIJA, VIGORA, REDA, RITĖ, STATMA, MAISTO NAMAI, ŠAGRENĖ, SIURPRIZAS, AUKSINIS RYŠYS, TALIJA, ŽIEDŪNA, ATEITIS, HATORA, VIZIJA, VIVAT ECO, TRANSLANAS, VIKO DRAUDA, VIKO BANKAS, STILIUS, STUDAUTO, TAURUS, TRANSRIDA, BLIZGESYS,
MABIKAS, GEVETA, NOBILITAS, KOPIJA.
Jei registravotės, bet Jūsų nėra šiame sąraše, nedelsiant kreipkitės į „Simulith“ centrą!
Visiems mugės dalyviams artimiausiu metu bus išsiųstos išankstinės sąskaitos, primename, kad susimokėti turite iki š.m. kovo 6 d.
Mugės informacija, mugės programa ir kita nuolat atnaujinama informacija skelbiama „Simulith“ centro
interneto puslapyje www.sl.viko.lt.

SIMULITH METU ŽMOGUS
Kiekvienais metais „Simulith“ centras renka „Simulith“ Metų žmogų, savo
gerais darbais prisidėjusį prie tinklo veiklos kokybės gerinimo.
2016–ųjų „Simulith“ metų žmogaus titulas atiteko Klaipėdos valstybinės
kolegijos imitacinės bendrovės „Kopija“ vadovei Adelei Stonienei.
Adelė Stonienė yra ilgametė IB „Kopija“ vadovė, konstruktyviai bendradarbiaujanti su IB vadovais ir „Simulith“ centro darbuotojais, aktyvi Vakarų Lietuvos regioninių mugių „Simulith“ tinkle organizatorė, prisidedanti
prie tinklo veiklos kokybės gerinimo, imitacinių bendrovių idėjos žinomumo. Jos betarpiškas ir nuoširdus bendravimas sąlygoja daugiametės patirties apie imitacinių bendrovių veiklą sklaidą. Adelė Stonienė yra
daugkartinė autorė, konsultantė ir pagalbininkė, „Simulith“ centrui leiAdelė Stonienė
džiant įvairius tinklui aktualius ir naudingus leidinius. IB „Kopija“ vadovė
geba motyvuoti praktikantus efektyviam darbui imitacinėje bendrovėje, aktyviai bendradarbiauja su verslo
atstovais, organizuoja buvusių sėkmingų praktikantų susitikimus su dabartiniais IB „Kopijos“ studentais,
skatina praktikantus siekti EUROPEN-PEN International pažymėjimo. Jos vadovaujami praktikantai aktyviai bendradarbiauja su užsienio imitacinėmis bendrovėmis, tuo skleisdama žinią apie Lietuvos IB tinklą.
Dėkojame Adelei Stonienei už daugiametę, aktyvią veiklą „Simulith“ tinkle ir linkime neišblėstančios energijos ateities darbuose ir visuomeninėje veikloje.

NAUJA IMITACINĖ BENROVĖ
Informuojame, kad „Simulith“ tinkle š. m. vasario 20 d. įregistruota nauja imitacinė bendrovė „TAURUS“.
Ji įsikūrė Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje. Pagrindinė IB „Taurus“ veikla – ginklų, jų priedų ir medžioklinės aprangos specializuota mažmeninė prekyba bei prekyba žvejybos reikmenimis. Šiuo metu gimnazijos mokiniai bendrovėje žengia pirmuosius žingsnius kurdami įmonę, rengdami dokumentus, kurdami
pirmąjį paslaugų katalogą ir greitu metu prisistatys Lietuvos imitacinių bendrovių tinklui.
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VIZITAI SIMULITH CENTRE
Š.m. vasario 21 d. „Simulith“ centre
lankėsi IB „REDA“ praktikantai. Susitikime dalyvavo maitinimo verslo organizavimo ir verslo vadybos specialybių studentai iš Vilniaus kooperacijos kolegijos. Studentai domėjosi Centro veikla, jo padaliniais, artimiau susipažino su Centro darbuotojais. Praktikantai pasidalijo įspūdžiais apie darbą verslo praktinio mokymo firmoje, aktyviai klausinėjo apie
„Simulith“ centro istoriją, jo bendradarbiaPo vizito „Simulith“ centre
vimą su kitais pasaulinio tinklo EUROPEN-PEN International nariais, pasakojo apie rengimąsi mugei, kuri šiemet vyks Kėdainiuose. Po susitikimo „Simulith“ centre praktikantai išskubėjo į kitą susitikimą su kolegomis į IB „Vilionė“.

2017 m. vasario 22 dieną „Simulith“ centro darbuotojai dalijosi patirtimi su naujos imitacinės bendrovės
„Taurus“ vadove Lile Žukauskiene. Vyko individualūs mokymai „Imitacinės bendrovės darbo organizavimas“, kurių metu kalbėta apie darbų organizavimą, motyvavimo priemones, darbus skyriuose, pasirengimą tarptautinei mugei, naudojimąsi naujai sukurta elektronine paslaugų sistema ir kitus aktualius klausimus.

ŠVENTĖ KAUNO KOLEGIJOJE
Siekiant didinti bendradarbiavimą tarp Kauno kolegijos imitacinių bendrovių, vasario 14 dieną IB „Talija“ ir
„Turistlandija“ Šv. Valentino dieną šventė kartu. Renginio metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pristatytos kiekvienos IB Valentino dienos prekės, vyko derybos bei neoficiali popietė prie vaišių stalo.
Antradienio rytą, jau nuo 9 valandos prasidėjo šurmulys. IB „Talija“
darbuotojai puošė savo biurą, kuriame ketino sutikti svečius. Kiekvieno IB „Talija“ skyriaus darbuotojai turėjo konkrečią pasiruošimo
renginiui užduotį. Po šventinio IB ,,Talija“ ir ,,Turistlandija“ prisistatymo, marketingo darbuotojai pristatė savo įmonės Šv. Valentino
dienai skirtus katalogus, bandė įtikinti verslo partnerius pirkti būtent jų prekes, išskiriant kuo jos ypatingos. Abiejų bendrovių darbuotojai, dirbantys komercijos skyriuje, sėdo prie derybų stalo aptarti tolesnio bendradarbiavimo plano, derinant abiejų šalių interesus bei aptariant norimus rezultatus ateityje. Po formalios dalies
svečiai susėdo prie bendro vaišių stalo. Šilta arbata ir jaukūs pašRenginio akimirka
nekesiai sukūrė tikrą šv. Valentino dienos jausmą. Po renginio
studentai pripažino tokių projektų naudą ir dalinosi įspūdžiais:
Erika K.:„Tokie susitikimai tik į naudą. Pailsime nuo įtempto darbo, o tuo pačiu išsprendžiame kilusias problemas tarp įmonių. Užmezgėme glaudžius bendradarbiavimo ryšius tarp bendrovių, sutarėme
su ,,Talija“ dėl pirkimų didinimo.
Paulius C.: „Susitikimai gerina santykius tarp įmonių. Taip pat dingsta dalykinė atmosfera ir tampame ne konkurentais, o partneriais. Šioje atmosferoje lengviau išspręsti kilusias problemas ir atsakyti į kilusius klausimus“.
Tikėkimės, jog šias, dvi nuostabias imitacines bendrovės, šilti jausmai sups ir ateityje, o santykiai
bus ne tik dalykiški.
Imitacinės bendrovės „Talija“ informacija
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