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Į NAUJUS MOKSLO METUS ŽENKIME KUPINI RYŽTO IR
PASITIKĖJIMO SAVO JĖGOMIS.
LINKIME, KAD ŽINIŲ TROŠKIMAS IR JAUNATVIŠKA ENERGIJA
SĖKMINGAI ĮVEIKTŲ VISUS IŠŠŪKIUS!
SU RUGSĖJO 1-ĄJA!
PASLAUGŲ SUTARČIŲ ATNAUJINIMAS
„Simulith“ centras kviečia ir toliau naudotis centro paslaugomis bei pratęsti imitacinių bendrovių paslaugų
sutartis 2020-2021 mokslo metams.
Paraiškos forma ir mokesčių už „Simulith“ centro paslaugas sistema pateikiama interneto puslapyje
www.sl.viko.lt Meniu pasirinkus Imitacinė bendrovė, tuomet puslapio apačioje nuspaudus aktyvią nuorodą
Imitacinės bendrovės steigimas.
Pagal paraiškoje pateiktus duomenis mes parengsime paslaugų sutartį ir atsiųsime jums suderinti paraiškos
pildytojo nurodytu el. paštu.
Prašome užpildyti paraišką ir iki 2020 m. rugsėjo 18 d. atsiųsti el. paštu d.ignatoniene@viko.lt.
Gerb. vadovai, prašome informuoti „Simulith“ centrą apie Jūsų IB planus toliau dalyvauti Lietuvos IB tinklo
veikloje telefonais (8 5) 219 16 45, (8 5) 219 16 46, elektroniniu paštu d.ignatoniene@viko.lt.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
2020 metų rugsėjo mėnesį organizuojami #ErasmusPlius KA2 strateginių
partnerysčių koordinuojamų projektų nuotoliniai partnerių susitikimai, kurių metu
bus aptarta esama situacija, intelektiniai produktai, artimiausi darbai ir renginiai:
• Rugsėjo 2 dieną vyks „Developing VET Teaching Skills – Leading the Success of Tomorrow’s Students“ WEDEVET partnerių susitikimas;
• Rugsėjo 3 dieną vyks „Inclusion of Innovative Work-Based-Learning and Business Partnerships in
HEI Curricula Development“ HEIPNET partnerių susitikimas;
• Rugsėjo 17 dieną vyks „Innovative method to promoting entrepreneurship education to teenagers“
IMPEET partnerių susitikimas.
Ruduo žada būti labai aktyviu „Simulith“ tinklo renginiais. Svarbiausios 2020-ųjų metų renginių datos:
• Spalio 15-16 d. Utenos kolegijos renginys;
• Spalio 29-30 d. Kauno kolegijos renginys;
• Lapkričio 12 d. Tarptautinė imitacinių bendrovių mugė, Vilniaus kolegijos „Simulith“ centro renginys;
• Lapkričio antroji pusė Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto renginys;
• Gruodžio 9 d. Vakarų Lietuvos kolegijos renginys.

Išsami informacija artimiausiu metu.

SĖKMĖ DVIEJUOSE PROJEKTUOSE
„Simulith“ centro inicijuotas 24 mėn. Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių projektas „Innovative Web Approach for Advancing and Sustaining VET Learners’ Wellbeing and Mental Health“ (StayWell) gavo finansavimą.
Projekto tikslas yra sukurti novatorišką mokymosi metodą internete, skirtą tobulinti ir palaikyti besimokančiųjų profesiniame ugdyme gerovę ir psichinę sveikatą, suteikiant galimybę įgyti socialinius-emocinius įgūdžius, kurie padėtų jiems efektyviai mokytis, gyventi ir sėkmingai patekti į darbo rinką.

Saltoniškių g. 58-117,
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www.sl.viko.lt

Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija LIBA nuo gruodžio 1 dienos pradeda koordinuoti naują, asociacijos
inicijuotą ir laimėtą 22 mėn. Erasmus+ KA2 strateginių partnerysčių projektą - „On-the-job Practical Blended
Training: From Being a Learner to Being an Owner“ (OWN).
Projektas skirtas profesiniame ugdyme besimokinantiems suaugusiems, norintiems steigti ir valdyti savo
individualias įmones ir siejamas su nauju imitacinės bendrovės modelio pritaikymu suaugusiojo poreikiams.
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