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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 

Kviečiame imitacines bendroves registruotis į 22-ąją tarptautinę 

imitacinių bendrovių mugę. 

Mugės data: 2018 m. balandžio 26 d. 

Mugės vieta: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, 

Taikos pr. 133, Kaunas. 

Mugės tema ir šūkis. Kad verslas „ vežtų“ , nebeužtenka vien įmonės 

generuojamo pelno. Lygiai tiek pat svarbu yra įmonės daromi teigiami 

pokyčiai visuomenėje. Tad šiemet kviečiame visas imitacines bendroves 

sujungti socialinių problemų sprendimą ir verslo „know-how“, kad 

pagerintume visų mūsų gyvenimus. Pradėk pokyčius nuo savęs! 

Mugės organizatoriai. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo 

centras, Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras, Lietuvos imitacinių bendrovių 

asociacija „Liba“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 

Mugės informacija ir mugės dalyvio paraiška skelbiama „ Simulith“  

centro interneto svetainėje www.sl.viko.lt. 

Iškilus klausimams rašykite el. paštu slinfo@viko.lt, skambinkite tel. (8 5) 

219 1646. 

Mugės dalyviai registruojami iki 2018 m. vasario 23 d. 
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STAYMOBIL 

   PROJEKTINĖ VEIKLA 
 

Asociacija „Liba“ vykdo Erasmus+ K3 programos politikos inovacijų 

iniciatyvos projektą „Reducing Upper Secondary ESL with Practice Enterprise (RUSESL)“. 

Projekto numeris 592114-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN. 

Projekto „RUSESL“ tikslas – sukurti imitacinės bendrovės modelį ir mokymo bei mokymosi 

priemones, skirtas sumažinti anksti mokyklą paliekančių mokinių skaičių. Projekto partneriai – 9 

skirtingos organizacijos iš 5 šalių: Bulgarijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos ir Vokietijos imitacines 

bendroves koordinuojančios ir jų veiklą tobulinančios institucijos bei pilotinės mokyklos, turinčios 

sunkumų su mokiniais, ketinančiais palikti mokyklą. 

2018 m. sausio 25-26 dienomis vyks pirmasis projekto partnerių susitikimas Vokietijoje. Šiame 

susitikime dalyvaus Rima Bačiulytė ir Marius Ignatonis. 

„Simulith“ centro informacija 

 

MES TAPOME NE PRAKTIKANTĖMIS, BET DARBUOTOJOMIS 
 

2017 - 2018 metų sandūroje KS-15 grupės studentės atliko klientų aptarnavimo praktiką IB 

„Siluetas“. Ši praktika truputi išgąsdino, nes tai buvo visiškai kitokia veikla, nei esame įpratusios, 

nes mūsų praktikos siejasi su tiesioginiu mūsų darbu – kosmetologija. Visos buvom atostogų 

nuotaikos apimtos, tad pradžioje darbai sekėsi sunkiai. Tačiau nuotaiką visoms praskaidrino 

komandinis darbas – pirmiausiai eglutės puošimas, tai buvo nuostabiai smagu ir žinoma, kaip be 

nuotraukų... pasidarėme kelias linksmas grupines nuotraukas. Ir darbai pradėjo sektis puikiai, 

mūsų grupė spinduliavo šiluma ir jaukumu, noru veikti ir dirbti.  

Mes tapome ne praktikantėm, bet darbuotojomis, nes taip įsikūnijome į šia veiklą, kad verslumas 

tiesiog veržėsi iš mūsų. Atlikome daugybė pardavimų, pirkimų, sukūrėme daug įvairių reklamų, 

prekių katalogų, tiesiog visos troško būti komandos narėmis ir padėti viena kitai. Gaila, jog mes 

čia pabuvome ganėtinai trumpai... Bet smagu kad bent pabuvome, o pirmas žvilgsnis į šią 

praktiką buvo klaidingas, nes šiandien yra paskutinė darbo diena ir manau, visoms mums bus 

liūdna palikti šį kabinetą ir aurą, esančią čia...  

Ačiū praktikos vadovei Rasai už smagiai ir naudingai praleistą laiką!!! 

KS-15 grupės vardu, IB „Siluetas“ direktorė Ugnė Ručinskaitė 

 

MASAŽUOTOJAI VERSLUMO GEBĖJIMUS UGDO IB „GIJA” 
 

2017 metų pabaigoje masažuotojų M-4 grupė atliko verslo praktiką IB „Gija”. Pradžia buvo 

ganėtinai sunki, tačiau baigus praktiką visi likome patenkinti. Per dvi savaites susipažinome su 

dokumentais, parengėme masažuotojo paslaugos katalogą. Galime pasidžiaugti, kad prasmingai 

praleidome laiką verslumo praktikoje. Pasijautėme, kad dirbome tikroje įmonėje. Likome labai 

patenkinti naudinga patirtimi, naujomis žiniomis, kurios pravers tolimesniame mūsų gyvenime. 

Linkim IB „Gija” puikaus bendradarbiavimo su kitomis bendrovėmis. 

IB „Gija”. Generalinė direktorė Justina Sinkevičiūtė  


