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„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 

PROJEKTINĖ VEIKLA 
 

2015 m. kovo 16-17 dienomis „Simulith“ centro darbuotojai R. 
Bačiulytė ir M. Ignatonis, įgyvendindami Erasmus + programos 
strateginės partnerystės KA2 projekto „Inovatyvaus mokymo ir  
mokymosi sprendimas anksti mokyklą paliekantiems moki-
niams“ Nr. 2014-1-ES01-0KA201-004318 veiklas, dalyvavo 
antrajame projekto partnerių susitikime Ferara mieste (Italija). 
22 projekto dalyviai iš 5 šalių, 10 skirtingų institucijų pristatė 
ataskaitas apie anksti mokyklą paliekančius mokinius, lygino 
švietimo sistemas bei kūrė pirmąjį verslo praktinio mokymo fir-
mos modelį anksti mokyklą paliekantiems mokiniams, įtraukiant 
ir adaptuojant į VPMF veiklą naują mokymo metodą – „skaitymas poromis“ (angl. reading in pairs). Projekto 
partneriai taip pat pasidalino VPMF modelio kūrimo užduotimis, kurias reikės pristatyti 2015 metų spalio mė-
nesio susitikime Lietuvoje.  
 
SEMINARAS VPMF VADOVAMS 
 
VILNIAUS KOLEGIJOS „Simulith“ centras ir Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras 2015 m. 
kovo 26-27 d. sukvietė VPMF vadovus iš įvairių mokymo institucijų, pasirinkusių MIDI ir MAXI paslaugų pa-
ketus į seminarą tema „Sisteminiai internetinio marketingo mokymai: Gyvybė internete - ar tai įmanoma?" 
bei į VPMF vadovų pasitarimą.  
Patikslinta seminaro vieta: Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Viešbučių ir viešo-
jo maitinimo skyrius. Poškos g. 23. Konferencijų salė. 
Nakvynės ir kitais klausimais seminaro dalyvius informuosime el. paštu. 

 
19-OJI TARPTAUTINĖ VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMŲ MUGĖ 
 
Data: 2015 m. balandžio 23 - mugės diena (balandžio 22 stendų ruošimo diena). 
Vieta: Klaipėdos kultūros fabrikas, Bangų g. 5A, LT-91251 Klaipėda 
Nuolat atnaujinama mugės informacija bus siunčiama dalyviams el. paštu. 
Iškilus klausimams rašykite el. paštu slinfo@viko.lt, skambinkite tel. (8 5) 219 1646. 
         
         „Simulith“ centro informacija 
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Susitikimo metu 
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VERSLO SUSITIKIMAS ANGLŲ KALBA 
2015 m. vasario 19 d. Kauno kolegijos Verslo praktinio mokymo firmoje (VPMF) „Talija“ lankėsi I kurso Vadybos 
ir ekonomikos fakulteto studentai. Jau trečią kartą vykstančio projekto tikslas – inscenizuoti verslo susitikimą 
anglų kalba ir studentams patobulinti derybų, verslo dokumentų valdymo bei užsienio kalbos įgūdžius. Šis vizitas 
– anglų kalbos dalyko (dėstytoja Simona Jankauskaitė) ir profesinės praktikos VPMF (dėstytoja Aušra Arminie-

nė) integruotas projektas, kuriame dalyvavo VV4/1 studentai.  

Susitikimo metu studentai bendravo tik anglų kalba. VPMF „Talijos“ darbuotojai 
pristatė net keturias trikotažo gaminių kolekcijas: „Išdykusi vasara“, „Disnėjaus ka-
talogas“, „Žiemos katalogas“ ir, „Talijos katalogas“. Svečiai atstovavo savo sukur-
tas imitacines verslo įmones ir jas taip pat pristatė anglų kalba. Pristatymų metu 
studentai atskleidė, kokia veikla užsima kiekviena jų pristatyta įmonė. „LT Resort“ 
įmonė įkūrė pramogų ir poilsio parką, įmonė „Andajus“ siūlo įvairias mokymų pas-
laugas, organizacija „Dilpama“ teikia plovimo paslaugas bei kviečia palaukti šalia 
įkurtoje kavinėje, „Friendly sun“ įmonė užsiima vis labiau populiarėjančių saulės 
kolektorių pardavimais, bei jų priežiūra. 

Iš pristatytų VPMF „Talijos“ katalogų buvo imituotas įvairių prekių pirkimas. Susitikimo metu VPMF „Talijos“ dar-
buotojai derėjosi su atvykusiais svečiais bei taikė jiems įvairias nuolaidas. Po derybų buvo išrašytos sąskaitos.  

Po susitikimo VPM firmoje „Talija“ praktiką atliekantys studentai tvirtino, kad šis susitikimas buvo naudingas, nes 
suteikė galimybę patobulinti įmonės pristatymo, kontaktų užmezgimo, bendravimo bei derybų anglų kalba įgū-
džius. VV4/1 studentai taip pat pripažino susitikimo naudą, nes galėjo susipažinti su Verslo praktinio mokymo 
firma, jos veikla; čia kitais metais jie taip pat atliks profesinę praktiką. 

 Paklausus dėl ko labiausiai jaudinosi pirmakursiai susitikimo metu, jų nuomonė išsiskyrė. Vieni teigė, jog nebu-
vo dėl ko jaudintis, o kiti vis dėlto labiausiai jaudinosi dėl anglų kalbos mokėjimo, jog negalės laisvai komunikuoti 
su VPMF „Talija“ darbuotojais. „Atmosfera įmonėje patiko, o antrakursiai buvo labai draugiški“, - teigė VV4/1 stu-
dentai. 

VPMF „Talija“ Personalo skyriaus vadovė, Kauno kolegijos VV3/1 studentė Laura Masiulevičiūtė 

 

VPMF „SILUETAS“ VEIKLA 
 

2015-03-09 VPMF „Siluetas“ prasidėjo pirmoji darbo diena. Firmoje svečiavosi Utenos 
kolegijos personalo skyriaus specialistė Ingrida Baltakienė ir kartu su VMPF „Siluetas“ 
vadove Rasa Bražuliene pravedė darbo pokalbį, kurio metu TV-13 ir VV-13 grupių 
studentai turėjo galimybę išbandyti savo jėgas ir pajusti tikrą priėmimo į darbą at-
mosferą. Pasibaigus darbo pokalbiui, kiekvienas studentas  pagal gebėjimus buvo 
paskirtas į atitinkamas pareigas. Kiekvienas iš mūsų buvo supažindintas su savo klai-
domis, kurias padarė pirmojo darbo pokalbio metu.  

Toks praktinis užsiėmimas suteikė mums daug naudingos informacijos ir praplėtė mūsų akiratį, išsakytos pasta-
bos suteikė daug apmastymų ir noro tobulėti.  

VPMF „Siluetas“ viešųjų ryšių vadovė  Ernesta Šližytė,  
VPMF „Siluetas“ viešųjų ryšių vyr. specialistas Aurimas Kavoliūnas 

 

2015 m. kovo pradžioje „Verslo projektavimo“ paskaitos metu Utenos kolegijos Medicinos fakulteto kineziterapi-
jos studijų programos 3 kurso studentai svečiavosi verslo praktinio mokymo firmoje „Siluetas“. Būsimieji kinezite-
rapeutai susipažino su praktine firmos ir atskirų padalinių veikla, itin sudomino kitų studijų programų studentų 
dalyvavimas tarptautinėse mugėse Lietuvoje ir užsienyje. Tai suteikė vilčių ne tik tobulėti vienoje srityje, bet ir 
plėsti akiratį, žvelgti plačiau, galbūt įsikurti užsienio šalyse ir/ar pačiam susikurti savo verslą. Verslo praktinio mo-
kymo firmoje „Siluetas“ išmokome dirbti ne tik savarankiškai, bet ir grupėse, kūrėme reklaminę priemonę - viziti-
nes korteles būsimam verslui. Tai buvo išties naudinga ir įdomi veikla, pritaikant praktinius įgūdžius su galimybe 
tuo pasinaudoti ateityje, jau dirbant. Nors mūsų specialybės studentai teikia pirmenybę medicinos mokslui, ta-
čiau verslo projektavimas ir gauti praktiniai įgūdžiai buvo viena iš tų sričių, kuri išties mus visus sudomino. 
 

Utenos kolegijos Kineziterapijos studijų programos 3 kurso studentė Indrė Bagdonaitė 

Vyksta susitikimas 

Darbo pokalbis 


