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VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMA YRA PAGRĮSTAS REALUS 
VERSLUMO, SOCIALINIŲ, PROFESINIŲ IR TECHNINIŲ ĮGŪDŽIŲ 
FORMAVIMO IR TOBULINIMO ĮRANKIS  

 

„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 

SEMINARAS VPMF VADOVAMS 
 
Š.m. kovo 26-27 d. 42 VPMF tinklo darbuotojai dalyvavo „Simulith“ centro ir Kauno maisto pramonės ir pre-
kybos mokymo centro organizuotame seminare tema „Sisteminiai internetinio marketingo mokymai: gyvybė 
internete – ar tai įmanoma?“. 

Seminaro dalyviams sveikinimo žodį tarė Kauno maisto pramonės ir preky-
bos mokymo centro direktorius Alvydas Pranas Grevas, džiugiai pristaty-
damas puikias mokymo centro sąlygas mokiniams įgyti tiek teorinių, tiek 
praktinių įgūdžių. 

Pirmosios dienos pranešėjas - Justinas Kisieliauskas, nepriklausomas 
verslo ir marketingo konsultantas,  dėstantis skaitmeninio marketingo ir el. 
verslo (e-business), el. marketingo (e-marketing) kursus Vytauto Didžiojo 
universitete. Lektorius patraukliai pristatė aktualias temas: „Gyvybė inter-
nete – ar tai įmanoma?“, „Socialinė medija versle – mada ar būtinybė?“ ir 

kt., kartu su seminaro dalyviais įsitraukdamas į įvairių atvejų analizę. Prakti-
nio užsiėmimo metu seminaro dalyviai atliko individualias užduotis, kurdami 
interneto svetainę. 

Pirmosios dienos vakarą seminaro dalyviai, pasiskirstę į 4 komandas toliau 
bendravo ir rungtyniavo „Protų mūšyje“, kurį organizavo „Simulith“ centras. 

Antrąją seminaro dieną seminaro dalyviai, konsultuodamiesi su lektore Dai-
va Čekanavičienė, praktinio užsiėmimo „Elektroninio pašto marketingas“ 
metu susikūrė virtualias anketų formas, analizavo gautus atsakymus, mo-
kėsi kaip susirinkti klientų duomenis ir panaudoti naujienlaiškių kūrimo prie-
mones bei prekių katalogus pateikti „kitaip“. 

 
 
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. 
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J.Kisieliauskas 

D.Čekavičienės praktiniame užsiėmime 

Tegul prisiliečia prie Jūsų Velykų didybė, 
Ir prisikėlusio Viešpaties šviesa tepasiekia 

Kiekvieną Jūsų širdžių kampelį.  
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MOKYTOJŲ VIZITAS „SIMULITH“ CENTRE 
 

2015 m. kovo 30 d. „Simulith“ centre lankėsi 10 mokytojų delegacija, 
suvažiavusi iš įvairių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų. Šie mokytojai 
Lietuvos edukologijos universitete persikvalifikuoja į technologijų mokytojus. 
Vienas technologijų modulio mokomųjų dalykų – verslumo ugdymas, kurio 
lektorė dr. Inga Kepalienė, bendradarbiaujant su „Simulith“ centru, pristatė 
vieną iš būdų verslumui ugdyti – verslo praktinio mokymo firmų veiklą 
Lietuvoje. Mokytojams buvo pristatyta VPMF koncepcija, veikla, parodyta 
vaizdinė medžiaga – filmas „VPMF veikla Lietuvoje“, atsakyta į klausimus. 

„Simulith“ centro informacija 

 

TARPTAUTIŠKUMAS VERSLO PRAKTINIO MOKYMO FIRMOJE 
 

Šių metų kovo 24 d. Klaipėdos valstybinės kolegijos Sociali-
nių mokslų fakultete vyko jau tradicija tapusi Europen Pen-
International pažymėjimų įteikimo šventė, kurios metu netgi 
37 Verslo praktinio mokymo firmų (toliau tekste VPMF) 
„Kopijos“ ir „Pamario“ praktikantai - buvę darbuotojai - skubė-
jo atsiimti Europen Pen-International pažymėjimų. Lietuvoje iš 
viso suteikta 191 Europen Pen-International pažymėjimas, iš 
kurių KVK Socialinių mokslų fakulteto  studentai gavo 98. 

Nė vienas, iš gavusių Europen Pen-International pažymėjimą, 
neslėpė šypsenos savo veide, džiaugėsi su visais, nes tai die-
na, kada pastangos buvo įvertintos, nes gauti pažymėjimai 
pripažįstami 42-ose pasaulio šalyse. 

Šiltą atmosferą sveikinimo žodžiu sukūrė Klaipėdos valstybinės kolegijos direktorė Gražina Markvaldienė 
(jos iniciatyva prieš 20 metų kolegijoje ir buvo įkurtos verslo praktinio mokymo firmos)  ir Socialinių mokslų 
fakulteto (fakulteto, išugdžiusio daugiausia studentų, kurie įvertinti Europen Pen-International sertifikatais) 
dekanė Asta Pancerovienė.  

Galime teigti, kad verslas - žaidimas, kurį išmokus žaisti, nie-
kada nėra nuobodu. VPMF suteikia žinių, ugdo verslumo ge-
bėjimus ir neleidžia pasiklysti verslo subtilybių labirinte, o fir-
mose išugdytas kūrybiškumas padeda rasti teisingiausius ke-
lius į sėkmę.  

Renginio metu žodis buvo suteiktas 19-tosios tarptautinės 
verslo praktinių mokymo firmų mugės kūrybinės studentų gru-
pės organizatoriams – Karoliui Guščikui, Laurynui Šimkui, Žy-
gimantui Turčinskui. Studentai pristatė renginio rėmėjus, jau 
atliktus darbus ir  pakvietė visus 2015 m. balandžio 22-23 d. 
atvykti į Klaipėdos kultūros fabriką, kuriame ir vyks 19-toji tarp-
tautinė VPMF mugė. 

Po Europen Pen-International pažymėjimų įteikimo, renginį organizavę studentai visiems susirinkusiems do-
vanojo nuotaikingą dainą. Studentai „Europeninkai“ nuoširdžiai dėkojo savo VPMF vadovėms lektorėms A-
delei Stonienei, Vidai Žvinienei bei Jūratei Leonavičienei. 

VPMF „Kopija“ ir „Pamarys“ informacija 

Vizito metu 

19-tosios VPMF mugės kūrybinės studentų grupės atstovai 

Po pažymėjimų įteikimo ceremonijos  
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VPMF „TALIJA“ MINI 15 METŲ SUKAKTĮ 
 

Kauno kolegijoje įsikūrusi verslo praktinio mokymo firma (VPMF) „Talija“ šiais metais mini 15 gyvavimo me-
tus. Šioje VPM firmoje praktiką atlieka Vadybos ir Ekonomikos fakultete vykdomų Verslo vadybos (VV), Par-
davimų vadybos (PV) ir Turizmo ir viešbučių vadybos (TV) studijų programų studentai.  

Paminint 15 metų gyvavimo sukaktį kovo 16-17 dienomis VPM firmoje 
„Talija“ vyko atvirų durų dienos, kurių metu buvo kviečiami studentai, dėstyto-
jai ir visi besidomintys susipažinti su firmos veikla bei istorija. Gimtadienio 
proga mus aplankė kolegos iš VPMF „Turistlandija“ ir maloniai nustebino, 
padovanodami tortą. Po sveikinimų, kupini gerų emocijų, visi valgėme tortą, 
gėrėme arbatą ir šnekučiavomės.  

Kovo mėnesį VPMF „Talija“ praktiką atlieka Turizmo ir viešbučių vadybos 
studijų programos antro kurso studentai. Studentai stengiasi įgyvendinti visus 
užsibrėžtus tikslus, realizuoja idėjas ir intensyviai ruošiasi Kauno kolegijos 
VPMF mugei „Kūrybiškumas – sėkmingo verslo variklis 2015“. Mugėje dalyvaus ne tik Kauno kolegijos 
VPMF bet ir svečiai iš VPMF „Bitas“ bei „Maisto namai“. Kauno kolegijos firmos, laimėjusios pagrindines no-
minacijas, vyks į tarptautinę VPMF mugę Klaipėdoje atstovauti kolegiją bei savo firmą. Pasiruošimas ir daly-
vavimas mugėje yra nemažas iššūkis, reikalaujantis kūrybiškumo, komunikacinių bei komandinio darbo įgū-
džių. „Tai neįkainojama patirtis, kuri pravers ateityje“, - įsitikinę TV 3/2 grupės studentai. 

VPMF „Talija“ Marketingo skyriaus vadybininkė Indrė Gurinaitė 

 
VPMF „SILUETAS“ 20 METŲ VEIKLOS SUKAKTIS 

 

Š. m. balandžio 2 dieną Utenos VPMF „Siluetas“ paminėjo 20 –ies metų veiklos jubiliejų. Garbingos sukak-
ties proga firmos vadovę R. Bražulienę, studentus bei svečius pasveikino Utenos kolegijos direktorius prof. 
dr. G. Bužinskas, kuris pabrėžė praktinių įgūdžių būtinumą ir naudą jauno žmogaus ateičiai. Direktoriaus pa-
vaduotoja akademinei veiklai A. Sinicienė pasidalijo gerais prisiminimais apie darbą VPMF „Siluetas“, studijų 
Utenos kolegijoje metu.  

Pranešimą „Inovacijos VPMF veikloje: Lietuvos ir pasaulinio tinklo patirtis“ skaitė ir praktine patirtimi pasidali-
no Simulith centro vedėja R. Bačiulytė, kuri papasakojo apie atskirų valstybių, tokių kaip Austrija, Ispanija, 
Bulgarija ir kt. patirtį šioje srityje. 

Firmą taip pat sveikino Utenos kolegijos verslo ir technologijų 
katedros vedėja R. Puidokaitė-Savickienė ir Elektroninio moky-
mo centro vadovė V. Bartkutė-Norkūnienė.  

VPMF „Siluetas“ sulaukė svečių iš kitų veikiančių firmų – pasvei-
kinti atvyko Ukmergės Technologijų ir verslo mokykloje veikian-
čios VPMF „Siurprizas“ vadovės G. Chmieliauskienė ir E. Juknie-
nė su moksleiviais, kurie palinkėjo sėkmės tolesniuose darbuo-
se. Utenos kolegijoje veikiančios verslo partnerių firmos 
„Interjeras“ studentai pasidalijo veiklos 2014-2015 m. patirtimi ir 
rezultatais, taip pat nuoširdžiai pasveikino kolegas su jubiliejumi. 

Studentai, dabar atliekantys specialybės įgūdžių lavinimo prakti-
ką firmoje „Siluetas“, supažindino svečius ir kolegas su 20-ies 

metų veiklos patirtimi ir visus pakvietė sužaisti „Protmūšį“. Visi klausimai buvo apie VPMF „Siluetas“, o lai-
mėjusieji apdovanoti atsiminimo dovanėlėmis. 

Linkime VPMF „Siluetas“ sėkmingos veiklos ateityje!!! 

Utenos kolegijos informacija 

Šventinis tortas 

Šventės akimirka 


