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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 

„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 
 

„STARTNET“ KONFERENCIJA 

2020 m. rugsėjo 30 d. vyks „StartNet“ nuotolinė konferencija pavadinimu „A Bridge to Jobs 

- how to support young people’s #TransitionToWork since COVID-19“, kurioje dalyvaus 

„Simulith“ centro atstovai Rima Bačiulytė ir Marius Ignatonis. 

 

PROJEKTO „WEDEVET“ TREČIASIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS 

Trečiasis projekto #WEDEVET partnerių susitikimas 2020 m. spalio 7-8 dienomis vyks nuotoliniu būdu. Susi-

tikimo metu projekto partneriai dirbs kurdami intelektinį produktą - „Profesijos mokytojo įgūdžių aplanką“, 

vyks diskusijos mažose darbo grupėse, suplanuos tolimesnius žinginius.  

Išsamiau apie projektą: https://liba.lt/wedevet/  

 

NUOTOLINIS IB VADOVŲ SUSIRINKIMAS 

Mieli IB vadovai, pedagogai, atsižvelgdami į daugumos jūsų pasirinktą dieną ir laiką, kviečiame dalyvauti da-

lyvauti nuotoliniame vadovų susirinkime. 

Nuotolinio susirinkimo metu bus aptariama IB tinklo situacija ir naujienos, 24-oji tarptautinė mugė, kiti rengi-

niai, atsakyta į dalyviams kylančius klausimus. 

Laikas. 2020 m. spalio 8 d. (ketvirtadienis), nuo 10.00 iki 11.30 val. 

Forma. Nuotolinis susirinkimas. 

Registracija. Norėdami dalyvauti susirinkime būtinai iki 2020 m. spalio 1 d. užsiregistruokite. Paspaudę šią 

nuorodą rasite registracijos anketą. 

Prisijungimo nuoroda dalyviams bus atsiųsta pasibaigus registracijai. 

 

 

IMPEET PROJEKTAS  - IMITACINĖ BENDROVĖ PAAUGLIAMS 

2020 m. rugsėjo 17 dieną jau 7 kartą projekto IMPEET partneriai nuotoliniu būdu susitiko aptarti esamą situa-

ciją ir suplanuoti nuotolines veiklas: Imitacinės bendrovės mokinių mokymosi veiklas ir dalyvavimą Lietuvos 

IB mugėje, susitikimus su projekto rezultatais suinteresuotais asmenimis, baigiamąją konferenciją Lietuvoje ir 

8-ąjį, paskutinį, partnerių susitikimą.  

 

Kviečiame registruotis į 24-ąją tarptauti-

nę nuotolinę imitacinių bendrovių mugę. 

 

Mugės dalyvio paraišką ir kitą informa-

ciją rasite interneto puslapyje 

www.sl.viko.lt.  

 

Mugės dalyviai registruojami iki 2020 

m. spalio 14 d. 

 

Iškilus klausimams rašykite el. paštu 

m.ignatonis@viko.lt, skambinkite tel. (8 

5) 219 1646. 

mailto:sl@viko.lt
http://www.sl.viko.lt/
https://www.facebook.com/hashtag/wedevet?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBhKtqXXpsebxHcgMtop_EDfmb6eGm4egRFP1KktifZblAia3sWCaoQ5JYahGaEKvGV-QWVgGud7zrl31cbkuUa2RynORMgRRvIvCta1oeIVsSiyoROk7iE6Ne3tqNiFC--ciNrDOSxiu5IYcVh9A_TYxBnnSRyTRX1yPpvGDq
https://liba.lt/wedevet/
https://forms.gle/FbNzB2ZenvxFXgBi7
http://www.sl.viko.lt/
mailto:slinfo@viko.lt
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Trijų pilotinių mokyklų: Kauno raj. Garliavos Jonučių progimnazija (Lietuva), Friedrich-Fröbel-Schule (Vokietija), 

Istituto Comprensivo "Panfilo Serafini - Lola Di Stefano" (Italija) atstovai dalijosi sėkmingomis imitacinės bendro-

vės modelio įgyvendinimu paaugliams istorijomis. Šie pavyzdžiai aprašyti 4-ajame projekto intelektiniame produk-

te – „Imitacinės bendrovės modelis 12-15 metų paaugliams“. 

Šio Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto metu sukurti dar 3 intelektiniai produktai: Imitacinės bendrovės 
kompetencijų aplankas, Imitacinės bendrovės veiklos vadovas bendrojo ugdymo mokytojams ir Praktinis imitaci-
nės bendrovės rinkinys mokiniams. Juos galite rasti http://sl.viko.lt/impeet/. 

„Simulith“ centro informacija 

 

 

 

2 dienos, 10 komandų ir geriausių verslo idėjų apdovanojimai! 

Ko mes siekiame? Stiprinti verslios, kūrybiškos ir socialiai atsakingos asmenybės ugdymą, sudarydami sąlygas 

efektyviam įvairių studijų krypčių studentų komandiniam darbui, kartu tobulinant profesines ir asmenines kompe-

tencijas. 

Kas gali dalyvauti? Skirtingų studijų programų studentai iš visų aukštųjų mokyklų (bent 1 studentas komandoje 

turi būti esamas arba buvęs imitacinių bendrovių darbuotojas). Renginio metu bus sudaryta 10 komandų. 

Atvykę iš skirtingų aukštojo mokslo institucijų, studentai turės progą su bendraminčiais pasidalinti savo patirtimi, 

reikšti nuomonę, plėsti ir gilinti objektų suvokimo lauką darnaus verslo kūrimo kontekste. Studentai dalyvaus sem-

inaruose apie darnaus verslo pagrindus, efektyvią išorės komunikaciją, kūrybiškumą, taip pat konsultuosis su 

mentoriais, o burtų keliu išsitraukę vieną objektą (pavyzdžiui, plastiką, medį ar kt.) kurs verslo idėjas, kurias 

pristatys kompetentingai komisijai. 

Renginys deklaruoja priešingą nuostatą  „imk-gamink-išmesk“ modeliui, todėl yra ypatingai aktualus šių dienų 

kontekste! 

Išsamiau apie renginį ir renginio programa:  

https://www.kaunokolegija.lt/kk_renginiai/verslumo-renginys-daikto-istorija-verslumo-dirbtuves/ 

 

Kauno kolegijos imitacinių bendrovių informacija 

http://sl.viko.lt/impeet/
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Registruotis į renginius galite iki 2020 m. spalio 5 dienos. 

IB vadovų ir dėstytojų registracija: vadovų registracijos anketa 

Studentų komandų registracija:  studentų registracijos anketa 

Kilus klausimams kreiptis:  Ramutė Narkūnienė, tel. Nr. 8 614 03887 

     El. pašto adresas: ramutenarkuniene@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceHObYcT_Qtc6uTwA11kGgmefTThbdyfAOyR3kL1ccMksY0g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHWPwiZoNkvVfO5yWCX8p-4O_cpTq2xEBLt9PaDAYRdRN7XA/viewform

