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„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA 
 

„STARTNET“ KONFERENCIJA 

Jaunimo nedarbas Europoje vėl didėja, o sklandus jaunų žmonių perėjimas į pirmą darbą yra būtinas jų kar-

jerai ir gyvenimui. Ką galime padaryti, kad efektyviai vyktų jaunų žmonių sėkmingas įsidarbinimo procesas 

per COVID-19 pandemiją ir po jos. 

2020 m. rugsėjo 30 d. vykusioje Europos politikos cenro organizuotoje konferencijoje daly-

vavo Europos Komisijos narys Nicolas Schmit, Goethe instituto generalinis sekretorius   

Johannes Ebert ir „StartNet“ projekto partneriai iš visos Europos, Lietuvai atstovavo 

„Simulith“ centro verslo konsultantas Marius Ignatonis. 

Dalyviai aptarė ES jaunimo užimtumo rėmimo planą „Tiltas į darbo vietas“. Kalbėta apie interaktyvius užsiė-

mimus, kurie sąlygos puikiąją praktiką, didins socialinę įtrauktį, suteiks karjeros orientavimą, bendrųjų kom-

petencijų ir įgūdžių bei profesinio mokymo ir pameistrystės skatinimą. 

Susiejant politiką su praktika, renginys prisideda prie diskusijos apie pagrindinius procesus jaunimo, švietimo 

ir užimtumo srityse. 

 

 

Kviečiame registruotis į 24-ąją tarptautinę nuotolinę imitacinių bendrovių mugę. 

 

Mugės dalyvio paraišką ir kitą informaciją 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/
http://www.sl.viko.lt/
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PROJEKTO „WEDEVET“ TREČIASIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS 

 

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

Susitikimo metu projekto partneriai dirbo tobulindami intelektinį produktą - „Profesijos mokytojo įgūdžių aplanką“, 

vyko diskusijos mažose darbo grupėse, planuodami tolimesnius žingsnius.  

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

 

 
NUOTOLINIS IB VADOVŲ SUSIRINKIMAS 

 

2020 m. spalio 8 dieną vyko nuotolinis IB vadovų pasitarimas, ku-

riame dalyvavo 22 IB vadovai ir 3 „Simulith“ centro darbuotojai. 

Pagrindinė pasitarimo informacija skelbiama šių žinių priede.   

 

 

 

 

 

ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO AUKŠTOJO MOKSLO STEBĖSENOS VIZITAS 

Šiandien, t.y. spalio 9 d. vyko nuotolinis  „Simulith“ centro koordinuojamo 

ErasmusPlius KA2 stateginių partnerysčių projekto „Inclusion of Innovati-

ve Work-Based-Learning and Business Partnerships in HEI Curricula 

Development“ (#HEIPNET ) Nr. 2019-1-LT01-KA203-060514 stebėsenos vizitas.  

Įpusėjus projekto įgyvendinimui  Švietimo mainų paramos fondo atstovai domėjosi projekto vykdymo eiga, re-

zultatais, sunkumais ir tolimesniais planais. 

Darbo grupės vadovas M. Ignatonis dalijosi projekto įgyvendinimo patirtimi ir perspektyvomis, tyrėja R. Bačiulytė -

pristatė kuriamų intelektinių produktų rezultatus. 

Susitikimo metu buvo akcentuoti projekto įgyvendinimo sėkmės veiksniai: kompetentingi partneriai, tinkamai pris-

kirtos atsakomybės už projekto veiklas, efektyvus projekto valdymas ir palinkėta projekto darbo grupei siekti koky-

bės visose projekto srityse, ypač dėl COVID-19 pasikeitusiomis aplinkybėmis. 
 

Vilniaus kolegijos „Simulith“ centro informacija 

 

 

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas kviečia į tarptautinę studentų konferenciją „Jaunimas besikeičiančioje 
visuomenėje“. 

Konferencijos tikslas – skatinti jaunimo pilietinės, mokslinės, verslumo, kūrybinės, sportinės ir socialinę atsa-
komybę ugdančios veiklos iniciatyvas 

Visa informacija čia: Tarptautinė studentų konferencija 

Susitikimui pasibaigus 

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://www.facebook.com/hashtag/heipnet?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVXHlrM9KBxxgKkpjaXxqPzLqlsX115kcSp_zsW2LJu9628Pt6qSvgmZet7GujmRyZjg5fY2rD74PEZOlMOUYOPmt7HRLNhRh3gx38-i_By3dxylW10Qz2KOWL1jT1JWeM5taWQyoMMAEh_xhcqCE7ZQ-mff6uDJatDvWwYGFqjg0O57tZFG-VwsZ1lCHAPd
https://vvf.viko.lt/fakultetas/mokslas/tarptautine-studentu-konferencija-international-student-conference/?fbclid=IwAR2IafoiV7fEBEhPzSkH1Fk4OnomxfeJ2XyzKI5UNBhPSgFCj9yV9QV3Ab8
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Lietuvos verslo kolegija kviečia į renginį „Kūrybiniai sprendimai – išmaniosios inovacijos versle“. 

Daugiau informacijos ir registracija į renginį artimiausiu metu. 

Kilus klausimams kreiptis: Rasa Romerytė – Šereikienė, el. pašto adresas: rasa.sereikiene@ltvk.lt 

 

PASAULINĖ TURIZMO DIENA 

 

Rugsėjo 27 d. - pasaulinė Turizmo diena. Nors ir diena vėliau, 

tačiau turiningai paminėjome šią dieną. Sumanėme suorgani-

zuoti orientacinį žaidimą „Nusikaltimas pačioje Vilniaus sena-

miesčio širdyje“, kurio tikslas miesto gyventojams nugalėti ma-

fiją. Studentai buvo suskirstyti į 2 grupes – sekliai ir mafija. Ta-

čiau, kad žaidimas įvyktų, reikėjo pasitelkti išmaniąsias techno-

logijas ir vieną programėlę, kuri sugeneruodavo klausimus, mįs-

les, užduotis ir jas atlikus, vesdavo prie sekančio objekto Vil-

niaus senamiestyje. Maršrutas sekliams ir mafijai buvo skirtin-

gas. Abi grupės pradėjo nuo vieno ir to pačio taško – Aušros 

vartų, po to išsiskyrė ir pabaigoje susitiko prie Prezidentūros. 

Tad kadangi pagrindinis tikslas sekliams buvo nugalėti mafiją, jie 

turėjo kuo greičiau ir ankščiau už ją atsirasti prie galutinio taško 

– Prezidentūros, kas ir įvyko! Pasidžiaugėme ir pasijuokėme, 

kadangi mafijai taip pat trūko nedaug iki laimėjimo, tačiau vis tiek buvo smagu ieškoti dar nelankytų objektų, susi-

pažinti su naujais , tuo pačiu pasidžiaugti puikiu oru, linksmomis užduotimis bei kursiokų draugija! Būtinai kartosi-

me! 

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto IB „Vilionė“ informacija  

Renginio dalyviai 
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PROTŲ KOVOS PASAULINEI TURIZMO DIENAI PAMINĖTI 

Rugsėjo 27- ąją yra minima pasaulinė turizmo diena, tačiau dėl visiems puikiai suprantamų priežasčių 2020 m. 

mes ją minime kiek kitaip nei įprastai. 

2020 m. pasaulį purtant pandemijai išties susiduriama su iššūkiais ir tam tikrais reikalavimais kaip saugos atstu-

mo užtikrinimas, tad norint suorganizuoti kokį nors masiškesnį renginį neretai tenka ir gerai pagalvoti ką čia 

sumąsčius. 

Pasitelkėme technologijas ir sukūrėme turizmo vadybos studentams ir imitacinėms bendrovėms „Protų kovų“ 

viktoriną, ko gero, daugeliui gerai pažįstamoje platformoje „Kahoot“ ir šią tiesiogiai transliuoti „Teams“ programoje 

rugsėjo 28 d. (kadangi rugsėjo 27 d. buvo sekmadienis). Na, o prieš pradedant žaidimą pateikėme keletą 

priešistorės faktų apie pasaulinę turizmo dieną: 

Lygiai prieš 40 metų tai yra 1980-ųjų rugsėjo 27 d. 

Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacija šią dieną 

paskelbė pasauline turizmo diena ir kaip profesine turiz-

mo verslo atstovų švente; 

Rugsėjo 27 d buvo pasirinkta ne atsitiktinai, nes 1970 

m. tą pačią dieną buvo priimti Jungtinių Tautų Pasaulio 

turizmo organizacijos įstatai, kurių priėmimas yra laiko-

mas pasaulinio turizmo etapo pradžia; 

Pasaulinės turizmo dienos tikslas – informuoti 

visuomenę apie turizmo vaidmenį tarptautinėje 

bendruomenėje ir parodyti, kaip jis veikia socialines, 

kultūrines, politines ir ekonomines vertybes visame pa-

saulyje; 

Kiekvienais metais turizmo diena turi tam tikrą temą, 

kuri šiemet yra „Turizmas ir kaimo vietovių plėtra“ (kas 

manome suteikė puikią galimybę pažinti ir atrasti savo 

kraštą iš naujo, atrandant ir mažiau lankytinas, tačiau 

ne mažiau kerinčias vietas savo gimtinėje). 

Virtualų žaidimą sukūrėme „Kahoot“ platformoje, todėl prieš pradedant žaisti, parodėme gerbiamiems dalyviams 

prisijungimo kodą ir paminėjome dar keletą svarbių faktų apie žaidimą, pvz, jog jis sudarytas iš 3 temų (žemynų, 

bendrų klausimų apie turizmą ir klausimų apie mūsų Verslo vadybos fakultetą) ir dar keletą aspektų (viktorinos 

trukmę, klausimų skaičių, laiką, per kurį žaidėjai turės atsakyti į vieną klausimą ir pan.). 

Kodėl nusprendėme į viktoriną įtraukti žemynus ir bendrus klausimus apie turizmą, turbūt ir patys suprantate, o 

klausimai apie Verslo vadybos fakultetą buvo sugalvoti todėl, kad norėjome patikrinti mūsų dalyvių pastabumą ir 

sužinoti kaip jie gerai pažįsta VVF fakultetą, kuriame, beje, mokomės ir mes. 

Pasibaigus žaidimui, žinoma, paskelbėme nugalėtojus, kuriais tapo: I –N. Žutautaitė, II– P. Židonis, III –G. Akavic-

kaitė. Nugalėtojai buvo apdovanoti simboliniais prizais. 

Apibendrinant norėtume pasakyti, jog „Protų kovų“ žaidimu siekėme, kad dalyviai ne tik atsipalaiduotų, gerai 

praleistų laiką, įsivaizduotų, kad patys šiuo metu keliauja, bet ir kad galėtų pasitikrinti savo žinių bagažą ir pra-

turtinti jį naujomis žiniomis. Taip pat ruoštis šiai virtualiai kelionei ir mums pačioms buvo iššūkis, kadangi reikėjo 

išmokti naudotis ir prisiminti kaip veikia tam tikros programos kaip „Kahoot“ ir „Teams“, o ir surasti pačius klausi-

mus žaidimui buvo iššūkis, tačiau įdėtas darbas, manome atsipirko, nes į žaidimą įsitraukė nemažai žmonių, kurie 

jo metu ir po jo šypsojosi, buvo geros nuotaikos. Papildomai prie viso to, ką jau paminėjome, šis žaidimas mums 

dar buvo ir įdomi patirtis vien todėl, kad pačios pasisėmėme nemažai naujų žinių, kurios vienaip ar kitaip turėtų 

praversti ateityje. 

Dar kartą sveikiname nugalėtojus, dėkojame visiems dalyvavusiems ir tikimės, jog buvo ne tik smagu, bet ir nau-

dinga. 

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto TV19 grupės informacija  

Renginio akimirkos 
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SIMULITH ŽINIOS Nr. 4 (423)  
 

PRIEDAS  

IB VADOVŲ PASITARIMAS 

 

2020 M. SPALIO 8 DIENĄ VYKUSIO NUOTOLINIO IB VADOVŲ PASITARIMO PAGRINDINĖ INFORMACIJA 

 

Situacijos Lietuvos IB tinkle apžvalga 

• Šiemet Lietuvos IB tinklą sudaro 33 IB.  

• Įsteigta nauja imitacinė bendrovė Alytaus profesinio rengimo centre – „Duonos kelias“, kuri užsiiminės duo-

nos gamyba, pardavimu ir edukacinių renginių organizavimu. Taip pat, Vilniuje įsteigtas IB „Biurometa“ 

padalinys – „Autodaržas“, kurio veikla susijusi su automobilių prekyba, nuoma ir remonto paslaugomis.   

• Vieneriems mokslo metams veiklą sustabdė 6 IB iš profesinių mokyklų: „Ateitis“, „Bitas“, „E-Reklameka“, 

„Gija“, „Statinga“, „Translanas“, viena IB iš Utenos kolegijos – „Siluetas“ ir viena IB iš Kalesninkų Mykolo 

Rudzio pagrindinės mokyklos – „Džempas“. 

• Per praėjusius 2019-2020 mokslo metus įteikti 178 Lietuvos IB baigimo pažymėjimai ir 13 tarptautinių Eu-

ropen pažymėjimų.  

• Vyksta „Simulith“ centro interneto svetainės atnaujinimas. 

• Dėl COVID-19 pandemijos situacijos imitacinėse bendrovėse atliekantys praktiką ir dirbantys vadovai pati-

ria iššūkius. Vadovai pasidalijo apie darbo specifiką karantino ir ekstremaliomis sąlygomis. 

 

Pasaulio IB tinklo naujienos 

• Europen-Pen International asociacija pervadinama į PEN Worldwide.  

• Ši asociacija, kartu su 10 vairių šalių partnerių, teiks paraišką projektui, kurio metu būtų sukurta bazė nuo-

tolinei IB.  

• Rumunija išstojo iš pasaulinio IB tinklo. 

 

24-oji tarptautinė nuotolinė imitacinių bendrovių mugė. 

• Pristatytos mugės veiklos, kurios vyks sesijomis. Mugę ves renginio vedantysis kartu su 3 moderatoriais. 

Komunikacijai bus naudojama TEAMS platforma. 

• Kiekvienas mugės dalyvis gaus konkretų prisijungimą nurodytu laiku. Svarbu: registracijos anketoje sura-

šyti dalyvių vardus, pavardes ir el. paštą, tam, kad atsiųsti šias nuorodas. Patikslinti Dalyvius ir jų el. paš-

tus bus galima iki lapkričio 9 d. 

• Dalyvių skaičius nuo 4 iki 6 praktikantų. Reikalavimas dalyviams – turi matytis dalyvio veidas, t. y. įjungta 

kamera ir mikrofonas. Taip pat užsirašyti vardą, pavardę ir IB pavadinimą, o fone galėtų matytis firmos lo-

gotipas, pavadinimas ar reklaminis plakatas.  

• Mugėje nedalyvaujantys studentai ir mokiniai galės prisijungti ir stebėti mugės procesus.  

• Mugės katalogas yra privalomas – tik pateikusios mugės katalogą bendrovės dalyvaus vertinime. 

• Katalogai bus sukelti į interneto svetainę prieš mugę, kur bus galima iš anksto susipažinti su bendrovių 

produktais, išsirinkti sau patinkančias prekes ar paslaugas. 
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• Priminta, kad kaip įprastai bus vertinamas Geriausias IB darbuotojas (reikia užpildyti anketą apie kandida-

tą), metinė IB veikla. 

• Mugės metu bus galimybė rodyti IB vadovų ir jų komandų stendinius pranešimus. 

• Mokestis už mugę (mokestis skirtas dalyvių apdovanojimams ir jų siuntimo paštu išlaidoms padengti): tari-

fai išlieka tie patys, nurodyti Mugės dalyvio paraiškoje. Užskaitomas mugės mokestis šioms IB, sumokėju-

sioms iš anksto: „Logetra“, „Spindulys“, „Vigora“. Kauno kolegija, Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla  

susigrąžino iš anksto sumokėtą mokestį, todėl registruojantis į mugę turės sumokėti mokestį. 

 

Renginiai Lietuvos IB tinkle. 

• Vadovai buvo paprašyti atsiųsti į „Simulith“ centro el. paštą dominančias temas pavasario seminarui. Preli-

minarus laikas: vasario ar balandžio vidurys. Ar skirti laiko IB vadovų patirties pasidalijimui? 

• „Simulith“ centro siūlomos nuotolinės veiklos:  

• Viktorina - protmūšis „IB Žinovų kovos“, po kurio sektų dalyvių apklausa dėl nuomonės apie jo 

naudą.  

• Kviestiniai pirkėjai iš „Simulith“ centro, verslo įmonių atstovai, Europen tinklo nariai, užsienio IB 

atstovai (anglų k.) ir kt. 

• Vadovų pasidalijimas patirtimi – mini seminarų ciklas. 

• Laukiame IB vadovų siūlymų dėl praktikantams įdomių ir naudingų veiklų organizavimo. 

• IB „Interjeras“ vadovė Ramutė Narkūnienė paragino vadovus, dėstytojus bei studentus aktyviai dalyvauti 

spalio 22 dieną Utenos kolegijos organizuojamuose verslumą skatinančiuose renginiuose „Verslo tiltai“. 

Informacija apie renginį pateikta www.sl.viko.lt. 

• Kauno kolegijos IB „Turistlandija“ vadovė Rasa Šabrinskienė trumpai pristatė spalio 29-30 dienomis kitą 

anglų kalba Kauno kolegijoje vyksiantį studentų verslumo skatinimo renginį – verslo dirbtuves „Daikto isto-

rija“. Renginys bus filmuojamas ir transliuojamas, todėl bus galima dalyvauti „gyvai“ arba nuotoliniu būdu. 

Informacija apie renginį pateikta www.sl.viko.lt. 

• Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas lapkričio 24 dieną kviečia į tarptautinę studentų konferenciją 

„Jaunimas besikeičiančioje visuomenėje“. Konferencijos tikslas – skatinti jaunimo pilietinės, mokslinės, 

verslumo, kūrybinės, sportinės ir socialinę atsakomybę ugdančios veiklos iniciatyvas. Visa informacija čia: 

Tarptautinė studentų konferencija  

• Gruodžio 10 dieną Lietuvos verslo kolegijoje vyks renginys „Kūrybiniai sprendimai – išmaniosios inovacijos 

versle“. Daugiau informacijos ir registracija į renginį artimiausiu metu. 

 

Tyrimai 

• Šiuo metu Asociacijos LIBA užsakymu IB tinkle vykdomi 2 tyrimai: 

• Klaipėdos valstybinės kolegijos imitacinių bendrovių vadovai vykdo tyrimą „Verslumo ugdymo 

imitacinėse bendrovėse efektyvumo didinimas, taikant integruotų dalykų dėstymo bei Blended – 

learning metodus“. 

• Tyrimus dėl nuotolinio IB kurso poreikio atlieka Lietuvos verslo kolegija. 

• Yra galimybė ir kitoms mokymo institucijoms prisidėti prie užsakomųjų tyrimų IB tematika. Kreiptis 

į  Asociacijos LIBA prezidentą. 

https://vvf.viko.lt/fakultetas/mokslas/tarptautine-studentu-konferencija-international-student-conference/?fbclid=IwAR2IafoiV7fEBEhPzSkH1Fk4OnomxfeJ2XyzKI5UNBhPSgFCj9yV9QV3Ab8
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Informuojame, jog šiame puslapyje pateikta informacija yra mokomojo pobūdžio ir skirta mokymo tikslais vykdyti prekybą uždara-
me Lietuvos imitacinių bendrovių „Simulith“ tinkle. Pateikta informacija nesukuria jokių teisinių santykių ar įsipareigojimų.  



 Simulith žinios Nr. 4 (423) Priedas 4 

Informuojame, jog šiame puslapyje pateikta informacija yra mokomojo pobūdžio ir skirta mokymo tikslais vykdyti prekybą uždara-
me Lietuvos imitacinių bendrovių „Simulith“ tinkle. Pateikta informacija nesukuria jokių teisinių santykių ar įsipareigojimų.  


