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„SIMULITH“ CENTRO INFORMACIJA
IMITACINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ SUSITIKIMAS
Mieli IB vadovai,
2021 sausio mėn. 18 d. 14:00 kviečiame Jus į pusantros valandos nuotolinį susitikimą.
Darbotvarkėje:
• Renginių IB praktikantams poreikis 2021 m. žiemą-pavasarį.
• Renginių IB vadovams poreikis 2021 m. žiemą-pavasarį.
• Pavyzdinės IB Vadovo pareigybės aprašymas.
• Praktikos IB aktualijos dirbant nuotoliniu būdu.
• Kiti klausimai.
Nuoroda į susitikimą bus atsiųsta el. paštu prieš renginį.

Svarbu! Visos šiame leidinyje esančios nuotraukos ir visa informacija yra
atsiųsta pačių autorių arba skelbiama turint jų sutikimą. Jei nepageidaujate,
jog jūsų nuotraukos ar kita informacija būtų panaudota, prašome mus
informuoti. Jūsų pageidavimu ši informacija bus nedelsiant pašalinta.

PROJEKTO „OWN“ PIRMASIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

Saltoniškių g. 58-117,
Vilniaus kolegija
LT-08105 Vilnius
mob. 8 687 83304

6 organizacijų atstovai: Lietuvos imitacinių
bendrovių asociacija „LIBA“, Prancūzijos
imitacinių bendrovių centras „REEP EURO
ENT'ENT“, Italijos suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjas - asociacija PROMETEO“ ir 3
profesinio mokymo centrai iš Turkijos
(„ORTAKOY“), Portugalijos („EPRALIMA“) ir
Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ sausio 11-12 dienomis nuotoliniame susitikime
Lietuvos IB tinklo pristatymas
susipažino vieni su kitais ir aptarė tolimesnius KA2 strateginių partnerysčių projekto „Mišrus praktika grįstas mokymas: nuo besimokančiojo iki savininko“ („On-the-job Practical Blended Training: From Being a Learner to Being an
Owner“) Nr. 2020-1-LT01-KA202-078028 žingsnius.
Projekto metu bus kuriami intelektiniai produktai: metodinių priemonių rinkinys IB mokytojams,
dirbantiems su mišriomis suaugusiųjų grupėmis; besimokančiojo gidas: nuo mokinio iki savininko; verslumo įgūdžių įsivertinimo komplektas.
Projekto tikslinė grupė:
1. Suaugusieji (nuo 18 metų), besimokinantys pradinio ar tęstinio profesinio mokymo sistemoje;
2. Profesinio rengimo mokytojai;
3. Praktikos organizatoriai / suaugusiųjų švietimo institucijos / imitacinių bendrovių tinklai.
Džiugu, kad du Lietuvos IB tinkle veikiančių profesinių mokyklų mokytojai turės galimybę išvykti į
stažuotę Italijoje projekto įgyvendinimo laikotarpiu: 2020-12-01 – 2022-09-30.
Išsamiau apie projektą: https://liba.lt/own/
KVIETIMAS DALYVAUTI NUOTOLINĖJE MUGĖJE
Pasinaudokite proga ir registruokitės į 2021 m. sausio 27-28 dienomis Ispanijos IB centro organizuojamą pirmąją nuotolinę mugę „Virtual SEFED 2021“.
Dalyvavimas nemokamas.
Įkėlę reklaminį savo IB vaizdo įrašą į „Instagram“ ar „Facebook“ naudodami grotažymę
#virtualSEFED galėsite laimėti 10 000 eurų!

sl@viko.lt,
simulith@gmail.com
www.sl.viko.lt

Visa informacija čia: https://virtualsefeden.weebly.com/
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