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SVEIKINAME JUS SU NAUJAIS MOKSLO METAIS.
LINKIME GERŲ, SĖKMINGŲ, REZULTATYVIŲ METŲ, SUSITIKIMO
DŽIAUGSMO IR NORO SIEKTI NAUJŲ AUKŠTUMŲ!
PASLAUGŲ SUTARČIŲ ATNAUJINIMAS
„Simulith“ centras kviečia ir toliau naudotis centro paslaugomis bei pratęsti imitacinių bendrovių paslaugų sutartis 2021-2022 mokslo metams.
Paraiškos forma ir mokesčių už „Simulith“ centro paslaugas sistema pateikiama interneto
puslapyje www.sl.viko.lt Meniu pasirinkus Imitacinė bendrovė, tuomet puslapio apačioje
nuspaudus aktyvią nuorodą Imitacinės bendrovės steigimas.
Pagal paraiškoje pateiktus duomenis mes parengsime paslaugų sutartį ir atsiųsime jums
suderinti paraiškos pildytojo nurodytu el. paštu.
Prašome užpildyti paraišką
d.ignatoniene@viko.lt.
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Gerb. vadovai, prašome informuoti „Simulith“ centrą apie Jūsų IB planus toliau dalyvauti
Lietuvos IB tinklo veikloje telefonu +370 640 15262, elektroniniu paštu
d.ignatoniene@viko.lt.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
2021 metų rugsėjo mėnesį organizuojami #ErasmusPlius KA2 strateginių partnerysčių
koordinuojamų projektų partnerių susitikimai, kurių metu bus aptarta esama situacija, intelektiniai produktai, projekto baigiamoji konferencija, artimiausi darbai ir renginiai:
•

Rugsėjo 15 dieną vyks nuotolinė projekto baigiamoji konferencija „Developing VET
Teaching Skills – Leading the Success of Tomorrow’s Students“ WEDEVET. Programa
ir kvietimas bus išsiųsti artimiausiu metu;
•

Rugsėjo 16 dieną vyks nuotolinis projekto „Developing VET Teaching Skills – Leading the Success of Tomorrow’s Students“ WEDEVET partnerių susitikimas;
•

Rugsėjo 22-23 dienomis vyks projekto „Digital Entrepreneur Academy“ DEA partnerių susitikimas mišriu būdu Lietuvoje;
•

Rugsėjo 28-29 dienomis vyks projekto „Innovative On-the-job Practical Blended
Training: From Being a Learner to Being an Owner “ OWN partnerių susitikimas Turkijoje.

ARTIMIAUSI PLANAI
Saltoniškių g. 58-117,
Vilniaus kolegija
LT-08105 Vilnius
Tel. +370 687 83304
slinfo@viko.lt,

Visus renginius ruošiames organizuoti mišriu būdu. IB vadovus pakviesime atsakyti į anketą apie renginius, kad labiausiai atlieptumėme tinklo narių poreikius, norus ir galimybes.

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