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SEMINARAS IR IB VADOVŲ PASITARIMAS
Vilniaus kolegijos „Simulith“ centras 2021 metų lapkričio 26 d. kviečia į seminarą „(Analoginis)
pardavimo procesas skaitmeniniame amžiuje“ ir į IB vadovų pasitarimą.
Vieta: Vilniaus kolegija. Adresas: Saltoniškių g. 58, 301 auditorija (didžioji), 3 aukštas.
Aprašymas. Seminaras supažindinantis auditoriją su šiuolaikiniu pardavimo procesu. Jo metu bus
supažindinta su esminiais pardavimo proceso etapais, sėkmingam pardavimui reikalingomis kompetencijomis, aptartas psichologinis pardavimo aspektas. Visas seminaro turinys remiasi realia
pardavimo praktika Lietuvos rinkoje.
Seminaro lektorius: Mindaugas Lastauskas. Mindaugas Lastauskas pardavimų srityje dirba nuo
2000 metų. Kaip pardavimų specialistas yra perėjęs visus pardavėjo karjeros lygius – nuo paprasto
pardavimų vadybininko iki pardavimo vadovo. Per tą laiką dirbo įvairiose paslaugas teikiančiose
įmonėse, vadovavo TV3, Delfi ir JCDecaux pardavimo skyriams. Lektorius yra Vilniaus ir Vytauto
Didžiojo Universitetų dėstytojas, įvairių konferencijų pranešėjas, Žinių radijo laidų autorius.
Daugiau informacijos ir programa čia: Seminaras
Registruotis galite čia: Registracija
Registracijos anketų laukiame iki 2021 m. lapkričio 19 dienos.

PEN VERSLUMO SAVAITĖ 2021
PEN WORLDWIDE asociacija lapkričio 8-14 dienomis kviečia dalyvauti „PEN verslumo savaitė
2021“ (angl. PEN Entrepreneurship Week 2021) renginiuose. Tai yra socialinės žiniasklaidos konkursas, kuris vyksta 2021 m. Pasaulinės verslumo savaitės metu. Konkurse daugiausia dėmesio skiriama
būsimai darbo vietai reikalingiems įgūdžiams. Pasaulio ekonomikos forumas paskelbė 10 rytojaus
įgūdžių, tokių kaip kūrybiškumas, lyderystė ir problemų sprendimas. Visų šių įgūdžių mokoma imitacinėse bendrovėse. Norime sužinoti, kuriuos iš šių įgūdžių naudojate savo imitacinėje bendrovėje.
Registruotis galite iki lapkričio 5 dienos.
Daugiau informacijos (anglų kalba) čia: PEN verslumo savaitė 2021

PROJEKTAS „STAYWELL“
„Simulith“ centro darbuotojai yra įsitraukę į inovatyvų Erasmus+ KA2
strateginių partnerysčių projektą „STAYWELL“, skatinantį ir palaikantį
besimokančiųjų gerovę ir psichinę sveikatą. Projekto tematika labai aktuali, nes kviečia besimokančius suvokti, tikrinti ir nuolat gerinti savo
psichologinės, pažintinės, socialinės ir fizinės gerovės lygį, kuriant naują požiūrį į save ir savo įgūdžius, kurie galėtų padėti pagerinti jų savijautą ir psichinę sveikatą. Jau sukurtas pirmasis projekto rezultatas - Geros
savijautos žemėlapis (angl. Wellbeing mapping frame), leidžiantis suprasti veiksnius ir įgūdžius, skatinančius besimokančiojo gerovę. Žėmėlapis formuojamas pagal 4 komponentus: psichologinę, pažintinę, socialinę ir fizinę gerovę, juo visais pasidalinsime artimiausiu metu.
Saltoniškių g. 58-117,
Vilniaus kolegija
LT-08105 Vilnius
Tel. +370 687 83304
slinfo@viko.lt,
simulith@gmail.com
www.sl.viko.lt

2021 m. spalio 7-8 dienomis projekto partneriai susitiko Atėnuose
(Graikija), kur kūrė virtualią iššūkiais grįstą mokymosi klausimyną bei
sveikatos įgūdžių rinkinį.

Daugiau informacijos čia: https://staywell-project.eu/
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PEN WORLDWIDE TINKLO NARIŲ SUSITIKIMAS
2021 m. spalio 18-20 dienomis vyko nuotolinis 57-asis pasaulinio imitacinių bendrovių tinklo narių susitikimas, kuriame
dalyvavo 37 dalyviai iš 20 šalių. Džiugu, kad susitikime Lietuvos IB tinklas buvo pagirtas kaip aktyvus tarptautinės prekybos vykdytojas, nuolatinis tarptautinių tinklo renginių dalyvis
bei naujų projektų iniciatorius!
Šiame susitikime daug diskutuota apie tinkle įdiegtas naujoves per paskutinius metus, sėkmes ar iššūkius, susijusius
tiek su COVID-19 situacija, tiek su nacionalinėmis švietimo sistemos pertvarkomis. Visa diena buvo skirta tinklo
renginių tematikai kokie jie buvo, yra ir kokius mes norime juos matyti ateityje.

Tad susipažinkite su susitikime pristatyta, nauja tarptautinių renginių platforma: https://events.penworldwide.org/.
„Simulith“ centro informacija

IB VILIONĖ INFORMUOJA
PATIRTIS BEI ĮSPŪDŽIAI DIRBANT IMITACINĖJE BENDROVĖJE
Rugsėjo 9 d. mes, TV20 grupė, nedrąsiai įžengėme į IB „Vilionė“ gretas. Tuo metu buvo vykdomas nuotolinis mokymas, tad tai buvo gana neįprasta, jog iš paprastų paskaitų mes 9 savaites dirbsime įmitacinėje bendrovėje, kuri
veikia tokiu pačiu principu kaip ir tikra bendrovė. Iš pat pradžių turėjome daug klausimų ir buvo gan baisu, kaip
čia vyks darbas, ar mes nesusimausime ir ar esam pasirengę tokiam iššūkiui. Tuo metu mokymas buvo nuotoliniu būdu, todėl mes turėjome ne tik priprasti prie darbo bendrovėje, bet dar ir įsivaizduoti, lyg būtume įmonės patalpose.

Modulio pradžioje sužinojome, jog dirbsime po 3 žmones vienoje komandoje ir kad turėsime dirbti visuose skyriuose po 2 savaites. Mūsų bendrovėje buvo 4 skyriai: Pirkimo-pardavimo skyrius, Tarptautinių ryšių ir rinkodaros
skyrius, Finansų skyrius ir žmogiškųjų išteklių skyrius. Atsidūrę savo skyriuose iš pat pradžių turėjome išnagrinėti
mums priklausomus žurnalus, kad susipažinti su skyriaus pareigomis, užduotimis, bei kaip veikia pats skyrius.
Taip pat turėjome išrinkti direktorių. Vėliau turėjome sudaryti darbo planą, kuriame buvo surašomi mūsų skyriaus
darbai, kuriuos turime atlikti per duotą laikotarpį. Sužinojus pradinę informaciją ir pasidarius tikslus mes pradėjome dirbti savo skyriuose.
Atėjus mūsų dviejų savaičių laikotarpiui kuomet galėjome grįžti į paskaitas ir būtent tuo laikotarpiu mes darėme mūsų iškeltus tikslus savo skyriuose. Tuo metu tai buvo gan sunku, kadangi žinių nedaug, visi turi savo
klausimų ir visi stengiasi įkasti darbo imitacinėje įmonėje šaknis. Praėjus
dviem savaitėms, darėme susirinkimą, kuriame turėjome aptarti ką nuveikėme savo skyriuje, kas buvo padaryta, kas nebuvo, kokie buvo iškilę
sunkumai ir kokios buvo įgytos kompetencijos. Susirinkimo metu žmogiškųjų išteklių skyrius pildė protokolą, o susirinkimo gale paskutinį žodį
tarė mūsų imitacinės bendrovės vadovė. Kaip ji teigė, pirmas blynas, šiek
tiek apsvilęs, bet jis yra. Įveikus pirmą skyrių mes buvome truputį pasimetę, nes nebuvo aišku, ar mūsų studijos bus gyvai ar nuotoliniu.
Gavę laišką, kad studijos vyks gyvai mes apsidžiaugėme. Juk dirbdami
gyvai įmonėje mes įgausime daugiau patirties, daugiau žinių ir pats darbas vyksta daug sklandžiau. Laikui bėgant ir dirbant skirtinguose skyriuose mes įgaudavome vis daugiau suvokimo, kaip gi veikia pati bendrovė ir
kiek gi sudedamųjų dalių sudaro viena bendrovė. Antrame skyriuje mes
jau buvome šiek tiek drąsesni ir turėjome įgavę žinių, kurios padėjo kažkiek sklandžiau dirbti. Antrame skyriuje turėjome padaryti darbus, kurių
nepadarė prieš tai tame skyriuje buvę studentai. Aišku, dėstytojos pagalIB „Vilionė“ dabo diena
bos visąlaik prireikdavo. Trečiame skyriuje mes jau turėdami įgūdžių iš
dviejų skirtingų skyrių galėjome bent pusę darbo atlikti be pagalbos. Jautėsi, kad vyksta progresas. Paskutiniame, ketvirtajame skyriuje, mes jau dirbam patys ir dėstytojos pagalbos paprašome daug mažiau, nei dirbdami
pirmame skyriuje.
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Per šias 9 savaites mes perėjome visus skyrius, mes gavome suvokimą kaip veikia įmonė ir kokie yra skirtingų
skyrių pareigos bei uždaviniai. Taipogi įgavome įvairių kompetencijų, kurios tikrai prireiks dirbant tikrose įmonėse
arba kylant pareigose. Per šį laikotarpį taip pat patyrėme nemažai sunkumų, tokių kaip: laiko stoka, žinių trukumas bei bendradarbiavimo stoka. Tačiau galu gale, mes esame patenkinti darbu šioje imitacinėje bendrovėje. Tai
buvo išties nuostabi patirtis, už kurią esame dėkingi Vilniaus Kolegijai ir mūsų mylimai dėstytojai.
Straipsnį parengė Pavelas Bankovskis
IB20A TARPTAUTINIO VERSLO, 2 POGRUPIO STUDENTŲ KELIONĖ IB ,,VILIONĖ“
Prasidėjo naujieji mokslo metai, kurie nebuvo tokie jau ir linksmi. Visas darbas buvo pradėtas „Teams“ aplinkoje,
kas trukdė komunikuoti tarpusavyje ir neleido produktyviai dirbti. Iš pradžių manėme, kad tai bus to tipo paskaitos, kurių galėsime nelankyti, pabaigoje parašyti atsiskaitymą ir būti laisvi nuo akademinių skolų, tačiau mes žiauriai klydome. Šiose paskaitose dirbti reikia kiekvieną dieną, dalyvavimas yra privalomas, jei norite apsisaugoti
nuo skolų. Viskas yra ant tiek rimta ir realu, kad net neatvykus į paskaitas tekdavo rašyti pasiaiškinimus, kodėl
mūsų nebuvo ir už tai tekdavo daryti papildomas užduotis. Nepaisant visų šių sunkumų, sugebėjome užbaigti
visus darbus ir palikti tvarkingą darbo aplinką kitiems studentams.
Tarptautinio verslo studentai, jau šiais, 2021,
Covid-19
išvargintais
mokslo
metais
IB ,,Vilionė“ komanda baigia savo darbą ir skaičiuoja paskutines darbo minutes savo mylimoje
bendrovėje. Ta proga norėjome linksmai užbaigti visą šią kelionę, kurią kartu sukūrėme su
dėstytoja Ramune Rapkauskaite. Todėl nusprendėme šiek tiek pakvailioti ir nebebūti tokie
rimti, kokie buvome.
Žaidimai paskatino labiau pažinti savo komandos narius, išmokti dirbti tarpusavyje, kaip komanda bei plačiai nusišypsoti. Viena iš užduočių, kurią tikrai prisiminsime ilgai, tai buvo kartu
komandoje per 30 sekundžių suformuoti tam
tikrą figūrą, kuri buvo paskirta. Tokio pobūdžio
žaidimas mums padėjo komunikuoti ir greitai
prisitaikyti prie iškilusių iššūkių.

Komandos formavimo žaidimai

Esame dėkingi, kad turėjome tokią galimybę praleisti puikiai laiką, ne tik su savo grupiokais, bet ir su dėstytoja. Ši
kelionė įsimins dar ilgai, kiekvieno mūsų atmintyje. Su šia linksma nata norime ir užbaigti darbą IB „Vilionė“ ir palinkėti kitoms grupėms atidžiau žiūrėti į paskirtus darbus, nebijoti komunikuoti nei su dėstytoja, nei su kitų grupių
nariais.
Tariame Ačiū ir linkime sėkmės!
Vilniaus kolegijos IB „Vilionė“ Rinkodaros skyriaus vadybininkės Edita Juknevičiūtė ir Enrika Jocaitė.

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

Ankara, Turkija
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