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„SIMULITH“ CENTRAS INFORMUOJA 

 

GRUODIS – NUOTOLINIŲ SUSITIKIMŲ SU IB VADOVAIS MĖNUO 
 

„Simulith“ centro darbuotojai gruodžio mėnesį susitinka su IB vadovais, domisi pokyčiais ir 

tendencijomis imitacinėse bendrovėse: programose, darbo organizavime, tikslinėse grupėse, 

bendradarbiavime su verslo įmonėmis ir kitose srityse.  

Sužinota įdomių dalykų, pavyzdžiui, kad imitacinėje bendrovėje „Spindulys“ (Visagino tech-

nologijos ir verslo profesinio mokymo centras) dirba devintokai, kad IB „Biurometa“ veikla 

svariai prisidėjo prie gero institucinio vertinimo ugdant verslumą (Lietuvos verslo kolegija), 

kad Panevėžio kolegijoje biomedicinos ir grožio specialybių studentai taip pat gali rinktis 

verslo imitaciją, kad IB „Žuvėdra“ (Klaipėdos universitetas) nuolat praktikos metu organizuoja 

nuotolinius susitikimus su užsienio IB, kad, kai daugelio IB bendradarbiavimo veiklos su 

verslu pandemijos laikotarpiu sulėtėjo, IB „Marko Mantingėlė“ (Marijampolės kolegija) sėk-

mingai tęsia bendradarbiavimą su UAB „Mantinga“, kad IB „Šagrenė“ (Šiaulių profesinio ren-

gimo centras) e. pardavėjo-konsultanto specialybės mokiniai sukūrė ir administruoja įmonės 

e. prekybos platformą https://sagrene.lt, kad IB „Vilties žiedas“ įgyvendino projektą „Atrask ir 

įvertink save darbinėje aplinkoje“ skirtą negalią turintiems socialinės paramos gavėjams, dir-

busiems imitacinėje aplinkoje. 

Daug kalbėta apie tai, kaip padidinti IB galimybes dalyvauti tinklo renginiuose, kai IB darbo 

grafikai taip skiriasi. Džiugu, kad visi IB vadovai palaiko nuolatinių renginių „Simulith“ tinkle 

idėją – kad visi renginiai ir konkursai su reikalavimais būtų skelbiami iš anksto ir imitacinėms 

bendrovėms paliekamos galimybės sudalyvauti juose atsiunčiant filmuotus įrašus. 

Džiaugiamės, kad galėjome susitikti ir pasikalbėti akis į akį, sužinoti kokiomis nuotaikomis 

alsuoja imitacinių bendrovių tinklas Šv. Kalėdų belaukiant. Manome, kad visuomet sėkmė 

lydi ir lydės tuos, kurie  ieškos naujų idėjų prasmingai  plėtojant šio taip plačiai pritaikomo IB 

modelio veiklas. 

Saltoniškių g. 58-117, 

Vilniaus kolegija 

LT-08105 Vilnius  

Tel. +370 687 83304  

slinfo@viko.lt, 

simulith@gmail.com 

www.sl.viko.lt 

https://sagrene.lt/en/
mailto:sl@viko.lt
http://www.sl.viko.lt/
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TREČIOJI NUOTOLINĖ IB PREKYBOS SAVAITĖ „BELAUKIANT KALĖDŲ“ 
 

2021 m. gruodžio 13-17 dienomis vyko trečioji nacio-
nalinė nuotolinė IB prekybos savaitė. Renginyje daly-
vavo 8 komandos: IB „Šagrenė“ (Šiaulių profesinio ren-
gimo centras), IB „Raštmena“ (Kauno kolegija), 2 ko-
mandos iš IB „Aitvaras“ (Smalininkų technologijos ir 
verslo mokykla), IB „Biurometa“ (Lietuvos verslo kole-
gija) ir net 4 komandos iš IB „Turistlandija“ (Kauno ko-
legija) – „Turistukai“, „Snieguolės“, „Batų skveras“ ir 
„Turistai“. 

Prekybos savaitės metu dalyviai varžėsi dėl 2-jų   pag-
rindinių nominacijų – „Geriausias katalogo pristatymas“ 
ir „Geriausia reklaminė Kalėdinė akcija“. Suvedus sa-
vaitės prekybos rezultatus iš „Simurinka“      sistemos, 
papildomai buvo įvertinta IB, sudariusi daugiausia par-
davimo sandorių bei įvertinti ir kiti komandų narių renginio metu pademonstruoti gebėjimai. 

 

PREKYBOS SAVAITĖS „BELAUKIANT KALĖDŲ“ NUGALĖTOJAI 
 

Nominacija „Geriausias katalogo pristatymas“: 

1 vieta - IB „Šagrenė“ komanda;  

2 vieta - IB „Turistlandija“ komanda „Snieguolės“; 

3 vieta - IB „Aitvaras“ komanda. 

Nominacija „Geriausia reklaminė Kalėdinė akcija“: 

1 vieta - IB „Turistlandija“ komanda „Turistukai“; 

2 vieta - IB „Biurometa“ komanda; 

3 vieta - IB „Šagrenė“ komanda. 

Nominacija „Daugiausia pardavimo sandorių sudariusi IB“:  

IB „Turistlandija“. 

Papildomi apdovanojimai: 

„Už geriausią komandinį darbą renginio metu“ – IB „Aitvaras“ komanda; 

„Už platų prekių asortimentą, geriausiai atliepiantį kintančius vartotojų poreikius“ – IB „Raštmena“ 
komanda. 

Sveikiname nugalėtojus ir linkime jaunatviško veržlumo, įgyvendinant savo idėjas. 
 

 

KORĖJOS ATSTOVŲ PASIDALIJIMAS PROJEKTINĖS VEIKLOS PATIRTIMI 
 

2021 m. gruodžio 8 d. vyko Korėjos Respublikos IB koordinuojančio centro atstovių Minjung Kim ir Le 
Linh projekto „Global Practical Training Program (GPTP)“ pristatymas. Projektas pateiktas ir remiamas 
Korėjos Respublikos Švietimo ministerijos. 

Projekto pagrindinis tikslas – remti Korėjos universiteto studentų profesinių ir verslo/darbo įgūdžių tobu-
linimą. Tai naujas hibridas, kur projektas apjungė IB metodą, mokymo programas, skaitmeninius įran-
kius, verslo įmones-partnerius bei bendradarbiavimą su PEN Worldwide pasaulinio IB tinklo nariais. 
Tokiam hibridiniam junginiui sukurti padarė įtaką pasaulinė COVID-19 pandemija, kai teko derinti darbo 
veiklą biure su nuotoliniu darbu. 

Hibridinės praktikos projektas truko 16 savaičių, daugiau nei 400 valandų. Studentai įvykdė visus IB 
įkūrimo, veiklos pradžios, vystymo, tobulinimo ir uždarymo etapus. Praktikos metu buvo įgyvendinamos  
įvairios veiklos: verslo modeliavimas, skaitmeninių įrankių naudojimas, susipažinimas su intelektine 
nuosavybe, paroda-mugė ir kt. Partneriai buvo Vokietijos IB, todėl buvo mokomasi ir vokiečių kalbos. 
Buvo atliekamos tiek individualios, tiek komandinės užduotys (apie 100 ToDo užduočių). Kiekvieną sa-
vaitę vyko susitikimai su kitomis PEN Worldwide tinklo bendrovėmis, o kiekvieną mėnesį vykdavo po 
vieną verslo renginį: „Social Media Competition“, „Career Forum 2021“, „57 International PE Tade Fair“, 
„SMIKOREA Exhibition & Smart Talents Forum 2021“. 2021 metų gruodžio 21 dieną vyko apdo-
vanojimų ceremonija. 

Korėjos IB centras kviečia bendradarbiauti, įgyvendinant šį tęstinį projektą. 
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„STARTNET EUROPE NETWORKS" VEIKLA 

„Simulith“ centro darbuotojai gruodžio 15 dieną dalyvavo nuotolinėje „StartNet Europe Networks" pro-
jektų mugėje ir tarptautiniame susitikime. 2022-ieji metai paskelbti Europos jaunimo metais, tad šis su-
sitikimas buvo puiki proga diskutuoti su Europos Komisijos jaunimo koordinatore Biliana Sirakova ir Ko-
misijos nare Pirkko Pyorala. 

„Simulith“ centro informacija 
 

 

MINTYS APIE PRAKTIKĄ IMITACINĖJE BENDROVĖJE  
 

Praktika IB „Biurometa” naudinga mums taikomosios informatikos studentams: lavinome grafinius įgū-
džius, demonstravome idėjas, garsiai jas reiškėme, praktikavomės dirbti komandoje ir laikytis nustatytų 
terminų. Susipažinome su kitos specialybės studijų studentais ir dirbome kartu siekdami geriausio re-
zultato.  

Niekam ne paslaptis, kad bendravimo įgūdžiai visada praverčia dirbant tiek, individualiai, tiek komando-
je. Grafinis dizainas yra labai patraukli specialybė šiandien. Šios srities specialistas turi profesionaliai 
atlikti ne tik tam tikra darbą, bet ir mokėti bendrauti su užsakovu, suprasti ko jis pageidauja. IB, tai įmo-
nė kuri įsijaučia į tikrų bendrovių veiklą, prekiauja tarpusavyje Lietuvoje ir Europoje. Imitacinėje bendro-
vėje praktikos metu pakankamai laiko skiriame užduotims, tam, kad išmoktumėme suprasti vienas kitą 
ir pasidalinti savo patirtimi. Kiekvienas ugdėme kantrybę ir toleranciją gerbdami vienas kito nuomonę. 
Kiekvienas pasinaudojome dėstytojos patirtimi ir stengėmės pritaikyti savo darbuose, ko pasėkoje iš-
mokome rengti ir pildyti įvairius dokumentus bei suprasti įgūdžių svarbą būsimai karjerai. 

IB „Biurometa“, Lietuvos verslo kolegijos TI-20 ir SD-20 gr. studentų informacija  

 

STUDENTŲ PRAKTIKOS PATIRTIS IB „TURISTLANDIJA“ 
 

Imitacinė bendrovė „Turistlandija“ – vieta, kurioje gavome galimybę atlikti profesinę vidaus praktiką, 
prieš išeidami dirbti į plačiąją rinką. Po ilgai trukusio darbo nuotoliu, mes, buhalterinės apskaitos  studijų 
programos studentai, pagaliau susitikome ir susibūrėme darbui Kauno kolegijos „Verslo centre“.  

Praktikos metu susipažinome su darbo organizavimu net 4 skirtin-
guose skyriuose, kuriuose pritaikėme Kauno kolegijoje įgytas ži-
nias ir patobulinome savo įgūdžius atlikdami įvairias užduotis. 
Kiekvienas iš mūsų galėjome išbandyti save skyriaus vadovo pa-
reigose. Ši patirtis daugeliui iš mūsų buvo tarsi iššūkis, nes ankš-
čiau su tokiomis pareigomis neteko susidurti.  

Kadangi, ilgą laiką mokėmės nuotoliu ir nebuvome susitikę gyvai, 
antrąją darbo savaitę personalo skyrius surengė smagų žaidimą, 
kurio metu vienas kitą galėjome geriau pažinti. Nepaisant to, kad 
su savo grupiokais galėjome susitikti tik pirmąjį semestrą, vėles-
nis bendravimas socialiniuose tinkluose leido stebėti vienas kito 
laisvalaikį ir pomėgius, todėl nesunkiai atpažinome kolegas iš pa-
teiktos informacijos žaidimo metu. Tokie rezultatai maloniai nuste-
bino! 

Darbo kasdienybę paįvairino atstovės iš „Swedbank“, kurios pa-
pasakojo apie karjeros galimybes. Susidomėjusius studentus jos 
kvietė atlikti išorės praktiką „Swedbank“ konsultacijų padalinyje ir 
taip, įgyjus praktinės patirties, įsidarbinti.  

Paskutinę praktikos savaitę turėjome galimybę dalyvauti imitacinių bendrovių prekybos savaitėje 
„Belaukiant Kalėdų“. Mugėje dalyvavo keturios „Turistlandija“ komandos, kurios pateikė atnaujintus, 
specialiai šventėms paruoštus katalogus, kuriuose siūlė stilingus lagaminus, sportinius rinkinius, patva-
rią avalynę ir atnaujintą turizmo inventorių. Norėdami pritraukti daugiau pirkėjų siūlėme įvairius kalėdi-
nius žaidimus, akcijas ir nuolaidas. Džiaugiamės, kad sulaukėme nemažai užsakymų iš kitų imitacinių 
bendrovių. Tačiau ne tik pardavėme, bet ir patys pirkome! 

Keturios savaitės IB „Turistlandija“ prabėgo labai greitai. Džiaugiamės, jog turėjome tokią unikalią gali-
mybę vėl susiburti ir drauge pamatyti įmonės veiklą iš arti. Dėkojame praktikos ir bendrovės vadovei 
Rasai Šabrinskienei už naudingus patarimus ir konsultacijas. Ateinantiems darbuotojams linkime plėsti 
bendrovės veiklą ne tik Lietuvos, bet ir užsienio rinkose. Sėkmės!  

Kauno kolegijos IB „Turistlandija“ informacija 

„Turistlandija“ darbuotojai su vadove 
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PRIEDAS  

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

Vilnius 


