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„SIMULITH CENTRAS INFORMUOJA“ 
 

25-OJI TARPTAUTINĖ IB MUGĖ 

Valstybinis studijų fondas informavo, kad Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projek-

tų vertinimo komisija įvertino „Simulith“ centro paraišką „25-oji tarptautinė imitacinių bendrovių mugė“ ir skyrė 

prašomą finansavimą. Paraiška konkurse užėmė 3 vietą. 

Primename, kad mugė vyks š.m. gegužės 5 dieną Vilniuje ir galėsime nudžiuginti dalyvius įvairiais konkursais, 

dovanomis ir prizais.  

SVARBU! 

Pagrindinė informacija mugės dalyviams 

Registracijos anketa 

Dalyvių vertinimo nuostatai 

Mugės dalyviai registruojami iki balandžio 15 dienos. 

Visą, nuolat atnaujinamą informaciją rasite interneto puslapyje www.sl.viko.lt.  

 

STARTNET TINKLO NARIŲ SUSITIKIMAS ZAGREBE 

Būrys su jaunimu dirbančių Europos institucijų atstovų 2022 m. kovo 23-25 dienomis susitiko Zagrebe (Kroatija). 

Renginys buvo skirtas kūrybiškam darbui – naujų projektinių idėjų paieškai, jų aptarimui darbo grupėse bei esa-

mų projektų pristatymui. „Simulith“ centro darbuotojai R. Bačiulytė ir M. Ignatonis aktyviai dalijosi savo minti-

mis verslumo ugdymo srityje, vyko darbas įvairiose grupėse, projektinės veiklos pristatymai. 

Smagu pažymėti, kad su tinklo partneriais jau vykdomas Erasmus plius jaunimo programos projektas „Youth, 

believe in you and become an entrepreneur!“ (sutarties numeris Nr. 2021-1-FR02-KA220-YOU-000029769).  
 

 

PROJEKTO LAB-ADA SUSITIKIMAS 
 

Lietuvos imitacinių bendrovių asociacija „Liba“ pradeda koordinuoti Erasmus+ partnerysčių projektą „LAB for 

Adults non-formal Digital Awareness (LAB-ADA)“. 

Šis, dviejų metų, projektas vykdomas kartu su keturiomis organizacijomis -  „Consorzio Scuola Comunità Impre-

sa“ (Italija), „Eco Logic“ (Makedonija), „M. Filippi - I. Grigoriadis OE“ (Graikija), „PROMETEO“ (Italija). 

Projektu siekiama sukurti įrankius suaugusiųjų švietėjams, suaugusiems, išplėsti aukštos kokybės kursų pasiūlą 

bei sukurti holistinę sistemą suteikiant žemos kvalifikacijos suaugusiesiems naujų įgūdžių pasiekiamumą.  

2022 metų kovo 30 d. vyko pirmasis nuotolinis Erasmus+ projekto  partnerių susitikimas, kuriame projekto 

partneriai pristatė savo institucijas, aptarė projekto valdymo, kokybės užtikrinimo ir sklaidos planus, suderino 

tarptautinius susitikimus ir veiklas. 

 

PASIDALIJIMŲ PATIRTIMI CIKLAS - SESSION#9 
 

Tęsiasi pasaulinio IB tinklo PEN Worldwide narių dalijimasis gerąja patirtimi. Kovo 30 dieną vyko 9 sesija. 

Pagrindinis pranešėjas buvo PEN Worldwide asociacijos vykdomasis direktorius Scott Mitchell. 

Viena iš pagrindinių pasaulinio IB tinklo užduočių yra aktyvinti tarptautinę prekybą. Tuo tikslu sukurta platforma 

„Marketplace“, kurioje bendrovės gali paprastu būdu, užsiregistravusios ir sudėjusios tinkamą informaciją apie 

produktus, efektyviai prekiauti tarpusavyje. 

Pranešėjas supažindino su platforma, jos veikimo principais, pademonstravo, kaip bendrovės gali naudotis šia 

paslauga, atsakinėjo į auditorijos klausimus. Scott Mitchell paragino visus virtualaus verslo bendruomenės nari-

us aktyviau naudotis šia ir kitomis skaitmeninėmis PEN Worldwide paslaugomis.  

Danijos IB tinklo centrinio biuro atstovas Kennet Sundien supažindino su Danijos nacionalio Simu banko     

platforma. 

Ateityje PEN Worldwide komanda organizuos seminarus IB vadovams ir praktikantams, norėdami supažindinti 

su naujovėmis virtualiame versle. 

Dėkojame kolegoms iš pasaulinio IB tinkle už dalijimąsi gerąja patirtimi ir lauksime kitų sesijų. 
 

„Simulith“ centro informacija 

http://sl.viko.lt/wp-content/uploads/2022/03/25_oji_muge_pagrindinė_informacija.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD4Fk5YP8zkx5_ZTutKiw7-eav_Ye2UVJTpxmzr-qO4gJ5xw/viewform?usp=sf_link
http://sl.viko.lt/wp-content/uploads/2022/03/25_oji_muge_Dalyviu_vertinimo_nuostatai.pdf
http://www.sl.viko.lt/


SVEČIAI IŠ PRANCŪZIJOS IMITACINĖJE BENDROVĖJE „VIGORA“ 
 

2022 m. kovo 24 - 28 dienomis į profesinio mokymo centrą „Žirmūnai“ atvyko mo-
kinių ir mokytojų grupė iš Prancūzijos „Germaine Tillon“ mokyklos. Jie susipažino su 
imitacinės bendrovės „Vigora“, kuri yra įsikūrusi šiame mokymo centre, veikla. Sve-
čiai buvo supažindinti su kiekvieno IB „Vigora“ padalinio funkcijomis bei pagrindiniu 
skyriuose dirbančių darbuotojų atliekamu darbu. Svečiai taip pat sužinojo apie 
„Simulith“ centrą, kitas imitacines bendroves, kurios yra Lietuvoje bei pasaulinę 
organizaciją, jungiančią imitacines bendroves visame pasaulyje „PEN Worldwide“. 
Vėliau svečiai iš Prancūzijos kartu su IB „Vigora“ mokiniais atliko kūrybinę užduotį 
„Verslininko savybių paveikslas“, dirbdami mišriose tarptautinėse grupėse, o paskui savo darbų rezultatus prista-
tė vieni kitiems. Kitos dienos užsiėmimo metu svečiai iš Prancūzijos bei MC „Žirmūnų“ mokiniai pasidalino vieni 
su kitais savo gimtų šalių tradiciniais valgiais bei vyraujančiomis madų tendencijomis padarydami prezentacijas ir 
jas pristatydami. Visi labai patenkinti patirtais įspūdžiais. 

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ IB „Vigora“ informacija 

 

IB „BIUROMETA“ PRAKTIKANTŲ PASIDALINIMAS PATIRTIMI ANGLŲ KALBA 
 

ERASMUS+ students experience in International virtual Practice Enterprises Fair in Spain 

4 students from ERASMUS+ Mobility programme on 17 March 2022 
represented Practice Enterprise Biurometa in International virtual 
practice enterprises fair in Spain:  

Celal Ogulcan ERDOGAN- Corum, Turkey, Hitit University Political Sci-
ences and Public Administration; 

Guca Alina-Iasi, Romania, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi, Fac-
ulty of Economics and Business Administration; 

Nazarie Alexandru-Iasi, Romania Alexandru Ioan Cuza” University of 
Iasi, Faculty of Economics and Business Administration; 

Tiscovet Ana- Bucharest, Romania, Bucharest Academy of Economics 
Studies (ASE). 

During Virtual Fairs, all Practice Entreprise participants will practice 
their marketing and selling skills, showing to the rest of the clients 
their simulated products and services and using selling techniques as if 
they were in a real Fair. Practice Entreprise students from all over the 
world get in contact with each other to improve their entrepreneur 
and business skills. PE "Biurometa" provides sustainable and useful 
business gifts for its customers. Here are some students’ thoughts: 

Tiscovet Ana: On March 17, we participated with my colleagues in the presentation of the products of the Prac-
tice Enterprise BIUROMETA company and the purchase of the products from the participating companies. Given 
my first experience, I was very pleased with this, I received many positive emotions, because we presented our 
company goods and I also bought the products of other partner companies from various countries. The products 
were part of different categories as well as services were provided: food, cosmetics, hygiene products, eco prod-
ucts. Following this experience, I went to another level because I learned to process payments for the purchased 
products. 

Alina Guca: For me, as a seller it was a new and interesting experience. Unfortunately, I was not able to interact 
with many buyers, but I was happy to share information about our products, about the price and discount and 
to be able to sell as many of them as possible. I would like to repeat this experience to know our customers' 
preferences and to develop my sales skills. 

Nazarie Alexandru: It was a very challenging experience because I never participate on an event like that and I 
had to find good products and valuable for its money. After that I had to contact sellers on platforms like Google 
Meet, Microsoft Teams or Zoom and negotiate product offers. At the same time, I discovered other students 
participating to this event from other European Union countries. I am sure that next time, when the event will 
be face to face will be better.  

Celal Ogulcan ERDOGAN: That was different experience for me because that was first dialogue with suppliers as 
online for me. But I know that talking with suppliers as online is better than face to face. 

Lietuvos verslo kolegijos IB „Biurometa“ informacija 
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Susitikimo dalyviai 

 


