
Renginių kalendorius „IB tinklo renginiai 2022-2023“ 

       

Data, laikas Pavadinimas Aprašymas Formatas 

2022 m. spalio 11 d. 

14:00 – 15:30 

IB nuotolinis vadovų 

pasitarimas 

Tikslas: aptarti 2022-2023 mokslo metų planuojamus Lietuvos IB 

tinklo renginius, naujienas ir aktualijas. 

Nuotolinis 

2022 m. spalio 17 d. 

10:00 – 14:30 

Erasmus + programos 

projekto STAYWELL 

baigiamoji konferencija 

Vilniuje 

Tikslas: pristatyti besimokančiųjų gerovės ir psichinės sveikatos 

gerinimo galimybes, parodant jiems, kaip įgyti socialinių emocinių 

įgūdžių, kurie  padėtų efektyviai mokytis, valdyti savo gyvenimą ir 

sėkmingai įsilieti į darbo rinką. 

Mišrus (fizinis ir 

nuotolinis) 

2022 m. lapkričio 9 d. IB vadovų ir studentų 

praktinė tarptautinė 

konferencija, pristatanti 

Erasmus + programos 

projektą „Mišrus praktika 

grįstas mokymas: nuo 

besimokančiojo iki 

savininko“ (OWN) Vilniuje 

Tikslas: skatinti imitacinių bendrovių tinklo narių mokslinę diskusiją 

IB veiklos klausimais, kelti ir spręsti „mokymosi dirbant“ metodo 

problemas.  

Konferencijos temos: 

o OWN projekto metu sukurtos medžiagos IB pristatymas; 

o Metodinės bei IT inovacijos IB veikloje; 

o IB tarptautiškumas; 

o Bendradarbiavimas su realaus verslo įmonėmis; 

o Profesinių, socialinių, techninių bei verslumo kompetencijų 

praktinis ugdymas; 

o IB darbo organizavimas, veiklos vertinimas ir tobulinimas; 

o Darni plėtra IB. 

Geriausių straipsnių, atitinkančių temas ir reikalavimus, autoriai bus 

apdovanoti atminimo dovanėlėmis. 

Straipsnis bus spausdinamas mokslinių bei populiarinimo straipsnių 

elektroniniame rinkinyje „Imitacinių bendrovių patirtis: idėjų kelias, 

galimybių erdvė, verslumo viršūnė“. 

 

Dalyvių su pranešimais ir/arba straipsniais registracija iki 2022-10-

21 d. 

Dalyvių be pranešimų registracija iki 2022-11-04 d. 

Mišrus (fizinis ir 

nuotolinis) 



Straipsniai pateikimi el. paštu: simulith@gmail.com 

2022 m. gruodžio 12-16 d. Nuotolinė prekybos savaitė 

„Kalėdų belaukiant“ 

Tikslas: skatinti prekybos, komunikacijos, socialinius ryšius tarp 

Lietuvos IB tinklo bendrovių bei tobulinti praktikantų prekybinės 

veiklos, rinkodaros kompetencijas. 

Tema: „Belaukiant Kalėdų“ 

Nominacijos: 

o „Geriausias katalogo pristatymas“ 

o „Geriausia reklaminė Kalėdinė akcija“ 

o Papildomas apdovanojimas „Daugiausiai prekybos sandorių 

sudariusi IB“. 

Terminai: Dalyvių registracija iki gruodžio 5 d. 

Išsami informacija bus pateikta spalio mėnesį. 

Nuotolinis 

 

2023 m. vasario 14-15 d. Plakatų socialiniuose 

tinkluose konkursas 

Tikslas: stiprinti IB praktikantų viešųjų ryšių, reklamos skelbimų 

kūrimo gebėjimus sukuriant patrauklų ir Valentino dienos temą 

atspindintį pasiūlymą-plakatą. 

Tema: „Valentino diena“ 

Nominacija: „Geriausias Valentino dienos pasiūlymas“. 

Terminai: 

o Iki vasario 10 d. atsiųsti skelbimą. 

o Vasario 14 -15 d. plakatai skelbiami ir už juos balsuojama 

Facebook paskyroje https://www.facebook.com/asociacijaliba 

Išsami informacija bus pateikta sausio mėnesį. 

Nuotolinis 

  

2023 m. kovo 20-24 d. IB sėkmės istorijų savaitė Tikslas: ugdyti IB praktikantų istorijų pasakojimų ir rašymo 

gebėjimus, kaip komunikacijos priemonę, nustatant tikslą, dėmesį 

prikaustančio turinio sukūrimą ir įtaigų, kūrybišką pristatymą ar 

rašymą, pasinaudojant viena ar keliomis medijų formomis, tokiomis 

kaip tekstas, video, fotografijos, audio įrašai, prezentacijos, ar 

iliustracijos/nuotraukos. 

1. Papasakoti IB veiklos sėkmės istoriją (pavyzdžiui, sėkmingas prekės 

ženklas, vertybė, produktas, kurio efektyvumą pagrįsti skaičiais: 

užsakymai, pardavimai, palyginimas su ankstesniais metais ir kt.); 

2. Papasakoti IB praktikanto/-ų sėkmės istoriją – (įgytos 

kompetencijos IB veikloje, pasiekimai konferencijose, konkursuose 

ir kt.). 

Nuotolinis 
 

mailto:simulith@gmail.com


Tema: „Sėkmės istorijos“ 

Nominacijos: „Geriausia IB veiklos sėkmės istorija“ ar „Geriausia IB 

praktikanto sėkmės istorija“ 

Terminai: Dalyviai siunčia sėkmės istorijas iki kovo 15. Jos 

skelbiamos „Simulith“ centro „Sėkmės istorijų“ puslapyje 2023 m. 

kovo. 20-24 d. Norintys juos pristatyti bus pakviesti bendram 

susitikimui. 

Išsami informacija bus pateikta 2023 m. vasario mėnesį.   
2023 m. gegužės 4 d. Tarptautinė IB mugė Kaune Tikslas: tobulinti IB praktikantų verslumo ir kūrybiškumo įgūdžius, 

sudarant sąlygas renginyje pademonstruoti inovatyvias ateities 

verslo idėjas; suteikti pasiruošimo, dalyvavimo parodoje ir mugės 

rezultatų apibendrinimo žinių; 

ugdyti prekybinės veiklos, rinkodaros kompetencijas, sudarant 

sąlygas studentams prekiauti su kitomis Lietuvos ir pasaulio IB. 

Nominacijos: 

o Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti; 

o Gebėjimas reklamuoti; 

o Gebėjimas geriausiai pateikti ateities verslo idėją; 

o Geriausias vadybininkas/vadybininkė; 

o Geriausias konkurso „Verslo provokacija“ sprendimas;  

o Daugiausia pardavimo sandorių sudariusi komanda. 

Terminai: 

o Dalyviai registruojami iki 2023-04-21; 

o Iki 2023-04-28 „Simulith“ centrui el. 

paštu simulith@gmail.com pateikti vertinimui: 

o Produktų katalogą ar nuorodą į jį (privaloma visiems mugės 

dalyviams); 

o Radijo reklamą (pasirenkama); 

o Vaizdinį prisistatymą (pasirenkama). 

Išsami informacija bus pateikta 2023 m. vasario mėnesį. 

Fizinis renginys, 

jei dalyvaus 10 ir 

daugiau IB. 
 

 

SVARBU! Daugumoje renginių bus galima atsiųsti iš anksto parengtą filmuotą medžiagą el. paštu simulith@gmail.com ne vėliau kaip 2 darbo dienos 

iki renginio pradžios. 

mailto:simulith@gmail.com
mailto:simulith@gmail.com

