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Dėl moksleivių apsilankymo renginyje „Vilnius Fashion & Textile Avenue 2015“
Kviečiame Jūsų mokinius atvykti į renginį „Vilnius Fashion & Textile Avenue 2015“ - tai ketvirtus metus
iš eilės vyksiantis moksleivių profesinio veiklinimo, orientavimo į tekstilės ir aprangos sektorių renginys, kurio metu
Lietuvos moksleiviai bus supažindinami su aprangos ir tekstilės pramonės sektoriumi. Renginys vyks š. m. spalio
15-16 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO, 4-oje salėje. Renginio tikslas – moksleivių ir jaunimo
tarpe populiarinti Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonę kaip inovatyvią, naujas technologijas taikančią,
konkurencingą pramonės šaką, turinčią ilgalaikes ir patrauklias verslo plėtros perspektyvas, formuoti teigiamą
aprangos ir tekstilės pramonės įvaizdį.
Šiame renginyje prisistatys Lietuvos aukštosios ir profesinės technikos mokyklos, ruošiančios darbininkiškas
profesijas ir specialistus aprangos ir tekstilės pramonei, tokiu būdu pristatant jaunimui visą galimų profesijų mūsų
sektoriuje spektrą. Vienas iš renginio uždavinių – paskatinti jaunus žmones rinktis su darbu susietas Lietuvos
aprangos ir tekstilės įmonėse profesijas. Šių metų renginio dalyviai: Kauno kolegija, Kauno technologijos
universiteto mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Vilniaus kolegijos menų ir kūrybinių technologijų
fakultetas, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus dizaino kolegija, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio
rengimo centras, Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla, Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo
centras, Kauno Šv. Ignaco Lojolos kolegija, VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras, kitos profesinės ir
aukštosios mokyklos.
Renginio programoje vyks konkursai: Jaunųjų dizainerių konkursas (dalyviai: profesinės ir auštosios mokyklos),
konkursas „Aprenk savo klasę“ (dalyviai: 5-12 kl. moksleiviai), Asmenukių konkursas (dalyviai: renginio
lankytojai).
Norėtume pakviesti Jūsų mokyklos moksleivius dalyvauti konkurse „Aprenk savo klasę“, kurio tikslas –
skatinti moksleivius domėtis aprangos ir tekstilės pramonės šakos profesijomis, jų perspektyvomis, sudarant sąlygas
profesiniam veiklinimui ir karjeros kompetencijų ugdymui. Konkurso uždaviniai – didinti mokinių kūrybiškumą ir
motyvaciją mokytis; sutelkti dailės ir technologijų dalykų mokytojus įsijungti į kūrybos procesą konsultacijomis ir
patarimais; stiprinti ryšius tarp mokyklų ir įmonių bei plėsti profesinio veiklinimo galimybes aprangos ir tekstilės
pramonės įmonėse. Konkurso nugalėtojui bus skiriamas prizas – marškinėlių ir sportinės aprangos pagaminimas
visai klasei. Daugiau apie konkurso sąlygas rasite: http://latia.lt/news/109.
Renginio metu vyks kiti jaunimo verslumą skatinantys seminarai, susitikimai.
Renginys „Vilnius Fashion & Textile Avenue 2015” vyks tarptautinės tekstilės ir aprangos pramonės parodos
„Baltic Fashion & Textile Vilnius 2015“ (paroda vyks š. m. spalio 15-17 d. Litexpo 5-oje salėje, kur savo produkciją
bei paslaugas pristatys apie 250 aprangos ir tekstilės kompanijų iš beveik 20-ies pasaulio šalių), metu. Absoliuti
dauguma šios parodos dalyvių – iš Lietuvos. Tokiu būdu moksleiviams bus suteikta galimybė ne tik gauti
informaciją apie ruošiamas profesijas aprangos ir tekstilės sektoriuje, bet ir susipažinti su šios pramonės šakos
aktualijomis. Parodoje bus pristatytas mokymo įstaigoms aktualus projektas SAUGA IR UNIFORMOS, kuriame
įmonės pristatys įvairios paskirties aprangą, avalynę, ekipiruotę ir kitus gaminius, skirtus krašto apsaugai, jėgos
struktūroms ir profesinei veiklai (įskaitant ir mokyklines uniformas).
Apsilankymas tiek renginyje „Vilnius Fashion & Textile Avenue 2015”, tiek ir parodoje „Baltic Fashion &
Textile Vilnius“ – nemokamas.
Renginio programa nuolat atnaujinama adresu: http://latia.lt/news/109.
Mokyklų registracija į renginį vyksta čia.
Tikimės Jūsų bendradarbiavimo skatinant moksleivius apsilankyti šiame renginyje.
PRIDEDAMA. Renginio „Vilnius Fashion & Textile Avenue 2015“ programa, 1 lapas.
Pagarbiai,
Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių
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