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Kur: Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO, parodų salė Nr. 4

KONKURSAI

Kada: 2015 m. spalio 15-16 d.

Jaunųjų dizainerių konkursas

Projekto tikslas: Moksleivių ir studentų tarpe populiarinti Lietuvos aprangos ir

Spalio 15 d.
Dalyviai: profesinio ir aukštojo mokymo įstaigos.

tekstilės pramonę kaip inovatyvią, naujas technologijas taikančią,
konkurencingą pramonės šaką, turinčią tarptautines verslo vystymo
perspektyvas.

RENGINYJE:

Dalyvavimo sąlygos.

Konkursas „Aprenk savo klasę“
Rugsėjo 1 d. - rugsėjo 28 d.
Dalyviai: 5-12 kl. moksleiviai. Dalyvavimo sąlygos.

Asmenukių konkursas
Prisistatys Lietuvos aukštosios ir profesinės technikos mokyklos, ruošiančios
darbininkiškas profesijas ir specialistus aprangos ir tekstilės pramonei. Galimų
profesijų aprangos ir tekstilės sektoriuje spektrą pristatys:

Spalio 15-16 d.
Dalyviai: renginio lankytojai
.

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 šalies aukštosios ir profesinio ugdymo įstaigos.

EKSPOZICIJOS, SEMINARAI, KITI RENGINIAI
Akcija BŪK MATOMAS - BŪK MADINGAS.
Akcija „Būk matomas“ skirta spręsti kasmetinei tamsaus paros meto problemai vakarais gatvėse vaikai yra tiesiog nematomi. Akcijos iniciatoriai siūlo
paprastesnį būdą, kaip apsaugoti tamsoje vaikštančius pėsčiuosius. Specialia
šviesą atspindinčia plėvele jie dekoruos viršutinius drabužius.

KONKURSAI

SEMINARAI

MOKYMO ĮSTAIGOS

VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“
Interaktyvi pamoka-seminaras apie siūlo ir
pluošto virsmą tekstilės gaminiu bei jo
poveikį aplinkai.
Kiti jaunimo verslumą skatinantys
seminarai ir renginiai (sekite naujienas:
http://latia.lt/news/109)
KOLEKCIJŲ PRISTATYMAS

KITI RENGINIAI

Organizatorius:

Projekto partneriai:

Rėmėjai:

Lietuvos aprangos ir tekstilės
įmonių asociacija

LR švietimo ir mokslo ministerija
UAB „Lengvosios pramonės centras“
Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO
Akcija BŪK MATOMAS
VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“

Turkish Airlines Inc.
UAB „Omniteksas“
UAB „3T-Transfers technologies for textile“

