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„VILNIUS FASHION & TEXTILE AVENUE 2021“
Viešoji įstaiga Vilniaus kolegija
Nuo 2021-04-23 iki 2021-11-30
Lietuvoje aukštojo universitetinio ir koleginio mokslo įstaigos, ruošiančios specialistus Lietuvos tekstilės ir aprangos
pramonės sektoriui pastaraisiais metais patiria problemas dėl mažėjančio susidomėjimo technologijų krypties studijomis.
Pramonei trūksta ne tik aukštojo mokslo specialistų, technologų, vadybininkų, bet ir kvalifikuotų darbininkiškų profesijų
atstovų. Tik bendra mokslo, studijų, profesinio rengimo ir pramonės verslo sinergija padėtų spręsti minėtas problemas.
Tvarumo, skaitmenizacijos ir išmanios tekstilės populiarinimas visuomenėje įtrauktų ir paskatintų jaunimą labiau domėtis
tekstilės ir aprangos sektoriumi, studijuoti ir sieti savo ateitį su šia pramonės šaka.
Renginys „Vilnius Fashion & Textile Avenue 2021“ bus įgyvendinamas pagal „Studentų pilietinė, bendradarbiavimo
skatinimo ar su konkrečių studijų ypatumais susijusi iniciatyvą“. Šis projektas - į tekstilės ir aprangos sektorių nukreiptas
renginys, kurio metu studentai bus supažindinami su karjeros perspektyvomis ES ir Lietuvos aprangos, mados ir tekstilės
pramonėje.
Tikslas – skatinti tekstilės medžiagų, mados dizaino ir technologijų krypčių studentų pilietinės, kūrybinės veiklos
iniciatyvas ir plačiau supažindinti su karjeros galimybėmis.
Aprangos gamybos, tekstilės medžiagų, mados dizaino, technologijų ir kitų, susijusių su aprangos ir tekstilės sektoriumi,
pvz., marketingo, pardavimų, krypčių studentai. Numatoma, kad renginyje dalyvaus ne mažiau kaip 210 studentų,
studijuojančių Lietuvos aukštosiose mokyklose.
Trijų dalių virtualus renginys „Misija studijos: skaitmeninė mada ir išmanioji tekstilė“ 2021 m. pavasarį.
Trijų dalių renginys „Verslo ir karjeros perspektyvos ES ir Lietuvos aprangos ir tekstilės sektoriuje“ Lietuvos parodų ir
kongresų centre „Litexpo“ 2021 m. rugsėjo 16-17 d.
Suorganizuoti 2 reginiai ir 6 veiklos. Ne mažiau kaip 210 studentų iš ne mažiau kaip 8 Lietuvos aukštųjų mokyklų aktyviai
įsitrauks į dalyvavimą veiklose, kels savo kompetencijas studijų ir verslumo klausimais, sužinos apie sparčiai besikeičiantį
ES ir Lietuvos aprangos ir tekstilės sektorių, jo skaitmeninimo ir masinės gamybos individualizavimo procesus Pramonė
4.0 kontekste. Projekto viešinimas ir sklaida pakvies projekto veiklose dalyvauti ir kelis šimtus profesinio rengimo,
vidurinių mokyklų besimokančiųjų.
Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija; Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija
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