
Gerbiamieji IT mokytojai, 

Niekas neabejoja, kad ateitis bus skaitmeninė. Tam, kad Lietuva būtų pasirengusi sutikti drauge su 

skaitmeninėmis galimybėmis ateinančius iššūkius, turime išugdyti IT profesionalų kartą. Šiandien 

rytojaus IT sektoriaus darbuotojai dar sėdi mokykliniuose suoluose. Ir Jūs esate tie, kurie pirmieji 

padedate jiems iš vidaus pažvelgti į labai sudėtingą, bet ne mažiau užburiantį technologijų pasaulį. 

Esame įsitikinę, kad dabar yra pats geriausias laikas sužadinti vaikų domėjimąsi IT apskritai ir 

programavimu konkrečiai.  

Puikiu įrankiu tokiam tikslui pasiekti pasirodė pasaulinis projektas Coder Dojo - bendruomeniniu 

savanorystės pagrindu sukurtos programavimo pradmenų mokymo programos 7 – 17 m. vaikams ir 

jaunimui bei jų šeimoms. Daugiau: www.coderdojo.com/ www.coderdojo.lt Lietuvoje planuojame 

surengti net 50 Coder Dojo renginių 2016 m.  

Į Širvintus Coder Dojo projektas atvyksta š.m. kovo 18 d. Užsiėmimas vyks Širvintų r. savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje nuo 15 val. Registruokitės adresu: https://goo.gl/UwBH3e  

Džiaugiuosi, kad prie šios idėjos palaikymo prisijungė nuostabios ambasadorės: aktorė Beata 

Tiškevič ir Vinted įkūrėja Milda Mitkutė. Ypač smagu, kad dvi drąsios ir idėjų pilnos moterys tiki 

programavimo SUPERGALIA ir nori paraginti vaikus tuos susidomėti. Noriu, kad Coder Dojo dalyvautų 

kuo daugiau mergaičių. Programavimas yra visiems ir ne, tai ne nuobodu! Programavimas - tai 

SUPERGALIA, galinti atverti neišsemiamas galimybes mūsų vaikams!  

Kviečiame Jus, kaip profesionalus, geriausiai pažįstančius savo mokinius, ypač besidominčius IT, 
paraginti vaikus ateiti į Coder Dojo užsiėmimą.  

Taip pat norime pakviesti Jus apsvarstyti galimybę prisijungti prie Coder Dojo judėjimo ir tapti Coder 
Dojo klubo Širvintų koordinatoriumi. Mes pas Jus atvykstame su parodomąja Coder Dojo pamoka, 
tačiau rezultatų pasieksime tuomet, jei pavyks "užsukti" ilgalaikę programavimo klubų veiklą. Jei Jus 
sudomintų tokia veikla - mes pasiruošę suteikti organizacinę ir metodinę pagalbą. Rašykite 
antanas@guoga.lt  

Tikiu, kad dalis mūsų dalyvių užsikabins ir patys toliau tęs Coder Dojo susitikimus savo 

bendruomenėje. O galbūt vieną dieną vienas iš šių vaikų sukurs Google dydžio įmonę. Lietuvoje. Tai 

yra mano didžiausia svajonė. 

Keiskime Lietuvos ateitį kartu!  

Antanas Guoga ir #SWITCH! komanda 
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