
Mieli Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinių tėvai, 
 
Ar jūsų vaikas praleidžia valandų valandas prie kompiuterio ir vakarienės ją/ jį prisikviečiate tik 
pajuokavę, jog pakeisite wifi kodą ☺? O gal jos/jo auklėtoja nuolatos pasakoja apie ilgas valandas 
bibliotekos skaitykloje prie kompiuterio? O gal jūs svajojate, kad jūsų dukra ar sūnus taptų garsia/iu 
Lietuvos inovatore/iumi? O pradžiai, kad sukurtų mielą šeimos ar giminės interneto svetainę? Jeigu taip, 
šis laiškas jums!  
 
Kviečiu paraginti savo vaiką praleisti laiką prie kompiuterio prasmingai – išmokti programuoti! O tai 
išmokus, ne tik susikurti pamatus vienai sėkmingiausių ir rinkoje darbdavių ieškomiausių profesijų, o taip 
pat leisti laisvalaikį smagiai ir kūrybingai. Programuoti išmokę vaikai sako, kad tai linksma veikla! Tai 
nauja, jaunimui artima patirtis kasdien! Programavimas šiandien jau peržengia tiksliųjų mokslų ribą: tai 
kūrybiškumas, problemų sprendimas, komandinis darbas. Tai patyrę siekia tobulėti su gerokai didesne 
aistra ir užsidegimu.  
 
Ką daryti? Visų pirma, kviečiu kartu su dukra ar sūnumi į Širvintų r. savivaldybės viešoji biblioteka. 
Coder Dojo parodomąjį pamoką rengsime ir Širvintų vaikus „užkrėsti" programavimo supergaliomis 
bandysime jau š.m. kovo 18 d., 15 val. Į užsiėmimą prašome registruotis šiuo adresu: 
https://goo.gl/UwBH3e Jei turite galimybę, atsineškite savo nešiojamą kompiuterį. Jei ne - ne bėda. 
Bibliotekoje yra kompiuterių, kuriais vaikai galės naudotis užsiėmimo metu.  
 
Kas yra Coder Dojo? Coder Dojo - bendruomeniniu savanorystės pagrindu sukurti programavimo 
pradmenų mokymo klubai 7 – 17 m. vaikams ir jaunimui. Coder Dojo (www.coderdojo.com / 
www.coderdojo.lt ) skatina vaikus/jaunimą ir jų tėvelius mokytis programuoti, kurti tinklapius, žaidimus 
ir kitais įdomiais metodais sužinoti daugiau apie technologijų pasaulį ir gal būt su tuo susieti savo 
profesinę ateitį. Juk tai - labai paklausi profesija, kurios specialistų Europoje ir visame pasaulyje trūksta. 
Šiuo metu 57 šalyse veikia apie 700 Coder Dojo klubų, kurie yra surengę tūkstančius renginių. Kartu 
padėkime Coder Dojo pasauliniame žemėlapyje atsirasti ir Širvintuose.   
 
Ne tik berniukams! Džiaugiuosi, kad šią idėją palaiko nuostabios ambasadorės: aktorė Beata Tiškevič ir 
sėkmingiausio Lietuvos startuolio pasaulyje „Vinted“ įkūrėja Milda Mitkutė. Smagu, kad programavimo 
supergalia tiki dvi drąsios ir idėjų kupinos moterys. Noriu, kad Coder Dojo dalyvautų kuo daugiau 
mergaičių. Programavimas yra visiems ir ne – tai ne nuobodu! 
 
Vaikai, atėję į Coder Dojo užsiėmimą, bus mokomi, kaip sukurti pirmąją interneto svetainę. Jiems padėti 
pasirengę Lietuvos IT įmonėse dirbantys programavimo profesionalai - Coder Dojo mentoriai. Tikiu, tai 
gali būti pradžia, už kurios dalis vaikų užsikabins, supras, kad prie kompiuterio galima ne tik žaisti, bet ir 
kurti. O galbūt vieną dieną vienas iš šių vaikų sukurs Google dydžio įmonę. Lietuvoje. Tai yra mano 
didžiausia svajonė. 
 
Padėkite savo vaikui pažinti technologijas, paraginkite įgyti tikrų supergalių! Kurkime Jūsų vaikų ir 
Lietuvos ateitį kartu!  
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