
Projektas 
Mažieji stebukladariai

projektas, mokantis programavimo pradmenų “Mažieji stebukladariai”



Apie projektą 
★ skirtas vaikams, augantiems socialiai remtinose šeimose arba gyvenantiems mažuose miesteliuose

★ sukurtas norint mažinti išsilavinimo atskirtį tarp skirtingo socialinio statuso vaikų

★ gimęs iš noro  paskatinti vaikus įgyti specialybę,                                             gauti puikiai apmokamą darbą, 

užsitikrinti ateitį

★ projektas startavo 2021 m. spalio 18 d.



★ Kas trečias skurdžioje šeimoje augantis vaikas nebaigia mokyklos ir neįgyja net profesinio išsilavinimo. Tik kas ketvirtas 

įgyja aukštąjį mokslą.

★ Mažesniame mieste augančiam vaikui norint žiniomis  pasivyti                                                                                         

didmiestyje augantį vaiką, reikėtų papildomai mokytis du metus

★ Nepriteklkliuje gyvenančių šeimų vaikai nemato ambicingesnės                                                                                                     
ateities. Mano, kad kaip ir tėvai gyvens iš socialinių pašalpų

Kokią sprendžiame problemą



★ Programavimo mokymai vyksta bendradarbiaujant su vaikų dienos centrais

★ Vaikai praeina 14 angis.net programavimo lygių

★ Atrasti talentai  bus mokomi python kalbos

★ Atrasti super talentai mokykis code academy vunderkindų programoje

★ Vyresnius nei 16 metų vaikus parekomenduosime  IT kompanijoms 

kaip galimus būsimus darbuotojus

★ Mokymams naudojame it kompanijų padovanotus, Nenaujus,

            Tačiau puikios būklės kompiuterius

★ Mokymus veda IT mokytojai, kuriems sudarėme galimybę papildomai užsidirbti

Kaip veikia mažųjų stebukladarių  projektas?



Šiuo metu:
★ Projekte dalyvauja 15 vaikų dienos centrų

★ Programavimo mokosi 151 vaikas

★ Vaikų amžius 7 - 19 metų

★ Vaikus moko 4 mokytojai ir 2 savanoriai

★ Per savaitę įvyksta 13-ka programavimo pamokų



Patinka mažųjų stebukladarių projektas ir norėtumėte prie jo prisidėti?

★ Paremkite, pasirašydami  su mumis paramos sutartį!  Tam, kad projektas nesustotų, mums reikia                           

finansų projekto tolimesniam vystymui ir mokytojų atlyginmams sumokėti 

★ Padovanokite puikios būklės nenaujus kompiuterius

★ Įsteikite prizų mokymus praėjusiems vaikams

dėkinga

RASA STATULEVIČIENĖ

RASA@VAIKUSVAJONES.LT

https://docs.google.com/document/d/1hu_3Yvax7AxQl8cou_ZV_M9TRJxKDY_6dZXu9t8swqA/edit
mailto:RASA@VAIKUSVAJONES.LT


Projekto vertė
★ Projektas mažina išsilavinimo IT srityje  atskirtį tarp skirtingo  socialinio  statuso vaikų

★ Projekto metu suteikiamos žinios, įgūdžiai, kuriuos vaikas  bet kada panaudos ateityje

★ Suteikia galimybę vaikui turėti tikslų ir siekių

★ Skatina išlipti iš socialinio burbulo

★ Paragina įgyti profesiją


