
Kompiuteriukai
vaikams



Padovanokime
dovaną ateities
Lietuvai!

Vizija: 

Lietuva –
geriausių IT 
talentų šalis
pasaulyje



Ko mes 
siekiame?

• 2017 m. rugsėjo 1 d. padovanoti 
mikrokompiuterį 30.000 Lietuvos penktokų

• Padovanoti dovaną Lietuvai 100-mečio proga: 
šie mokiniai prisidės prie ateities Lietuvos 
kūrimo

• Paskatinti moksleivius domėtis technologijomis 
ir rinktis tech profesijas ateityje

• Padėti mokytojams integruoti technologijas į 
pamokas



Vilnius

„Anksčiau maniau, 
kad visada norėsiu 
tyrinėti kosmosą ir 
panašiai, bet dabar 
jau visai norėčiau 
programuoti.“
– Julius, penktokas

Mikrokompiuterių erdvės 
moksleiviams Vilniaus 
savivaldybėje atidarymas, 
2017.03.20



Visaginas

„Vaikais reikia 
pasitikėti. Vaikams 
reikia duoti. Ir ne 
visada laukti kažko 
atgal. Kad jiems nebūtų 
baisu kurti.“

– Melita Vilkevičiūtė, 
iniciatyvos ambasadorė

30 penktokų Visagine kovo 1 
d. jau gavo mikrokompiuterius



Molėtai

„5c klasės mokinė Marija 
Barkauskaitė pirmoji 
mūsų mokykloje parašė 
programėlės micro:bit-ui
valdyti planšetės 
grotuvą ir fotografuoti. 
Marijai buvo įteiktas 
direktoriaus įsteigtas 
prizas.“

10 moksleivių Molėtuose 
testuoja mikrokompiuterius 
nuo kovo 1 d. 



Kodėl mikrokompiuteriai?

• Inovatyvus būdas su žaidybiniais elementais vaikams 
pradėti kurti technologijas

• Skatina ne tik domėjimąsi programavimu, bet ir robotika, 
ugdo kūrybiškumo, loginio mąstymo įgudžius

• Gali būti pritaikomi ne tik technologijose, bet ir kitiems 
talentams atskleisti

• Pigus ir paprastas įrankis suteikiantis dideles galimybes

• BBC micro:bit - Didžiojoje Britanijoje išbandyta technologija 
su egzistuojančia mokomąja medžiaga ir platforma





Micro:bit
startinis
rinkinys



Ką projektas 
pasieks tiesiogiai?

• 30 tūkstančių vaikų

• Bent 60 tūkstančių 
vaikų tėvų ir 
artimųjų

• 1200 mokyklų ir jų 
bendruomenių



Pinigai

Vieno micro:bit’o kaina:

10 EUR + 2 EUR priedai

Micro:bit’ai: 

30.000 x 12 EUR + 

Logistika ir renginiai: 

24.000 EUR 

384.000 EUR’ų



Kaip galite 
prisidėti?

• Pervesti pasirinktą pinigų sumą į 
Kompiuteriukų paramos fondą. Fondo rekvizitai: 
http://rekvizitai.vz.lt/imone/kompiuteriuku_pa
ramos_fondas/

• Paremti savo savivaldybės vaikus 
www.kompiuteriukai.lt

• Skatinti savo kolegas ir draugus prisijungti 
prie šio projekto

• Viešinti informaciją, susijusią su šiuo 
projektu

http://rekvizitai.vz.lt/imone/kompiuteriuku_paramos_fondas/
http://www.kompiuteriukai.lt/


Susisiekite: www.kompiuteriukai.lt

http://www.kompiuteriukai.lt/

