
 20.000 elégedett diák, számos ok az ünneplésre: 5 éves a 

Logiscool programozósuli 

  
2019. január 27-én 5 éves lesz a legnagyobb magyar programozóiskola, a Logiscool. Az 

ünneplésre számtalan okuk van, hiszen az iskola alapítása óta 11 országban, közel 60 

iskolában majdnem 20.000 6-18 éves diák találta meg a helyét a digitális világban, saját 

fejlesztésű oktatási módszerüknek köszönhetően. A magyar sikertörténethez bárki 

csatlakozhat, a február 4-én kezdődő tavaszi félévre a beiratkozás folyamatosan tart 

országszerte 43 helyszínen. 

Digitális eszközök nélkül ma már elképzelhetetlen az élet és a munkavégzés, ugyanakkor a 

többség egyre kevésbé érti, hogy hogyan is működnek, mire is képesek valójában ezek az 

eszközök. Ebből következik, hogy a munkahelyek nagy részében már most előnyben vannak 

azok, akik rendelkeznek valamilyen számítástechnikai tudással és kreatívan alakítani tudják a 

digitális világot. A most felnövő gyerekeknek pedig az, hogy tudnak programozni, már olyan 

elengedhetetlen készség lesz, mint a nyelvtudás. Ez azonban egyáltalán nem baj, hiszen több 

nemzetközi kutatás is bizonyította, hogy a programozás tanulása amellett, hogy fejleszti a 

problémamegoldó képességet és az élet minden területén hasznos tudást ad, segít jobban és 

hosszabb ideig koncentrálni, kitartásra nevel és magabiztosabbá teszi a gyerekeket. 

A 2014. január 27-én, éppen 5 éve indult Logiscool programozósuli mindezt felismerve 

dolgozta ki módszerét, amiben a saját fejlesztésű, egyedülálló oktatási platform és a tananyag 

egyszerre illeszkedik a diákok életkorához és tudásszintjéhez is, a folyamatos sikerélményre 

és a pozitív visszacsatolásra pedig igen nagy hangsúlyt fektetnek. Oktatóik fiatal 

egyetemisták, akik maguk is jól tudnak programozni, ugyanakkor életkorban közel állnak a 

diákokhoz, így könnyedén megtalálják velük a megfelelő hangot. A Logiscoolban nincsenek 

unalmas órák, a high-tech eszközökkel felszerelt, színes, vagány sulikba mindig szívesen 

jönnek a diákok és ennek hangot is adnak: 

„A legjobb iskola a világon!” (Martin) 

„Fejleszti az agyat, és nagyon cool.” (Mátyás) 

„Megtanítja, ami elengedhetetlen lesz a jövőben.” (Tamás) 

„Szuper dolgokat tanulunk. Jó a közösség.” (Samu) 

Azt, hogy kicsik és nagyok egyaránt a nekik legmegfelelőbb környezetben programozzanak, 

a Logiscool világszínvonalú oktatási platformja garantálja. A diákok életkortól függetlenül 

először digitális építőkockák segítségével ÉPÍTIK a programokat, mert a legkönnyebben így 

érthetik meg a programozás alapjait, így sajátíthatják el az algoritmikus gondolkodásmódot. 

A kezdők és a kisebbek számára létrehozott felület, vagyis a BLOX-mód a valódi kódolás 

komplexitását rejti a színes blokkok mögé, amikkel könnyen elkészíthetők a programok. A 

tanulási folyamat személyre is szabható, hiszen az egyes korcsoportok eltérő összetettségű 

parancskészletekkel, vagyis palettákkal dolgoznak. 

Az elterjedt programozási nyelvekhez azonban egyedi szintaxisokat és komplex fogalmakat 

kell elsajátítani, ezeket pedig nehéz élményszerűvé tenni a diákok számára. A gyerekek 



elveszhetnek a bonyolult kódsorok részleteiben, a “valódi” kódolást túl idegennek és túl 

nehéznek tarthatják. 

A Logiscool oktatási platformja viszont egyedülálló módon biztosítja az írott programnyelvre 

való zökkenőmentes átmenetet: létrehozták a MIX módot, amiben a diákok már egy valódi, 

írott programnyelvet használva dolgoznak, de segítségképp továbbra is elérhetőek a jól ismert 

blokkok is. Diákjaik egyedi tempójától, komfortérzetétől függ, hogy mikor melyiket 

használják, mert a két nézet mindkét irányban átjárható. A szöveges kódolás tanulása így 

máris könnyebbé és egyszerűbbé válik. 

A projektek online bárhonnan elérhetők - így könnyen megoszthatók a barátokkal és a 

családdal. A felületet minden diák a saját anyanyelvén használhatja, megjelenését pedig saját 

ízlésére formálhatja. Rengeteg animált szereplő és végtelenített, 3D-hatású háttér közül 

válogathat az egyedi, látványos játékok elkészítéséhez. 

Az egyedülálló, világszerte sikeres magyar módszerrel most bárki megismerkedhet: a 

Logiscool jelenleg országszerte 43 helyszínen várja nyílt napokra a szülőket és a gyerekeket, 

ahol játékos feladatokon keresztül együtt megtapasztalhatják, hogy mit is jelent az 

élményalapú programozás.  

A békásmegyeri  iskola 2 évvel ezelőtt kezdte meg a működését, évente 100-120 gyerek 

tanul náluk programozni, és 160-200 gyermek vett részt nyári táborainkban.  

 

 

Békásmegyeren a nyílt napokra és a kurzusokra a 

https://www.logiscool.com/hu/school/bekasmegyer oldalon lehet jelentkezni 2019. február 

24-ig. Érdeklődni a hello.bekasmegyer@logiscool.com e-mail címen vagy a +36 70 408-4301 

telefonszámon lehet.  

Logiscool Békásmegyer 

1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 48. 

 

További információ: 

Web: www.logiscool.com/hu/courses 

Facebook: www.facebook.com/logiscoolbekasmegyer 
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