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Budapest, 2019. május 13. 

Meghódították a lányok a Nagy Digitális Kalandot 

Idén országszerte több helyszínen, közel 1000 csapat részvételével rendezték meg a 

Logiscool élményalapú programozóiskola és a Vodafone szervezésében Magyarország 

legnagyobb, gyerekeknek szóló digitális csapatversenyét, a Nagy Digitális Kalandot. A 

logikus, algoritmikus gondolkodással és az internetbiztonsággal kapcsolatos játékos 

küldetésre évről-évre egyre több gyerek, köztük egyre több lány jelentkezik. 

A Digitális Tudásért Alapítvány (a Logiscool programozóiskola alapítványa) által életre hívott, és a 

Vodafone által az indulás pillanatától támogatott verseny célja, hogy a gyerekek könnyebben 

eligazodjanak abban a digitális világban, amelybe beleszülettek. Az idén harmadik alkalommal 

megtartott kalandon háromfős, 3-4. és 5-6. osztályos csapatok versenyeztek egymással online. A 

gyerekeknek LogiRobit, a Logiscool űrből érkezett barátságos kabaláját kellett segíteniük nem 

mindennapi időutazása során. LogiRobi feladatai különböző történelmi korokon átívelő 

küldetésekből álltak. Ahogy együtt mamutokat fedeztek fel vagy western hősökké váltak, fejlődött 

a gyerekek logikai képessége és algoritmikus gondolkodása. 

„Nem tartottam fontosnak, hogy nyerjek, sokkal fontosabb, hogy jól érezzem magam a versenyen, 

és egy jó élményt szerezzek. Ez sikerült is, mert a három évvel ezelőtti Nagy Digitális Kalandra 

csapattársat kerestem, és így találkoztam Istivel, akivel később barátok lettünk. Azóta is együtt 

indulunk minden évben” – mesélte a díjátadón András, aki a dobogó második fokára léphetett fel 

csapatával. 

A szervezők egyik legnagyobb büszkesége, hogy évről-évre növekszik a kihívást vállaló lányok 

aránya. Az idei versenyzők közel egyharmada volt lány. Mindez azért fontos, mert a technológiai 

szakmák, így a programozás területén sok esetben még mindig elenyészően alacsony a női 

szakemberek aránya, ezért a Logiscool és a Vodafone is több programmal támogatja a nemek 

egyenlőségét ezen a területen. A május 10-i díjátadón például különdíjat kaptak a csak lányokból 

álló csapatok. 

„Idén indultunk először a Nagy Digitális Kalandon, nagyon izgultunk. De ahogy elkezdődött a 

verseny elhatároztuk, hogy elsők leszünk, így könnyebben ment a koncentráció. Nagyon jó a 

csapatunk, hárman együtt erősebbek vagyunk. És hogy mi tetszett a legjobban? A sok logikai 

feladat, meg az, hogy az egész verseny egy történetet mesélt el. Így olyan volt, mint egy utazás” – 
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mondta a díjátadón Tamara, Villő és Adél, akik nem csak elsők lettek a korosztályukban, de a 

legjobb csak lányokból álló csapat különdíját is elvitték.  

A díjátadón megszólalt Váczi Dorottya, a Vodafone Digitális Iskola Angyala is: „Azért tartom nagyon 

előremutató és jó kezdeményezésnek a Nagy Digitális Kalandot, mert játékos módon mutat rá, 

hogy a digitalizáció milyen hatékony része lehet a minőségi oktatásnak, ráadásul a szülők és a 

gyerekek számára is jó közös program. Főállású Angyalként jómagam is ezen a területen 

munkálkodom, a pedagógus kollégák digitális kompetenciáinak fejlesztésén dolgozom, ezért 

szívesen veszek minden olyan kezdeményezést, eseményt, ami a digitalizáció tanításba való 

szervesebb beépülését ösztönzi, vagy szolgálja.” 

A Nagy Digitális Kalandhoz minden évben egyre több helyszín csatlakozik. Idén Nyíregyházától 

Szombathelyig, összesen 10 budapesti és 29 vidéki helyszínről jelentkezhettek be a gyerekek a 

versenybe. A szervezők remélik, hogy jövőre ez a szám még tovább nő, és 2020-ban az összes hazai 

város részt vesz majd a játékos küldetésben. 

Az idei esemény részletes eredményei a verseny honlapján, a 

https://www.nagydigitaliskaland.hu/ oldalon érhetőek el. 

Az idei esemény részletes eredményei elérhetőek a verseny honlapján érhetőek el, a verseny 

képgalériája itt érhető el. 
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A Vodafone-ról 

A Vodafone Csoport a világ egyik vezető telekommunikációs szolgáltatójaként széleskörű szolgáltatásokat nyújt, 

beleértve hang-, üzenet-, adat- és vezetékes kommunikációt. A Vodafone Csoport 25 országban van jelen 

mobilszolgáltatásaival, és további 42-ben rendelkezik partnerhálózattal, valamint 19 piacon kínál vezetékes 

szolgáltatásokat. 2018. december 31-i állapot szerint a Vodafone Csoport 700 millió mobil-, illetve 21 millió vezetékes 

szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel rendelkezik, beleértve Indiát, illetve a Vodafone vegyesvállalatainak 

és társvállalatainak összes ügyfelét is. További információk: www.vodafone.com. A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. 

november 30-án kezdte meg magyarországi működését.  

A Vodafone Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, 

mobilinternetes és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók. 
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