
 

Miskolc, 2018. március 13. 

Újra indul a Nagy Digitális Kaland!  

Országszerte 36 helyszínen indul újra a Logiscool szervezésében és a Vodafone 

támogatásával a tavaly első alkalommal megrendezett Nagy Digitális Kaland, mely 

digitális fejtörőkkel és logikai feladatokkal várja május 11-én a 3-6. osztályos diákokat. 

Magyarország első digitális csapatversenyére már elindult a jelentkezés, mely egészen 

április16-ig tart! 

A Logiscool Digitális Tudásért Alapítványa szervezésében és a Vodafone Magyarország által 

működtetett digitaliscsalad.hu okos magazin támogatásával létrejövő Nagy Digitális Kalandra a 

szervezők általános iskolás gyermekekből álló csapatok jelentkezését várják – tavaly 23 

helyszínen 2000 gyerek vett részt az eseményen. A háromfős, 3-4. és 5-6. osztályos diákokból 

álló csapatoknak 60 perc áll rendelkezésükre, hogy teljesítsék a digitális világgal, logikus, 

algoritmikusgondolkodással, illetve az internetbiztonsággal kapcsolatos, játékos küldetést. Idén 

is LogiRobi, a barátságos űrből érkezett robot tudásának fejlesztése a cél. 

 

A tavalyi Nagy Digitális Kaland (a képre kattintva Youtube videó nyílik) 

https://www.digitaliscsalad.hu/
https://www.youtube.com/results?search_query=nagy+digit%C3%A1lis+kaland


A gyermekeknek Wi-Fi képes laptopra vagy tabletre is szükségük lesz az online feladatok 

teljesítéséhez, az internetet a Vodafone biztosítja 4G képes MiFi eszközeivel. Emellett az 

országosan, a két kategóriában első 10 legjobb csapat díjat is kap a Vodafone-tól – a díjak közt 

okos- és digitális eszközök szerepelnek. Emellett a telekommunikációs szolgáltató egy különdíjat 

is meghirdetett a legjobb, csak lányokból álló csapatnak – a vállalat ugyanis kiemelten fontosnak 

tartja a lányok bátorítását a technológiai pályák választására.  

A verseny alatt a helyszínen a szülők biztonságos internet oktatásban részesülhetnek. 

A Nagy Digitális Kalandra már elindult a jelentkezés. Érdemes minél előbb benevezni, mert hamar 

betelnek a helyek. A verseny weboldala:  nagydigitaliskaland.hu.  

A Nagy Digitális Kaland 2018. május 11-én, 14:30-kor indul.  

További információk: 
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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 26 országban van jelen 

mobilszolgáltatásaival, és további 49-ben rendelkezik partnerhálózattal, valamint 19 piacon kínál vezetékes 

szolgáltatásokat. 2017. december 31-ei állapot szerint a Vodafone Csoport közel 530 millió mobil-, illetve közel 20 

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. 

A Digitális Családról 

A digitális kor közeledtével a technológiának köszönhetően elmosódnak a határok, amivel együtt a lehetőségeknek 

egy korábban elképzelhetetlenül széles tárháza nyílik meg. A Vodafone kiemelt figyelmet fordít arra, hogy mindebbe 

a családokat is bevonja. Ezért, lépést tartva a márka újrapozícionálásával, megújították a www.digitaliscsalad.hu 

weboldalt melynek célja, hogy csökkentse a generációk közti szakadékot és a digitális világhoz kapcsolódó hasznos 

tanácsokkal és tippekkel, valamint a biztonságos internetezéssel kapcsolatos tartalmakkal segítse a szülőket és a 

gyerekeket egyaránt.  

A Logiscoolról  

A Logiscoolt kifejezetten azért hozták létre, hogy a programozás, a digitális írástudás elsajátítását új, kreatív 
módszerekkel Magyarországon is elérhetővé tegyék diákok számára. Speciális tananyaggal, új, saját fejlesztésű 
oktatási platformmal, játékos formában, egyetemista oktatók, inspiráló környezetben tanítják programozni a 
diákokat. A Logiscool 2014 januárjában indította el első kurzusait Budaörsön. Jelenleg 8 országban, közel 50 
helyszínen oktatnak programozást gyerekeknek. Az egymásra épülő, kezdő és haladó kurzusokat, programozó 
nyári táborokat a 6-18 éves korosztálynak ajánlják elsősorban.  

A Digitális Tudásért Alapítványról  

A rohamosan fejlődő technológiával átszőtt világunkban a logikus gondolkodás alapvető fontosságú annak 
érdekében, hogy a jövő generációi ne csupán passzív felhasználói, hanem aktív alkotói legyenek a digitális 
világnak. A Digitális Tudásért Alapítvány azon dolgozik, hogy minél több gyerek megismerkedjen a digitális 
írástudással, hogy ne csupán játszanak a számítógépen, hanem valósítsák meg ötleteiket, és saját számítógépes 
játékok és alkalmazások készítése során tanuljanak meg programozni.  

https://www.nagydigitaliskaland.hu/
mailto:keseru.vagyim@hps.hu
http://www.vodafone.com/
http://www.digitaliscsalad.hu/

