
Scoolcode Modulárne učebné osnovy Znalosti do budúcnosti

Pomocou našej patentovanej platformy a 
špeciálnych študijných osnov študenti 

univerzít vzdelávajú deti a dospievajúcich 
v inšpiratívnom prostredí. Naše kurzy sa 
môžu začať v ktoromkoľvek veku od 6 

rokov a môžu pokračovať niekoľko rokov.

Na základe našich modulárnych učebných 
osnov a metód vzdelávania naši žiaci a 

dospievajúci študenti radi kódujú a dokážu 
prakticky využívať to, čo sa u nás naučili.

O pár rokov sa kódovacie schopnosti stanú 
rovnako dôležitými ako znalosti cudzieho 

jazyka. Toto je dokonalá „investícia“ - 
v každom pracovnom priestore na svete 
neustále rastie potreba všetkých druhov 

znalostí programovania.

Prvá Logiscool škola bola otvorená v maďarskom Budaörsi v roku 2014 a dnes učíme 
vo viac než 110 mestách v 18 krajinách. 

Počet našich škôl a študentov stále dynamicky rastie. 
Už viac než 100 000 študentov zistilo, že programovanie s nami je jednoducho zábava.

AKO VYUČUJEME

Inšpiratívne prostredie

6-12 členné skupiny Vlastný notebook pre každého

Okamžitý úspech Mladí a nadšení inštruktori

Zábavná forma výučby programovania

pre 6-18 ročných

Create. Code. Enjoy.Create. Code. Enjoy.



POVEDALI O NÁS

RODIČIA NAŠI ŠTUDENTI
Nadšenie skupiny sa nezmenilo: všetci vyzerajú 
po hodinách veľmi motivovaní. Môj syn sa nemôže dočkať, 
až príde domov a bude pokračovať v kódovaní.

Je to veľmi dobré! Stavím sa, že si ešte nikdy v živote 
neskúšal niečo, ako je toto.
- (Kinga, 12 rokov)

Vidím, že získavajú použiteľné zručnosti a vedomosti. Môj 
syn si užíva hodiny vyučovania a rád nám predvádza svoje 
kreácie a výtvory. Aj doma veľa kóduje a hry, ktoré vytvára, 
sú veľkolepé a zábavné. :)

Programujeme cool veci a získal som aj nových priateľov. 
Škoda, že je to len raz týždenne...
- (Samo, 12 rokov)

Jediné miesto, kde mi nevadí, že môj syn je 
trochu „divný“ :-)

Najlepšia škola na svete!
- (Martin, 10 rokov)

Priateľské miesto zamerané na deti, kde sa deti môžu veľa 
naučiť. Navyše sa im to páči a využijú to aj v dospelosti.

Milujem Logiscool: bavíme sa a učíme sa naraz.
- (Aron, 14 rokov)

logiscool.com/sk-sk/
VIAC INFORMÁCII NÁJDETE NA NAŠEJ WEBSTRÁNKE:

 

 Michalská bašta 27, Nové Zámky, 940 02
0911 432 755 | hello.novezamky@logiscool.com
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0908 463 560 | hello.bratislava@logiscool.com
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