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Logiscool с престижно международно 
признание за дейността си
Образователната организация получи акредитация за методологията си на 
преподаване с отличен рейтинг от Education Alliance Finland

През януари 2022 г. учебната програма и образователната платформа на Logiscool 
получи оценка "отличен" от една от най-престижните организации за 
сертифициране на образованието в света - Education Alliance Finland (EAF). Това е 
поредното международно признание за мрежата от школи по програмиране и 
дигитално образование, чиито сертификати се признават от водещите ИТ 
компании. EAF работи с финландски експерти по педагогика и изследователи в 
областта на образованието, за да оценява според строги критерии 
образователните частни и публични организации в други страни.
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"Оценката "отличен", която EAF дава на много малко организации, доказва, че 
прилагаме успешно методите, които направиха финландското образование 
световно известно", споделя Ива Янкова, съосновател на Logiscool България.

Logiscool стартира първата си школа по програмиране през 2014 г. в Будапеща - 
време, когато в България академиите по програмиране все още не са проходили. 
През следващите години тя бързо се разраства и се превръща в международна 
мрежа от школи по целия свят, предлагаща игровизирано обучение по 
програмиране. Нейните екипи от образователни експерти, софтуерни специалисти 
и маркетолози помагат на школите да са на гребена на вълната на дигиталното 
обучение, да внедряват последните иновации в тази област и да имат правилното 
разбиране на това, какво е необходимо на децата за успех във все по-
дигитализираното бъдеще. Само през предходния месец четири нови държави са се 
включили към семейството на Logiscool - САЩ, Ирак, Виетнам и Австралия.

"Експертите на нашата верига школи отдавна са открили, че на новите 
поколения им трябва много повече от знания по програмиране. Затова 
разработихме цялостна система, единна за всички държави по света, 
методология и учебна програма за дигитално образование за да отговорим на 
разширяващите се нужди на младото поколение. Сертификатът от Education 
Alliance Finland доказва, че Logiscool обучава компетентни, уверени в себе си 
творци на дигиталния свят. Деца, които ще могат да решават проблеми и да 
правят успешен анализ на нови гледни точки", посочва Николай Цонев, 
съосновател на Logiscool България.

Освен, че децата учат по сертифицирана методология, в Logiscool те излизат със 
сертификат за владеене на програмен език, признат в цял свят. "В нашите школи 
помагаме на децата дори и на толкова малка възраст, да имат нещо в джоба което 
ще им помогне още при търсене на първата работа.

Тези сертификати са признати от водещи технологични компании по света. Така 
записвайки детето си в курсовете на Logiscool, родителите му дават не само 
знанията по програмиране и ориентиране в дигиталният свят, а и първата причина, 
то да бъде избрано пред неговите връстници, подавайки документите си за работа.

Освен това, учебната програма помага на децата да се справят по-добре 
предметите, преподавани в училище и им дава знания, които могат да използват 
навсякъде в професионалния свят. Учебният процес подпомага развитието на 



положителна представа за себе си и насърчава децата да се учат от грешките си и 
да намират множество начини за тяхното коригиране. Образованието на Logiscool 
осигурява на децата игровизирана дългосрочна мотивация и им помага да бъдат 
подготвени за нови предизвикателства във всички области на живота.

Всички желаещи могат да изпробват методите на преподаване в школата безплатно 
по време на демо уроците, организирани от нея. Повече информация е достъпна на 
сайта на школите.


