
A Bricks Challenge a Young Engineers programok zászlóshajója. Játékos módon, 
különleges LEGO® modellek építése során ismertet meg a matematika, a fizika, a 
mérnöki ismeretek és egyéb természettudományok csodálatos világával. Életre kelti 
és kézzel foghatóvá teszi a tudományokat, így felkészít a 21. század kihívásaira.  
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A Bricks Challenge a Young Engineers programok 

zászlóshajója. Speciálisan tervezett készleteink 

segítségével a foglalkozások első részében a 

gyerekek egy tudományos alapelvről tanulnak, 

majd a hallottakat felhasználva építik meg és 

játszanak a különleges LEGO® modellekkel. A 

program a természettudományok, a technológia, a 

mérnöki ismeretek és a matematika (STEM) 

csodálatos világát tárja fel a gyerekek előtt, 

miközben fejleszti az önálló tanulási képességüket, 

az algoritmikus gondolkodásukat, a figyelmüket a 

részletekre és a szociális készségeiket.     
 

A program célkitűzései   
▪ Elméleti ismeretek átadása a természettudományok, a technológia, a 

mérnöki ismeretek és a matematika (STEM) terén.   
▪ Az elméleti ismeretek és a tudományos alapelvek integrálása LEGO® alapú 

projektekbe. 
▪ Ösztönözni és bátorítani az önálló, kreatív és találékony gondolkodást. 
▪ Fejleszteni a gyerekek motoros készségeit és térbeli látását. 
▪ Fejleszteni az időgazdálkodási és irányítási képességeket. 
▪ Szélesíteni a fizikai törvények és a természeti jelenségek ismeretét. 

▪ Segítséget nyújtani az önállóság és a hatékonyság fejlesztésében. 

▪ Fejleszteni az interperszonális és kommunikációs készségeket. 
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Kedves Szülők! 
 
Örömmel értesítjük önöket, hogy a Móra Ferenc általános iskolában a 2020/2021-es 
tanévben is folytatódik a Young Engineers nagy sikerű, LEGO® alapú, élményteli 
természettudományos szakköre.  
 
A Young Engineers egy nemzetközileg is elismert és díjazott természettudományos 
oktatási program, melynek során a gyerekek élményekkel teli módon, játék közben 
tanulnak matematikáról, fizikáról, technológiáról, mérnöki ismeretekről, egyéb 
természettudományokról, robotikáról, programozásról, elektronikáról, valamint híres 
tudósokról és feltalálókról; mindezt speciális, motorizált (és később programozott) 
LEGO® modellek és robotok építése közben.  
 
A Young Engineers oktatási programjait világszerte több, mint 50 országban (pl.: USA, 
Anglia, Kanada, Ausztrália, Dél-Korea, Ausztria, Lengyelország, Dél-Afrika stb.) 
alkalmazzák nagy sikerrel. Az oktatásban kifejtett előremutató és értékteremtő 
tevékenységünkért megkapunk az Európai Bizottság Kiválósági Pecsétjét. 
 
Foglalkozásainkat tanítás után tartjuk kis csoportokban (csoportonként maximum 16 
fő), heti egyszeri alkalommal 90 percben. Oktatóink minden foglalkozás elején 
elmagyaráznak egy tudományos elvet, elméletet a gyerekek korának megfelelő és a 
mindennapi életükhöz kapcsolódó történeteken keresztül, kísérletekkel illusztrálva; 
ezt követően a gyerekek kapnak egy-egy erre a célra összeállított speciális LEGO® 

készletet és egy hozzá tartozó építési útmutatót, aminek segítségével elkészítenek 
egy működő modellt (pl.: lift, körhinta, terepjáró differenciálművel, óriáskerék, 
szállítószalag, szélerőmű, helikopter, toronydaru, tank, kukásautó, dömper, különféle 
robotok stb.), ami a gyakorlatban is bemutatja, hogy a foglalkozás elején hallott 
elmélet hogyan működik és mire használjuk a hétköznapokban. 
 
A megszerzett elméleti ismeret játék közben, saját maguk által alkotott, kézzelfogható 
és működő gépek segítségével rögzül, így a tanulás élménnyé válik, a tudomány pedig 
a szemük előtt kel életre. 
 
A foglalkozások során a természettudományos, technológiai, mérnöki, matematikai, 
fizikai, mechanikai stb. ismereteken felül olyan készségeket és képességeket 
fejlesztünk, mint pl. a kreativitás, találékonyság, a részletekre való odafigyelés, az 
algoritmikus gondolkodás, kommunikáció, időbeosztás, motoros készségek, 
önállóság, rendszerezettség, folyamatszemlélet, ok-okozati összefüggések 
felismerése, mozgáskoordináció, memória, kézügyesség stb.  
 
A foglalkozások ára havonta (4 alkalom) 12.000 Ft. A számlázás jelenléti ív alapján, 
utólag történik, így az iskolai tanrend szerinti nem egész hónapokban, vagy betegség 
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esetén az elmaradt/kimaradt alkalmat nem számoljuk fel. Testvéreknek 25% 
kedvezményt biztosítunk a szakkör díjából. 
 
Az első alkalom minden érdeklődő számára kötelezettségmentes és ingyenes 
próbafoglalkozás, hogy a gyerekek láthassák és megtapasztalhassák mire 
számíthatnak a szakkör során. 
 
A foglalkozásokat az iskolában szerdai napokon tartjuk 16:15 – 17:45 között. A 
csoporthoz folyamatos a csatlakozási lehetőség, így egy rövid regisztráció után várjuk 
szeretettel mindazokat, akik érdeklődnek a természettudományok és a LEGO® iránt. 
 
Jelentkezni egy rövid regisztrációs lap kitöltésével a keletpest.youngengineers.hu 
weboldal Jelentkezés menüpontján keresztül lehet, illetve megtehetik e-mailben a 
keletpest@youngengineers.hu címre küldött levélben (kérem küldjék el a nevüket, a 
telefonszámukat, e-mail címüket, a gyermek nevét, osztályát és az iskola nevét). 
 
Bővebb információt rólunk a keletpest.youngengineers.hu oldalon találnak, illetve 
keressenek bármikor bizalommal a lenti telefonszámon, vagy e-mail címen. 
 
Köszönettel, 
Mészáros Milán 
tel.: +36 20 574 36 87 
e-mail: keletpest@youngengineers.hu 
web: www.keletpest.youngengineers.hu  

http://www.keletpest.youngengineers.hu/
mailto:keletpest@youngengineers.hu
http://www.keletpest.youngengineers.hu/
mailto:keletpest@youngengineers.hu
http://www.keletpest.youngengineers.hu/

