
 

 
 

 
Codia – Programozásoktatás gyermekek számára, Minecraft platformon 
 
Eredményesen zárult a Codium World Kft. és a BaConsult Kft. ÖKO_16 kódszámú, Innovációs 

ökoszisztéma építése (STARTUP) című inkubációs projektje, ami a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal támogatásával valósulhatott meg. 

Az együttműködés keretében a Codia gyermekek számára fejlesztett oktatási platformot, illetve fel 
készíttte a terméket a nemzetközi piaci igényekre. 

A Codia küldetése minél több gyermekkel játékosan megszerettetni a programozást már 8-14 éves 
korban. A kezdést nehezítő - és ebben a korosztályban akár ellehetetlenítő - szintaktikai szabályok 
magolása helyett a tanulók egy a Minecraftból már jól ismert és szeretett környezetben sajátítják el a 
programozáshoz szükséges gondolkodásmódot. A platform célja az, hogy a saját maguk által elkészített, 
látványos játékokon keresztül a tanulók motivációját, érdeklődését hosszú távon is felkeltse és 
fenntartsa. A gyerekek által elkészített játékok az inkubációs fázis végére egymással megoszthatóvá is 
váltak. 

Továbbá kidolgoztuk a platform kollaboratív jellege miatt alapvető fontosságú szerverkörnyezetet, 
illetve annak háttér-infrastruktúráját. A fizikai hosztolást választottuk a menedzselt megoldások helyett, 
elsősorban költséghatékonysági megfontolásokból, és a rendszer a hozzá fűzött reményeket be is 
váltotta – a szervereink rendkívül olcsón és stabilan, nagy rendelkezésre állással működnek. A gyerekek 
ugyanazon a világon többen is dolgozhatnak valós időben, a haladásukat elmenthetik, visszatölthetik, 
megoszthatják, az órák után otthon folytathatják. 

A programozási felület kiterjesztettük egy grafika- és hang-szerkesztő eszközzel, ami azt a 
problémát oldja meg, hogy a Minecraftban nagyon nehéz és körülményes újabb grafikákat létrehozni, 
használni és publikálni. Ezen funkciókat mind közvetlenül  Codia felületén oldja meg az elkészült 
szerkesztő, a Minecrafthoz teljesen integrált, böngészőben futó Codia felületen. 

A tartalommegosztó-platform jellegre tovább építve implementáltuk azt is, hogy a világok 
megosztásán túl a tanulók világrészleteket – például bárki számára hasznosnak ítélt kódrészeket, 
generikus építményeket, grafikákat, hangokat – osszanak meg egymással, töltsenek le másoktól, és 
értékelhessék is a tartalmakat. A Minecraftba való betöltés után ezeket a részleteket azonnal beépíthetik 
a saját világukba. 



 

A termék fejlesztéseinek köszönhetően már egy nemzetközi piacokon működő programozóiskola is 
felbukkant, mint potenciális vevő. 

A projekt összköltsége 58,727,448 Ft, a támogatás összege 48,791,083 Ft, a támogatott pályázat 
kódszáma BACON_ÖKO_16-2018-0001. 


