
 

 

Budapest, 2016. március 23. 

 

Több mint 6 ezer diák a Vodafone Digitális Iskolában 

 

Összesen 600 darab táblagépet vehettek át szerdán nyolc Csongrád megyei iskola 

tanárai és diákjai, ezzel lezárult a Vodafone Digitális Iskola Program első fázisa. Az 

országszerte 25 iskolát érintő program keretében a vállalat összesen 1300 darab 

Vodafone Tab Speed LTE táblagépet adott át az iskoláknak, valamint ezután is 

díjmentesen biztosítja az eszközök oktatási célú használathoz szükséges havi 3 GB 

adatforgalmi keretet és finanszírozza az érintett több mint 6400 gyermek, valamint 

közel 700 pedagógus internetbiztonsági oktatását is. 

 

„A Vodafone Digitális Iskola Program legfőbb célja a magyarországi oktatás digitális 

átalakításának ösztönzése és a sok esetben hátrányos helyzetű fiatalok számára a digitális 

esélyegyenlőség megteremtése, mondta a rendezvényen Marchhart Pál, a Vodafone 

Magyarország Vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese. Mint elmondta: Nem 

informatikusokat képzünk, hanem abban kívánunk segíteni, hogy a gyermekek - a majdani 

pékek, buszvezetők, jogászok, önkormányzati vezetők, pedagógusok vagy épp állatorvosok - 

képessé váljanak tudatosan élni a technológia nyújtotta lehetőségekkel, ezáltal nagyobb 

esélyük legyen a továbbtanulásra és később a folyamatosan változó munkaerőpiacon való 

érvényesülésre.”  

 

Marchhart Pál elmondta, hogy a Vodafone Digitális Iskola Program a Vodafone Magyarország 

Alapítvány legambiciózusabb programja. A Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-as 

alapítása óta közel 1,5 milliárd forintot fordított  Magyarországon jó ügyek szolgálatára.  

 

„Több fronton is igyekszünk megfelelni a mai élet kihívásainak, amit a Vodafone Digitális Iskola 

Programban való részvételünk is bizonyít.” - mondta Czunyiné Bertalan Judit, Digitális 

tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos. „Fontos, hogy elősegítsük a gyermekek 

alapkészségeinek fejlődését és kulcskompetenciáik megerősödését. A jövő munkavállalói 

számára szinte minden területen elengedhetetlen a digitális írástudás és a digitális környezet 

intelligens használata, ezért indítottuk útnak az Okosportált is, amelyre folyamatosan 

kerülnek fel az egyes műveltségterületekhez tartozó tananyagok.” – tette hozzá a 

kormánybiztos. 

 

 



 

 

 

„Az a szándékunk, hogy 21. századi oktatásban neveljük a gyermekeket és olyan 

kompetenciák elsajátításában is segítsük őket, amelyek esetenként számunkra is újak. 

Fontosnak tartjuk, hogy rendszerben gondolkozzunk és ez olyan távlatokat nyit meg, mint a 

Vodafone Digitális Iskola program, amely magában foglalja az infrastruktúra, a tartalom és a 

módszertan egységes fejlesztését”, mondta Pölöskei Gáborné, a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ elnöke.  

 

A Stanford Egyetem által kifejlesztett Komplex Instrukciós Program (KIP) célja az eltérő igényű 

és különféle szociális háttérrel rendelkező gyerekek együttnevelése, illetve a tanulmányi 

eredmények javulása.  A KIP program révén a tanárok egy olyan, csoportmunka-szervezésen 

alapuló oktatási módszer szerint oktathatják a diákokat, amely nem csupán a tudásszint 

emelkedését, de a folyamatos sikerélményt is biztosítja a gyermekek számára.  

 

A – jelenleg már 17 iskolában alkalmazott – KIP elterjesztését és működtetését immár 

hatodik esztendeje támogatja a Vodafone Magyarország Alapítvány. A program a most 

csatlakozó 8 Csongrád megyei iskolában a Vodafone Digitális Iskola Program keretében kerül 

bevezetésre és ezekben az iskolákban a pedagógusok KIP-es képzését is a Vodafone 

Magyarország Alapítvány finanszírozza. 

 

A Vodafone Digitális Iskola Program megvalósításában az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

(EMMI), a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), a Komplex Instrukciós Programot 

(KIP) Magyarországon működtető Hejőkeresztúri Iskolásokért Alapítvány, valamint szakmai 

partnerként az Együttható Egyesület vállalt szerepet. Utóbbi a pedagógusok 

internetbiztonsági képzését látja el, míg a diákokat a Vodafone munkatársai, önkéntes munka 

keretében oktatják az elkövetkező időszakban a biztonságos internetezésre. 

 

Videó a Vodafone Digitális Iskola Program eddigi eseményeiről: itt 

A szegedi rendezvényen készült fotókat itt tekintheti meg. 

 

További információ: 

 

Berta Gabriella  Márton György 

Vodafone Magyarország  TKP Consulting 

+36 70 6767366  +36 20 931 2233  

sajto@vodafone.hu  martongyorgy@tkpconsulting.hu 

 

A Vodafone-ról 

A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és további 57 

partnerhálózattal rendelkezik, több mint 461 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone teljes körű mobil 

telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt. 
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 Vodafone Magyarország Alapítványról 

A Vodafone — globális felelősségvállalási politikájának részeként — 28 országban hozta létre helyi alapítványát, felismerve, 

hogy az adott társadalmak igényét nem központilag irányított, hanem helyi szinten szervezett társadalmi befektetési 

programokkal lehet leginkább kielégíteni. A Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg működését. Az 

alapítvány az adományozáson túl egyre nagyobb hangsúlyt helyez a mobiltechnológiára épülő társadalmi befektetési 

programokra, amelyeket a Vodafone Magyarország Zrt. és a Vodafone Magyarország Alapítvány a Vodafone Operációs 

https://www.youtube.com/watch?v=rBNXqJ63MFE&feature=youtu.be
https://picasaweb.google.com/vodafone70/VodafoneDigitalisIskolaProgramCsongradMegye2016Marcius23
mailto:sajto@vodafone.hu
file:///C:/Users/gabriella.berta/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KVKVDYGY/martongyorgy@tkpconsulting.hu


Központ Magyarország Zrt.-vel közösen szervez. A Vodafone Magyarország Alapítvány elkötelezett az esélyegyenlőség és a 

civil szféra fejlesztése mellett. Tevékenysége három fő területre összpontosít: mobiltechnológia a jó ügyek szolgálatában, 

közösségi programok támogatása, és a hátrányos helyzetűek oktatása. 

 

Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok fejleményeiről és a kapcsolódó 

eseményekről a Vállalati Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon! 

 

A Komplex Instrukciós Programról 

A Komplex Instrukciós Program (KIP) arra hivatott, hogy elterjesszen egy, a heterogén tanulói csoportok nevelésére kiválóan 

alkalmas oktatási módszert, amelyben a kognitív képességek fejlesztés mellett nagy hangsúlyt kap a tanulók viselkedésének  

a formálása, a szocializáció is. A módszer egyaránt alkalmas a tanulásban lemaradt, az alulteljesítő, a megfelelő ütemben 

haladó és a tehetséges gyerekek együttnevelésére. A KIP lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka 

szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog. A 

program lehetőséget nyújt a tanulói csoporton belül a kimagaslóan tehetséges, az alulteljesítő és a tanulásban lemaradt 

gyerekek sikeres együttnevelésére.  

 

Az Együttható Egyesületről 

A közhasznú egyesület immár 5 éve végez ifjúságsegítést a 10-30 év közötti korosztály megszólításával. Programjaik 

oktatást kiegészítő, kompetenciafejlesztést célzó egyéni és csoportfoglalkozások, többek között a biztonságos internet 

használat területén. 2010-ben indított „Surf Safe” című programjuk a biztonságos internet használati szokások kialakítását 

célozza. A részt vevő fiatalok az interaktív, személyiség- és készségfejlesztést is magában foglaló gyakorlatok, valamint a 

közös tanulás során olyan tapasztalatokat szereznek, amelyek segítségével hatékonyan kerülhetik el az olyan internetes 

veszélyforrásokat, mint a zaklatás, kéretlen vírus levelek, vagy a személyes adatok eltulajdonítása. 

 

1. sz. melléklet 

A Vodafone Tab Speed LTE táblagép 

Vodafone legújabb sajátmárkás, 4G-képes készüléke, az ideálisan kényelmes használathoz alkalmazkodó 8 inches, WXGA 

képernyővel és 5.1-es Android Lollipop operációs rendszerrel. A táblagép 4-magos processzorral (MSM 8909, quad-core 

1.3GHz CPU) rendelkezik, szabadon felhasználható belső memóriája 11GB, amely MicroSD kártyával 64GB-vel bővíthető. A 

tablet akkumulátora 4000 mAh-s, ami lehetővé teszi, hogy akár egy teljes tanítási napon át használatban legyen. 

2. sz. melléklet 

A Vodafone Digitális Iskola Programban résztvevő iskolák listája 

1. Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Fábiánsebestyén 

2. Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Csongrád 

3. Kisteleki Általános Iskola, Kistelek 

4. Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Pallavicini Sándor Általános Iskolája, Sándorfalva 

5. Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium, Mórahalom 

6. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola, Hódmezővásárhely 

7. Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Makó 

8. Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Pitvaros 

9. Budapest VI. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Budapest 

10. Galgamácsai Fekete István Általános Iskola, Galgamácsa 

11. Székely József Ref. Általános Iskola, Szentmártonkáta 

12. Mátray Gábor Általános Iskola, Nagykáta 

13. Tápióbicskei Földváry Károly Általános Iskola, Tápióbicske 

14. Bükkaranyosi Általános Iskola, Bükkaranyos 

15. Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola, Hejőkeresztúr 

16. Fekete Borbála Általános Iskola Csere-Erdő Tagiskolája, Hencida 

17. Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Tiszafüred 

18. Budai Városkapu Iskola, Vasas-Somogy-Hird Általános Iskola tagintézmény, Pécs 

19. Budai Városkapu Iskola, Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pécs 

20. Csány-Szendrey Általános Iskola Rezi Tagintézménye 

21. József Attila Általános Iskola Oroszlány 

22. Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczitelepi Tagintézménye 

23. Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészei Intézmény 

24. Szolnoki Szent- Györgyi Albert Általános Iskola 

25. Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája 
 

 

http://www.vodafone.hu/vodafonerol/vallalati-felelossegvallalas/vodafone-a-tarsadalomert
https://www.facebook.com/vodafonefelelossegvallalas

