
 

 

 

Budapest, 2015. március 2. 

Hordozható Iskola: 15 ezer menekült gyermeknek segít a nemzetközi Vodafone Alapítvány  

A nemzetközi Vodafone Alapítvány 2015. március 2-án hétfőn Barcelonában, a Mobile World 

Congress szakkiállításon mutatta be a Hordozható Iskolát. A szinte percek alatt felállítható, dobozban 

szállítható eszköz segítségével gyermekek és felnőttek a világ legnagyobb, és legrosszabbul ellátott 

menekülttáboraiban is folytathatják tanulmányaikat. A Hordozható Iskolát kifejezetten olyan területekre 

tervezték, amelyeken nincs elérhető vagy megbízhatóan működő áram és internetellátás. A mobil eszköz 

telepítését a Vodafone az Egyesült Nemzetek Szervezetének Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) 

innovációs és oktatási egységével közösen végzi.  

A “tanterem” — amely egy laptopot, 25 előre telepített tananyaggal felszerelt táblagépet, egy projektort, 

hangfalat, valamint egy 3G csatlakozást biztosító modemet tartalmaz — egy masszív és biztonságos 52 

kilós ládában szállítható. A tanításhoz ezen kívül nincs szükség külön internetkapcsolatra. A dobozba zárt 

iskola elemeit egyetlen forrásból, egy időben lehet tölteni. Hat-nyolc órányi töltéssel egy teljes napig 

használható a mobil eszköz akár áramellátás nélkül is.  

A következő év során a nemzetközi Vodafone Alapítvány Hordozható Iskoláját 12 menekülttáborban, 

Kenyában, Tanzániában és a Kongói Demokratikus Köztársaság egyenlítői régiójában használják majd. Az 

eszköz jövőre akár 15 ezer gyereknek és fiatal felnőttnek biztosíthat hatékony segítséget ahhoz, hogy 

tanulmányait zavartalanul folytathassa, két éven belül pedig akár 40 ezer gyermeket és fiatalt oktathatnak 

segítségével. 

A Hordozható Iskolát a Vodafone a táblagépes oktatás terén szerzett korábbi tapasztalataira alapozva 

alkotta meg. 2014-ben a nemzetközi Vodafone Alapítvány az UNHCR oktatási és innovációs részlegével 

együttműködve dolgozta ki az Instant Iskolai Hálózat Programot, mellyel 18 ezer diákhoz jutatta el a 

táblagépes oktatást az észak kenyai Dadaab menekülttáborában. A tanárok beszámolói szerint olyan 

népszerű volt a táblagépes oktatás, hogy átlagosan 15 százalékkal többen jártak iskolába, míg a 

berendezés üzemelt.  

Andrew Dunnett, a nemzetközi Vodafone Alapítvány igazgatója a következőket mondta: „2013 végén az 

UNHCR becslése szerint 50 millió ember élt otthonától távol, menekülttáborokban, közülük 25 millióan 

18 év alattiak. A menekültek átlagosan 17 évre kénytelenek elhagyni otthonukat, emiatt jellemzően az 

oktatás sem elérhető számukra. A Vodafone Alapítvány Hordozható Iskolája masszív, egyszerű és sok 

mindenre képes. Eljuttatja a létező legjobb oktatási eszközöket olyan gyermekekhez, akik a lehető 

legrosszabb körülmények között élnek.”   

Az UNHCR innovációs vezetője Olivier Delarue a következőket nyilatkozta: „az UNHCR feladata, hogy az 

egyre összetettebb humanitárius válságok idején is új, kreatív megoldásokat találjon, valamint ellássa a 

menekültek és otthontalan csoportok fejlesztési és oktatási szükségleteit világszerte. Örülünk a 



 

 

lehetőségnek, hogy a Vodafone Alapítvánnyal együttműködve kereshetünk innovatív megoldásokat a 

menekültek megsegítésére. Számunkra az innováció nem oktatási termékek kidolgozását jelenti. Sokkal 

inkább szól arról, hogy új oktatási területeket azonosíthassunk és tesztelhessünk olyan modern 

technológiákkal, mint amilyet a Vodafone Alapítvány is biztosít.” 

Letölthető fotók a hordozható iskoláról 

Kapcsolódó videó 
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A Vodafone-ról 

 

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

további 54 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 444 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 Alapítványról 

A Vodafone Alapítvány „Mobile for Good” kezdeményezése a vállalatra jellemző adakozást, segítő szándékot 

kapcsolja össze a mobiltechnológiával. Az Alapítvány világszerte olyan kezdeményezéseket támogat, amelyek a 

mobiltechnológia alkalmazásán keresztül idéznek elő pozitív társadalmi változásokat az egészségügy, az oktatás és 

a katasztrófavédelem területén. A Vodafone minden erejével segíti mindazon közösségek életét, amely területeken 

a vállalat jelen van. 

Az UNHCR és innovációs részlegéről 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Menekültügyi Főbiztosságát (UNHCR) 1950. december 14-én hozta létre az 

ENSZ Közgyűlése. A Közgyűlés a menekültek védelmét szolgáló nemzetközi intézkedések irányításával és 

koordinálásával, valamint a kapcsolódó problémák megoldásával bízta meg a Főbiztosságot. A Főbiztosság 

elsődleges feladata a menekültek jogainak és jólétének védelme. Célja annak biztosítása, hogy mindenki szabadon 

élhessen azon jogával, hogy más országban menedéket vagy menekültstátuszt kérhet, onnan bármikor, önként 

hazatérhet, beilleszkedhet a helyi közösségbe, vagy tovább utazhat egy harmadik országba. Az UNHCR mandátuma a 

hontalanok támogatására is kiterjed. 

UNHCR Innovation a menekültügyi szervezet több részlegét érintő egység, melynek feladata, hogy együttműködjön 

a menekültekkel, az oktatókkal, és a vállalati szektorral, hogy kreatív megoldásokkal álljon elő azoknak az 

embereknek megsegítésére, akik kényszerből hagyták el otthonaikat. Az UNHCR innovációs részlege arra buzdítja 

dolgozóit, hogy a menekültekkel együtt találják meg a legjobb és leginnovatívabb megoldásokat a kifejezetten őket 

érintő kérdésekre.  

https://picasaweb.google.com/vodafone70/HordozhatoIskola?noredirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=8hr-BUugBv4&feature=youtu.be

