Budapest, 2015. március 23.

Teltház a Vodafone-nál – rekordszámú jelentkező a Skool foglalkozásra
A Vodafone Magyarország a Skool oktatási és inspirációs program keretén belül 2015. március 21én 15 diáklányt látott vendégül egy teljes napon át, hogy játékos programokkal hozza elérhető
közelségbe számukra a technológia világát. A műhelyfoglalkozáson a gyermekek egy tapasztalt
oktató és egy önkéntes csapat segítségével online játékprogramot fejlesztettek, majd
bepillanthattak a vállalat mindennapjaiba, megismerkedhettek a mobilkommunikáció alapjaival
és a mögötte álló technológiával, élőben láthattak egy bázisállomást, és találkozhattak
informatikai területen dolgozó női vezetőkkel.
A tavaly nyáron indított Skool program célja, hogy felkeltse az iskolás lányok érdeklődését a technológia
világa iránt, és megmutassa, hogy nőként is lehet érvényesülni ezen a területen. A többségében hazai IT
vállalatoknál rendezett műhelyfoglalkozásokon ezidáig több mint 250 fiatal lány vett részt. A programnak
ezúttal a Vodafone Magyarország adott otthont. A vállalat igen népszerű a lányok körében, mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint, hogy a meghirdetett helyekre több mint háromszoros volt a túljelentkezés.
“A Vodafone Magyarország sokszínű és befogadó vállalati kultúra kialakítására törekszik. Hiszünk abban,

hogy munkánk sikerének titka a különböző nézőpontok és megoldási lehetőségek figyelembe vétele és
alkalmazása. Munkatársaink több mint fele nő és a műszaki osztályon dolgozó hölgyek 13 százalékos
aránya is magasabb a jelenlegi alig 10 százalékos országos átlagnál.”- mondta a rendezvény egyik
házigazdája, Marchhart Pál, a Vodafone Magyarország Vállalati kapcsolatokért felelős Vezérigazgatóhelyettese. “Fontos számunkra, hogy a fiatalok használható technológiai tudással és újfajta szemlélettel
gazdagodjanak, hisz a jövőben is szeretnénk minél több női munkatárssal bővíteni műszaki csapatunkat. A

Skool program egyedülállóan hatékony kezdeményezés, hisz a lányok testközelből, saját élményeiken
keresztül ismerkednek meg a XXI. századi technológiával, így a későbbiekben munkavállalóként is jóval
bátrabban mernek majd belépni e világba.”- tette hozzá.
A 10-11 éves lányok a Scratch nevű, kifejezetten gyermekek számára fejlesztett alkalmazás segítségével
saját kezűleg, egyetlen foglalkozás alatt készítettek el egy online játékprogramot. Egytől-egyig lelkesen,
maximális erőbedobással dolgoztak a kitűzött feladat megoldásán, s miután elkészültek a mindannyiuk
számára sikerélményt jelentő halacskás játék fejlesztésével, a Vodafone műszaki területen dolgozó női
vezetőivel is beszélgethettek, bepillantást nyerhettek a hálózatüzemeltetés rejtelmeibe, és
megcsodálhatták a Vodafone székház tetején lévő bázisállomást is.

„Az informatika napjaink legdinamikusabban fejlődő iparága, ugyanakkor a nők aránya még a mai napig is
igen alacsony ezen a területen. A társadalmi elvárások miatt a lányok nem mernek, vagy eszükbe sem jut
technológiai tanulmányokat folytatni. – mondta Koleszár Szilvi, a Skool ügyvezetője. „Minden erőnkkel

azon dolgozunk, hogy inspiráljuk a fiatal lányokat arra, hogy a lépjenek túl a társadalom által felállított
korlátokon, és váljanak ők is a technológia terület szakértőivé”.
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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, s megalakulása óta több mint egymilliárd forint támogatást osztott ki civil partnerei között. Az
adományozáson túl egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a mobiltechnológiára épülő társadalmi befektetési
programokra, amelyeket a Vodafone Magyarország Zrt. és a Vodafone Magyarország Alapítvány a Vodafone
Operációs 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 Társadalmi Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon!
A Skool-ról
A Skool egy független, magyar non-profit szervezet, amely tagjai azon dolgoznak, hogy fiatal lányokat és nőket
inspiráljanak és oktassanak a technológia területén. Műhelyprogramok és technológiára fókuszáló foglalkozások
szervezésén keresztül arra törekszenek, hogy megmutassák a fiatal lányoknak azt, hogy miről szól a technológia, és
hogy milyen jövőbeni karrierlehetőségek rejlenek számukra ebben a szektorban.
További információ a Skool lányoknak szóló, ingyenes foglalkozásairól:

www.skool.org.hu, www.facebook.com/skoolhungary

