
 

 

 

Budapest, 2018. október 12. 

A Vodafone csatlakozott az EU Code Week 

kezdeményezéshez 

A Vodafone Magyarország Alapítvány csatlakozott az EU Code Week nemzetközi 

programsorozathoz, amelynek célja, hogy a digitális írástudást és a kódolást szórakoztató, 

vonzó módon tegye hozzáférhetővé a fiatalabb korosztály számára. A kezdeményezéshez 

a KódGarázzsal együttműködésben szervezett workshoppal kapcsolódott az Alapítvány. 

A Vodafone Magyarország Alapítvány elkötelezett amellett, hogy fejlessze a fiatalok digitális 

kompetenciáját és mindenkivel megismertesse a technológia világát. A digitális fejlettség 

kiemelten fontossá vált, hiszen ma már a teljes digitalizáció világát éljük, ezért a Vodafone 

támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek elősegítik, hogy lányok és fiúk egyaránt 

otthonosan mozogjanak a technológia világában, legyen szó IoT fejlesztésről, vagy éppen UX 

design-ról. 

A 2018. október 6–21. között zajló EU Code Week keretében rendezett eseménynek a Vodafone 

Magyarország Zrt. székháza adott helyet 2018. október 11-én. Összesen 15 fő vett részt a három 

órás workshopon, akik a 12-14 éves korosztályt képviselték. A gyermekek a sándorfalvi Pallavicini 

Sándor Általános Iskolából érkeztek, mely intézmény lelkes tagja a Vodafone Digitális Iskola 

Programnak. A foglalkozáshoz, amelynek célja az volt, hogy támogassa az egyéni, kreatív 

gondolkodási folyamatokat, és elfogadó, vidám légkört teremtsen, a KódGarázs biztosított oktatót, 

a workshop végén a résztvevők elismerő oklevélben részesültek.  

Napjainkban a kreatív kódolás olyan fiatal kortól tanulható, fejleszthető készséggé vált, amely 

nemcsak sikerélményt és önbizalmat ad, hanem versenyképes tudást is. A Vodafone Magyarország 

ezt felismerve eddig is számos programmal, eseménysorozattal járult hozzá a fiatalok digitális 

kompetencia fejlesztéséhez, munkaerő-piaci helyzetük javításához. A Skool projekttel 

együttműködésben évek óta tart foglalkozásokat fiatal lányoknak, valamint a LogiScool által 

szervezett Nagy Digitális Kaland versenyt is idén már második alkalommal támogatta. A 

Kódgarázzsal korábban a Coding Camp keretében, míg a Code First: Girls társadalmi 

kezdeményezéssel együttműködve a #CodeLikeAGirl programsorozat révén igyekezett közelebb 

hozni a technológia világát a jövő programozóihoz. Emellett a Vodafone Magyarország Alapítvány 

a Digitális Iskola Program részeként országszerte küzd az elmaradottabb térségek iskoláiban a 

digitális szakadék csökkentéséért.  
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A Vodafone-ról 

A Vodafone Csoport a világ egyik vezető telekommunikációs szolgáltatójaként széleskörű szolgáltatásokat nyújt, 

beleértve hang-, üzenet-, adat- és vezetékes kommunikációt. A Vodafone Csoport 25 országban van jelen 

mobilszolgáltatásaival, és további 46-ban rendelkezik partnerhálózattal, valamint 18 piacon kínál vezetékes 

szolgáltatásokat. 2018. június 30-i állapot szerint a Vodafone Csoport 534,5 millió mobil-, illetve 19,9 millió vezetékes 

szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyféllel rendelkezik, beleértve Indiát, illetve a Vodafone vegyesvállalatainak 

és társvállalatainak összes ügyfelét is. További információk: www.vodafone.com. 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. 
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