Budapest, 2019. május 9.

Minden digitális család más – exkluzív filmvetítés és kerekasztal-beszélgetés
a Vodafone által szervezett Digitális Család Fesztiválon
A Miskolcon megrendezett Digitális Család Fesztivál keretén belül hívta fel a Vodafone a
figyelmet napjaink egyik meghatározó jelenségére, a szülők és a gyerekek közötti digitális
szakadékra. A telekommunikációs szolgáltató célja, hogy partnerként segítse a szülőket, a
pedagógusokat és fiatalokkal foglalkozó szakembereket e szakadék leküzdésében, a
technológia megfelelő hasznosításában.
A legtöbb szülő nap mint nap szembesül azzal, hogy gyermeke egyre több időt tölt a képernyő
előtt: de tudjuk-e, hogy ezalatt milyen alkalmazásokat használ? Kikkel van kapcsolatban? Ez csak
néhány kérdés azok közül, amelyek felvetődnek a szülőkben, egy 21. századi család életében. A
Vodafone által megrendezett Digitális Család Fesztivál a digitális szakadék és a digitális
eszközhasználat jelenségét helyezte fókuszba.
Ezt a témát járta körül a Digitális Család Fesztivál keretében bemutatott Screenagers c.
dokumentumfilm is, amelyet budapesti zártkörű premierjét követően csak egyszer, ez alkalommal,
Miskolcon láthatott a nagyközönség. A film a felelős eszközhasználat, az internetbiztonság és a
megfelelő informáltság fontosságára hívja fel a figyelmet.
„A Vodafone számára egyaránt fontos, hogy elhozza a családok számára a legújabb technológiai
megoldásokat és partnerként is jelen legyen a családok életében. A Digitális Család Fesztivált is
azért szerveztük, hogy a szemünk előtt zajló változásokról párbeszéd indulhasson, hogy
foglalkozzunk a témával” – nyilatkozta Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország vezérigazgatóhelyettese, igazgatóságának alelnöke. – „Egy általános iskolás és egy nagycsoportos óvodás
kislány édesapjaként magam is tudom, milyen nehéz helyzetben vannak a szülők és a
pedagógusok, ezért szeretnénk segíteni nekik eligazodni ebben a fontos témában.”
A Vodafone tavaly egy reprezentatív kutatás keretén belül vizsgálta meg a digitális
eszközhasználati szokásokat a magyar családok körében. A kutatás eredményeiből kiderült, hogy
az általános iskolást nevelő családok 44%-ánál vannak „kütyüzésre” vonatkozó szabályok,
amelyeket mindenki betart, és a családok 2/3-ánál tudatosan szerveznek a szülők közös
programokat annak érdekében, hogy a gyerekek ne üljenek túl sokat a gép előtt.
A magyar szülők többsége felismerte, hogy felelős azért, mennyi időt töltenek gyermekeik a
képernyők előtt, és 76%-uk szabályozza a képernyők előtt tölthető időt. Sok szülő rájött annak
fontosságára, hogy nekik is ismerniük kell a virtuális világot, és igyekezniük kell képben lenni a
digitális trendekkel.
A kutatás rámutatott, hogy úgy lehet a gyermekeknek hatékony iránymutatást adni a digitális
világban, ha elindul egy beszélgetés a szülők és a gyerekek között, és kialakul a bizalom. Ehhez
nyújt tanácsokat például a Digitális Család online magazin (digitaliscsalad.hu) is. A Vodafone által
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három évvel ezelőtt elindított oldal célja, hogy hasznos és hiteles tartalmakkal, útmutatásokkal
támogassa a szülőket, és csökkentse a digitális szakadékot a szülők és a gyermekek között.
A Digitális Család Fesztiválon megnyitó beszédet mondott Pelczné Dr. Gáll Ildikó, az Európai
Számvevőszék tagja, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Kriza Ákos polgármester, valamint Dr.
Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország vezérigazgató helyettese, igazgatóságának alelnöke. Az
exkluzív filmvetítést követően kerekasztal-beszélgetésen bontotta ki a témát Tari Annamária
pszichológus, Váczi Dorottya, a Vodafone Alapítvány Főállású Digitális Oktatási Angyala, Koleszár
Péter, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Modern Vállalkozások
programjának vezető IKT tanácsadója, Fegyverneki Gergő tanár, digitálispedagógia-szakértő és
Adamovits Áron, fiatal influencer.
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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 42-ben rendelkezik partnerhálózattal, valamint 19 piacon kínál vezetékes
szolgáltatásokat. 2018. december 31-i állapot szerint a Vodafone Csoport 700 millió mobil-, illetve 21 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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