Budapest, 2020. november 4.

320 digitális eszközzel segíti az oktatást a Vodafone Alapítvány
270 tabletet és 50 laptopot osztott ki a Vodafone Magyarország Alapítvány Békés és
Csongrád megyében, hozzájárulva ezzel a kistérségi iskolákban tanuló diákok digitális
oktatásához. Az eszközadományok révén az alapítvány közel 3000 diákhoz és 400
pedagógushoz juttatta el a digitális oktatás kínálta lehetőségeket.
A Vodafone Magyarország Alapítvány évek óta a digitális oktatás elkötelezett támogatója. Az
elmúlt fél évben pedig a digitális oktatás, illetve az ehhez szükséges feltételek – tudás és eszközök
– megteremtése fontosabb lett, mint valaha, így az utóbbi időben az alapítvány tevékenységének
jelentősége még jobban felértékelődött.
A Vodafone Magyarország Alapítvány az új tanévben 320 digitális eszközzel (tabletekkel és
laptopokkal) segítette a Csongrád és Békés megyében található, zömmel kistérségi iskolákat. Az
eszközadományból az általános iskolák mellett szakközépiskolák és gimnáziumok is részesültek.
Az eszközöket június és október között kapták meg az iskolák, így nagy részüket már a szeptemberi
tanévkezdéskor használatba vehették a diákok és a pedagógusok. A kezdeményezésnek
köszönhetően közel 3000 diákhoz és 400 pedagógushoz juttatták el a digitális oktatás kínálta
lehetőségeket.

„A Vodafone Magyarország Alapítvány kiemelt fókuszterülete az oktatás, hiszen ez társadalmunk
egyik legfontosabb alapköve. Évek óta aktívan részt veszünk a digitális felzárkóztatásban, és évek óta
dolgozunk azon, hogy a lehető legszélesebb réteg számára elérhetővé tegyük a digitális eszközöket
és internethozzáférést. Nagy öröm számomra, hogy a most bejelentett eszközadományainkkal ismét
több ezer diák és több száz pedagógus részesülhet a digitális világ nyújtotta lehetőségekből –
kiváltképp egy ilyen nehéz pandémiás helyzetben.” – mondta el Dr. Budai J. Gergő, a Vodafone
Magyarország Alapítvány kuratóriumi tagja, a Vodafone Magyarország Igazgatóságának Alelnöke.
A Vodafone Magyarország Alapítvány mostani eszközadománya nem egyedi eset, ugyanis immár öt
éve működik nagy sikerrel az alapítvány Digitális Iskola Programja, melynek célja, hogy a hátrányos
helyzetű térségek tanulói számára is elérhetővé tegye a digitális világ nyújtotta lehetőségeket. A
Digitális Iskola Program létjogosultságát mi sem mutatja jobban, minthogy már a pandémiát
megelőzően is országszerte mintegy 55 intézmény, csaknem 16 000 tanulója és 1800 pedagógusa
csatlakozott a programhoz. A kezdeményezés keretében a Vodafone Alapítvány az elmúlt években
a digitális eszközök biztosítása mellett a tanárok és diákok digitális kompetenciafejlesztésére is nagy
hangsúlyt helyezett. Így digitális óravázlatokat gyűjtő oldalt indítottak, és a pandémia alatt a
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pedagógusok ingyenesen végezhették el a Vodafone Magyarország Alapítvány szakmai vezetésével
készült digitális kompetenciafejlesztő e-learning képzést.
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A Vodafone-ról
A Vodafone vezető távközlési szolgálató Európában és Afrikában. Célunk az emberek összekapcsolása egy jobb jövő
érdekében. Vezető telekommunikációs szolgáltatóként lehetőségünk van arra, hogy pozitív változásokat vigyünk
véghez társadalmunkban. Hálózataink kapcsolatban tartják a családokat, barátokat, vállalkozásokat és kormányokat,
és – amint arra a világjárvány is egyértelműen rámutatott – létfontosságú szerepet játszunk a gazdaságok
működőképességének fenntartásában, valamint az olyan, kritikus fontosságú szektorok üzemeltetésében, mint az
oktatás vagy az egészségügy.
A Vodafone Európa legnagyobb mobil- és vezetékes hálózat-üzemeltetője, a világ legnagyobb IoT kapcsolati
szolgáltatója, afrikai M-Pesa technológiai platformunk pedig több mint 42 millió ember számára teszi lehetővé a
mobilfizetésekhez és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 22 országban működtetünk mobil és vezetékes
hálózatokat, és további 48 országban rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2020. június 30-i állapot szerint több mint
300 millió mobilügyfelünk van, köztük több mint 27 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő és 22
millió TV ügyfél, továbbá több mint 100 millió IoT berendezéshez biztosítunk kapcsolatot.
Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és gyermekgondozási szabadságra vonatkozó irányelveink,
valamint a nők és lányok technológiai szerepének erősítése révén. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy az egész
társadalom számára lehetővé tegyük az oktatáshoz és a digitális készségek fejlesztéséhez való hozzáférést.
Tiszteletet mutatunk mindenki iránt, fajra, etnikumra, fogyatékosságra, korra, szexuális irányultságra, nemi identitásra,
meggyőződésre, kultúrára vagy vallásra való tekintet nélkül.
Emellett jelentős lépéseket teszünk bolygónk védelme érdekében azáltal, hogy 2025-ig 50%-kal csökkentjük az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, 2025-ig villamosenergiánk 100%-át megújuló forrásokból fedezzük,
továbbá a szükségtelenné váló hálózati berendezéseink 100%-át újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy
újrahasznosítjuk.
További információk: www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy keresd fel LinkedIn
oldalunkat itt.
A Vodafone Magyarország Alapítványról
A Vodafone — globális felelősségvállalási politikájának részeként — 25 országban hozta létre helyi alapítványát. Az
alapítványok elsődleges célja a digitális esélyegyenlőség megteremtése, melyet a helyi ügyek felkarolása által
valósítanak meg.
A Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg működését, s megalakulása óta több mint 1,5 milliárd
forint támogatást nyújtott Magyarországon. Legfontosabb céljuk, hogy programjain keresztül a technológiát a közjó
szolgálatába állítsák, ezáltal jobbá és egyszerűbbé téve az emberek mindennapjait.
Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok fejleményeiről és a kapcsolódó
eseményekről a Vállalati Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon!
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