Budapest, 2021. január 13.

Ingyenes oktatási szoftverrel segíti a digitális oktatást a Vodafone
Alapítvány és a Mozaik Kiadó
A Vodafone és a Mozaik Kiadó március óta azon dolgozik, hogy támogassa a diákokat és
pedagógusokat a digitális oktatásra való átállásban. A két cég most újabb segítő
intézkedést jelentett be: a tanév végéig ingyenes mozaBook hozzáférést és 5 szabadon
választható digitális könyvet biztosít a Vodafone Digitális Iskola Programjában résztvevő
mintegy 45 kistérségi iskola, összesen 1400 pedagógusa számára. Ezáltal ezekben a
hátrányos helyzetű gyermekeket oktató iskolákban 13 000 diák tapasztalhatja meg a
minőségi digitális oktatást – legyen szó akár tantermi, akár távoktatásról.
A Vodafone Magyarország és a Mozaik Kiadó március óta közös célkitűzésének tekinti, hogy minél
szélesebb körhöz eljuttassa a digitális oktatást támogató eszközöket és segítse azokat, akik
számára nehezebben megoldható az otthoni tanulás. A Mozaik Kiadó a tavalyi év során több
alkalommal is ingyenesen elérhetővé tette általános- és középiskolásoknak szóló médiatárát és
könyveit, amelyet a Vodafone Magyarország hálózatán adatforgalom használata nélkül lehetett
igénybe venni.
A Vodafone és a Mozaik Kiadó emellett 2020 októberében bevezette a Digitális Oktatás
Csomagokat, amelyekkel az általános és középiskolás fiataloknak nyújtanak hozzáférést interaktív
oktatási tartalmakhoz és könyvekhez. A szolgáltatás az otthoni tanulást és a digitális készségek
fejlesztését kívánja segíteni. A piacon egyedülálló konstrukcióval a szülők már havonta egy ebéd
árának megfelelő összegért korlátlan hozzáférést kérhetnek gyermeküknek a Mozaik Kiadó
digitális oktatási platformjához, melyen több ezer digitális oktatási tartalom érhető el. A Vodafonenál 750 forintos havidíjjal elérhető Digitális Oktatás Csomag Alap mindamellett, hogy korlátlan
hozzáférést biztosít ehhez az oktatási felülethez, 1 szabadon választott digitális könyvet is
tartalmaz. A nagyobb csomagban, 2490 forintos havidíjért pedig 5 digitális könyv választható a
választott évfolyam oktatási kiadványai közül.
A Vodafone Alapítvány és a Mozaik Kiadó most azért fogott össze, hogy a digitális oktatási
tananyagok azokba a térségekbe is eljuthassanak, ahol nehezebben megoldható a digitális oktatás
és adott esetben az otthoni tanulás. Az együttműködés keretében a Vodafone Alapítvány Digitális
Iskola Programjában résztvevő közel 45, jellemzően kistérségi, hátrányos helyzetű gyermekeket
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oktató iskola összesen 1400 tanára igényelhet ingyenes hozzáférést a Mozaik Kiadó könyveihez
és oktatási szoftveréhez, a mozaBookhoz.

„A tavalyi évben a távoktatásra való átállás és az otthoni tanulás korábban nem tapasztalt kihívások
elé állította a pedagógusokat, a szülőket és a diákokat. Mindez még nagyobb nehézségeket
jelentett a kistérségekben működő iskolákban. A Vodafone Alapítvány és a Mozaik Kiadó nekik
szeretne segítséget nyújtani az ingyenes mozaBook hozzáféréssel, hiszen egyik legfontosabb
alapelvünk, hogy a minőségi oktatás minden gyereknek jár, ezt pedig minden tőlünk telhető
módon igyekszünk támogatni, segíteni. Bízom benne, hogy a Digitális Iskola Programban résztvevő
iskolák tanárai számára felajánlott kedvezmény segítséget jelent majd mind a tantermi, mind a
távoktatás során” – mondta el Flakstad Emőke, a Vodafone Magyarország Alapítvány főtitkára.
Az interaktív táblára és tanári számítógépre optimalizált mozaBook oktatási szoftver nagy előnye,
hogy egyaránt alkalmazható tantermi és otthoni környezetben. Tantermi környezetben a tanár
látványos, interaktív elemekkel és 3D-s jelenetekkel színesített prezentációkat mutathat be az
interaktív táblán, míg távoktatás esetén otthonról is megtervezheti az órákat és meg is tudja tartani
azokat a mozaBook segítségével. A rendszer digitális könyvei a nyomtatott oktatási kiadványok
szöveges és képi anyagát interaktívan használható 3D-modellekkel, videókkal, feladatokkal és
tematikus eszközökkel teszik érdekesebbé. A mozaBook-on túl a Vodafone Alapítvány és a Mozaik
Kiadó 5 szabadon választható digitális könyvet is biztosít az tanároknak. A kedvezménnyel több,
mint 13 000 rászoruló térségben élő diák tapasztalhatja meg a minőségi digitális oktatás kínálta
lehetőségeket.
„A tanárok és a diákok helyzete sajnos az idei tanévben sem lett könnyebb, hiszen sokukat

továbbra is kihívások elé állít a digitális oktatásban való hatékony részvétel. Nagyon fontos
kiemelni, hogy nem csupán az a kérdés mit tanítsunk, hanem legalább ilyen fontos az is, hogy
hogyan és milyen ismereteket közvetítünk a felnövekvő nemzedékek számára. Több mint 30 éves
fennállásunk óta elkötelezettek vagyunk a széles körben elérhető, innovatív, minőségi oktatás
mellett. Ezt az alapelvet tartottuk szem előtt a Vodafone Alapítvánnyal közösen kidolgozott
felajánlásunk esetében is, amellyel a Digitális Iskola Programban résztvevő kistérségi iskolák
pedagógusait és diákjait kívánjuk támogatni.” – mondta el Dr. Török Ildikó, a Mozaik Kiadó
üzletfejlesztésért felelős igazgatója.
A Vodafone Alapítvány és a Mozaik Kiadó kedvezménye 6 hónapon át, egészen a 2020/2021-es
tanév végéig vehető igénybe a Digitális Iskola Programban résztvevő tanárok számára.
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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
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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 45 millió ember számára teszi lehetővé a
mobilfizetésekhez és a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 21 országban működtetünk mobil és vezetékes
hálózatokat, és további 48 országban rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2020. szeptember 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 112 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-re 50%-kal csökkentjük az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, amely 2040-re nettó nulla lesz. 2025-ig villamos energiánk 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, megalakulása óta több mint 1,5 milliárd forint
támogatást nyújtott Magyarországon. Legfontosabb célja, 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!

A Mozaik Kiadóról
A Mozaik 1990-ben tankönyvkiadóként kezdte meg működését. Napjainkra a világ egyik legnagyobb digitális oktatási
tartalomfejlesztőjévé és szolgáltatójává́ vált. Informatikusok és pedagógusok alapították, amely az oktatás és
szoftverfejlesztés különleges egységét tette lehetővé́.
Ma már 110 országban, 40 különböző nyelven szolgáltat digitális oktatási tartalmakat pedagógusoknak és tanulóknak
támogatva ezzel az osztálytermi, az otthoni illetve a távoktatásos tanulási formákat egyaránt. A Mozaik technológiáját
és széleskörű digitális tartalmait használja számos európai, közel- és távol-keleti tankönyvkiadó és állam.
A Mozaik Kiadó fennállása óta az innováció elkötelezett híve. Új taneszközeinek kifejlesztése során nem csupán követi
a korszerű oktatás igényeit és irányvonalait, hanem arra törekszik, hogy maga teremtse meg azokat és lehetővé tegye
a minél szélesebb körű hozzáférést. További információ: www.mozaweb.hu
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