Budapest, 2021. március 24.

Ingyenesen elérhető a Da Vinci Media internetbiztonságról szóló sorozata
a Vodafone-nál
A vállalat díjazza a videósorozatot legkreatívabban felhasználó iskolát vagy
tanárt is
A Digitális Témahét 2021 kapcsán a Vodafone TV Filmtárában is ingyenesen hozzáférhető a Da Vinci
TV Keress rá! című sorozata, amelynek célja, hogy megismertesse a 6-12 éves gyerekeket a
biztonságos internethasználattal. A sorozattal összefüggésben a Da Vinci Media a témahét
keretében egy pályázatot is meghirdet, amelyre a videósorozat felhasználására épülő pedagógiai
projektet megvalósító általános iskolák és pedagógusok jelentkezését várják. A pályázathoz a
Vodafone Magyarország is csatlakozott: a sorozatot legkreatívabb módon felhasználó iskola vagy
pedagógus a Da Vinci Pizsamaparti osztálykirándulás mellett Vodafone hordozható WiFi hotspotot
és ehhez tartozó 1 éves ingyenes internethozzáférést nyer.
A Digitális Témahét a digitális pedagógia egyik legfontosabb hazai eseménye, melynek célja a digitális
pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A Da Vinci Media a Digitális
Témahét alkalmából közzéteszi BAFTA-jelölésű, saját gyártású sorozatát: a Keress rá! című sorozat 6-12 éves
gyermekeknek készült rövid, ugyanakkor rendkívül informatív, közérthető és szórakoztató epizódjai az
internetbiztonság kérdéskörét járják körbe. A Da Vinci Media kezdeményezéséhez a Vodafone Magyarország
is csatlakozott: az edukatív sorozat részei ingyenesen megtekinthetők a Vodafone TV Filmtárában három
összefűzött epizódban egészen szeptember 17-ig.
A Keress rá! sorozat a Da Vinci Kids ismeretterjesztő okosalkalmazásban is elérhető, mely a Digitális Témahét
2021 keretében 1 hónapig térítésmentesen elérhető minden érdeklődő számára.
A Digitális Témahét 2021 programhoz csatlakozó intézmények, pedagógusok számára idén is több pályázati
kategóriát hirdettek meg a szervezők. Egyik közülük a Da Vinci Media különdíj, melynek célja a Keress rá!
videó-sorozat iskolai felhasználása: pedagógiai projekteket vagy online oktatási jó gyakorlatokat várnak.
Minden pedagógus, aki pályázatot nyújt be 1 éves, a résztvevő osztályok pedig 3 hónapos Da Vinci Kids
oktatási app előfizetésben részesülnek. A Da Vinci pályázatához kapcsolódóan a Vodafone Magyarország
különdíjat is hirdet: a videósorozatot legkreatívabban felhasználó iskola vagy pedagógus Da Vinci
Pizsamaparti osztálykirándulást és a Vodafone által felajánlott hordozható WiFi hotspotot és hozzá tartozó
1 éves internethozzáférést nyer.
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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 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. december 31-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 118 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.
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