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Digitális oktatást támogatja a Vodafone és a Mozaik Kiadó közös szolgáltatása
A Vodafone Magyarország egy újabb partnermegállapodás keretében szeretné támogatni a hazai
digitális oktatás fejlődését. A Mozaik Kiadóval közösen új szolgáltatást vezet be a szolgáltató 2020.
október 20-tól. A piacon egyedülálló konstrukcióval a Vodafone célja, hogy segítse az általános és
középiskolás fiatalok élményszerű oktatási tartalmakhoz való hozzáférésének lehetőségét és digitális
készségeinek fejlesztését. Az együttműködés révén akár 300 ezer diákhoz juthat el a minőségi otthoni
digitális oktatás.
A Vodafone Magyarország stratégiájának része, hogy külső tartalomszolgáltatókkal kötött együttműködések
segítségével az országban korábban nem ismert szolgáltatásokat kínáljon ügyfelei számára. Ennek részeként
újabb mérföldkőhöz érkezett a szolgáltató, hiszen az audiovizuális tartalomszolgáltatók mellett most az oktatás
területén is együttműködési megállapodást kötött. A Vodafone Magyarország és a Mozaik Kiadó célja közös: a
társadalmi egyenlőtlenségek kiküszöbölése érdekében a következő nemzedék minőségi oktatási tartalomhoz
való hozzáférésének biztosítása és digitális készségeinek fejlesztése. Az új Digitális Oktatás Csomagok részeként
korlátlanul hozzáférhető a Mozaik Kiadó digitális oktatási platformja a mozaWeb, mely több mint 1200 interaktív
háromdimenziós jelenettel, 1200 videóval, 120 tantárgyspecifikus applikációval és játékkal, 780 hanganyaggal,
5300 képpel, illetve számos teszttel és feladatsorral segíti a digitális térben történő oktatást és tanulást. Ezeken
felül a csomagok digitális tartalmakat is tartalmaznak (1 vagy 5 választható kiadvány), melyek az interaktív
tartalmakkal kiegészülve segítséget nyújtanak a tananyag könnyebb feldolgozásához, valamint a megszerzett
ismeretek elmélyítéséhez és gyakorlásához.

„A minőségi oktatás minden gyermeknek jár. Ezen alapgondolat mentén, a koronavírus miatt kialakult helyzetre
válaszul tettük adatforgalom használata nélkül elérhetővé a Mozaik Kiadó digitális oktatási tartalmait még
tavasszal. Ezt tartottuk továbbá szem előtt a két új Digitális Oktatás Csomag kialakításakor is, hiszen ezek
segítségével havonta akár egy ebéd áráért számtalan minőségi, izgalmas digitális oktatási tartalmat
biztosíthatunk ügyfeleink számára.” – mondta el Révész Balázs a Vodafone Magyarország Zrt. lakossági
szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese. Az új oktatási csomagok egyik előnye, hogy hűségidő nélkül
rendelhetők, így akár 1 hónapra is igénybe vehető a szolgáltatás, témazárókra készülve, vagy akár az év végi
osztályzat javításához is. .

“Az oktatás a világon mindenütt hatalmas kihívás előtt áll. Ma már nem csak az a kérdés, hogy mit tanítsunk.
Legalább ilyen fontos az is, hogyan és milyen formában közvetítsük az ismereteket a felnövekvő nemzedékek
számára. 30 éves fennállásunk óta elkötelezettek vagyunk a széles körben elérhető, innovatív, minőségi oktatás
mellett. Tavasszal több százezer magyar tanulónak biztosítottuk ingyenesen a digitális tartalmainkat és a bevált,
rendkívül népszerű tankönyveinket. A Vodafone-nak köszönhetően a szolgáltató ügyfelei ezen tartalmakat
ráadásul ingyenes adatforgalom mellett érhették el a tavaszi időszakban. Most új formában és kedvezményes
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csomagokkal közösen próbáljuk támogatni azokat, akik segítséget szeretnének kapni a tananyagok könnyebb
és élményszerűbb feldolgozásához.” – fogalmazott Dr. Török Ildikó, a kiadó üzletfejlesztésért felelős igazgatója.
A 750 forintos havidíjjal elérhető Digitális Oktatás Csomag Alap korlátlan hozzáférést biztosít a Mozaik Kiadó
felhőalapú, integrált oktatási rendszeréhez, és 1 szabadon választott digitális tananyagot is tartalmaz.
A 2490 forintos havidíjért elérhető Digitális Oktatás Csomag Extra szintén korlátlan hozzáférést biztosít a
mozaWeb tananyagaihoz, ugyanakkor itt a diákok számára már 5 digitális tananyagot választhatnak az adott
évfolyam kiadványai közül. A tananyagok interaktív környezettel segítik az élményszerűbb, gyorsabb és
maradandóbb tanulást, olyan szülőknek és gyermekeiknek ajánlott, akik szeretnék érdekesebbé tenni az otthoni
tanulást.
A szolgáltatás bármely havi díjas Vodafone lakossági mobil szolgáltatás csomaghoz aktiválható a MyVodafone
applikációban, online vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül, új előfizetéssel webshopunkban és
üzletekben is igényelhetik az ügyfelek. A szolgáltatást a szülő is megrendelheti, a tanulónak nem kell
rendelkezni Vodafone előfizetéssel.
A szolgáltatásról további tájékoztatás a www.vodafone.hu/digitalisoktatas linken érhető el.
További információk:
Dénes Attila
Vodafone Magyarország
+36 70 336 8306
sajto@vodafone.com
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A Vodafone-ról
A Vodafone vezető technológiai és telekommunikációs vállalatként összekapcsolja a társadalmat és digitális jövőt épít mindenki
számára.
A Vodafone két skálájú és differenciált regionális platformokra koncentrál Európában és Afrikában. 22 országban működtetünk mobil
és vezetékes hálózatokat, és további 48 országban rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2020. június 30-i állapot szerint több mint 300
millió mobil ügyfelünk van, köztük Európában több mint 27 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő ügyfél, valamint 22
millió TV ügyfél.
Összekötünk egy jobb jövő érdekében. Optimisták vagyunk abban a tekintetben, hogy a technológia és az összekapcsolhatóság miként
javíthatja a jövőt és teheti jobbá az emberek életét. Vállalatunk révén olyan digitális társadalmat építünk, amely elősegíti a társadalmigazdasági fejlődést, mindenkit magában foglal, és nem terheli a bolygónkat. Elkötelezettek vagyunk, hogy jobbá tegyük egy milliárd
ember életét és felére csökkentsük környezeti hatásunkat 2025-re.
További információ: www.vodafone.com
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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