
 

 

 

 

 

Budapest, 2016. május 4. 

 

Milliók életét változtathatja meg a Vodafone Instant Schools Programja 

 

A Vodafone és a Vodafone Alapítvány bejelentette eddigi legátfogóbb humanitárius 

programja, az Instant Schools for Africa elindítását. A projekt 2016 őszétől kongói, ghánai, 

kenyai, lesothoi, mozambiki és tanzániai fiatalok milliói számára biztosít majd ingyenes 

hozzáférést az egyik piacvezető non-profit oktatás-technológiai szolgáltatóval, a "Learning 

Equality"-vel közösen kifejlesztett internetes tananyagokhoz. 

 

Az UNESCO 2013. évi felmérése szerint világszerte 59 millió gyermek él, akinek nem adatott meg a 

tanulás lehetősége. Több mint 50 százalékuk Afrikában, a Szaharától délre fekvő területeken lakik. 

Ugyanakkor még az iskolákba eljutó gyermekek minőségi oktatása is komoly akadályokba ütközik, 

miután az afrikai iskolák többsége nem engedheti meg magának, hogy beszerezze a hagyományos 

tanszereket és iskolai felszereléseket (füzeteket, kézikönyveket, vizsgadolgozatokat, feladatlapokat 

stb.).  

 

A tavaly márciusban bejelentett Instant Classroom program folytatásaként és kiterjesztéseként 

indított Instant Schools for Africa projekt keretében a Vodafone Alapítvány digitális tananyagokkal, 

tabletekkel, laptopokkal és vetítőkkel látja el a nélkülöző afrikai általános- és középiskolákat, 

biztosítva a diákok számára, hogy a fejlett országokéhoz hasonló minőségű és mélységű oktatásban 

részesülhessenek. A térítésmentesen elérhető tananyagok ugyanakkor olyan speciálisan 

kidolgozott elemeket is tartalmaznak, amelyek a hagyományos oktatásból eddig kimaradt 

gyermekek számára is megkönnyítik az anyagok elsajátítását.  

 

A Vodafone Alapítvány Instant Schools for Africa programja 2016 végéig mintegy 62 ezer 

gyermeknek és fiatalnak biztosít lehetőséget új készségek és ismeretek elsajátítására és ezáltal – 

talán – egy teljesebb életre. A vállalat tervei szerint a programban résztvevők száma 2020-ig akár 3 

millióra is emelkedhet. 

 

Hazánkban a Vodafone Magyarország Alapítvány 2016 elején indította el a Vodafone Digitális Iskola 

Programot hasonló céllal, a hátrányos helyzetű fiatalok digitális ismereteinek fejlesztése, és a 

magyarországi oktatás digitális átalakításának ösztönzése érdekében. A vállalat összesen 1300 

darab Vodafone Tab Speed LTE táblagépet osztott ki országszerte 25 iskolában 6424 diák és 690 

pedagógus számára, és díjmentesen biztosítja az eszközök oktatási célú használatához szükséges 

havi 3 GB adatforgalmi keretet is. A programnak részeként május végéig befejeződik az érintett 
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pedagógusok átfogó internetbiztonsági oktatása, és a tervek szerint a szeptemberben kezdődő 

félévben a programban részt vevő gyermekekhez is eljutnak az oktatást végző Vodafone 

önkéntesek. 

 

A Vodafone Alapítvány "Instant Classroom" programjáról készült képek itt tölthetők le: 
https://www.flickr.com/photos/vodafonegroup/sets/72157651020754482/ 

 

Az alábbi linken az "Instant Classroom" felállításáról szóló rövid film látható: 

https://www.youtube.com/watch?v=DVnoXyBsJI8&feature=youtu.be 

 

További információ: 
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Vodafone Magyarország   TKP Consulting 
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A Vodafone-ról 

A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és további 

57 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 461millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone teljes körű mobil 

telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt. 
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. 

 

A Vodafone Magyarország Alapítványról 

A Vodafone — globális felelősségvállalási politikájának részeként — 28 országban hozta létre helyi alapítványát, 

felismerve, hogy az adott társadalmak igényét nem központilag irányított, hanem helyi szinten szervezett társadalmi 

befektetési programokkal lehet leginkább kielégíteni. A Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg 

működését, s megalakulása óta több mint 1,4 milliárd forint támogatást osztott ki civil partnerei között. Az adományozáson 

túl egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a mobiltechnológiára épülő társadalmi befektetési programokra, amelyeket a 

Vodafone Magyarország Zrt. és a Vodafone Magyarország Alapítvány a Vodafone Operációs Központ Magyarország Zrt.-vel 

közösen szervez. A Vodafone Magyarország Alapítvány elkötelezett az esélyegyenlőség és a civil szféra fejlesztése mellett. 

Tevékenysége három fő területre összpontosít: mobiltechnológia a jó ügyek szolgálatában, közösségi programok 

támogatása, és a hátrányos helyzetűek oktatása. 

 

Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok fejleményeiről és a kapcsolódó 

eseményekről a Vállalati Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon! 

 

A Learning Equality-ről 

A "Learning Equality" elkötelezetten harcol azért, hogy minden ember minőségi oktatásban részesülhessen. A vállalat 

támogatja a nyitott, bárki számára elérhető oktatási erőforrások létrehozását, valamint elősegíti ezek elterjedését 

világszerte. Kifejlesztették a "KA Lite" elnevezésű nyilvános platformot, amelynek segítségével a Khan Akadémia videói és 

gyakorlatai megtekinthetőek akkor is, ha nem áll rendelkezésre internetes hozzáférés. A diákok akár a tantermekből, akár 

otthonról is csatlakozhatnak a szerverhez laptoppal, tablettel vagy asztali géppel egyaránt. A "KA Lite"-ot már több mint 

160 országban használja mintegy 2.1 millió gyermek és fiatal, vidéki iskolák, árvaházak, közösségi centrumok, 

menekülttáborok, börtönök és otthonok lakói. 
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