
 

 

 

Budapest, 2016. május 13. 

 

Digitális iskolások voksoltak a Parlamentben 

 

A Vodafone Digitális Iskola Program keretében a vállalat 250 diákot látott vendégül egy 

egész napos budapesti kiránduláson. Az ország különböző, távoli pontjairól érkező 

gyermekek, akik közül sokan még soha nem jártak a fővárosban, először egy dunai hajós 

városnézésen vettek részt, majd ellátogattak a Parlamentbe, ahol egy rendhagyó szavazásra 

kérték fel őket a Vodafone önkéntesei. 

 

 

 

 

A  gyerekek  98 százaléka szavazott úgy, hogy nagyon szereti azokat az órákat, amelyeken a 

tanuláshoz igénybe veheti a digitális eszközöket. 97 százalékuk használ az iskolán kívül is 

mobiltelefont, tabletet, vagy laptopot. A diákok több mint fele el tudja képzelni az életét 

digitális eszközök nélkül, ugyanakkor szinte kivétel nélkül úgy szavaztak, hogy felnőtt 

korukban a munkájukhoz szükségük lesz a digitális technológia ismeretére és tudatos 



használatára.  

 

„Örülök, hogy a gyermekek ebben a játékos, a helyszín miatt mégis komoly formában 

megerősítették, hogy ők is fontosnak tartják a digitális eszközök használatát az ismereteik 

megszerzésében.” – mondta Marchhart Pál, a Vodafone Magyarország Vállalati 

kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese a szavazás eredményét értékelve.  

 

„A gyerekek már hetek óta a kirándulás lázában égnek, hisz a legtöbben . életükben először 

járnak Budapesten. Sokan még a szülőfalujukat sem hagyták el eddig.” mondta Törökné 

Csörsz Csilla, a  hencidai Csereerdő Általános Iskola tagintézményének vezetője. Mint 

elmondta, a gyerekek eddig csak a tankönyvekből ismerték a fővárost, s az elmúlt napokban 

a tabletek segítségével lelkesen nézegették a budapesti kirándulás helyszíneit.  

 

A Vodafone 2016 elején indította el a Vodafone Digitális Iskola Programot, amelynek célja a 

hátrányos helyzetű fiatalok digitális ismereteinek fejlesztése és a magyarországi oktatás 

digitális átalakításának ösztönzése. A Program keretében a vállalat összesen 1300 darab 

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, valamint finanszírozza a gyermekek és az érintett pedagógusok 

internetbiztonsági oktatását is. 

 

„Bízunk abban, hogy a Programban résztvevő iskolák diákjai motiváltabbá válnak a 

tanulásban, hosszabb távon pedig modern, élő, versenyképes tudást sajátíthatnak el.” – 

mondta Marchhart Pál. „Az anyagi támogatás mellett aktív szerepet vállalunk a program 

lebonyolításában is. A kollégáinkból álló Vodafone Önkéntes Közösség nem csupán a mai 

kirándulás egyik fő szervezője, de folyamatosan jelen van, segíti a gyermekeket és tanáraikat 

a Program más állomásain is.” 

 

A rendezvényen készült képeket ITT lehet megtekinteni. 
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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 461 millió 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 

https://picasaweb.google.com/vodafone70/6284154136442611057
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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! 

 

 
 

 

http://www.vodafone.hu/vodafonerol/vallalati-felelossegvallalas/vodafone-a-tarsadalomert
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