Budapest, 2016. január 28.

229 táblagép átadásával folytatódik a Vodafone Digitális Iskola Program
A Vodafone Digitális Iskola Program keretében csütörtökön összesen 229 Vodafone
Tab Speed LTE táblagép érkezett a nagykátai, tápióbicskei, szentmártonkátai és
galgamácsai általános iskolák számára. A következő néhány hét során a vállalat
országszerte 20 iskolába juttat majd el 1200 darab táblagépet, díjmentesen biztosítja
az eszközök oktatási célú használatához szükséges havi 3 GB adatforgalmi keretet,
valamint finanszírozza a gyermekek és az érintett pedagógusok internetbiztonsági
oktatását.

„A 21. századi iskolákban egyre fontosabb szerephez jutnak az infokommunikációs eszközök,
illetve a biztonságos internet használat elsajátítása. Bár mára sok gyermek akár otthon is
hozzáfér a világhálóhoz, többségük mégsem képes arra, hogy a tanulás során éljen az internet
által biztosított lehetőségekkel. Nehéz ugyanis célirányosan válogatni az elképesztő méretű
információhalmazból, s még nehezebb megfelelően rendszerezni az ismereteket.”– mondta
Simonné Bozsik Anikó, a szentmártonkátai Székely József Református Általános Iskola
igazgatónője. „Hiszek abban, hogy a Program segítségével nem csupán a helyes használatra

taníthatjuk meg a gyermekeket, de jelentősen megnő a motiváció is, hiszen digitális
eszközökkel a tanulás egyben élménnyé is válik.”- tette hozzá.
„A gyermekek lelkesedése és aktivitása jelentősen nő, ha az órai munka során a tankönyvek és
munkafüzetek mellett táblagépeket is használunk. Nem csoda, hisz velünk ellentétben ők
már beleszülettek a technológia világába, így magabiztosan mozognak a digitális közegben.
Pedagógusi hivatásom eddigi legkomolyabb és egyben legizgalmasabb kihívása a
természettudományok hagyományos oktatásának ötvözése a modern eszközök
használatával. Köszönjük a Vodafone-nak a lehetőséget, hogy a tabletek segítségével még
szélesebb és színesebb tudást biztosíthatunk tanulóink számára!” – mondta Kovács Zsolt, a
Galgamácsai Fekete István Általános Iskola igazgatója.
A Vodafone által elindított, az ország 20 iskolájában mintegy 4700 gyerek oktatását és több
mint 500 pedagógus munkáját támogató Vodafone Digitális Iskola Program legfőbb célja a
hátrányos helyzetű fiatalok digitális ismereteinek fejlesztése, és a magyarországi oktatás
digitális átalakításának ösztönzése. A Program megvalósításában az Emberi Erőforrások

Minisztériuma (EMMI), a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK), a Komplex
Instrukciós Programot (KIP) Magyarországon működtető Hejőkeresztúri Iskolásokért
Alapítvány, illetve szakmai partnerként az Együttható Egyesület is szerepet vállalt.
A Programban résztvevő iskolák közös jellemzője a rendkívüli nyitottság és a befogadó
szellem, így nem véletlen, hogy a tanulók között igen nagy arányban találhatunk hátrányos
helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve sajátos nevelési igényű gyermekeket. A
tanulók és a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése mellett az eltérő igényű és
eltérő szociális háttérrel rendelkező gyerekek együttnevelése, illetve a tanulmányi
eredmények javulása is fontos cél, ebben nyújt segítséget a Stanford Egyetem által
kifejlesztett Komplex Instrukciós Program. A Program célja, hogy a tanárok egy olyan,
csoportmunka-szervezésen alapuló oktatási módszert sajátítsanak el, amely nem csupán a
tudásszint emelkedését, de a folyamatos sikerélményt is biztosítja a gyermekek számára. A
KIP módszert jelenleg 12 iskolában – köztük a nagykátai Mátray Gábor Általános Iskolában, a
Tápióbicskei Földváry Károly Általános Iskolában, a szentmártonkátai Székely József
Református Általános Iskolában illetve a Galgamácsai Fekete István Általános Iskolában is –
alkalmazzák, ám a Vodafone Digitális Iskola Program keretében további nyolc magyarországi
oktatási intézményben is bevezetésre kerül. A pedagógusok képzését szintén a Vodafone
Magyarország Alapítvány finanszírozza.

„Iskolánkba számos hátrányos helyzetű, rossz szociális körülmények között élő, illetve
beilleszkedési és tanulási nehézséggel küzdő gyermek jár. Az utóbbi években egyre
nehezebbé vált gondoskodni a gyermekek integrációjáról, így a korábbi módszerek már nem
voltak célra vezetőek. Rádöbbentünk arra, hogy módszertani megújulásra, és modern
eszközökre van szükségünk ahhoz, hogy megvalósíthassuk nevelési-oktatási célkitűzéseinket.
Elsősorban ez az oka annak, hogy csatlakoztunk a KIP programhoz, és ezért örülünk, hogy a
Vodafone jóvoltából iskolánkban megteremtődtek a minőségi digitális oktatás feltételei. –
mondta Juhász Árpádné, a Tápióbicskei Földváry Károly Általános Iskola igazgatónője.
„Diákjaink nagy részének szociokulturális helyzete nem teszi lehetővé az otthoni tanulást,
a tanulási problémával küzdő gyermekek számára pedig egyszerre több oldalról, más-más
formában kell eljuttatnunk az információt. A hagyományos osztálymunka minderre sajnos
nem alkalmas. Olyan módszert szerettünk volna alkalmazni, amelynek segítségével a diákok a
tananyag nagy részét már az iskolában elsajátítják, és ami elősegíti a különböző képességű
tanulók együttműködését. A KIP módszer és az iskolánknak adományozott táblagépek
mostantól mindezt lehetővé teszik számunkra.” – mondta Kármánné Deák Ágnes, a nagykátai
Mátray Gábor Általános Iskola igazgatója.
„Vállalatunk törekszik arra, hogy a Vodafone Digitális Iskola Program segítségével olyan tudást

és eszközöket biztosítson, amelyek élménnyé teszik a tanulást. Az anyagi támogatás mellett
aktív szerepet vállalunk a Program lebonyolításában is, a kollégáinkból álló Vodafone
Önkéntes Közösség munkájának bevonásával. Hiszünk abban, hogy hosszabb távon a
kompetenciamérések segítségével egyértelműen láthatóvá válik majd a Program pozitív
hatása” – mondta Suba János, a Vodafone Magyarország Vállalati kommunikációs igazgatója.
A nagykátai Mátray Gábor Általános Iskola 367 tanulója nevében Kármánné Deák Ágnes
igazgató, a Tápióbicskei Földváry Károly Általános Iskola 224 tanulója nevében Juhász

Árpádné igazgató, a szentmártonkátai Székely József Református Általános Iskola 169
tanulója nevében Simonné Bozsik Anikó, míg a Galgamácsai Fekete István Általános Iskola
106 tanulója nevében Kovács Zsolt igazgató vette át a táblagépeket a rendezvényen. Az
eseményen a diákok mellett Dorner Gábor, Nagykáta polgármestere, Kanyó Sándor,
Tápióbicske polgármestere, Fodor Zoltán, Szentmártonkáta polgármestere, illetve Ecker
Tamás, Galgamácsa polgármestere is részt vett.
A rendezvényen készült fotókat ITT tekintheti meg.
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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 454 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 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 1,2milliárd 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 Komplex Instrukciós Programról
A Komplex Instrukciós Program (KIP) arra hivatott, hogy elterjesszen egy, a heterogén tanulói csoportok nevelésére kiválóan
alkalmas oktatási módszert, amelyben a kognitív képességek fejlesztés mellett nagy hangsúlyt kap a tanulók viselkedésének
a formálása, a szocializáció is. A módszer egyaránt alkalmas a tanulásban lemaradt, az alulteljesítő, a megfelelő ütemben
haladó és a tehetséges gyerekek együttnevelésére. A KIP lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka
szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog. A
program lehetőséget nyújt a tanulói csoporton belül a kimagaslóan tehetséges, az alulteljesítő és a tanulásban lemaradt
gyerekek sikeres együttnevelésére.

Az Együttható Egyesületről
A közhasznú egyesület immár 5 éve végez ifjúságsegítést a 10-30 év közötti korosztály megszólításával. Programjaik
oktatást kiegészítő, kompetenciafejlesztést célzó egyéni és csoportfoglalkozások, többek között a biztonságos internet
használat területén. 2010-ben indított „Surf Safe” című programjuk a biztonságos internet használati szokások kialakítását
célozza. A részt vevő fiatalok az interaktív, személyiség- és készségfejlesztést is magában foglaló gyakorlatok, valamint a
közös tanulás során olyan tapasztalatokat szereznek, amelyek segítségével hatékonyan kerülhetik el az olyan internetes
veszélyforrásokat, mint a zaklatás, kéretlen vírus levelek, vagy a személyes adatok eltulajdonítása.

A Mátray Gábor Általános Iskoláról
Az intézményt 1959-ben alapították. Kezdetben a Vásártéri, majd később a 2. sz. Általános Iskola nevet viselte, végül 1989.

március 14-én vette fel a nagykátai születésű zeneszerző, zenepedagógus, zenetörténész és könyvtáros, Mátray Gábor nevét.
2013. január 1-től a Mátray Gábor Általános Iskola állami fenntartásba került, így – mint a település egyedüli állami általános
iskolája –, rá hárul a nagykátai lakosú tanulók kötelező ellátása. Az intézményben jelenleg 36 pedagógus oktat 367 diákot.

A Galgamácsai Fekete István Általános Iskoláról
Galgamácsán már az 1600-as évek végén működött iskola, melyet az egyház tartott fent. Kezdetben csupán egy
tanteremben, 1937-től azonban már négy tanteremben folyt az oktatás. 1977-ben adták át az új szárnyat, így mára 11
tantermesre bővült az iskola, amely 2011 szeptemberében vette fel Fekete István nevét. A pedagógusok száma jelenleg 13,
a diákoké 106 fő.

A Székely József Református Általános Iskoláról
Az iskola, amely az építtető lelkipásztorról kapta nevét 1998-ban, csupán egyetlen osztállyal kezdte meg működését.
Jelenleg 169 diákot – évfolyamonként egy osztályt – oktat 19 pedagógus. A több mint 100 éves épület folyamatos
beruházások során nyerte el jelenlegi formáját. Az iskola alapelve a keresztény értékrenden alapuló oktatás, kiemelt nevelési
területe az erkölcsi nevelés. A pedagógusok célja a tanulók általános műveltségének megalapozása, illetve a képességüknek
megfelelő, mindennapokban jól használható tudás biztosítása.

A Tápióbicskei Földváry Károly Általános Iskoláról
Az iskolát 1902-ben építették. 1988-ban új épületrésszel bővült, majd a rendszerváltást követően sor került a tornacsarnok
építésére és a tetőtér beépítésre is. Az intézmény 1988 óta viseli Földváry Károly, a tápióbicskei ütközet hősének nevét.
Jelenleg 35 pedagógus oktat 208 gyermeket az intézményben.

1. sz. melléklet
A Vodafone Tab Speed LTE táblagép
Vodafone legújabb sajátmárkás, 4G-képes készüléke, az ideálisan kényelmes használathoz alkalmazkodó 8 inches, WXGA
képernyővel és 5.1-es AndroidLollipop operációs rendszerrel. A táblagép 4-magos processzorral (MSM 8909, quad-core 1.3GHz
CPU) rendelkezik, szabadon felhasználható belső memóriája 11GB, amely MicroSD kártyával 64GB-vel bővíthető. A tablet
akkumulátora 4000 mAh-s, ami lehetővé teszi, hogy akár egy teljes tanítási napon át használatban legyen.

2. sz. melléklet
A Vodafone Digitális Iskola Programban résztvevő iskolák listája
1. Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Fábiánsebestyén
2. Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, Csongrád
3. Kisteleki Általános Iskola, Kistelek
4. Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola Pallavicini Sándor Általános Iskolája, Sándorfalva
5. Móra Ferenc Általános Iskola, Szakképző Iskola és Kollégium, Mórahalom
6. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola, Hódmezővásárhely
7. Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Makó
8. Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Pitvaros
9. Budapest VI. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Budapest
10. Galgamácsai Fekete István Általános Iskola, Galgamácsa
11. Székely József Ref. Általános Iskola, Szentmártonkáta
12. Mátray Gábor Általános Iskola, Nagykáta
13. Tápióbicskei Földváry Károly Általános Iskola, Tápióbicske
14. Bükkaranyosi Általános Iskola, Bükkaranyos
15. Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola, Hejőkeresztúr
16. Fekete Borbála Általános Iskola Csere-Erdő Tagiskolája, Hencida
17. Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Tiszafüred
18. Budai Városkapu Iskola, Vasas-Somogy-Hird Általános Iskola tagintézmény, Pécs
19. Budai Városkapu Iskola, Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pécs
20. Csány-Szendrey Általános Iskola Rezi Tagintézménye

