Budapest, 2017. május 16.

Mobilapp fejlesztés gyermekeknek a Vodafone és a KódGarázs
szervezésében
A Vodafone Magyarország a Technológiai Oktatásért Alapítvány KódGarázs programjával
együttműködve TelcoCamp elnevezéssel 2017. június 26. és 30. közt nyári tábort szervez 1214 év közötti, a telekommunikáció és informatika iránt érdeklődő gyermekek számára. A
Vodafone budapesti székházában tartandó 5 napos rendezvény célja, hogy élményalapú
foglalkozásokon keresztül ismertesse és szerettesse meg a gyermekekkel az applikáció
fejlesztést, inspirálja őket, hogy bátran merüljenek el az informatika világában, valamint
feltárja a lányok és fiúk számára a telekommunikációs iparágban rejlő karrierlehetőségek
sorát.
Az egész napos képzések során, amelyeket ezúttal nem tanárok, hanem szakemberek –
köztük a Vodafone önkéntesei – tartják, a gyermekek az AppInventor segítségével
fejleszthetnek saját applikációt, játékot androidos telefonjukon.
„Célunk az, hogy a gyermekek játékos formában sajátítsák el a fejlesztői szemléletet és a

rendszerezett gondolkodást, felkészítve őket ezáltal a jövő munkaerő-piaci elvárásaira. A
táborozók valódi problémákra dolgoznak ki valódi megoldásokat, összefüggéseket fedeznek
fel, s a kalandok során nem csupán informatikai ismereteik bővülnek, de számos más
készségük, képességük is jelentősen fejlődik.” – mondta Tóth Zsuzsanna, a Vodafone
Magyarország HR vezérigazgató-helyettese.
„A KódGarázs oktatási tematikája a 8-18 éves korú fiatalok fogékonysági jellemzőire épül.
Értjük és beszéljük a diákok nyelvét, tudjuk, mi ragadja meg a figyelmüket. Gondosan
ügyelünk az egyéni képességekre és ötletekre, a kreativitásra és a megvalósítás élményére.” –
mondta el Guzsaly Péter, a KódGarázs alapítója. “Nagyon örülünk, hogy idén nyáron már a
Vodafone-nal közösen is szervezhetünk tábort. A KódGarázs oktatási modell alappillére
ugyanis, hogy a technológiai szektor meghatározó cégeivel és a szakma szuperhőseivel

dolgozunk együtt a fiatalok oktatásában, így a gyermekek első kézből és élvezetes módon
sajátíthatják el az innovatív szemléletet és informatikai ismereteket.
A KódGarázs-Vodafone TelcoCamp-be bármely 12-14 év közötti gyermek jelentkezhet május
15. és 31. között a KódGarázs honlapján elérhető linken. Amennyiben a létszám meghaladja a
limitet, június elsején sorsolással választunk a jelentkezők közül.
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A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és további 49
partnerhálózattal rendelkezik, több mint 470 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 KódGarázsról
A KódGarázs élményalapú technológiai foglalkozásokat szervez 8-18 éves lányoknak és fiúknak. Kiscsoportos képzéseinken
igazi fejlesztőktől, az IT ágazat kiemelkedő szakembereitől tanulnak a diákok, akik olyan cégeknél dolgoznak, ahol az
innovációt nem követik, hanem alkotják. A KódGarázs újszerű oktatási tematikája a 8-18 éves korú fiatalok fogékonysági
jellemzőire épül, és gondosan ügyel az egyéni képességekre és ötletekre, a kreativitásra és a megvalósítás élményére.
www.kodgarazs.hu

