Budapest, 2017. október 27.

Digitális tábla átadásával folytatódik a Digitális Iskola Program
Reziben
A Vodafone Magyarország Digitális Iskola Programjának egyik kiemelt célja, hogy
felszámolja a digitális analfabetizmust és egyenlő esélyeket teremtsen a diákoknak a
digitális kompetenciák megszerzéséhez. Ennek érdekében a Vodafone Magyarország
továbbfejleszti a 2 éve megkezdett Digitális Iskola Programot, melyben a diákoknak és
tanároknak egyaránt fontos szerep jut. A második fázisban az eszközök felhasználási
területének szélesítése mellett, a tanárok és a diákok komplex módon történő segítése
érdekében bevonnak egyéb, a tanulásban és a tanításban jól használható eszközöket.
Ennek keretében most egy digitális táblát ajándékoztak a rezi iskola diákjainak.
2015-ben indult el a Vodafone jóvoltából a Digitális Iskola Program, azzal a céllal, hogy az
elmaradottabb térségekből származó, ezáltal korlátozott lehetőséggel rendelkező fiatalok
digitális ismereteit fejlessze. A Digitális Iskola Program, amelynek 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, az ország 24 iskolájában
mintegy 6500 gyerek oktatását és csaknem 700 pedagógus munkáját támogatja. A Program
keretein belül 10 hónap alatt a Vodafone Magyarország Alapítvány országszerte 1300 Vodafone
Tab SpeedLTE táblagépet osztott ki, emellett korlátlan használatot biztosít a digitális oktatáshoz
nélkülözhetetlen 3G adatforgalomhoz.
A Vodafone álláspontja szerint a technológia és az innováció adta élményeknek és
lehetőségeknek mindenki számára elérhetőnek kéne lennie. A segítségükkel növekedhet az
emberek átlagéletkora, javulhat az életminőség és a kommunikáció is. A Vodafone Gigabit
Magyarország víziójának része, hogy mindenki beléphet e digitális világba.
Ezt az
esélyegyenlőséget kívánja a Digitális Iskola Program megvalósítani. A digitális tudással együtt
azonban kulcsfontosságú, hogy az internetbiztonsággal is tisztában legyenek a tanárok és a
diákok – ezért a Digitális Iskola Programban kiemelt szerepe van a Safer Internet Program
oktatásainak is.
A Vodafone Alapítvány a korábbi sikerekre alapozva idén is folytatja a digitális analfabetizmus
felszámolását célzó programját. Ezúttal a Csány-Szendrey Általános Iskola Rezi
Tagintézményben adtak át egy interaktív táblát, amely újabb lépést jelent a digitális világ felé.

“A tabletek használata szerves részévé vált a mindennapos oktató nevelő munkánknak. A KIP-es
órák gyakori segítője, az egyéni képességfejlesztés egyik hatékony eszköze. Fejleszti a digitális
kompetenciákat, a szövegértést és az önálló tanulást. Lehetőséget biztosít arra, hogy kinyitva a
világot, minden gyermek jobban megismerhesse képességeit és ezáltal, mi pedagógusok is
segítségükre legyünk annak megtalálásában, hogy " ki, miben a legjobb" - mondta el Zubai
Etelka, a Csány-Szendrey Általános Iskola Rezi Tagintézményének vezetője.
A Digitális Iskola Program második fázisában a korábban kiosztott eszközök mind szélesebb körű
felhasználási lehetőségeit mutatja meg a Vodafone elsősorban a tanároknak, segítségül hívva a
modern technológia kínálta lehetőségeket. Az Alapítvány kidolgozott egy olyan motivációs
rendszert, melyben a már megkapott digitális eszközök sokoldalú használatára ösztönzi a
tanárokat és persze a diákokat is. A program keretein belül különböző témákban töltenek ki
kvízeket, készítenek pályamunkát – videókat, fényképeket – vagy játszanak az erre a célra
fejlesztett microsite-on. Az iskolák az összegyűjtött pontok függvényében további digitális
eszközökhöz juthatnak hozzá. Az eszközök ugyan fontosak, de természetesen nem elegendőek
a fejlődéshez. A Programban résztvevő iskolákra épp ezért kivétel nélkül jellemző az érdeklődés
és a nyitottság a digitális világ iránt, és a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű,
illetve sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása most a Vodafone Magyarország
Alapítványnak köszönhetően nem csupán egyszerűbb, de izgalmasabb is lehet. Az ajándékozott
eszközöket monitorozza is az Alapítvány, hiszen a megfelelő tudás birtoklásához visszajelzésre is
szükség van.
„Ma már a teljes digitalizáció világát éljük, egyre több technológiai fejlesztés áll az emberiség
rendelkezésére, melyek számos élményt és könnyebbséget adnak nekünk. A Vodafone és az
Alapítvány álláspontja szerint ezekhez az élményekhez mindenkinek joga van, sajnos számos
embernek mégsem adattak meg eddig. Ezért hoztuk létre a Digitális Iskola Programot, mely az
ország 24 iskolájában nyújt segítséget, mutat kaput a digitális világba, és remélhetőleg tényleges
segítséget is nyújt a gyerekeknek abban, hogy a munkaerőpiacon jobb lehetőségekkel
induljanak. A tanárok kulcsszerepe vitathatatlan, őket külön köszönet illeti emiatt” – mondta el
dr. Budai J. Gergő, a Vodafone Magyarország Vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazgatóhelyettese.
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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 523 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.

