Budapest, 2016. január21.

Megérkezett a 77 tablet Hejőkeresztúrra és Bükkaranyosra a Vodafone
Digitális Iskola Program keretében
A Vodafone Magyarország a Vodafone Digitális Iskola Program keretében
csütörtökön 77 Vodafone Tab SpeedLTE táblagépet adott át a Hejőkeresztúri IV.
Béla Általános Iskola, illetve a Bükkaranyosi Általános Iskola tanulóinak. A
következő néhány hét során a vállalat országszerte 20 iskolába juttat majd el
összesen 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 Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola 230 tanulója nevében Kovácsné dr. Nagy
Emese igazgató, a Bükkaranyosi Általános Iskola 71 tanulója nevében pedig Váradi
Józsefné igazgató vette át a táblagépeket a rendezvényen, amelyen a diákok mellett
Demeterné Zeleni Enikő, Hejőkeresztúr polgármestere, Nagy Lajos, Bükkaranyos
alpolgármestere, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK)
képviseletében dr. László István, a Miskolci Tankerület igazgatója, és Bozsikné Víg
Marianna, a Tiszaújvárosi Tankerület igazgatója is részt vett.
„Tanulóink közel háromnegyede hátrányos helyzetű, minden tízedik gyermek állami
gondozott, 10 százalékuk pedig sajátos nevelési igényű. Büszkék vagyunk arra, hogy
mindezek ellenére az iskolánkban végzett gyermekek egytől-egyig továbbtanulnak, sőt,
70 százalékuk érettségit adó intézményben folytatja tanulmányait.” – mondta Kovácsné
dr. Nagy Emese, a Komplex Instrukciós Program (KIP) országos bázisintézménye, a
Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola igazgatója. „Kimagasló eredményeink leginkább
a Komplex Instrukciós Programnak köszönhetőek, amelyet immár 6. esztendeje támogat
a Vodafone Magyarország. Közös célunk az, hogy a gyermekek optimista
életszemléletű,toleráns, az új iránt fogékony, de a hagyományokat is ápoló, szilárd és
magabiztos tudással rendelkező felnőttekké váljanak, s ebben segít a Vodafone Digitális
Iskola Program is.”- tette hozzá.
Váradi Józsefné, a Bükkaranyosi Általános Iskola igazgatója beszédében kiemelte, hogy
a táblagépek segítségével a bükkaranyosi gyermekek a korábbinál jóval nagyobb

jártasságra tehetnek szert a digitális eszközök és kommunikáció terén, így nagyobb
esélyekkel indulhatnak a munkaerőpiacon. „Egy vidéki iskolának a 21. század elején igen
sok kihívással kell megküzdenie”- mondta az igazgatónő. „Az egyik legfájóbb köztük a
diákok számának folyamatos csökkenése. A szülők jó része igyekszik ugyanis olyan
iskolába járatni a gyermeket, amely korszerű tudást biztosít számára, és sokan úgy
gondolják, hogy egy nagyobb városban mindez könnyebben megtalálható. A KIP
Program és a tabletek segítségével azonban immár Bükkaranyoson is elérhetővé vált a
magas színvonalú digitális oktatás, így a régi szellemiséget megtartva, aztúj
módszerekkel, valamint a technika vívmányaival fűszerezve még szélesebb tudást
biztosíthatunk a gyermekeknek.”
A Vodafone által elindított Vodafone Digitális Iskola Program20 iskolában mintegy 4700
gyerek oktatását és több mint 500 pedagógus munkáját támogatja. A program
megvalósításában az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KLIK), valamint a Komplex Instrukciós Programot (KIP)
Magyarországon működtető Hejőkeresztúri Iskolásokért Alapítvány is részt vesz.
Avállalat2016első hónapjaiban1200 darab Vodafone Tab SpeedLTE táblagépet oszt ki a
résztvevő iskolák között, díjmentesen biztosítja az eszközök oktatási célú használatához
szükséges havi 3 GB adatforgalmi keretet, valamint finanszírozza a gyermekek és az
érintett pedagógusok internetbiztonsági oktatását is.
„Vállalatunk a programmal elsősorban a hazai közoktatási rendszer fejlesztéséhez, illetve
az infokommunikációs eszközök oktatási célú felhasználásának elterjesztéséhez kíván
hozzájárulni.A Program több ezer hátrányos helyzetű gyermek életét változtathatja meg,
hiszen a korszerű ismeretek fejlesztésével jelentősen növeli versenyképességüket a
munkaerőpiacon, hozzájárulva a digitális esélyegyenlőség megteremtéséhez.” – mondta
Major Péter, a Vodafone Magyarország Ügyfélszolgálati Igazgatója.
A tanulók és a pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése mellett ugyanakkora
tanulmányi eredmények javulásais fontos elvárás. A Komplex Instrukciós Program (KIP)
módszert jelenleg 12 iskolában – köztük a Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskolában, és
a Bükkaranyosi Általános Iskolában is – alkalmazzák, ám a Vodafone Digitális Iskola
Program keretében további nyolc magyarországi oktatási intézménybenis bevezetésre
kerül. A pedagógusok képzését szintén a Vodafone Magyarország Alapítvány
finanszírozza. A KIP célja, hogy a tanárok egy olyan, csoportmunka-szervezésen alapuló
oktatási módszert sajátítsanak el, amely nem csupán a tudásszint emelkedését, de
folyamatos sikerélményt is biztosít a gyermekek számára. A Stanford Egyetem által
kifejlesztett módszert Magyarországon 2001-ben vezette be a hejőkeresztúri iskola, és a
program országos elterjesztését immár hatodik éve támogatja a Vodafone Magyarország
Alapítvány.
A rendezvényen készült fotókat ITT tekintheti meg.
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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.

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

Fekete Borbála Általános Iskola Csere-Erdő Tagiskolája, Hencida
Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Tiszafüred
Budai Városkapu Iskola, Vasas-Somogy-Hird Általános Iskola tagintézmény, Pécs
Budai Városkapu Iskola, Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Pécs
20. Csány-Szendrey Általános Iskola Rezi Tagintézménye
16.
17.
18.
19.

A Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskoláról
Az 1965-ben alapított iskolában a tanítási munka jelenleg tizenkét osztályteremben, két számítástechnikai
szaktanteremben, egy nyelvi laborban, egy kiscsoportos foglalkozást lehetővé tevő tanteremben és a
könyvtárban folyik.A gyerekek 2010-től kulturált körülmények között az iskolában étkezhetnek az erre a célra
kialakított új ebédlőben.2010-ben a hejőkeresztúri önkormányzat új játszóteret adott át a gyerekeknek.Az iskola
2013-tól a KLIK Tiszaújvárosi Tankerület intézménye.Az iskola tanulói létszáma már évek óta 210 körül mozog.
A tanulók 70%-a hátrányos helyzetű, 10%-a állami gondozott és 10%-a sajátos nevelési igényű. A tanulók 68%-a
bejáró. Az intézmény a jobb teljesítmény eléréséért integrációs nevelést-oktatást folytat. Az iskola feladatának
tekinti a tanulók iskolai sikerhez juttatását, célja, hogy az életben boldogulni tudó, sikeres diákokat bocsásson ki
a falak közül. A hejőkeresztúri iskola 2000-ben a Stanford Egyetemen kifejlesztett ún. Complex Instruction
tanítási módszert magyar körülményekhez igazította, majd Komplex Instrukciós Program néven disszemináció
útján azóta is ajánlja az érdeklődők számára

A Bükkaranyosi Általános Iskoláról
A Bükkaranyosi Általános Iskolába járó gyermekek diákéveit meghatározóvá teszi az 1962-ben épült iskola
szellemisége. Az oktatási intézmény mindig is híres volt a kiváló közösségi életről, tanár ésdiák szívesen és nagy
örömmel tölti ittnapjait. A jó hangulathoz hozzájárulnak a körzeti, megyei versenyeken való sikeres
megmérettetések, valamint a bő választékot kínáló szabadidős programok. Az iskola legfőbb célkitűzése, hogy a
szülőkkel együttműködve, és a gyermekek érdekeit maximálisan figyelembe véve felkészítsea diákokat
tanulmányaik folytatására. Mindebben komoly segítséget jelent a Komplex Instrukciós Program, amelyhez 2011ben csatlakozott a bükkaranyosi iskola. A régi szellemiséget megtartva, az új módszerrel fűszerezve a
pedagógusok nemcsak tanítani, de nevelni is igyekeznek tanulóikat.

