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Gyerekeknek szóló online képzés indul hamarosan a biztonságos 

internethasználatról 

A biztonságos internet világnapja alkalmából jelentette be a hírt a Vodafone 

Alapítvány 

A pedagógusok digitális kompetenciáit, majd a szülők digitális neveléssel kapcsolatos készségeit 

fejlesztő e-learning képzések után gyerekeknek szóló, a biztonságos internethasználatra 

edukáló e-learning kurzust indít hamarosan a Vodafone Magyarország Alapítvány. Az új e-

learning képzést a biztonságos internet világnapja alkalmából jelentette be az Alapítvány: a 

hamarosan induló online kurzussal céljuk, hogy digitális szakértők és pszichológusok 

segítségével népszerűsítsék a digitális eszközök és az internet tudatos, fejlesztő és edukatív 

hatással bíró, ugyanakkor biztonságos használatát. A képzés aktualitását adja a világjárvány 

miatt jelentősen megnövekedett internethasználat is, amely a gyermekek, fiatalok körében 

fokozottan jellemző. 

 

Minden nap több, mint 175.000 gyerek megy fel az internetre életében először1. De vajon tisztában 

vannak-e, hogy milyen lehetőségekkel élhetnek és milyen veszélyek leselkednek rájuk az online térben? 

A Vodafone Alapítvány hamarosan induló internetbiztonsági kurzusa természetesen nemcsak a 

veszélyeket mutatja be, hanem digitális szakértők, gyermekpszichológusok bevonásával megoldást is 

kínál azokra: a gyerekek megismerhetik a közösségi média felelős használatát, a megfelelő adatvédelmi 

beállításokat, a tudatos internethasználatot. A különböző, biztonságos internethasználattal kapcsolatos 

témák három korcsoportra bontva lesznek elérhetők. 

 

Az elmúlt években számos kezdeményezés, program célozta meg a gyermekek biztonságos 

internethasználattal kapcsolatos edukációját, ugyanakkor a Vodafone Alapítvány hamarosan induló e-

learning képzése a jelenlegi, járvány miatt előállt helyzetre is reflektál. A távoktatás miatt ugyanis az 

internet és a digitális világ még fontosabb részévé vált a gyerekek és szülők életének, aminek 

következtében a gyerekek még több időt töltenek a világhálón, és ez a szülőket is sokszor 

megpróbáltatás elé állíthatja. Jól mutatja ezt az Európai Bizottság kutatása2 is, amelyből kiderült, hogy a 

megkérdezett fiatalok több, mint fele a lezárások előtti időszakhoz képest jóval többször nézi meg social 

media fiókjait, és összességében is több időt tölt a világhálón. A kutatásból az is kiderült, hogy a szülők 

58%- át aggasztja a gyermeke megnövekedett internethasználata, 42%-uk pedig a jelenlegi helyzetben 

jobban félti gyermekét az internetes zaklatástól, a cyberbullying-tól is. A Vodafone Alapítvány készülő 

online kurzusa ezekre a helyzetekre kínál megoldást a gyermekek számára. 

 

1 Forrás: https://unicef.hu/online-biztonsagban-copy 

https://unicef.hu/online-biztonsagban-copy
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2 Forrás: https://antibullyingcentre.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/08/Short-report_Covid_for-media.pdf 

https://antibullyingcentre.b-cdn.net/wp-content/uploads/2020/08/Short-report_Covid_for-media.pdf
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„A Vodafone Alapítvány hosszú múltra visszatekintő Digitális Iskola Programjának keretein belül évek óta 

a gyermekek digitális kompetenciafejlesztésén dolgozunk. Ahhoz, hogy a gyerekek jól tudják használni az 

innovatív vagy digitális megoldásokat, fontos, hogy támogassuk őket abban, hogy ne védtelenül váljanak 

az online világ részévé, hogy megtanulják a szabályokat és tisztában legyenek a rájuk leselkedő 

veszélyekkel. Épp ezért érezzük küldetésünknek, hogy segítsünk a fiataloknak hatékonyan mozogni a 

netes világ útvesztőiben. – mondta el a hamarosan induló e-learning képzés kapcsán Flakstad Emőke, a 

Vodafone Alapítvány főtitkára. 

 

A Vodafone Alapítvány a Digitális Iskola Programban résztvevő iskolák több ezer tanulójának tartott már 

biztonságos internethasználati képzést az elmúlt években személyesen. Ezt szeretnék most kiterjeszteni 

az online kurzus adta lehetőségekkel annak érdekében, hogy még több gyermeket érhessen el. 

 

„Hétköznapjainkban elemi szinten élünk az internet adta lehetőségekkel, ugyanakkor nem szabad 

elfelejtenünk, hogy számos veszély is leselkedik ránk. Ez a világ még egy felnőtt számára is lehet idegen, 

kihívásokkal teli, hiszen csak most ismerkedünk vele. Ugyanakkor félelem helyett érdemes megtanulnunk 

hogyan használhatjuk jól az internet által biztosított előnyöket. Mivel a mai gyerekek egészen kiskorban 

találkoznak a jelenséggel, fontos, hogy akár már a kezdetektől segítsünk nekik okosan és kritikával 

használni az eszközöket, miközben megismerhetik, milyen veszélyekkel és kihívásokkal járhat az élet az 

online világban. Képzésünkkel az a célunk, hogy interaktív formában, mégis közvetlen hangnemben 

szólítsuk meg a gyerekeket, azért, hogy valóban használható tudást kaphassanak a netes világ 

rejtelmeiről.„ – mondta Váczi Dorka a Vodafone Alapítvány Digitális Oktatás Angyala, digitális pedagógia 

szakértő. 

 

A most bejelentett e-learning képzés immár a harmadik lesz a Vodafone Magyarország Alapítvány e-

learning kurzusainak sorában. A Biztonságos Internet Világnapja alkalmából a Vodafone Alapítvány 

ingyenes Netszülő e- learning képzésére is felhívta a figyelmet, ami abban segít a szülőknek, hogy 

eredményesen vegyék a digitális akadályokat és hatékonyan vigyázzanak gyermekeikre az online 

világban. A Netszülő program két korcsoportra optimalizált, szakemberek segítségével kidolgozott 

képzései rövid, interaktív modulokon keresztül nyújtanak segítséget a szülőknek a digitális neveléssel 

kapcsolatos kérdések megválaszolásában. A program célja, hogy közelebb hozza számukra azt az online 

világot, amelyben a gyerekek már otthonosan, de sokszor nem elég tudatosan mozognak. A képzést 

elvégző szülők így többek között olyan témákban fejleszthetik tudásukat, mint a biztonságos internet-, 

közösségi média és a videojátékok használata. A képzések 6-12, valamint 12-18 éves gyerekek szülei 

számára lettek kialakítva. 

 

A fentiek mellett tavaly márciusban, az iskolák bezárását követően indította el az Alapítvány tanároknak 

szóló digitális kompetenciafejlesztő e-learning továbbképzését, amely a digitális pedagógia alapjaitól 

indulva vezeti a pedagógusokat a tanteremben és azon kívül alkalmazható digitális felületek és 

módszerek használatában, gyakorlati alkalmazásában. A képzést a Vodafone Magyarország Alapítvány 

akkreditáltatta, így tanítók és tanárok számára tanúsítvánnyal és 30 kreditponttal zárul. Az e-learning 

kurzust a járvány idején a Vodafone Alapítvány ingyenesen tette elérhetővé a tanárok számára. 

 

 

További információk:  

sajto@vodafone.com

mailto:sajto@vodafone.com
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A Vodafone-ról 

A Vodafone vezető távközlési szolgálató Európában és Afrikában. Célunk az emberek összekapcsolása egy jobb jövő érdekében. 

Vezető telekommunikációs szolgáltatóként lehetőségünk van arra, hogy pozitív változásokat vigyünk véghez  

társadalmunkban. Hálózataink kapcsolatban tartják a családokat, barátokat, vállalkozásokat és kormányokat, és – amint arra a 

világjárvány is egyértelműen rámutatott – létfontosságú szerepet játszunk a gazdaságok működőképességének 

fenntartásában, valamint az olyan, kritikus fontosságú szektorok üzemeltetésében, mint az oktatás vagy az egészségügy.  

A Vodafone Európa legnagyobb mobil- és vezetékes hálózat-üzemeltetője, a világ legnagyobb IoT kapcsolati szolgáltatója. 

Afrikai M-Pesa technológiai platformunk pedig több mint 45 millió ember számára teszi lehetővé a mobilfizetésekhez és a  

pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 21 országban működtetünk mobil és vezetékes hálózatokat, és további 48  

országban rendelkezünk partnerhálózatokkal. 2020. december 31-i állapot szerint több mint 300 millió mobilügyfelünk van, 

köztük több mint 27 millió vezetékes szélessávú szolgáltatást igénybe vevő és 22 millió TV ügyfél, továbbá több mint 118 millió 

IoT berendezéshez biztosítunk kapcsolatot. 

 

Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és gyermekgondozási szabadságra vonatkozó irányelveink, valamint a 

nők és lányok technológiai szerepének erősítése révén. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy az egész társadalom számára  

lehetővé tegyük az oktatáshoz és a digitális készségek fejlesztéséhez való hozzáférést. Tiszteletet mutatunk mindenki iránt, 

fajra, etnikumra, fogyatékosságra, korra, szexuális irányultságra, nemi identitásra, meggyőződésre, kultúrára vagy vallásra való 

tekintet nélkül. 

Emellett jelentős lépéseket teszünk bolygónk védelme érdekében azáltal, hogy 2025-re 50%-kal csökkentjük az üvegházhatást 

okozó gázok kibocsátását, amely 2040-re nettó nulla lesz. 2025-ig villamos energiánk 100%-át megújuló forrásokból fedezzük, 

továbbá a szükségtelenné váló hálózati berendezéseink 100%-át újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy újrahasznosítjuk. 

További információk: www.vodafone.com, kövess minket a Twitteren: @VodafoneGroup vagy keresd fel LinkedIn oldalunkat itt. 

 

A Vodafone Magyarország Alapítványról 

A Vodafone — globális felelősségvállalási politikájának részeként — 25 országban hozta létre helyi alapítványát. Az 

alapítványok elsődleges célja a digitális esélyegyenlőség megteremtése, melyet a helyi ügyek felkarolása által valósítanak meg. 

A Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg működését, megalakulása óta több mint 1,5 milliárd forint 

támogatást nyújtott Magyarországon. Legfontosabb célja, hogy programjain keresztül a technológiát a közjó szolgálatába  

állítsák, ezáltal jobbá és egyszerűbbé téve az emberek mindennapjait. 

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.com/
https://www.linkedin.com/company/vodafone/
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/vallalati-felelossegvallalas/vodafone-a-tarsadalomert
https://www.facebook.com/vodafonefelelossegvallalas

