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Budapest, 2022. február 8. 

Gyerekeknek szóló internetbiztonsági képzést indított a Vodafone 

Alapítvány  

A Biztonságos Internet Világnapja alkalmából mutatta be vadonatúj e-

learning képzését, a NetGurut 

Február 8-án, a Biztonságos Internet Napján mutatta be a 9-14 éves gyerekeknek szóló, 

tudatos és biztonságos internethasználatra edukáló ingyenes e-learning képzését a 

Vodafone Alapítvány. A NetGuru elnevezésű interaktív online kurzus digitális szakértők és 

egy népszerű youtuber közreműködésével készült, és olyan témákat jár körbe, mint az 

internetes adataink biztonsága, a digitális lábnyom, vagy a hekkerek tevékenysége. A 

NetGuru iskolai felhasználásra készült, ezért a videók, beszélgetéspanelek, játékos kvízek 

mellett részletes tanári kézikönyvet is tartalmaz.  

Az NMHH 2020-ben végzett Digital parenting kutatása[1] szerint a 9-14 évesek napi szinten 

használják az internetet, hétköznap átlagosan 2 órát, hétvégén akár 3 óránál többet is töltenek a 

világhálón. Havonta közel 2,5 napnyi időt fordítanak játékra, népszerű oldalak böngészésére, 

videós tartalmak fogyasztására, kortársak közötti chatelésre. Felmerülhet a kérdés, hogy tisztában 

vannak-e vele, hogyan védhetik meg személyes adataikat, és mit tehetnek azért, hogy 

biztonságban legyenek a világhálón. 

Többek között ezen kérdésekben ad iránymutatást a Vodafone Alapítvány által életre hívott, 

kimondottan a 9-14 éves gyermekeknek szóló, játékos és interaktív online oktatási anyag, a 

NetGuru, melynek célja, hogy megkönnyítse a gyerekek számára az internet világában való 

eligazodást.  

NetGuru: Gyerekbarát tudásanyag a 9-14 évesek nyelvén 

A NetGuru megalkotásakor az Alapítvány szem előtt tartotta, hogy egy olyan hasznos tananyagot alkosson, 

amely gyerekbarát módon közelíti meg az internetes biztonság témakörét, és élvezetes, izgalmas, a 

gyerekeket valóban érdeklő kérdésköröket tárgyal. A NetGuru ezért a korosztály körében népszerű 

youtuber, Kovács Zsolti közreműködésével készült, kidolgozásában pedig digitális szakértők működtek 
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együtt. Az interaktív tananyag hétköznapi életből hozott példákon, videókon, szituációs gyakorlatokon és 

kvízeken keresztül ismerteti meg az internet működésével és szabályaival a diákokat.  

Adatbiztonság, digitális lábnyom és a hekkerek világa 

A NetGuru tudásanyaga három fejezet alá rendeződik: tanulhatnak a gyerekek a személyes adataik 

védelméről, a neten hagyott digitális lábnyomukról és a hekkerek módszereiről is. Ezen túlmenően olyan 

témaköröket érint az anyag, mint a nehezen feltörhető jelszavak kérdésköre, az adathalászat, a GDPR, a 

nyilvános Wi-Fi hálózatok, a biztonságos letöltések, vagy a gyerekek személyes fiókjainak biztonsága. 

A gyerekek biztonságos internethasználata a szülők és tanárok közös ügye 

A NetGuru ismeretanyagának feldolgozása kapcsán az Alapítvány számít a pedagógusok 

közreműködésére, akik felelősséget éreznek diákjaikért, és lehetőséget látnak abban, hogy a gyerekek 

digitális kompetencia fejlesztése mentén az internetbiztonságról is alapos, átfogó ismereteket adjanak át. 

A NetGuru anyagát akár már három digitális kultúra vagy osztályfőnöki óra keretében is fel tudják dolgozni 

a tanárok diákjaikkal. Az iskolai beszélgetésekhez egy pedagógusoknak szóló részletes tanári kézikönyv is 

készült, a kreatív feladatok és a „mit tennél, ha” típusú szituációs gyakorlatok pedig lehetőséget 

teremtenek, hogy a gyerekek otthon, a szülőkkel vitassák meg az egyes internetes döntéshelyzeteket.  

A NetGurut a gyerekek regisztráció nélkül, a pedagógusok, szülők pedig egy gyors regisztrációt követően 

ingyenesen vehetik igénybe. 

„A Vodafone Alapítvánnyal sok éve támogatjuk a gyermekek, szülők és pedagógusok digitális 

kompetenciafejlesztését, többek között az E-skola oldalon található, saját fejlesztésű, ingyenes oktatási 

programjainkkal. Büszkék vagyunk arra, hogy e-learning kurzusaink között már a NetGuru is elérhető, így a 

gyerekek is fejleszthetik internetbiztonsági tudásukat, a pedagógusok és a szülők pedig segítséget kapnak, 

hogy támogassák a gyerekeket ezen az úton. Bízunk benne, hogy sok pedagógus és szülő használja majd 

a NetGurut a biztonságos internettel kapcsolatos tudás átadására, a komoly téma játékos és kreatív 

feldolgozása beszippantja őket, és a gyerekekkel együtt örömüket lelik az erről való beszélgetésekben” – 

mondta el Flakstad Emőke, a Vodafone Magyarország Alapítvány főtitkára. 

 

 

 

 

A Vodafone-ról 

A legnagyobb páneurópai és afrikai technológiai kommunikációs vállalatként a Vodafone innovációival, 

technológiájával, összekapcsolhatóságával, platformjaival, termékeivel és szolgáltatásaival egyedülálló módon 

alakítja és újítja meg társadalmunk életmódját és munkavégzését. A Vodafone 21 országban üzemeltet mobil- és 

vezetékes hálózatot, valamint további 52 országban működik együtt számos mobilhálózattal. 2021. december 31-én 

több mint 300 millió mobilügyféllel, több mint 28 millió vezetékes szélessávú ügyféllel és több mint 22 millió TV-

ügyféllel rendelkeztünk. 

A Vodafone világelső az IoT területén, több mint 142 millió eszközt és platformot kapcsol össze olyan innovációval, 

amely összhangban van a társadalom tisztább és biztonságosabb városokra, jobb közlekedésre és a fejlettebb 

mezőgazdaságra irányuló törekvéseivel. A Vodafone digitális vezető szerepe azt is megváltoztatja, hogy a kormányok 

hogyan biztosítják az egészségügyi és oktatási ellátást, és hogy a vállalkozások, különösen a kis- és 

középvállalkozások (kkv-k) hogyan szolgálják ki ügyfeleiket. 

További információk: 

sajto@vodafone.com   
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Az M-Pesa révén forradalmasítottuk a fintechet Afrikában, amely 2022-ben ünnepli 15. évfordulóját. Ez a régió 

legnagyobb fintech platformja, amely több mint 51 millió ember számára biztosít hozzáférést a pénzügyi 

szolgáltatásokhoz biztonságos, megfizethető és kényelmes módon. 

Célunk az összekapcsolhatóság egy jobb jövő érdekében, lehetővé téve ezáltal egy befogadó és fenntartható digitális 

társadalom kialakítását. Jelentős lépéseket teszünk a bolygónk védelme érdekében: 2040-re nettó nullára 

csökkentjük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. 2025-re Európában és az egész világon villamos energiánk 

100%-át megújuló forrásokból fedezzük, továbbá a szükségtelenné váló hálózati berendezéseink 100%-át 

újrafelhasználjuk, továbbértékesítjük vagy újrahasznosítjuk. A Vodafone proaktívan dolgozik azon, hogy a vidéki 

közösségek, a diákok és a munkakeresők számára bővítse az összeköttetéshez való hozzáférést. A Vodafone 

Alapítvány több mint 30 éve támogatja az európai és afrikai közösségeket az egészségügy, az oktatás és az 

esélyegyenlőség területén. 

Támogatjuk a sokszínűséget és a befogadást a szülési és szülői szabadságra vonatkozó irányelveink révén és a nők 

szerepének erősítésével, valamint a nők, lányok és a társadalom egészének az oktatáshoz és a digitális készségekhez 

való hozzáférésének javításával. Nagyra értékelünk és tiszteletben tartunk mindenkit fajtól, etnikai hovatartozástól, 

fogyatékosságtól, kortól, szexuális irányultságtól, nemi identitástól, meggyőződésektől, háttértől, kultúrától és 

vallástól függetlenül. 

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. A 

Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg működését, megalakulása óta több mint 2 milliárd forint 

támogatást nyújtott Magyarországon. Legfontosabb célja az esélyegyenlőség megteremtése olyan helyi ügyek 

felkarolásával, amelyek a technológiát a közjó szolgálatába állítják. Ennek érdekében ösztönzi és elismeri azokat az 

innovátorokat, akik digitális megoldásukkal valamely társadalmi problémára kínálnak megoldást, ezek közül 

kiemelten a digitális kompetenciák fejlesztésére és a nők társadalmi esélyegyenlőségének, valamint biztonságának 

megteremtésére. 

A Vodafone Magyarország Alapítvány más szervezetekkel együttműködve maga is rendelkezik innovatív 

megoldásokkal, mint az Országos Mentőszolgálattal közösen fejlesztett folyamatosan bővülő funkciókkal a 

mentőhívást segítő ÉletMentő applikáció, illetve a nemzetközi Vodafone Alapítvány saját fejlesztése, a hazánkban is 

elérhető Bright Sky applikáció, amely a kapcsolati erőszak áldozatait és környezetüket hivatott támogatni. Az 

Alapítvány kiemelt programjai közé tartozik továbbá a digitális kompetenciák fejlesztését célzó képzések platformja, 

az E-skola e-learning felület. 

Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok fejleményeiről és a kapcsolódó 

eseményekről a Vállalati Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon. 

 

 

[1] https://nmhh.hu/dokumentum/224270/NMHH_PSYMA_7_16_eves_2021_KUTATASI_JELENTES.pdf 
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