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Együttműködés és közösségi média 

Hatodik tanulási ösvény: 

Bevezetés az együttműködés és a közösségi 

média világában 



 

 

 

 

 

 

 

A digitális technológiák nemcsak a munka- és játékmódunkra vannak hatással, hanem arra is, hogyan tanítsunk és tanuljunk. 

Lehetőséget teremtenek a megújítására a szakmai oktatásban és képzésben (Vocational Education and Training - VET) a 

tanárok/oktatók, a szakképző intézmények és a szakképzési szektor számára.  

 

Ezt a tanulási folyamatot az Enterprises Growing Through Business Simulations (E-Growth) nevű Erasmus+ projekt részeként 

fejlesztették ki. Azokról a szakoktatókról szól, akik a technológiával támogatott tanulást (Technology Enhanced Learning - TEL) 

használják a szakképzési kurzusokon belül. A hét Tanulási ösvény (Learning Journey - LJ) mellett a projekt egy PROSPER nevű 

üzleti szimulációt is kidolgozott a TEL használatának példájaként. A szimuláció a vállalkozás vezetésével és növekedésével 

kapcsolatos ismeretek és készségek fejlesztését támogatja. A projekt egy e-könyvet is kiadott Útmutató a technológiával 

támogatott tanuláshoz a szakképzésben címmel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előszó  

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint 

a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért. 

 



 

 

 

 

 

 

Ez a tanulási ösvény az Együttműködés és a közösségi média címet viseli. Ez a hét tanulási ösvény része, amelyek a TEL-

módszertanok használatát vizsgálják, beleértve a technológiával támogatott tanulást (TEL), az e-értékelést és e-portfóliókat, 

valamint a virtuális tanulási környezeteket (VLE). 

Minden tanulási ösvény magában foglalja a 

kulcsfontosságú kifejezések, eszközök és módszerek 

magyarázatát. Egyes tanulási ösvények a következőket 

tartalmazzák: 

• hogyan készítsünk ellenőrző listákat 

• hogyan készítsünk útmutatókat 

• példák digitális eszközökre 

Az utolsó tanulási ösvény célja, hogy segítsen 

megtervezni és megvalósítani egy saját technológiai 

fejlesztésű tanulási stratégiát. 

 

 

 

Ábra 1: Tanulási ösvények - Technológiával támogatott tanulás   

  

LJ6: Együttműködés és közösségi média 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ahhoz, hogy jobban megértsük, mit jelent a digitális együttműködés az üzleti környezetben, meg kell értenünk a jelenlegi helyzetet.  

A COVID-19 által okozott egészségügyi válság miatt a 

legtöbb országban a világjárvány ideje alatt karantén volt 

érvényben. Ez a helyzet arra késztetett minket, hogy 

újragondoljuk a munkamódszerünket, és teljesen 

alkalmazkodjunk az új helyzethez, amelyben a munkatársak 

közötti kapcsolat meglehetősen ritka.  

Amikor üzleti együttműködésről beszélünk, akkor arra 

gondolunk, hogy egy vállalat hogyan kommunikál belsőleg. 

Ez a kommunikációs szempont a vállalatokon belül a 

világjárvány korában bevezetett távmunka miatt vált a fő 

eszközzé. 

Ráadásul a vállalatok folyamatosan növekednek, ami azt jelenti, hogy egy vállalaton belül több munkavállaló van, ami meglehetősen 

bonyolulttá teszi az üzleti együttműködést. 

 

 

 

LJ6: Introduction to Collaboration and Social Media LJ6: Együttműködés és közösségi média 



 

 

 

 

 

 

A vállalatoknál az egymással való kommunikációra a legszélesebb körben használt eszközök a közösségi média. Ezeket eredetileg 

azért hozták létre, hogy az emberek jól érezzék magukat és új barátokat 

szerezzenek. De mára már messze túlmutatnak ezen. A mai társadalomban 

teljesen átalakult a kommunikáció módja, és közelebb hozott minket 

azokhoz, akik távol vannak tőlünk. 

A közösségi média lehetőséget adott arra, hogy átgondoljuk, hogyan akarjuk 

átirányítani az egyes vállalkozások stratégiáját, létrehozva a közösségi 

média marketinget, valamint létrehozva bennük a vállalati márkaépítést és a 

személyes arculatot. 

A közösségi hálózatoknak széles repertoárja van, amelyek segíthetnek a 

vállalkozásunkban és a vállalaton belüli kommunikációban. De cégként 

személyes márkát is generálhatunk a potenciális ügyfelek számára, egy 

kattintásnyi könnyedséggel. 

Még új szakmákat is létre lehetett hozni a cégek igényeinek megfelelően ezen a területen. A jól ismert közösségi menedzserek 

segítenek a vállalatoknak a tartalomgenerálásban és a márka láthatóságának megteremtésében. 

 

 

LJ6: Együttműködés és közösségi média 

 



 

 

 

 

 

 

 

Az üzleti együttműködésnek számos módja van, ebben a dokumentumban összegyűjtjük a legjobb eszközöket, amelyek a munka 

különböző területein használhatók:  

Csapatszervezési eszközök:  

- Slack: Ez az eszköz nagyon népszerű és hasznos, mivel lehetővé teszi, hogy egyszerre legyen nyitva azonnali üzenetküldés és különböző 

beszélgetési csatornák.  

Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy egy adott problémáról vagy témáról egy hozzászóláson keresztül beszélgessünk. Az adott 

problémába bevonhatja azokat az embereket, akikre szüksége van, és kommentálhatja azt.  

Lehetővé teszi továbbá fájlok megosztását, linkek létrehozását és a már közzétett üzenetek szerkesztését. Különböző Google-

alkalmazásokat integrálhat bele. Kiemelhet egy adott beszélgetést, és kiválaszthatja azokat az embereket, akik részt kívánnak venni 

benne.  

Nagyon hasznos a csapatával való eltérő kommunikációhoz és új ötletek generálásához.  

- Trello: Ez a nagyszerű online szervezőeszköz lehetővé teszi, hogy táblákat készítsen és alakítson ki tetszése szerint, hogy a lehető 

legjobban szervezett legyen. Ezt megteheted céges módon, de maga az alkalmazás is kínál előre megtervezett táblákat a használatra. 

Nagyon egyszerű, intuitív felülettel rendelkezik, melyben hozzárendelhet egy feladatot egy adott csapattaghoz, a lapokat nyilvánossá vagy 

priváttá teheti a csapatával, ellenőrző listákat, esedékességi dátumokat is felvehet...   

- Infinity: Ez egy olyan alkalmazás, amely segít megszervezni a feladatokat, látni az alkalmazottak munkájának alakulását, a 

célkitűzéseket, a motivációt... a mobiltelefonjáról. Mindezt valós időben és mindig távolról. Ez egy nagyszerű alkalmazás a 

csapata feladatainak megszervezéséhez és a vállalkozása célkitűzéseinek ellenőrzéséhez. 
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Közösségi média eszközök:  

A közösségi hálózatokon belül végtelen számú eszköz áll 

rendelkezésünkre, amelyek segítségével jobb teljesítményt 

érhetünk el vállalkozásunkban. Itt ismertetünk néhányat 

közülük, amelyek hasznosak lehetnek. 

- Linkedin: Egy professzionális közösségi hálózat, mely 

kiválóan alkalmas bármely vállalkozás számára. Különböző 

kapcsolatokat hozhat létre az Önt érdeklő ágazatokból, 

szinergiákat hozhat létre, és közzéteheti munkája 

előrehaladását. A jövőben abban is segíthet, hogy 

megtaláljuk a nekünk szükséges szakembereket vagy egy jövőbeli munkát.  

A Linkedinen belül azonban vannak olyan eszközök, amelyek vállalkozóként a hasznunkra válhatnak. 

o A Linkedin csoportok az azonos ágazatban tevékenykedő szakemberek különböző csoportjaival való 

kapcsolatfelvétel eszközei. Ha van egy cégünk, akkor hasznát vehetjük ezeknek a csoportoknak például akkor, ha 

szükségünk van egy adott szakemberre vagy egy olyan termékre, amelyet egy másik cég tud nekünk ajánlani. 
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8 Ways to Embrace 

Technology-Based Learning Approaches 

 

 

 

o A Linkedin learning tanfolyamok a közösségi hálózaton belüli visszaigazolások, melyek érvényesítik minden 

tudásunkat, hogy más szakemberek láthassák, hogy nem hazudik az önéletrajzában vagy a munka-portfóliójában. 

Mindez segít abban, hogy szakemberként és vállalkozóként fejlődjünk. Ezeket a tanfolyamokat olyan 

munkavállalóknak is felajánlhatja, akiket érdekelhet ez a típusú továbbképzés. 

- Facebook: bár úgy tűnhet, hogy ez egy közösségi hálózat, több nélkül, egy másik eszköz, amelyet széles körben használnak a 

nagyszerű szakemberek. Ebben létrehozhatunk speciális oldalakat a vállalkozásunk számára, amellett, hogy ezen az oldalon 

keresztül követhetjük személyes és szakmai márkánk marketingjét. 

o A Facebook Messenger segítségével valós időben kommunikálhat és aktív 

kommunikációt tarthat fenn a munkatársak között. Videohívások lebonyolítására is 

képes.  

o A rajongói oldal egy belső Facebook-eszköz, amelyet a vállalkozás 

népszerűsítésére, a követőkkel való beszélgetésre és az esetlegesen érdekes posztok 

készítésére használnak. Ez egy módja annak, hogy szükség esetén kapcsolatot 

teremtsen a közönségével és az ügyfeleivel. 

o A Facebook insights egy belső eszköz, ahol a rajongói oldal statisztikáit találja. 

Ezzel az eszközzel megismerheti az oldalának látogatottságát, a posztjai kedveléseinek 

számát, az elérésének alakulását… 
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Tervező eszközök:  

- Canva: Ez egy jól ismert tervezési és prezentációs eszköz, amelyben módosíthatja és átalakíthatja a személyes márkáját az 

interneten a platformon belül. Készíthet posztokat, létrehozhat kiegészítő tartalmakat, és a posztokhoz tartozó történeteket is ... 

- Tailor Brands: Ez egy olyan oldal, ahol létrehozhatod a céged számára ideális logót. Egy sor kérdésre kell válaszolnod azzal 

kapcsolatban, hogy mivel foglalkozik a céged, és pillanatok alatt elkészítheted. A logót tetszés szerint módosíthatod is. 

- Genialy: Ez egy prezentációk készítésére szolgáló oldal, ezzel elhagyhatod az örökös megbeszélések unalmas prezentációit a 

csapatoddal, hogy azt dinamikusabb és szórakoztatóbb módon tehesd meg. Ez egy új módja annak, hogy bevonja kollégáit és 

dolgozóit. 

Amint láthatjuk, a közösségi hálózatok és eszközök nagy választéka áll rendelkezésünkre, amelyeket felhasználhatunk 

vállalkozásunk fellendítéséhez. Az Egrowth projektben javasolt eszközöket használhatjuk fő elemekként, hogy megtudjuk, sikeres 

lesz-e a jővőbeli vállalkozásunk vagy sem. Lényeges, hogy tudjuk, mi az elképzelésünk, mi a fő célunk az üzletünkben, és hogyan 

akarjuk megvalósítani. 
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 Együttműködés és közösségi média 

 Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint 

a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért. 

 


