
 

 

Bevezető: 

  

Összegzés: 

A közösségi média hasznos és 
hatékony módja lehet a tanulókkal, 
munkatársakkal és más 
személyekkel való együttműködés 
és a személyes kapcsolat 
kialakításának és fenntartásának a 
szakoktatás és szakképzés 
területén. 
 
Valójában a közösségi média már nem csak egy 
lehetőség a vállalatok számára, hanem 
elengedhetetlen eszköze valós és potenciális 
közönségük elérésének; és általában véve 
kommunikálni másokkal, különösen a Covid-19-
pandémia által mindenki mindennapi életében 
okozott összeomlás alatt. Többek között ez az 
egyik oka annak, hogy a Red Araña 
kommunikációs eszközként használja az FB-t, és 
egyúttal arra tanítja és tréningezi a jövőbeli 
vállalkozókat, hogy hogyan tudják a lehető legtöbb 
előnyt kihozni a maguk és jövőbeli vállalkozásaik 
számára. 
 

 

 Ez az esettanulmány a Facebooknak a szervezeti 
kommunikációs stratégia kulcselemeként való 
használatának előnyeiről szól. 
 

Lehetővé teszi, hogy kommunikáljon potenciális 
felhasználókkal, hallgatókkal, ügyfelekkel és 
fogyasztókkal anélkül, hogy beszélnie kellene 
termékei vagy szolgáltatásai előnyeiről, de hagyja, 
hogy mások megosszák gondolataikat róluk. Ezen 
és a mára a legtöbb közösségi hálózat alapvető 
jellemzőjén kívül, a Facebook olyan funkciókat 
kínál, mint: 
-Facebook Messenger, a való életben való 

kommunikációhoz másokkal; 
-Facebook Shops, hogy eladja termékeit anélkül, 

hogy elhagyná a platformot; 
-vagy Facebook Insights, amely betekintést nyújt a 

közönségedbe. 
 
„A Facebook lehetővé teszi az ugyanabban a 

nehéz helyzetben lévőknek (munkanélküliség 
vagy bármilyen más kirekesztettség), hogy közös 
hálózatokat hozzanak létre az erőforrások, 
ötletek, állásajánlatok stb. megosztása céljából.” 
 
 
 

Arantxa Carballo,  

Pszichológus és szakképzési tréner  
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Facebook, mint a technológiával 
támogatott tanulás (TEL) egy 
eszköze  

 A Facebook - mint egy üzleti 
kommunikációs eszköz - 
használata  

A Facebook lehetővé tette minden ember és 
szervezet számára, hogy a COVID-19-hez 
kapcsolódó korlátozások ellenére továbbra is 
kapcsolatban maradjon másokkal (barátokkal, 
családdal, sőt, a saját munkaterületükön 
dolgozókkal). 
 
A Facebook meglepően sok együttműködési 
lehetőséget teremt mind a tanárok, mind a tanulók 
számára, talán még új utakat is mutat nekik egy 
olyan oktatási környezetben, amely napról napra 
nemzetközibbé és összekapcsoltabbá válik. 
 
A Red Araña helyszíni és on-line tanórán kívüli 
oktatást biztosít azzal a céllal, hogy segítsen az 
embereknek állást találni vagy akár vállalkozóvá 
válni, és munkalehetőséget teremteni másoknak. 
A Facebookot arra használjuk, hogy kapcsolatba 
lépjünk valódi és potenciális felhasználóinkkal. 
Esetenként akár a telefon helyettesítőjeként is 
alkalmazható (pl. azoknak, akiknek nincs ilyenjük, 
vagy nem akarják használni, mert meg van 
osztva). 
     

 

 A több mint 2,89 milliárd havi aktív felhasználóval 
rendelkező Facebook (Statista, 2021) napjaink 
legnépszerűbb közösségi média platformjává vált, 
így szinte szükségesnek tűnik, hogy jelen legyen 
rajta, ha azt szeretné, hogy vállalkozása eljusson 
potenciális ügyfelekhez és fogyasztókhoz az egyik 
legszélesebb piacon.. A sikerhez vezető út az 
egyik első lépésének egy kommunikációs stratégia 
megtervezése kell legyen. Például el kell döntenie, 
hogy közvetlenül szeretné-e megszólítani a 
nyilvánosságot, vagy más módokkal kíván-e élni, 
például megjegyzéseket fűzni a publikációihoz. 
Ehhez elengedhetetlen a közönség ismerete és 
megértése. 
 
"A közösségi hálózatok - köztük a Facebook - arra 
szolgálnak, hogy kapcsolatba léphessünk 
projektjeink potenciális felhasználóival lehetővé 
téve, hogy elérjük azokat az embereket is, akiknek 
a legnagyobb szükségük van a segítségünkre." 
 
 

Arantxa Carballo, 

Pszichológus és szakképzési tréner 

 

 
Az E-Growth projektet az Erasmus+ program támogatta. A projekt célja az volt, hogy feltárja az üzleti szimulációk és a 

technológiával segített tanulás (TEL) használatát a szakoktatás és képzés (TEL) megvalósításának területén. A TEL Kézikönyv 

és az E-Growth üzleti szimuláció angol, cseh, spanyol, görög és magyar nyelven érhető el. További információkért 

látogasson el a https://e-growth-project.eu/ oldalra 

  

Jogi nyilatkozat: Ezt a projektet az Európai Bizottság támogatásával finanszírozták. Ez a dokumentum 

csak a szerző nézeteit tükrözi, és a Bizottság nem tehető felelőssé az itt található információk 

esetleges felhasználásáért. 
 

 


