
 

 

Εισαγωγή: 

  

Περίληψη: 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να 

είναι ένας χρήσιμος και αποτελεσματικός 

τρόπος για να δημιουργήσετε και να 

διατηρήσετε τόσο τη συνεργασία όσο και την 

προσωπική επαφή με μαθητές, συναδέλφους 

και άλλα άτομα στον τομέα της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (ΕΕΚ). 

Στην πραγματικότητα, τα Social Media δεν είναι 

πλέον απλώς μια επιλογή για τις Εταιρείες, αλλά 

ένα ουσιαστικό εργαλείο για να προσεγγίσουν το 

πραγματικό και το δυνητικό κοινό τους. και να 

επικοινωνούν γενικά με τους άλλους, ειδικά μετά 

την κατάρρευση που έχει δημιουργήσει η 

πανδημία Covid-19 στην καθημερινότητα όλων . 

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους 

οποίους το Red Araña τα χρησιμοποιεί ως 

εργαλείο επικοινωνίας και, ταυτόχρονα, διδάσκει 

και εκπαιδεύει μελλοντικούς επιχειρηματίες πώς 

να αποκομίσουν το μέγιστο όφελος για τους 

ίδιους και τις μελλοντικές τους επιχειρήσεις.  

 

 Αυτή η μελέτη περίπτωσης αφορά τα 

πλεονεκτήματα της χρήσης του Facebook ως 

βασικού στοιχείου για μια στρατηγική επικοινωνίας 

ενός οργανισμού. 

Σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με δυνητικούς 

χρήστες, φοιτητές, πελάτες χωρίς να χρειάζεται να 

τους πείτε για τα οφέλη των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών σας, αλλά να αφήνετε άλλους 

ανθρώπους να μοιραστούν τις σκέψεις τους για 

αυτά. Εκτός από αυτό, βασικό χαρακτηριστικό των 

περισσότερων κοινωνικών δικτύων, το Facebook 

προσφέρει χαρακτηριστικά όπως: 

- Facebook Messenger, για επικοινωνία 

στην πραγματική ζωή με άλλους. 
- Καταστήματα Facebook, για να πουλήσετε 

τα προϊόντα σας χωρίς να φύγετε από την 

πλατφόρμα. 
- To Facebook Insights, που προσφέρει μια 

εικόνα για το κοινό σας. 

Το Facebook επιτρέπει σε άτομα που 

βρίσκονται στην ίδια δυσκολία (ανεργία ή 

οποιοδήποτε άλλο είδος αποκλεισμού) να 

δημιουργήσουν κοινά δίκτυα για την 

ανταλλαγή πόρων, ιδεών, προσφορών 

εργασίας κ.λπ. 

Arantxa Carballo,Ψυχολόγος και 

εκπαιδευτής ΕΕΚ 
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Facebook ως εργαλείο 

τεχνολογικά ενισχυμένης μάθησης 
(TEΜ). 

 

 Χρησιμοποιώντας το Facebook ως 

εργαλείο επιχειρηματικής 

επικοινωνίας 

Το Facebook έδωσε τη δυνατότητα, σε όλα τα 

είδη ή σε ανθρώπους και οργανισμούς, να 

συνεχίσουν να βρίσκονται σε επαφή με 

άλλους (φίλους, οικογένεια, ακόμα και άτομα 

στον τομέα της εργασίας τους) παρά τους 

περιορισμούς που σχετίζονται με τον COVID-
19.  

Το Facebook δημιουργεί έναν εκπληκτικά μεγάλο 

αριθμό δυνατοτήτων συνεργασίας τόσο για δασκάλους 

όσο και για μαθητές, δείχνοντάς τους νέους δρόμους 

που θα ακολουθήσουν σε ένα εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, που γίνεται καθημερινά πιο διεθνές και πιο 

συνδεδεμένο. 

Η Red Araña παρέχει επιτόπια και διαδικτυακή 

εξωσχολική εκπαίδευση με στόχο να βοηθήσει τους 

ανθρώπους να βρουν δουλειά ή ακόμα και να γίνουν 

επιχειρηματίες και να είναι αυτοί που δημιουργούν 

ευκαιρίες εργασίας για άλλους. Χρησιμοποιούμε το 

Facebook για να συνδεθούμε με πραγματικούς και 

δυνητικούς χρήστες μας, μερικές φορές ακόμη και ως 

υποκατάστατο του τηλεφώνου (π.χ. για άτομα που δεν 

έχουν ή δεν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν επειδή είναι 

κοινόχρηστο). 

     

 

 Το Facebook, με περισσότερους από 2,89 

δισεκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες (Statista, 
2021), είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα κοινωνικής 

δικτύωσης στις μέρες μας, επομένως φαίνεται σχεδόν 

απαραίτητο να έχετε κάποια παρουσία σε αυτό εάν 

θέλετε το περιεχόμενο της επιχείρησής σας να φτάσει 

σε μια από τις ευρύτερες αγορές δυνητικών πελατών. 

Για να πετύχει, ένα από τα πρώτα βήματα πρέπει να 

είναι ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής επικοινωνίας. Για 

παράδειγμα, θα πρέπει να αποφασίσετε εάν θέλετε να 

απευθυνθείτε απευθείας στο κοινό σας ή να 

χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους, όπως να αφήνετε 

σχόλια στις δημοσιεύσεις τους. Για να το κάνετε αυτό, 

είναι απαραίτητο να γνωρίζετε το κοινό σας και να το 

καταλαβαίνετε. 
 

«Τα κοινωνικά δίκτυα, μεταξύ αυτών και το 

Facebook, μας χρησιμεύουν για να 

συνδεθούμε με πιθανούς χρήστες των έργων 

μας, επιτρέποντάς μας να προσεγγίσουμε 

εκείνους τους ανθρώπους που χρειάζονται 

περισσότερο τη βοήθειά μας». 

Arantxa Carballo, Ψυχολόγος και 

εκπαιδευτής ΕΕΚ 

 

 
Το E-Growth είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Το έργο είχε ως στόχο να 

διερευνήσει τη χρήση επιχειρηματικών προσομοιώσεων και την Τεχνολογικά Ενισχυμένη Μάθηση (TEΜ) στην 

παροχή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Το Εγχειρίδιο ΤΕΜ και η επιχειρηματική 

προσομοίωση του E-Growth είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Τσεχικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Ουγγρικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 

https://e-growth-project.eu/  
  

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να   
θεωρηθεί  υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
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