
Kik vagytok ti, influencerek? 
Az ECDL- képzésen belüli „Közösségi 

média” vizsgamodul bevezetése 
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Mi történik a neten egy perc alatt? 

Forrás: Go-Globe, 2011 Q4 https://www.nbcnews.com/news/world/what-happens-internet-every-60-seconds-flna122741 
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MELYIK A LEGMEGDÖBBENTŐBB? 



Közösségi média 



 
Digitális szerepminta 

„Offline felnőtt  nevelők tanítják a 
jelen  digitális influencereit” 

Oda – vissza! 



Van-e szabály otthon ? Közösségi 
szabályok a közösségi oldalakhoz 

  

Semmit rólunk, nélkülünk! 
Forrás: Moms of boys FB 



Közösségi média Syllabus 

• „Ez a dokumentum részletesen ismerteti a 
Közösségi média modult, és megfelelő 
alapokat ad az elméleti és gyakorlati vizsgához 
is.” 

 

 







Digitális kommunikáció 



A 21. századi tudás  4 K-ja 

• Közös munkavégzést segítő tudás 

• Kritikus gondolkodás - problémamegoldás 

• Kommunikáció 

• Kreativitás és innováció 

 



Milyen a digitális lábnyomunk? 

Forrás: Digital Family Summit, 2012 http://www.digitalfamilysummit.com/2012/safety-protecting-your-digital-footprint/ 
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A Sylabusz részei 
1.Új lehetőségek, új utak, felismerés  

 



2. Tervezés 
aktív hallgatás, kampányok 

 



3. Közösségi hálózatok 



„Kinek, mikor, hol s miért?” 
Üzenet az űrből..? 

Erőforrások 



Ami ingyen van, ott mivel fizetünk ? 



Privát vagy publikus megosztás?  
Tényleg?? 



Hogyan működik az ingyenes 
Facebook? 

Hogyan segít az algoritmus a 
gondolatolvasásban? 

„remarketing”  
  



‘Elmondom hát mindenkinek..”  
Twitter - Blogger 



„Benne leszek a TV-ben?”Mutasd 
magad a YouTube-on!  

 

• Hogyan  készítsünk ütős videót, akár 
telefonnal? 

• Mi az a videócsatorna és hogyan működik? 

• Hogyan gyűjtsünk feliratkozókat? 

• Ki láthatja?  

• Ki kommentelhet ? 

• Hányan látták? 

 

 



 
 
 

A „szakmai Facebook” – a 
legértékesebb része a vállalkozásnak 

a….? 
 

Mire jó a  

? 



Aki mindent tud: „Wikipédia” 
Álhírek és tudomány? 



Van képünk hozzá!  
Pinterest - Flickr 



Mutasd az adatokat, megmondom, ki 
vagy.. 

avagy mire jó az infografika? 



  
 
 

Hallgatni arany… 
A tanulás régi/új útja:  

a Podcast 
 



 
 

Instagram, influencerek, „menekülők” 
A gyerekek már itt vannak.. 

Példaképek?? 
 
 



Musical.ly –ból lett Tik Tok 

Kép forrás: index.hu, 
screenshot- TikTok 



Mi történt a Mammutban, miért kellettek a rendőrök oda 
2018. április 7-én, vasárnap? 

 
 
 



Tudatosság 



Ezek a mai fiatalok…. 



Kihívásokat keresnek… 



És meg is találják…meg is felelnek..! 
Befolyásolás 



Vigyázzunk a bolygónkra! 
 

„Wikipedia: -Én mindent tudok! 

 Google: - Nekem mindenem megvan!  

Facebook: - Én mindenkit ismerek! 

 Internet:- Nélkülem ti nem értek semmit!  

 

 

 



• Áramszolgáltató: - Csakugyan?” 



 Köszönöm a figyelmet! 
 

Fülöp Hajnalka 

Digitális kommunikáció szakértő   

www.HajnalON.hu 

 

 

http://www.hajnalon.hu/

