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Úvod
Nasledujúcidokumentjevytvorenýmmanuálomkškoleniuo“Reklamecezsociálne
siete”,
ktorésauskutočnilodňa16.apríla2017vCastionedellaPresolanapočas
Medzinárodnéhomládežníckehofestivalu,podhlavičkouprojektuo
Africko-Európskejmládežníckejspolupráci.

Ciele
školenia
Účastníci:
1. Budúschopnírozlíšiťsociálnesietepodľarôznychkritériíabudúrozumieťich
funkciám.
2. Budúuvedomeníoexistenciiviacerýchsociálnychsietí,akoajotomapre
efektívnymarketingtrebavyužívaťpráveichširšieportfólio.
3. Budúvedieťrozlíšiťapoužiťrôznenáborovémateriályakoaj,kdeich
efektívnepoužiť.

Kľúčovéslová
sociálna
sieť,správa,náborovémateriály,marketing

Účastníciškolenia
zúčastnilosa11osôbzrôznychkrajín,vrôznomveku,hlavneúčastníci
Medzinárodnéhomládežníckehofestivalu(IJF)

Školitelia
Carlos
PesqueraAlonso,LéonKamenický,TomášStano

Potrebnéveci
Lepiaca
páska,tablet(možnénahradiť8papiermiDIN-A4),8bielychpapierov
DIN-A4,
5farebnýchpapierovDIN-A4,3papiereDIN-A3,9papierovDIN-A1,po8
lepiacichpapierikovnaúčastníka,po1perenaúčastníka,4stoly,1stoličkuna1
účastníka,miestnosť.

Schémaškolenia

Detailyškolenia
Privítanie

Na úvod sme predstavili tému školenia a nás ako školiteľov. Spýtali sme sa, či
niektorí z účastníkov má na starosti nejakú sociálnu sieť v esperantskej organizácii a
neskôr sme predstavili agendu školenia. Potom sme sa zahrali zoznamovaciu hru
“fruktosalato” a poprosili sme dobrovoľníka, aby nám na konci školenia stručne
zhrnul
obsahškolenia.

Viacerésociálnesiete

Prvá časť školenia sa zaoberá otázkami “Kto používa aká sociálne siete?” a “Čo sa
komunikuje pomocou sociálnych sietí?”. Účastníci postupne pochopia, že existuje
viacero
sociálnychsietíaakýobsahmajúvyvesiťnaktorejsociálnejsieti.

Najprv sme začali teoretickou hrou. Na stenu sme prilepili papier veľkosti A1, ktorý
bol rozdelený na 8 častí. V každej časti bolo prvé písmeno nejakej sociálnej siete
(Youtube, LinkedIn, Facebook, Couchsurfing, Tinder, Twitter, Ipernity a Google+).
Túto časť mali na starosti dvaja pomocníci a hlavný školiteľ. Počas výkladu “Čo sú to
sociálne siete” pomocníci rozdali 8 lepiacich papierikov každému účastníkovi.
Školiteľ sa snažil poukázať na to, že ciele každej sociálnej siete závisia od
špecifických zdrojov a od ich funkcií. Potom začal hlavný školiteľ ukazovať na tablete
rôzne logá sociálnych sietí, na základe čoho museli účastníci prilepiť lepiace
papieriky na papier na stene, ak mali založené konto na danej sociálnej sieti. Takto
mohli účastníci vidieť pestrosť sociálnych sietí a taktiež sa dozviedieť niečo o takých,
ktoré
doposiaľnepoznali,resp.nepoužívali.

Rôznecieľovéskupiny

Účastníci boli rozdelení do 3 skupín. Každej skupine bola daná iná téma:
Esperantisti, virtuálni esperantisti (tí, čo sa učia Esperanto cez internet) a aktívni
esperantisti (tí, ktorí by chceli byť aktívni v Esperante). Cieľom každej skupiny bolo
diskutovať o tom, čo by zaujalo ktorú skupinu. Potom dali dokopy svoje nápady a
spravili súhrn svojej diskusie. Takto školiteľ poukázal na to, že všetky skupiny sú
poprepájané a že žiadna z týchto kategórií nemá presne vymedzené, čo by ich

zaujímalo. Účastníci takouto formou pochopili, že publikum na internete je zložité,
pretože
ľudiapatriadoviacerýchskupínnaraz.

Pred koncom tejto časti sme použili hru “fruktosalato”. Pre nedostatok času sme
nestihli školiaci blok o tom, akých chýb sa dopúšťajú ľudia na sociálnych sieťach,
ako by sme mali reagovať na rôzne hádky a premyslieť si ako by sme reagovali na
rôzne
situácie.

Štatistickéteoretickéhry-rôznesociálnesiete

Aby štatistiky neboli vždy poukazované len nudne, rozhodli sme sa rozdeliť
účastníkov do viacerých skupín s rôznym počtom. Najprv sme ich rozdelili podľa 5
najviac používaných sociálnych sietí (Facebook, WhatsApp, QZone, QQ, WeChat) a
neskôr sme ich rozdelili do 5 skupín podľa veľkosti územia, v ktorých sú sociálne
siete najviac používané (Facebook, V Kontakte, QZone, Facenama, Odnoklassniki).
Účastníci si mohli všimnúť, že počet ľudí v skupinách bol rozdielny. Najprv sme sa
ich vždy opýtali, aby uhádli, podľa akých kritérií sú rozdelení, s tým že v rukách držali
papieriky s logami sociálnych sietí, ktoré boli predtým náhodne rozdané. Taktiež mali
účastníci v skupinách rôzne diskusie o používaní sociálnych sietí (pretože nie všetci
poznali všetky sociálne siete) a mohli sme ťažiť z toho, že skupiny tvorili ľudia z
rôznych častí sveta, na základe čoho mohli v skupinách vysvetliť funkcie ostatných
sociálnychsietí.

Príloha
1:Základnéinformácieosociálnychsieťachvštatistickýchhrách

Zakázanésociálnesiete

Existuje tiež iný dôležitý dôvod, ktorý treba spomenúť pri sociálnych sieťach. Jedná
sa o fakt, že v niekoľkých krajinách na svete sú niektoré sociálne siete zakázané. O
tejto téme sa už účastníci bavili počas predchádzajúceho cvičenia, kde sme sa ich
spýtali, že ako by poslali správu svojmu imaginárnemu kamarátovi z Číny, s tým že
by sme ho radi pozvali na nejaké esperantské podujatie v Európe. (Ktorú sociálnu
sieť by použili? Publikovanie videa?). Neskôr, pre uľahčenie diskusie, sme pripravili
mapu, kde mohli vidieť kde sú sociálne siete ako Facebook, Youtube alebo Twitter
zakázané. Súčasťou tejto časti bola aj diskusia o dôvodoch, prečo vlády týchto krajín
zakázali dané sociálne siete (napríklad: politická situácia, obsahovo nespĺňajú dané
kritéria,...).

Neziskovéorganizácieasociálnesiete

Na základe dát získaných z výskumu sme vytvorili 2 tímy, ktoré mali za úlohu zoradiť
odpovede od najčastejších po najmenej časté odpovede na otázku: “Prečo vaša
organizácia používa sociálne siete?” Oba tímy ich pomerne rýchlo zoradili a takiež
sa dokázali zhodnúť na rebríčku odpovedí. Prešli sme si ich výsledky aby sme zistili,
že každá skupina spravila malé chyby, ale napriek tomu sa podobali oficiálnym

výsledkom. Predpokladali sme, že sa to stane, pretože sa našeho školenia účastnili
aj ľudia, ktorí sami spravujú sociálne siete pre ich organizácie, preto bolo zaujímavé
sledovať
diskusievskupináchpočaszostavovaniarebríčka.

Spravovanieviacerýchsociálnychsietísúčasne

Naši účastníci už vedia, prečo je nutné používať viacero sociálnych sietí, ale taktiež
by mali vedieť ako spravovať viacero sociálnych sietí. Našťastie, existuje množstvo
internetových aplikácií určené práve na správu viacerých sietí naraz. Tieto aplikácie
rovnako umožňujú užívateľom vidieť zaujímavé štatistiky na základe vybraných
kritérií. Hootsuite, jedna z najpoužívanejších aplikácií, umožňuje mať plán zadarmo,
rovnako ako správu 3 sociálnych sietí súčasne. Čo vlastne znamená slovo “správa”,
keď hovoríme o sociálnych sieťach? Jedná sa hlavne o prípravu plánu, ktorý
náborový materiál bude kedy publikovaný (taktiež je to dôležité premysieť si, či sa
chcem zacieliť na špecifickú skupinu ľudí - napr. skupinu ľudí, ktorí by sa radi zapojili
do
darovaniapeňazí.)

Rôznedruhyreklamnéhomateriálu
Cvičenie: zoradte druhov reklamného materiálu podľa používania na sociálnych
sieťach. Cieľom bolo ukázať hlavné body každého typu a tiež sociálne siete, na
ktorých sú najviac používané. Existuje veľa druhov materiálov, my sme sa zamerali
na
4
najpoužívanejšie.

Videá
Predstavujú najpoužívanejší typ reklamného materiálu. Jeho cieľom je hlavne zaujať
človeka, ale rovnako aj vyjadriť myšlienku prezentovanej veci. Medzi ďalšie ciele
patria: efektívne predanie myšlienky (diskusia o výhodách a nevýhodách) a
povedomie o téme. Videá sú najpoužívanejšie na sociálnych sieťach ako Youtube,
FacebookaleboWhatsApp.
Fotky
Druhým najpoužívanejším materiálom sú fotky. Ich hlavným cieľom je vyrozprávať
príbeh (preto musia byť fotky vždy plné emócií). Fotky by mali vytvoriť názor na danú
problematiku a taktiež zaujať ľudí natoľko, aby začali konať, napr. za zlepšenie
situácie.
FotkysúpoužívanéhlavnenaInstagrame,Facebook-ualeboSnapchat-e.
Články
Ďalším náborovým materiálom sú články. Ich hlavným cieľom je zvýšenie počtu
záujemcov o danú tému a tiež zvýšiť povedomie o téme. Pomocou článkov sa
môžeme zacieliť na širší okruh ľudí. Tento druh materiálu je vždy prepojený so
sociálnou sieťou pomocou odkzaov, po ktorého odkliknutí sa dostanete na daný
článok.
ČlánkysúpoužívanéhlavnenaFacebook-uanaGoogle+.
Plagáty
Posledným materiálom sú plagáty. Ich hlavným cieľom je chytiť pozornosť ľudí a
presvedčiť ich ku konaniu. Ďalším cieľom je taktiež prezentovanie myšlienky. Plagáty
sa
používajúnasociálnychsieťachakoFacebook,TwitteraleboLinkedIn.

Etikaamarketing
Počas publikovania reklamného materiálu je dôležité dodržiavať niekoľko pravidiel. V
každej krajine je vytvorený určitý kódex alebo zákon, ktorý sa zaoberá touto témou.

Pomocou rozdelenia účastníkov do skupín sme vytvorili vlastný zoznam pravidiel.
Najprv sme rozdelil účastníkov do 4 skupín, ktorým boli priradené nasledovné témy
(plagáty, články, fotky, videá) a v každej skupine mali napísať, čo môžeme, resp.
nemôžemesdanýmmateriálomrobiťprijehopublikovaní.

Potom sme spojili skupiny s témami video a fotky (kvôli spoolčným znakom) a
skupiny s témou články a plagáty (tiež kvôli podobným znakom). Skupiny spojili
rovnaké a rozdielne veci, ktoré napísali na jeden papier a následne ich
odprezentovali celej skupine. Vďaka týmto papierom sme vytvorili zoznam pravidiel,
ktorí by mali ľudia dodržiavať pri publikovaní materiálu. Mohli sme si všimnúť, že
tento
zoznampravidielbolveľmipodobnýkódexomazákonomvmnohýchkrajinách.

Príloha
1:Informácieosociálnychsieťachspomenutýchvštatistickýchhrách
Facebook
● Sociálnaspoznávaciasieťspustená4.2.2004

● (poznámka: táto sociálna sieť už bola odprezentovaná v predošlom bloku,
takžesabudemesnažiťvšímať,čisitovšetciúčastnícizapamätali)
● wwwstránkasociálnejsiete:www.facebook.com
Qzone
● Spustenávroku2005
● Obsahtvoriahlavneblogy,videá,hudbaamožnosťposielaťfotky
● PatríčínskejspoločnostiTencent
● wwwstránkasociálnejsiete:www.qzone.qq.com
QQ
● Stará verzia ICQ (školiteľ sa opýtal,či si niekto pamätá túto sieť (poznámka:
závisí od kedy začali byť aktívni na sociálnych sieťach)) - je to špeciálny
nástrojnaposielaniespráv
● PatríčínskejspoločnostiTencent
● NajviacpoužívanáanajznámejšiasociálnasieťvČíne
● wwwstránkasociálnejsiete:www.qq.com
WhatsApp
●
●
●
●
●

Aplikácia(zdarma)naodosielaniesprávpretelefóny
Môžemepomocounejposielaťobrázky,videáalebohalsovésprávy
PatríspoločnostiFacebookodroku2014
Zaujímavosť:klientAndroiduvytvorilTelegramvroku2015
wwwstránkasociálnejsiete:https://web.whatsapp.com/

We
Chat
● Spustenávroku2011
● PatríčínskejspoločnostiTencent
● Aplikácianaodosielaniespráv,založenázdôvoduvstúpiťnačínskytrh=
neúspešne
● wwwstránkasociálnejsiete:https://www.wechat.com/
V
Kontakte
● Najväčšiaeurópskasociálnasieť-používanáhlavnevRusku
● FungujerovnakoakoFacebook
● wwwstránkasociálnejsiete:https://vk.com/
Odnoklassniniki
● Sociálnasieťpre“spolužiakov”zoškoly(taktiežjupoužívajúrodičiana
komunikáciusučiteľmiich
detíovýsledkoch,problémoch,atď.)

● wwwstránkasociálnejsiete:https://ok.ru

Sumáraspätnáväzba
Poslednú časť sme začali tým, že sme poprosili našeho dobrovoľníka zosumarizovať
školenie.Pojehosumárismeúčastníkompripromenulihlavnécieleškolenia.
Po skončení školenia sme si od účastníkov popýtali spätnú väzbu, na čo sme využili
projektové formuláre a papierovú škatuľu na vyzbieranie. Získali sme 8 odpovedí,
pričom jedna z nich, namiesto toho aby bol vyplnený formulár, sme získali 2-stranový
komentár
(viďnižšie)

Spätná
väzba
Dotazník
obsahoval24otázok,zktorých16bolokvantitatívnehocharakteru.V
tabuľke
môžetevidieťpriemernévýsledky.

Nadobudolsomnovévedomostipočasškolenia

4,14

Nadobudolsomnovéznalosti,ktorévyužijemvbudúcnosti

3,86

Zopakovalsomsiazlepšilužsvojepredošléznalosti

4,14

Navrhnutécvičeniabolipremňanové

4,00

Navrhnutécvičeniemiprišliefektívne

4,43

Točosomsanaučilpočasškoleniasamizídevmojej
činnosti

4,43

Cieleškoleniabolijasné
azrozumiteľné

4,71

Úroveňškoleniabolapodľamôjhoočakávania

4,71

Školiteliadobrepoznalitému

4,71

Školiteliaprezentovalitémujasneazrozumiteľne

4,57

Školiteliadokázalizapojiťvšetkýchpočasškolenia

5,00

Teoretickéaprkatickécvičeniabolivyvážené

4,71

Školiteliajasneaochotneodpovedalinaotázky

4,86

Jednoduchosťškoleniabola(1veľmiťažké,5veľmiľahké)

4,00

Tempoškoleniabolovhodné(1veľmirýchle,5veľmipomalé)

4,00

Celkovýdojemzoškolenia

4,71

Všetci
účastníci,ktorínámdaliodpoveďbyodporučilitotoškolenieajsvojim
známym
apriateľomabolispokojnísobsahomavýsledkom.Nižšiesúzobrazené
odpovedenaotvorenéotázkyvdotazníku:
Akostebolispokojnýsobsahom
Spokojný
Veľmispokojný
Dosť,bálsomsa,žesabudemnudiť,alebolotoviacinteraktívneako
somsimyslel
5/5
Veľmi
Vedelsomužoveľaveciachajpredtým.Napriektomubolobsah
dobrý
Obsahbolzaujímavýazábavný

Akostebolispokojnísoškoliteľmi?
Veľmispokojný
Boliskvelýajasnevšetkovysvetlili
Sympatický
5/5
Dobráprezentácia
Živí,lensemtamnejasneodpovedali
Školiteliavšetkovysvetlili

Akostebolispokojníspriestormi?
Akovždy
Peknéplagáty

Dobre
Veľmipríjemné
Vadilomi
echovmiestnosti,inaksuper,
veľmiinteraktívne
-

Čobystenavrhlinazlepšenieškolenia?
Viac
detailov,alepotombytomožnobolotrochudlhé.Druháčasťbyboladobrá,kebybola
lepšiamiestnosť.
Nič,všetkobolovporiadku
Nelepiťnovépapierenatie,ktorétamužsúnalepené
Viacpraktickýchaktivít,napr.tvorenieplagátov.Viacsazameraťnaobsahplagátov.
-

Ktoré
su
vašenovénadobnutépoznatkyzoškolenia?

Prečo?

-

Viacvysvetliliakopracovaťnainternete

Rôzne
sociálnesiete/zakázanésieteposvete

efektívne

Zistil
som,žeexistujúajinésociálnesiete

Dobrýprehľadotéme

Existenciaviacerýchsociálnychsietí

Zaujímavé

Akopoužiťinternetprenašepoduajtia

Veľmizaujímavé
Ajprestredneznalýchľudíjeešteveľačo

Ktorésociálnesietesúdôležitéakde

učiťabolotosuper.

-

Pretožeškoleniebolosuper

