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Τι άλλαξε με τα Social Media;



Αλλαγές

Ο τρόπος που ο κόσμος κάνει έρευνα πριν προχωρήσει σε επίσκεψη σε ένα Κέντρο Ξένων 
Γλωσσών

Κριτική: δημόσια και διαθέσιμη σε όλους

Ο κόσμος περιμένει να βρει χρήσιμο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και πληροφορίες στα Social 
Media

Επικοινωνία: άμεση

Ο κόσμος (γονείς ή μαθητές) μοιράζεται θετικές εμπειρίες με φίλους 



Ευκαιρία

Ενισχύετε τη σχέση με μαθητές γονείς

Προβάλλετε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών και τις δραστηριότητές του

Να εντοπίσετε υποψήφιο κοινό αλλά και τον ανταγωνισμό



Α. Χρειάζεται να δημιουργήσω κανάλια επικοινωνίας!

Β. Να βρω νέους τρόπους επικοινωνίας με τους μαθητές!   



Ποια Social Media να χρησιμοποιήσω;





Facebook Google My Business

Social 
Media



Facebook



Γιατί Facebook;

• Νο 1 Social Network παγκοσμίως

• Word of mouth

• Το κοινό αξιολογεί δραστηριότητες, ποιότητα και αξία

• Διασταυρώνει και ανταλλάσσει πληροφορίες για όλα (& για την εκπαίδευση)



Το Facebook στην Ελλάδα



Page or 
Group



Facebook Page                                              or Group;
• Προώθηση brand  

• Κερδίζεις fans

• Δημόσια posts

• Κάνεις διαφημίσεις

• Η σελίδα δημοσιεύει

• Ένα …% βλέπει τα posts

• Reports & statistics

• Λαμβάνεις μηνύματα

• Δημιουργείς tabs

• Ομάδα συζήτησης

• Προσθέτεις και αποδέχεσαι 
μέλη

• Δημόσια ή ιδιωτικά posts

• Όχι διαφημίσεις

• Κάθε μέλος δημοσιεύει

• Λίγα statistics

• Admins στέλνουν μήνυμα

• Όχι tabs



Πως είναι μια Facebook Page;



Ποιες είναι οι επιλογές μας;



Πως είναι οι σωστές πληροφορίες;



Πως είναι η ιστορία μας;



Ποια είναι η ομάδα μας;



Είδη περιεχομένου:



Τι περιεχόμενο προτιμά το ελληνικό 
κοινό στο Facebook;



Ιδέες για περιεχόμενο!



Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το  Facebook;

• Περιεχόμενο με εκπαιδευτική αξία.



Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το  Facebook;

• Δημοσίευση χρήσιμων άρθρων που αποτελούν πηγή πληροφοριών για τις ξένες 
γλώσσες και την εκπαιδευτική διαδικασία.



Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το  Facebook;

• Φωτογραφίες από δραστηριότητες και εκδηλώσεις (με συναίνεση όταν φαίνονται 
πρόσωπα).



Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το  Facebook;

• Συγχαρητήρια σε μαθητές που πετυχαίνουν διακρίσεις.



Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το  Facebook;

• Θεματικές ενότητες. Πχ. #schoolstories ή #photooftheweek όπου θα ανεβαίνουν 
νέα που αφορούν το εκάστοτε ΚΞΓ και θα συμβάλλουν στο χτίσιμο και την 
ενδυνάμωση της σχέσης με τους μαθητές, online.



Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το  Facebook;

• Δημοσίευση video με συνεντεύξεις καθηγητών ή μαθητών μέσα από το χώρο των 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών.



Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το  Facebook;

• Positive Quotes. Σπουδαίοι άνθρωποι έχουν μιλήσει για την αξία της εκπαίδευσης, 
των βιβλίων αλλά και των ξένων γλωσσών.



Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το  Facebook;

• Επίκαιρο υλικό. Εξετάσεις, επέτειοι και σημαντικές ημερομηνίες και ημέρες για τον 
κάθε τόπο ξεχωριστά. Προσαρμογή υλικού στην ημέρα αλλά και στην πόλη.



Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το  Facebook;

• Σωστή προβολή των δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων μέσα από φωτογραφίες, 
video και events.



Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το  Facebook;

• Προβολή σεμιναρίων και ομιλιών μέσω Facebook Live. Με αυτόν τον τρόπο 
προσφέρουμε στο κοινό μας υλικό από την Αθήνα στην Κρήτη ή σε άλλες πόλεις σε 
live χρόνο.



Πως χειρίζομαι σωστά τα Social Media; 



Tips!

Έγκαιρο και επίκαιρο υλικό

Άμεσες απαντήσεις σε μηνύματα

Προσαρμογή στην επικαιρότητα

Δημοσιεύουμε στις δημοφιλείς μας ώρες (υψηλή επισκεψιμότητα) 



Tips!

Έξυπνο, εκπαιδευτικό, αντιπροσωπευτικό και ενημερωτικό

20% προώθηση του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και 80% προώθηση γενικού περιεχομένου

Δημιουργεί engagement και χτίζει σχέση εμπιστοσύνης με τους επισκέπτες μας



Εικόνα - Βίντεο

Σωστές φωτογραφίες από τον εκπαιδευτικό χώρο. 

Ζητάμε πάντα τη συναίνεση των μαθητών – γονιών πριν τη δημοσίευση

Εικόνες που δείχνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και facts από image banks 
στο internet

Video με συνεντεύξεις και χρήσιμες πληροφορίες



Προβολή αξίας

Ανάδειξη επιτευγμάτων των μαθητών

Χρήσιμες πληροφορίες για τις ξένες γλώσσες και τα οφέλη τους

Συνεργασίες του Κέντρου Ξένων Γλωσσών (Palso – Αναγνώριση ICC κλπ) ώστε να αποδίδεται 
περισσότερο κύρος

Δημοσίευση πρωτογενούς υλικού που θα καταστήσει το Κέντρο Ξένων Γλωσσών 
ως αυθεντία στο χώρο



Κάντε τη διαφορά! 



Tips!

Φτιάξτε μια Facebook page για τους μαθητές σας! Δημοσιεύεστε στα ελληνικά & 
προσκαλέστε τους μαθητές σας να μεταφράσουν.

Φτιάξτε ένα Facebook group! Αναθέστε εναλλάξ στους μαθητές σας να είναι διαχειριστές 
και να δημοσιεύουν ανά εβδομάδα περιεχόμενο.



Tips!

Student generated content: Ζητήστε από τους μαθητές σας να φτιάξουν σύντομα video 
στα οποία θα μιλάνε για τα hobby ή τα ταξίδια που ονειρεύονται, μιλώντας όμως μόνο σε 
ξένη γλώσσα!

Φτιάξτε photo album από φωτογραφίες που αφορούν χώρες στις οποίες μιλάνε την ξένη 
γλώσσα που διδάσκετε & μετά αναθέστε τις λεζάντες στους σπουδαστές!

Ενθαρρύνετε το τσατ στην ξένη γλώσσα!



Social Media Advertising!



Πλεονεκτήματα Social Media Advertising 

Είναι αποδοτικές ακόμα και με μικρά ποσά προσελκύουμε πολύ κόσμο

Δυνατότητα συγκεκριμένη στόχευση κοινού / περιοχών /ενδιαφερόντων κλπ.

Μετρήσιμα και διάφανα αποτελέσματα

Οι σωστές διαφημίσεις (στόχευση, διαχείριση budget, testing) πρέπει να γίνεται από 
έμπειρους επαγγελματίες του χώρου: Agencies

Ξεκάθαροι στόχοι: awareness, reach, traffic, conversions κλπ.



Πλεονεκτήματα Social Media Advertising



Πως προωθώ μια δημοσίευσή με απλό τρόπο;



Πως προωθώ μια δημοσίευσή με απλό τρόπο;

• Επισκέψεις στο 
website

ή

• Προβολή του 
post



Πως προωθώ μια δημοσίευσή με απλό τρόπο;

Το σωστό κοινό:

• Ηλικία
• Φύλο
• Ενδιαφέροντα
• Περιοχή



Πως προωθώ μια δημοσίευσή με απλό τρόπο;

Εκτιμήσεις από το 
Facebook.
Πόσο κόσμο θα 
προσεγγίσουμε 
ανάλογα με το 
budget;



Πως προωθώ μια δημοσίευσή με απλό τρόπο;

Τελικό preview πριν την 
δημοσίευση.



Εξυπηρέτηση

Στα μηνύματά είμαστε ευγενικοί, εξυπηρετικοί και απαντάμε σε θετικά ή αρνητικά 
μηνύματα

Διατηρούμε τον διάλογο και επιδιώκουμε τα σχόλια του κόσμου 



Διαχείριση φήμης - κρίσης

Σε περίπτωση κρίσης: 

➢ απαντάμε σε όλα τα μηνύματα

➢ διατηρούμε ευγενικό τρόπο

➢ κινούμαστε βάση της γραμμής που έχει προαποφασιστεί

➢ ζητάμε περισσότερες πληροφορίες από τον επισκέπτη

➢ τις συλλέγουμε και 

➢ προσπαθούμε να δώσουμε λύση



Google
My Business



Γιατί Google My Business;

• Σχεδόν όλοι αναζητούν μέσω Google

• Δωρεάν διαφήμιση

• Για λόγους SEO

• Σύντομες και χρήσιμες πληροφορίες

• Δυνατότητα Reviews



Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το Google My 
Business;

• Σωστό περιεχόμενο

• Πλήρεις πληροφορίες 

• Φωτογραφίες 



Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το Google My 
Business;

• Απαντώντας σωστά σε όλα τα σχόλια (θετικά ή αρνητικά)



“Social media is an amazing tool, but it's 
really the face-to-face interaction that makes 
a long-term impact.”

Felicia Day



Contact Us

@socialmellon@socialmellon

www.socialmellon.comSocial Mellon

https://twitter.com/SocialMellon
https://www.facebook.com/socialmellon/
https://www.facebook.com/socialmellon/
https://twitter.com/SocialMellon
http://www.socialmellon.com/
http://www.socialmellon.com/
https://www.linkedin.com/company/10232711/
https://www.linkedin.com/company/10232711/


Thank You

www.socialmellon.com


