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Παροσζία ζηα Μέζα Κοινωνικής Γικηύωζης - Γιαδίκησο 
 

Σπλερίδεηαη ενηαηικάθαη για όλο ηο έηος ε Μεγάιε Παλειιαδηθή Κακπάληα 

Europalso. Αμηνπνηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο 

επηθνηλωλίαο, εληείλνπκε ηηοζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο πξνβνιήο εμαζθαιίδνληαο 

επξύηεξε παξνπζία ζηα κέζα θνηλωληθήο δηθηύωζεο (socialmedia) θαη ζην δηαδίθηπν. 

Με ζηόρν λα δηαθεκηζηνύλ όζν γίλεηαη θαιύηεξα θαη όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξν,ζην θνηλό, ην έξγν ηωλ Κέληξωλ Ξέλωλ Γιωζζώλ θαη νη Εμεηάζεηο, 

πξνρωξήζακε ζηηο εμήο θαηλνηνκίεο: 
 

Α. Γημιοσργία ηριών λογαριαζμών (προθίλ) Facebook 

Πιένλ ν Σύλδεζκόο καο δηαζέηεηηξία θαλάιηα δηθηύωζεο ζην Facebook: 
 

1) ην EuropalsoSociety ΚΞΓγια ιδιοκηήηες ζην νπνίν θνηλνπνηνύληαη άξζξα 

θαη αλαθνηλώζεηο γηα θιαδηθά ζέκαηα κε ζθνπό ηελ άκεζε ελεκέξωζε θαη 

εμππεξέηεζε ηωλ ηδηνθηεηώλ Κέληξωλ Ξέλωλ Γιωζζώλ, 

2) ην Europalsoγια γονείς ζην νπνίν αλαξηώληαη άξζξα (editorial), 

δηαθεκηζηηθά ζπνηθαη πξνωζεηηθέο δξάζεηο γηα ηελ αμία ηεο ζπλεξγαηηθήο 

κάζεζεο θαη θαηά ηωλ καζεκάηωλ ζην ζπίηη. Ο ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκόο 

αθνξάγνλείο θαη θεδεκόλεο, θαη εκπινπηίδεηαη ζπλερώο κε παηδαγωγηθά λέα, 

3) εηδηθή ζειίδα ESB πνπ πεξηέρεη όιεο ηηο λεώηεξεο εμειίμεηο γηα ηηο εμεηάζεηο 

γιωζζνκάζεηαο English Speaking Board. 
 

Γηα λα πνιιαπιαζηαζηεί ε λέα δηαδηθηπαθή δπλακηθή, πξνηείλνπκε λα 

θάλεηε‘like’ ζε όιεο ηηο ζειίδεο ηνπ Σπλδέζκνπ θαζώο θαη ζηηοζρεηηθέο αλαξηήζεηο 

(post),όπωο θαη ‘shares’ θαη ‘ζρνιηαζκνύο’.  

 

Με ελέξγεηεο όπωο νη παξαπάλω εμαζθαιίδνπκεηε κεγαιύηεξε δπλαηή 

δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο ζην θνηλό, θαζώο ηα κέζα θνηλωληθήο δηθηύωζεο 

αλαγλωξίδνπλ ην βαζκό αιιειεπίδξαζεοκεηαμύ ηωλ ρξεζηώλ θαη αληίζηνηρα 

πξνωζνύλ εληνλόηεξα ηηο εθάζηνηε ζειίδεο πνπ έρνπλ ηα πεξηζζόηεξα posts,shares 

θ.α. 

Καη’ επέθηαζε πεηπραίλνπκε κεγαιύηεξε πξνβνιή γηα ην ΚΞΓ καο, θαζώο, 

θνηλνπνηώληαο ην πεξηερόκελν από ηηο ζειίδεο ηνπ Europalso, ηξνθνδνηνύκε κε 

ελεκεξωκέλν πιηθό θαη ηε δηθή καο ειεθηξνληθή ζειίδα.  
 

Β. Αναβάθμιζη καναλιού ζηοYouTube 

Παξάιιεια, εληζρύνπκε ηε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ νπηηθναθνπζηηθνύ 

πιηθνύ (βίληεν) πνπ πξνβάιιεηαηζην θαλάιη καο ζην YouTube. 
 

 
 

 
 

 

 

Η μεγάλη διαθημιζηική καμπάνια Europalso, 

ζςμπεπιλαμβανομένηρ και ηηρ ενεπγήρ παποςζία μαρ ζηα socialmedia, 

γίνεηαι ζηα πλαίζια ηων ενεπγειών ηος Πποέδπος και ηος Δ.Σ. 

να διαθημιζηούν όζο γίνεηαι καλύηεπα και όζο ηο δςναηόν πεπιζζόηεπο, 

ζηο κοινό, ηο έπγο ηων Κένηπων Ξένων Γλωζζών και οι Εξεηάζειρ 
 

https://www.facebook.com/EuropalsoSociety/
https://www.facebook.com/europalso/
https://www.facebook.com/ESBgreece/
https://www.youtube.com/channel/UCYUzSOFmkb__wuB7F9vSDDA

