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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γηα πξώηε θνξά αμηνινγείηαη όιε ε εθπαίδεπζε ζηελ Ειιάδα!
350.000 ζρνιέο & καζήκαηα ζηελ adviceway.gr
Δπλακηθά microsites κε δπλαηόηεηα στοσεςμένων αναζητήσεων θαη αξιολόγησηρ,
ζηε δηάζεζε καζεηώλ, γνλέωλ θαη θνηηεηώλ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1 Σεπηεκβξίνπ 2011: Η εηαηξεία atriumglobe, κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, εγθαηλίαζε επίζεκα
ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ 2011 ηελ www.adviceway.gr. Η κεγαιύηεξε ζε όγθν θαηαρωξήζεωλ ηζηνζειίδα γηα ηελ
εθπαίδεπζε γηα πξώηε θνξά ζηελ Ειιάδα δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε καζεηέο, θνηηεηέο θαη γνλείο λα
αλαδεηήζνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο ζρνιέο θαη καζήκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηηο πξνζωπηθέο αλάγθεο ηνπ θαζελόο
θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα όιωλ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδωλ.
Η adviceway αιιάδεη ηα δεδνκέλα ηεο δηαδηθηπαθήο εθπαηδεπηηθήο αλαδήηεζεο δίλνληαο ηέινο ζηνπο ζηαηηθνύο
θαη απιά πεξηγξαθηθνύο θαηαιόγνπο εθπαίδεπζεο!
350.000 ζρνιέο θαη καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ζε δπλακηθά microsites, όπνπ νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα βξνπλ:
αμηνινγήζεηο άιιωλ ρξεζηώλ γηα ηε ζρνιή θαη ηα καζήκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ, ράξηε ηεο ζρνιήο, ζηνηρεία
επηθνηλωλίαο, γεληθέο πιεξνθνξίεο, πεξηγξαθή καζεκάηωλ, κέξεο θαη ώξεο καζεκάηωλ, παξνρέο θαη ππεξεζίεο
ηεο ζρνιήο, θωηνγξαθίεο θαη βίληεν, άκεζε επηθνηλωλία κε ηε ζρνιή. Όια απηά ζε έλα επράξηζην θαη
ιεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ!
Μαζεηέο, θνηηεηέο, γνλείο & ελήιηθεο κπνξνύλ λα εληνπίζνπλ ζρνιέο & ηκήκαηα κε ηα νπνία είραλ ή έρνπλ
πξνζωπηθή εκπεηξία θαη λα ηα αμηνινγήζνπλ! Απιά, εύθνια & γξήγνξα κπνξνύλ λα κνηξαζηνύλ ηηο εκπεηξίεο
ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη θνηηεηέο κπνξνύλ λα αμηνινγήζνπλ ην ηκήκα ηνπο, αθόκα θαη θάζε κάζεκα
μερωξηζηά, ελώ νη καζεηέο θαη γνλείο καζεηώλ γπκλαζίωλ θαη ιπθείωλ κπνξνύλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηωλ καζεκάηωλ. Οη αμηνινγήζεηο απηέο βνεζνύλ ηνπο ελδηαθεξόκελνπο
λα απνθαζίζνπλ θαη λα επηιέμνπλ ηη επηζπκνύλ βαζηδόκελνη ζε έγθπξα ζηνηρεία.
Μέζα από ηζρπξνύο θαη δηαδξαζηηθνύο κεραληζκνύο αλαδήηεζεο– ηνπο θαιύηεξνπο πνπ δηαζέηεη απηή ηε
ζηηγκή εθπαηδεπηηθή ηζηνζειίδα ζηελ Ειιάδα– ν θαζέλαο κπνξεί εύθνια λα εληνπίζεη αληηθείκελν εθπαίδεπζεο
(πρ. γηα ρόκπη, πξνζωπηθή αλάπηπμε, αμηνπνίεζε ειεύζεξνπ ρξόλνπ, αλάπηπμε δεμηνηήηωλ, θιπ) ζε
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Ειιάδαο θαη γηα νπνηαδήπνηε ειηθία, επηιέγνληαο αλάκεζα από 40.000 ηδηωηηθνύο θαη
δεκνηηθνύο εθπαηδεπηηθνύο θνξείο! Τα θξηηήξηα / θίιηξα αλαδήηεζεο παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηόηεηα
επηινγήο ηδηαίηεξα ζηνρεπκέλωλ αλαδεηήζεωλ πνπ ηθαλνπνηνύλ πιήξωο ηηο αλάγθεο ηνπο: αλαδήηεζε ζρνιήο /
δαζθάινπ ή ηάμεο / καζήκαηνο, απνηειέζκαηα βάζε επηιεγκέλεο βαζκνινγίαο, ειηθηαθή νκάδα, πεξηνρή (λνκό,
δήκν, πεξηνρή), εκέξεο ιεηηνπξγίαο, ώξεο ιεηηνπξγίαο, δηδαζθαιία καζήκαηνο από ηδηώηε δάζθαιν / ηδηωηηθή
ζρνιή / δεκόζην θνξέα θαη ρώξνο καζεκάηωλ.
Γηα ιεπηνκέξεηεο ή πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαινύκε απεπζπλζείηε ζηε ζειίδα ηνπ Γξαθείνπ Τύπνπ
ηεο adviceway.
- Πληπουοπίερ για θέματα Τύπος:
Γηα πιεξνθνξίεο επηθνηλωλήζηε καδί καο ζην press@adviceway.gr ή ζην 2310 286697.
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