
Το Studybot

ήρθε για να σου
λύσει τα χέρια!

Η πληρέστερη βάση δεδομένων
Επαγγελματικού Προσανατολισμού



Με μια τρομερά απλή διαδικασία μπορείς να την έχεις στο site σου ή απλά να την μοιραστείς στα social
Εμείς  εστιάσαμε σε δυο βασικά σημεία: να είναι τρομερά εύχρηστη από κινητές συσκευές (και το
πετύχαμε υπέροχα!) καθώς οι περισσότεροι θέλουμε «εδώ και τώρα» την πληροφορία στο κινητό μας και
παράλληλα
Επικεντρωθήκαμε στο να έχεις άμεσα πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις και πληροφορίες αλλά και
να δώσεις στους μαθητές ένα ΜΟΝΑΔΙΚΟ υλικό που δεν θα βρουν πουθενά αλλού!

Γνωρίζοντας το φορτωμένο πρόγραμμα κάθε εκπαιδευτικού και λειτουργού συμβουλευτικής καθώς και τον
τεράστιο και ανακριβή όγκο πληροφοριών που υπάρχει διάσπαρτο στο διαδίκτυο, θελήσαμε απλά να σου
«λύσουμε τα χέρια».

Συγκεντρώνοντας υλικό από την 15ετη ενασχόληση μου με τον κλάδο του επαγγελματικού
προσανατολισμού, μαζί με την επιστημονική μου ομάδα μελετήσαμε, συγκεντρώσαμε, κατηγοριοποιήσαμε
και κάναμε εύκολα προσβάσιμη κάθε πληροφορία που διαπιστώσαμε  ότι χρειάζεται ο μαθητής και ο
γονιός για να ενημερωθεί έγκριτα από πρωτογενείς πληροφορίες και ένα στοχευμένο επιστημονικό υλικό.

Είτε αξιοποιήσεις τη βάση δεδομένων για προσωπική σου χρήση, είτε τη μοιραστείς με τους μαθητές &
γονείς να θυμάσαι 3 βασικά πράγματα:
        



Με μεγάλη μου χαρά λοιπόν και αξιοποιώντας τις τελευταίες
τεχνολογίες για παραμετροποιημένη αναζήτηση και άλλα πολλά
χαρακτηριστικά, αισθάνομαι ότι πράγματι προσφέρουμε κάτι το
οποίο θα σε βοηθήσει στο δύσκολο έργο που έχουμε αναλάβει
όλοι μας: Να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους να κάνουν τις
επιλογές που τους ταιριάζουν και τους αξίζουν!

Δρ Ταουσάνης Χρήστος
Ιδρυτής & Επιστημονικός Διευθυντής
EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας



450+ τμήματα

100+ videos Επαγγελμάτων

400+ οδηγοί σπουδών

80+ επιστημονικές έρευνες

2.000+ πληροφοριακά αρχεία



Λογότυπο του
φορέα σας

UX design κοντά
στους μαθητές σας

Έξυπνη αναζήτηση 
με στοχευμένα
αποτελέσματα

προσβάσιμο από
κάθε συσκευή



Απόκτησε
Πρόσβαση
www.employ.edu.gr
2102202677 | 2312315181

Στοχευμένη προβολή

Εργαλεία υπολογισμού
μορίων

Αποκλειστικό υλικό

Συνεχής υποστήριξη

Άμεση ενημέρωση

Στατιστικά & infographics



Ρίξτε μια ματιά στο Studybot

Δείτε το βίντεο

https://www.youtube.com/watch?v=aunv6bInThw



