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Χτίζουμε το Νο.1 Παγκόσμιο Σχολείο
H GoStudent, αποτελεί μία σύγχρονη πλατφόρμα εξατομικευμένης διαδικτυακής διδασκαλίας, όπου μαθητές κάθε ηλικίας ανακαλύπτουν,
με τη βοήθεια της εξειδικευμένης
μας ομάδας, μία πρωτοποριακή εκπαιδευτική εμπειρία προσφερόμενη
από κορυφαίους καθηγητές.
Το 2016, το όραμα του Felix Ohswald
και του Gregor Müller για ποιοτική,
προσβάσιμη και εξατομικευμένη διδασκαλία ξεκίνησε να εξαπλώνεται
ταχύτατα, χρήζοντας τη GoStudent
τον 1ο Ευρωπαϊκό ΕdTech «μονόκερο» με αποτίμηση 3 δισ. €.
Το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό
μοντέλο, η εικονική αίθουσα διδασκαλίας, η ποικιλία διαθέσιμων
εργαλείων, η τακτική ενημέρωση
προόδου, η υποστήριξη καθ’ όλο
το εκπαιδευτικό ταξίδι, η πληθώρα
διαθέσιμων μαθημάτων αλλά και
καθηγητών έπαιξαν αναμφίβολα
καταλυτικό ρόλο στο να σκαρφαλώσει η GoStudent στην κορυφή
των StartUps, για κάθε νέα κορυφή
όμως, υπεύθυνοι είναι οι άνθρωποί
μας.
Η ομάδα των 40 ατόμων που μέσα
σε 2 χρόνια ξεπέρασε τα 1.800 βρίσκεται πίσω από κάθε στρατηγική
απόφαση, εκπλήρωση στόχου και
επιτυχία.

Στη GoStudent Εμπιστευόμαστε
Εσένα! Γιατί με το πάθος και τις
γνώσεις σου θα προσθέσεις το δικό
σου στοιχείο στην ελληνική ομάδα,
που μέσα σε έναν μόλις χρόνο λειτουργίας μετρά 61 άτομα και σύντομα αναμένεται να μεγαλώσει
ακόμα περισσότερο. Στη GoStudent
δρούμε γρήγορα και αποφασιστικά,
ακούμε τις ανάγκες των ανθρώπων
μας, προσφέρουμε ένα φιλικό, πολυεθνικό περιβάλλον όπου ο καθένας μπορεί να ξεκλειδώσει όλες του
τις δυνατότητες και να αλληλεπιδράσει με συνεργάτες από όλο τον
κόσμο, παρέχουμε ελευθερία κινήσεων μέσω του υβριδικού μοντέλου
εργασίας, επιβραβεύουμε την καλή
δουλειά, επιβεβαιώνοντας έτσι, ότι
για εμάς η εξέλιξη έρχεται ολιστικά.
Σήμερα, δραστηριοποιούμαστε σε
23 χώρες παγκοσμίως, μετράμε
περισσότερους από 1.800 υπαλλήλους, πάνω από 19.000 καθηγητές
και +1,5 εκατομμύριο μαθήματα
μηνιαίως.
Οι ρυθμοί της ανάπτυξής μας
φανερώνουν τη συνέπεια στο όραμα της προσιτής, εξατομικευμένης εκπαίδευσης αλλά και στους
ανθρώπους μας που με το πάθος,
την ταχύτητα και την αέναη εξέλιξή
τους γίνονται οι ίδιοι πρεσβευτές
της κουλτούρας μας.

