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Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019 

Η ATC φέρνει τις λύσεις της Blackboard ειδικά για εκπαιδευτικούς οργανισμούς  

H Athens Technology Center (ATC) με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τη νέα συνεργασία 

αντιπροσώπευσης των λύσεων της Blackboard για Ελλάδα και Κύπρο, που στόχο έχουν να 

μετασχηματίσουν την εκπαιδευτική εμπειρία σε σχολεία, κολλέγια και πανεπιστήμια!  

Η Blackboard αποτελεί εταιρεία-ηγέτη διεθνώς στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης μάθησης (learning 

management – LMS) πλατφορμών και εργαλείων εκπαίδευσης που εξειδικεύονται στις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών οργανισμών κάθε βαθμίδας, όπως πανεπιστήμια, κολλέγια και σχολεία, που ενισχύουν  και 

βελτιώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, προσφέροντάς της ένα χαρακτήρα πιο εξατομικευμένο, 

διαδραστικό και βιωματικό.  

Η επίσημη παρουσίαση της συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 (Μουσείο Πόλης 

των Αθηνών), όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθούν εκτενώς οφέλη που ήδη απολαμβάνουν οργανισμοί όπως 

το Deree και η Ελληνοαμερικανική Ένωση:  

• Από την απλοποίηση διαδικασιών, την αυτοματοποίηση ροών εργασιών και την ενίσχυση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού, μέχρι την αύξηση της συμμετοχής των γονέων και τη δραστηριοποίηση των 

μαθητών, εδώ και 15 χρόνια, οι τεχνολογίες της Blackboard βοηθούν κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό να 

βελτιώσει την απόδοσή του σε όλα τα επίπεδα.  

• Οι δυνατότητες εξατομίκευσης είναι πολλές και διαφορετικές ανά ομάδα (εκπαιδευόμενος, εκπαιδευτής 

και διαχειριστής εκπαίδευσης) και μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε οργανισμού: από την 

live συνομιλία και τις εικονικές τάξεις ή τα φόρουμ, έως το πολυμεσικό και διαδραστικό περιεχόμενο ή 

υποστηρικτικούς πόρους για τον σπουδαστή,  και την ατομική παρακολούθηση ή την ανάλυση μέσω 

υποβολής αναφορών και πολλά άλλα, με στόχο τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. 

• Επιπλέον, μέσω των λύσεων Blackboard, η πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ομάδες, σχόλια, 

βαθμούς και εκπαιδευτική κοινότητα είναι εφικτή από οπουδήποτε, μέσα από υπολογιστή, smartphone 

ή tablet.  Ακόμα, οι τεχνολογίες της Blackboard προάγουν την κοινωνική μάθηση μέσω συνεργατικής 

ανάπτυξης περιεχομένου, προσωπικής επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσης, σε ένα ασφαλές 

περιβάλλον.  
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