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H ATC υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία της Ελληνογερμανικής Αγωγής εν μέσω 

κορονοΐού 

Οι υπηρεσίες  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Blackboard Collaborate που διαθέτει και υποστηρίζει 

η  Athens Technology Center (ATC) βοήθησαν την Ελληνογερμανική Αγωγή στην ελαχιστοποίηση 

των επιπτώσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω τεχνολογιών εικονικής τάξης. 

Αναλυτικότερα, η Ελληνογερμανική Αγωγή, εμπιστεύτηκε την  πολύχρονη εμπειρία σε τεχνολογίες και λύσεις 

εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της Athens Technology Center (ATC) κι επέλεξε τις υπηρεσίες Blackboard 

Collaborate θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων για τους μαθητές της 

τρίτης λυκείου για την περίοδο που τα σχολεία παρέμειναν κλειστά λόγω της πανδημίας. Πρόκειται για μια 

ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής διδασκαλίας και τηλεδιασκέψεων, που σχεδιάστηκε ειδικά για τις 

ανάγκες των εκπαιδευτικών οργανισμών.  

Σύμφωνα και με τον κο Κατσιφό Νίκο υπεύθυνο μηχανογράφησης της Ελληνογερμανικής Αγωγής «το 

περιβάλλον χρήσης του Blackboard Collaborate διευκόλυνε την επικοινωνία, την παρουσίαση, την αλληλεπίδραση 

και την διδασκαλία . Χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή, ένα tablet ή μία κινητή συσκευή  και μέσω ενός απλού 

browser, μαθητές κι εκπαιδευτικοί ένιωσαν να βρίσκονται μαζί στην ίδια αίθουσα διδασκαλίας, συμμετέχοντας σε 

ζωντανά μαθήματα.».  

Συμπληρωματικά, η κα Μαρία Ματθαίου, Διευθύντρια των HCM business unit της ATC, τόνισε την αξία του 

μοντέλου «μεικτής» μάθησης (blended learning), και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι 

εκπαιδευτικοί οργανισμοί κάθε βαθμίδας; «Έχοντας πρόσβαση σε καινοτόμα εργαλεία, οι μαθητές μπορούν 

να αφομοιώσουν το απαιτούμενο υλικό με τον δικό τους ρυθμό, αφού οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

ασχοληθούν περισσότερο με τους μαθητές τους και προωθείτε η βαθύτερη μάθηση. Το Blackboard 

Collaborate μπορεί να διευρύνει την πρόσβαση σε διαφορετικούς μαθητικούς πληθυσμούς, ακόμα και σε υπό -

εκπροσωπούμενες ομάδες. Με τον τρόπο αυτό , θα μας δοθεί η δυνατότητα να παρέχουμε μια ισότιμη εκπαιδευτική 

εμπειρία για όλους..»  

 

Λίγα λόγια για την ATC 

Σε συνεργασία με τους ηγέτες του κλάδου όπως η Saba, η Blackborad, η Oracle και η Microsoft, παρέχουμε λύσεις και 

υπηρεσίες τοπικές ή στο cloud για τη Μάθηση, την Πρόσληψη, τη Διαχείριση Πιστοποιήσεων, τη Διαχείριση Ταλέντων, 

την Εικονική Τάξη και τη Συνεργασία, καθώς και επαγγελματικές υπηρεσίες, όπως εξατομικευμένη ανάπτυξη και 

ενσωμάτωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με πλατφόρμες τρίτων, όπως HRMS, LMS, Εικονική Τάξη, Intranets, 

Διαδικτυακές Πύλες και πολλά άλλα. 
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