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δελτίο τύπου  

Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2019 

Η ΜΟΔ ανέθεσε στην ATC έργο αναβάθμισης συστήματος τηλεκπαίδευσης  

H Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ανανεώνει την εμπιστοσύνη 

της προς την Athens Technology Center (ATC), μετά και από διαγωνισμό σχετικά με το έργο «Δράσεις 

αναβάθμισης λειτουργιών συστήματος τηλεκπαίδευσης», με αντικείμενο την αναβάθμιση του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Ηλεκτρονικής Μάθησης (Ο.Σ.Η.Μ.).  

Η Athens Technology Center (ATC) έχει την τιμή να συνεργάζεται με τη ΜΟΔ από το 2006, 

παρέχοντας, μεταξύ άλλων, πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο που ανέπτυξε η ίδια ή προμηθεύτηκε από εξειδικευμένους συνεργάτες 

της, καθώς και εργαλεία για την ανάπτυξή του από τα στελέχη της ΜΟΔ. 

Η συνεργασία αυτή έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επίτευξη της αποστολής της ΜΟΔ να στηρίζει 

τη Δημόσια Διοίκηση στη διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων και κυρίως αυτών που 

συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτοντας ανάγκες σε εξειδικευμένο 

ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία, μεθόδους και διαδικασίες, πληροφοριακά συστήματα και 

σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή. 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου η ATC θα αναλάβει την αναβάθμιση εφαρμογών και 

λειτουργιών των συστημάτων σύγχρονης  και  ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που παρέχονται μέσω  

λογισμικών της εταιρείας SABA. Επίσης θα αναβαθμίσει και προμηθεύσει τα λογισμικά ανάπτυξης 

ηλεκτρονικών μαθημάτων (authoring tools), Lectora Inspire, Adobe Captivate, Articulate 

Storyline και Articulate Studio, καθώς και δημιουργίας βιντεοεισηγήσεων Adobe Presenter και 

iSpring. Η ATC θα είναι επίσης υπεύθυνη για την προμήθεια αναβαθμισμένου εξοπλισμού και την 

παροχή υπηρεσιών για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της αίθουσας τηλεκπαίδευσης της 

ΜΟΔ, αλλά και για τη διαμόρφωση εργαστηρίου ανάπτυξης ηλεκτρονικών μαθημάτων.  

 

H Athens Technology Center (ATC) σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαθέτει καινοτόμες λύσεις για τη διαχείριση περιεχομένου και την 

υποστήριξη content marketing δραστηριοτήτων. Σε συνεργασία με τους ηγέτες του κλάδου όπως η Saba, η Oracle και η Microsoft, 

παρέχονται 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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