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Συνοπτική παρουσίαση 
Το παρόν έγγραφο περιγράφει την ανάπτυξη της πλατφόρμας Ανοικτού Εκπαιδευτικού Πόρου 
(Open Educational Resource - OER). Ο ΑνΕκΠ δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Πνευματικού 
Προϊόντος 4 «BlockWaste Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος (ΑνΕκΠ)» του έργου BlockWaste. Το 
έγγραφο περιγράφει τα βήματα που έχουν ληφθεί για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου 
BlockWaste και των διαφόρων τμημάτων/σελίδων. Τέλος, παρουσιάζει αναλυτικά την 
πλατφόρμα και το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε.   
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1 Εισαγωγή 

1.1 Σύντομη περιγραφή του έργου 

Το BlockWaste στοχεύει να εφαρμόσει διακρατικά νέα εκπαιδευτικά περιεχόμενα με στόχο την 
κατάρτιση των μαθητών του στις χώρες εταίρους και την παροχή των απαραίτητων βασικών 
δεξιοτήτων που τους επιτρέπουν να ενεργούν επαγγελματικά ως μελλοντικοί εργαζόμενοι στον 
τομέα, προσθέτοντας ψηφιακές ικανότητες που απαιτούνται από εταιρείες που αγκαλιάζουν 
τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Υπό αυτή την έννοια, το έργο απευθύνεται σε: 

• Επιχειρήσεις και ΜΜΕ, επαγγελματίες ΤΠ, πολεοδομία και επαγγελματίες διαχείρισης 
αποβλήτων. 

• Πανεπιστήμια (καθηγητές, φοιτητές και ερευνητές). 
• Δημόσιους οργανισμούς. 

Το έργο περιλαμβάνει τέσσερα Πνευματικά Προϊόντα ως εξής: 

• Ο1. Εκπαιδευτικό υλικό για διεπιστημονική Blockchain-ΔΑΣΑ 
• Ο2. Κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών για τα ΑΣΑ που εφαρμόζουν τις τεχνολογίες 

Blockchain στις στρατηγικές κυκλικής οικονομίας 
• Ο3. Εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης με βάση το Blockchain-ΔΑΣΑ επικεντρωμένο στην 

κυκλική οικονομία 
• Ο4. BlockWaste Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος (OER) 

 

1.2 Στόχοι του εγγράφου 

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνεται στην εργασία «O4.A2. Παραγωγή Ανοικτού Εκπαιδευτικού 
Πόρου, που αντιστοιχεί στο Πνευματικό Προϊόν 4 «BlockWaste Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος 
(ΑνΕκΠ)» του έργου BlockWaste. 

Ένας Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος έχει σχεδιαστεί και παραχθεί για να υποστηρίξει την 
υλοποίηση του παραγόμενου μαθήματος BlockWaste. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει παραχθεί για 
το Open Educational Resource (OER). 

Έχουν δημιουργηθεί ειδικά πολυμεσικά υλικά για τον ΑνΕκΠ, τα οποία χρησιμεύουν ως 
ενημερωτική βάση, έτσι ώστε όλοι οι φοιτητές και οι επαγγελματίες από τους εμπλεκόμενους 
τομείς να έχουν τις απαραίτητες μεθοδολογίες διδασκαλίας για την εφαρμογή τεχνολογίας 
blockchain στη διαχείριση αποβλήτων. 

Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ανοικτό σε οποιονδήποτε χρήστη. Είναι εντελώς διαισθητικό, 
προκειμένου να κάνει τον χρήστη να λάβει μέρος στη διαδικασία μάθησης όσο το δυνατόν 
περισσότερο. 

Το BlockWaste OER και όλες οι πληροφορίες σχετικά με το έργο είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη 
διεύθυνση:  

— Ιστότοπος έργου BlockWaste: https://blockwasteproject.eu/  

— BlockWaste OER: https://blockwasteproject.eu/oer/  

https://blockwasteproject.eu/
https://blockwasteproject.eu/oer/
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Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου διατίθεται σε καθεμία από τις γλώσσες των εταίρων 
στον δικτυακό τόπο.   
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2 Ιστότοπος BlockWaste 

2.1 Ανάπτυξη ιστοσελίδας BlockWaste 

Αυτή η ιστοσελίδα του έργου BlockWaste δημιουργήθηκε από το CTM κατά την πρώτη περίοδο 
του έργου και χρησιμοποιείται ως κοινός τόπος για την κοινή χρήση των προϊόντων του έργου 
και της βάσης των δραστηριοτήτων διάδοσης. 

Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας έγιναν κατά την πρώτη συνάντηση 
του έργου που πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά, όπου το CTM, ως εταίρος υπεύθυνος για την 
ανάπτυξη της ιστοσελίδας και της πλατφόρμας, πρότεινε ορισμένες από τις διαδικτυακές 
διευθύνσεις που ήταν έγκυρες για το έργο και οι οποίες ήταν διαθέσιμες. Οι εταίροι 
αποφάσισαν ότι η διεύθυνση του έργου θα είναι: https://blockwasteproject.eu/  

Επίσης, ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με το λογότυπο του έργου που θα εμφανιζόταν στην 
ιστοσελίδα. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, το λογότυπο του έργου εμφανίζεται στην 
αρχική οθόνη της ιστοσελίδας. 

 

Μόλις αποφασίστηκαν, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν όλες οι γραφικές λεπτομέρειες της 
ιστοσελίδας, του μενού και των λογότυπων, άρχισαν να περιλαμβάνονται βασικές πληροφορίες 
σχετικά με το έργο, όπως η περίληψη, οι στόχοι, ο κατάλογος των εκθέσεων που αναπτύχθηκαν 
κατά τη διάρκεια του έργου κ.λπ. Στη συνέχεια, αναρτήθηκαν τα οριστικά έγγραφα που 
προέκυψαν από την έρευνα και τις μελέτες που εκπονήθηκαν από τους εταίρους του έργου. 

Ο δικτυακός τόπος BlockWaste περιλαμβάνει τα κύρια πνευματικά προϊόντα του έργου, όπως 
το εργαλείο ηλεκτρονικής μάθησης (https://blockwasteproject.eu/elearning-tool/) και το OER 
(https://blockwasteproject.eu/oer/).  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ολόκληρος ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες των 
εταίρων του έργου. Για τη μετάφραση του διαθέσιμου περιεχομένου, όλοι οι εταίροι του έργου 
συμμετείχαν παρέχοντας μεταφράσεις στη μητρική τους γλώσσα, καθώς και διορθώνοντας τις 
μεταφράσεις της αγγλικής γλώσσας. 

 

https://blockwasteproject.eu/
https://blockwasteproject.eu/
https://blockwasteproject.eu/elearning-tool/
https://blockwasteproject.eu/oer/
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2.2 Παρουσίαση της ιστοσελίδας BlockWaste 

Στην παρακάτω εικόνα, θα πρέπει να δούμε τη διαφορετική ενότητα στην οποία χωρίζεται ο 
ιστότοπος του έργου BlockWaste και τους συνδέσμους προς καθένα από αυτά τα τμήματα. 

2.2.1 ΑΡΧΙΚΉ ΣΕΛΊΔΑ 

Σύνδεσμος: https://blockwasteproject.eu/  

 

https://blockwasteproject.eu/
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2.2.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σύνδεσμος: https://blockwasteproject.eu/project/  

 

 

 

 

 

https://blockwasteproject.eu/project/
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2.2.3 ΕΚΘΈΣΕΙΣ 

Σύνδεσμος: https://blockwasteproject.eu/reports/  

 

 

 

https://blockwasteproject.eu/reports/
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2.2.4 OER 

Σύνδεσμος: https://blockwasteproject.eu/oer/  

 

 

 

 

https://blockwasteproject.eu/oer/


8 

2.2.5 ΕΡΓΑΛΕΊΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉΣ ΜΆΘΗΣΗΣ 

Σύνδεσμος: https://blockwasteproject.eu/elearning-tool/  

 

 

 

https://blockwasteproject.eu/elearning-tool/
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2.2.6 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Σύνδεσμος: https://blockwasteproject.eu/news/ 

 

 

 

 

 

https://blockwasteproject.eu/news/
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2.2.7 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Σύνδεσμος: https://blockwasteproject.eu/contact/  

 

 

  

https://blockwasteproject.eu/contact/
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3 BlockWaste Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος (OER) 
Αυτός ο ανοικτός εκπαιδευτικός πόρος σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την 
εφαρμογή του μαθήματος BlockWaste και του διαδραστικού εργαλείου BlockWaste. Είναι 
διαθέσιμος δωρεάν στην ιστοσελίδα του έργου για να χρησιμοποιηθεί ως υποστηρικτικό υλικό 
στα διάφορα μαθήματα. 

Το BlockWaste OER θεωρείται ως ένα από τα βασικά καθήκοντα του έργου και ως εκ τούτου 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή ανάπτυξη και σχεδιασμό του. Για το λόγο αυτό, το 
CTM ήταν ο δημιουργός αυτού του OER με την υποστήριξη και τη συμβολή των υπόλοιπων 
εταίρων. 

3.1 Παρουσίαση του έργου BlockWaste 

Ο OER του έργου BlockWaste είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο: 
https://blockwasteproject.eu/oer/  

Προκειμένου αυτός ο Ανοικτός Εκπαιδευτικός Πόρος να περιέχει όλες τις πληροφορίες και τα 
περιεχόμενα του έργου οργανωμένα και με τρόπο διαισθητικό για διαβούλευση, 
αποφασίστηκε να χωριστεί σε τόσες ενότητες όσες και τα διαφορετικά περιεχόμενα. 

 

Τα διάφορα τμήματα που δημιουργήθηκαν ήταν:  

https://blockwasteproject.eu/oer/
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3.1.1 Άμεση πρόσβαση 

Στην ενότητα Άμεση πρόσβαση, μπορούμε να βρούμε 3 υποενότητες:  

- Κανονισμοί (https://blockwasteproject.eu/oer/regulations/). Η παρούσα υποενότητα 
περιέχει τα έγγραφα που περιέχουν κανονισμούς που σχετίζονται με το αντικείμενο 
του έργου, είτε πρόκειται για το blockchain, τη διαχείριση αποβλήτων ή την κυκλική 
οικονομία.  
 

- Τεχνικά έγγραφα (https://blockwasteproject.eu/oer/technical-documents/). Σε αυτή 
την υποενότητα μπορούμε να βρούμε τις εκθέσεις των διαφόρων εργασιών του έργου 
BlockWaste. 
 

- Διάδοση (https://blockwasteproject.eu/oer/dissemination/). Σε αυτή την τελευταία 
υποενότητα, μπορείτε να δείτε την έκθεση των δράσεων διάχυσης και ενημέρωσης που 
έχουν πραγματοποιηθεί για το έργο BlockWaste. 

 

3.1.2 Συνεργατική πλατφόρμα 

Η συνεργατική πλατφόρμα που φιλοξενείται στο πλαίσιο του ΑνΕκΠ 
(https://blockwasteproject.eu/oer/collaborative-platform/) παρουσιάζει πολυάριθμα έργα 
που σχετίζονται με τα κύρια θέματα του έργου (διαχείριση αποβλήτων και blockchain) 
προκειμένου να δημιουργηθούν συνέργειες με άλλα προηγούμενα έργα και να αξιοποιηθεί το 
εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί στα εν λόγω έργα ώστε να είναι σε θέση να 
συμπληρώσει και να επεκτείνει τις γνώσεις.  

https://blockwasteproject.eu/oer/regulations/
https://blockwasteproject.eu/oer/technical-documents/
https://blockwasteproject.eu/oer/dissemination/
https://blockwasteproject.eu/oer/collaborative-platform/
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Κάνοντας κλικ στα λογότυπα μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για κάθε ένα 
από τα έργα και να μεταβείτε στην ιστοσελίδα τους. 
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3.1.3 MOOC 

Το Μαζικο Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα (Massive Open Online Course – MOOC), που 
φιλοξενείται από τον OER (https://class.blockwasteproject.eu/), υποστηρίζει τους 
εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευόμενους στην παράδοση των μαθημάτων. Είναι ένας 
ευέλικτος τρόπος μάθησης, καθώς οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό από 
οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή.  

https://class.blockwasteproject.eu/
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Με την πρόσβαση στο πρόγραμμα «Δημοτική διαχείριση αποβλήτων χρησιμοποιώντας 
τεχνολογία blockchain» μπορούμε να δούμε τα υλικά που δημιουργούνται στο έργο, καθώς και 
συμπληρωματικό υλικό (κανονισμοί, βίντεο και συναφή άρθρα, κ.λπ.) για την επέκταση των 
γνώσεων των χρηστών. 
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Οι χρήστες μπορούν να εργαστούν μέσα από το πρόγραμμα διαβάζοντας τις θεματικές 
ενότητες και παρακολουθώντας τα συνοδευτικά βίντεο. 
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