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Δραστηριότητα O3/A1 

 
Ανάπτυξη της πλατφόρμας OER και 

ανάρτηση όλων των περιεχομένων.

 

 

 

Το έργο αυτό διατίθεται με άδεια: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 

 

 

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά 

έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή 

δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.". 

 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.ctmarmol.es/
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η δραστηριότητα O3.A1. "Ανάπτυξη της πλατφόρμας OER και ανάρτηση όλου του 

περιεχομένου" ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της πλατφόρμας και η ανάρτηση όλου του 

σχετικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των πηγών. Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε έτσι 

ώστε να είναι φιλική προς το χρήστη και να επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες να έχουν 

εύκολη πρόσβαση. 

Το CTM ήταν υπεύθυνο για την ανάπτυξη της πλατφόρμας, με τη συμβολή του περιεχομένου 

και των μεταφράσεων των εταίρων. 

Οι εταίροι ήταν επίσης υπεύθυνοι για τη διάδοση και την προσέλκυση των συμμετεχόντων 

στην πλατφόρμα και για τη διασφάλιση ότι το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο στις αντίστοιχες 

γλώσσες τους. 

Η πλατφόρμα OER έχει εφοδιαστεί με το εκπαιδευτικό υλικό του έργου, όπου περιλαμβάνεται 

μια περιοχή κοινότητας πρακτικής για ανοικτές συζητήσεις και ανταλλαγές και περιλαμβάνεται 

μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με σημαντικούς και σχετικούς πόρους, συγκεντρώνοντας νέο 

εκπαιδευτικό υλικό. 
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WinSTONE 

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΠΕΤΡΑΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΗ 3. WinSTONE ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ (OER) 

ΕΡΓΑΣΙΑ O3.A1 Ανάπτυξη της πλατφόρμας OER και ανάρτηση όλου του 

περιεχομένου 

Τελική έκδοση του OER 

https://winstoneproject.eu/oer/  

https://winstoneproject.eu/oer/


  

                   

 

 Μέλη της κοινοπραξίας: Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V. (DNV), Asociación Empresarial de 
Investigación Centro Tecnológico del Mármol, Piedra y Materiales (CTM), National Technical 
University of Athens (NTUA), Institute of Entrepreneurship Development (iED), Klesarska skola 
(KLESARSKA). 

 

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΠΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ 

ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ 

2019-1-DE02-KA202-006430 

4 

 

Κανονισμοί σχετικά με το έργο 

https://winstoneproject.eu/oer/regulations/  

 

Τεχνικά έγγραφα του έργου 

https://winstoneproject.eu/oer/technical-documents/ 

 

Επιπρόσθετο περιεχόμενο 

Τελική εκδοχή του MOOC 

https://class.winstoneproject.eu/  

 

Τελική εκδοχή της ιστοσελίδα 

https://winstoneproject.eu/  

 

Κατάλογος εκθέσεων για το έργο 

https://winstoneproject.eu/reports/  

 

https://winstoneproject.eu/oer/regulations/
https://winstoneproject.eu/oer/technical-documents/
https://class.winstoneproject.eu/
https://winstoneproject.eu/
https://winstoneproject.eu/reports/

