
 
RECDEV - Innovative 3D training platform for Recycling of Waste coming from 

Electric and Electronic Devices/Equipment/Appliances (WEEE). 

Καινοτόμο 3D εκπαιδευτικό λογιςμικό  για τθν ανακφκλωςθ των αποβλιτων που 

προζρχονται από Ηλεκτρικζσ και Ηλεκτρονικζσ υςκευζσ (ΑΗΗΕ) 

 

Σφντομη Περιγραφή 

τόχοσ του ζργου RECDEV είναι θ ανάπτυξθ ενόσ λογιςμικοφ για τθν εκπαίδευςθ 

τόςο άνευ διδαςκάλου όςο και εξ’ αποςτάςεωσ χρθςτϊν/ενδιαφερόμενων ςε 

κζματα που αφοροφν ςτθν αποςυναρμολόγθςθ των θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν 

ςυςκευϊν κακϊσ και ςτθν αναγνϊριςθ των τφπων και τθσ ποιότθτασ των υλικϊν 

από τα οποία αποτελοφνται αυτζσ οι ςυςκευζσ. 

 

Περίληψη του έργου 

Σο ζργο RECDEV προςφζρει τθν ανάπτυξθ μίασ εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ 

μεκοδολογίασ και το περιεχόμενο εκείνο που είναι απαραίτθτο για τθν διαδικαςία 

τθσ αποςυναρμολόγθςθσ των θλεκτρονικϊν και θλεκτρικϊν ςυςκευϊν κακϊσ και 

τθν αναγνϊριςθ του τφπου και τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που βρζκθκαν ς’ αυτζσ. 

Σο εκπαιδευτικό λογιςμικό για τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν διαδικαςία 

αποςυναρμολόγθςθσ (τεχνικοφσ & ςτελζχθ), κα αναπτυχκεί με τθ μορφι ςεναρίων 

εκπαίδευςθσ τα οποία κα επιτρζψουν ςτουσ χριςτεσ να μάκουν τθ γεωμετρία και 

όλα τα μζρθ τθσ κάκε ςυςκευισ μζςω 3D αναπαράςταςθσ. Η αποςυναρμολόγθςθ 

κα γίνει ςτον εικονικό κόςμο με λιγότερο κείμενο, περιςςότερο ιχο, κακϊσ και με 

παράλλθλεσ οδθγίεσ κίνθςθσ και χριςθσ. Σο εκπαιδευτικό υλικό που κα ςχεδιαςτεί 

για τα υψθλόβακμα ςτελζχθ κα είναι επίςθσ με τθ μορφι 3D ςεναρίων αλλά με τθ 

δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε επιπλζον πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ςυςκευζσ, τα υλικά 

για ανακφκλωςθ, τον τρόπο προςδιοριςμοφ τθσ ποιότθτασ των διαφόρων 

εξαρτθμάτων και τθσ πικανισ εκμετάλλευςθσ τουσ (για αυτοφσ οι οποίοι κα 

προβοφν ςτθν αγορά τουσ).  

Σο πλεονζκτθμα του ζργου RECDEV είναι ότι τα ςενάρια εκπαίδευςθσ 3D κα 

μποροφν εφκολα να αναβακμιςτοφν από μθ ειδικοφσ οι οποίοι κα είναι ικανοί με 



 
απλζσ διαδικαςίεσ (drag and drop) να παρουςιάςουν διαφορετικζσ παραλλαγζσ των 

θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, ςυμβουλζσ των καταςκευαςτϊν κακϊσ και 

άλλεσ καλφτερεσ πρακτικζσ. 

Σο ζργο ςτοχεφει: 

1. το να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ ποιοτικισ δια βίου μάκθςθσ και ςτθ 

προϊκθςθ υψθλϊν αποδόςεων ςτθν καινοτομία, κακϊσ και ςτθν 

εξαςφάλιςθ μίασ ευρωπαϊκισ διάςταςθσ ςτα ςυςτιματα και ςτισ πρακτικζσ 

ς’ αυτόν τον τομζα 

2. τθν υποςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ καινοτόμου εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου, 

υπθρεςιϊν, παιδαγωγικϊν μεκόδων και πρακτικισ δια βίου μάκθςθσ 

3. τθν υποςτιριξθ των ςυμμετεχόντων ςε δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ για τθν 

απόκτθςθ και τθ χριςθ γνϊςεων, δεξιοτιτων και προςόντων που 

διευκολφνουν τθ προςωπικι εξζλιξθ και τθν απαςχόλθςθ  ςτθν ευρωπαϊκι 

αγορά εργαςίασ 

4. τθν υποςτιριξθ βελτιϊςεων ςτθν ποιότθτα και τθν καινοτομία ςτον τομζα 

τθσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ 

5. τθ διευκόλυνςθ τθσ ανάπτυξθσ καινοτόμων πρακτικϊν ςτον τομζα τθσ 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ πζραν του τριτοβάκμιου 

επιπζδου και τθ μεταφορά τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ από 

τθ μία ςυμμετζχουςα χϊρα ςτθν άλλθ 

6. τθν προϊκθςθ τθσ ςυνειδθτοποίθςθσ τθσ ςθμαςίασ τθσ πολιτιςτικισ και 

γλωςςικισ πολυμορφίασ ςτθν Ευρϊπθ κακϊσ και τθν ανάγκθ για τθν 

καταπολζμθςθ του ρατςιςμοφ, των προκαταλιψεων και τθσ ξενοφοβίασ 

 

Θέμα του έργου 

Σο RECDEV προτείνει μία νζα λφςθ για τθν εκπαίδευςθ γφρω από τθν ανακφκλωςθ 

των θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, προςφζροντασ εργαλεία εκπαίδευςθσ 

3D για τθν ανάπτυξθ των ςχετικϊν δεξιοτιτων τόςο για τουσ ανειδίκευτουσ 

εργαηομζνουσ όςο και για τα υψθλόβακμα ςτελζχθ των βιομθχανιϊν ανακφκλωςθσ. 

 



 
Γεωγραφική κάλυψη 

Σο ζργο περιλαμβάνει 7 εταίρουσ από 5 Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Όλα τα μζλθ τθσ 

κοινοπραξίασ ζχουν επίςθσ ςθμαντικι τεχνογνωςία και προθγοφμενθ εμπειρία ςτθ 

διαχείριςθ μεγάλων ζργων που αποκτϊνται μζςω ςυμμετοχισ ςε προθγοφμενα και 

εν εξελίξει ευρωπαϊκά και διεκνι R&D προγράμματα.  

 

Partners 

1. ΑΡΒΙ Περιβαλλοντικζσ Επιχειριςεισ Ελλάδοσ ΑΕ, Ελλάδα (υντονιςτισ 

ζργου) 

2. Θεοφάνθσ Αλεξανδρίδθσ & ΙΑ (Omegatech), Ελλάδα 

3. Univerze v Maribor, SLOVENIA 

4. STENUM Environmental Consultancy and Research Company Ltd., AUSTRIA 

5. Centrul National Pentru Productie si Consum Durabile, ROMANIA 

6. Mendel University in Brno, CZECH REPUBLIC 

7. Ελλθνικι Εταιρεία Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων, Ελλάδα 

 

Σο ζργο πραγματοποιείται ςτα πλαίςια του προγράμματοσ Leonardo da Vinci τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

 

 

 


