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Στόχοι του έργου 

 Να αναπτύξει ελεύθερα διαθέσιμους 

εκπαιδευτικούς  πόρους για την αντιμετώπιση 

των υφιστάμενων επαγγελματικών αναγκών. 

 Να βελτιώσει τις βασικές ικανότητες των 

επαγγελματιών ΤΠΕ αναφορικά με την 

επιχειρηματικότητα και τη μείωση του χάσματος 

των ψηφιακών δεξιοτήτων. 

 Να ανταποκριθεί στην νέα πραγματικότητα που 

έχει δημιουργήσει η δυναμική διείσδυση της 

τεχνολογίας blockchain σε πολλαπλούς κλάδους 

της Ευρωπαϊκής Οικονομίας όπως:  

 

- Ο τραπεζικός τομέας 

- Οι λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες 

- Η δημόσιες υπηρεσίες  

 

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου 

για τα τελευταία νέα, αποτελέσματα και τους 

εκπαιδευτικούς πόρους : 

 
www.bliss-project.eu 

 
 

Find us on: 
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“Η πληροφορία που παρέχεται αναπαριστά τις απόψεις του 

συγγραφέα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα 

ERASMUS+ δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε 

ενδεχόμενη χρήση.” 

http://bliss-project.eu/
https://www.facebook.com/blissproject2017/
https://twitter.com/blissproject17
https://www.linkedin.com/company/bliss-blockchain-project/
http://www.businesstraining.be/
https://www.univ-lyon1.fr/
http://www.aicanet.it/-/aica-le-competenze-digitali-al-centro-della-milano-digital-week
http://www.exelia.gr/en/page.php?p=6.1
https://www.ut.ee/en


 

 

Σκοπός 

 

Το έργο BLISS αποσκοπεί στην: 

 Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των 

επαγγελματιών ΤΠΕ αναφορικά με την 

τεχνολογία blockchain. 

 Επαφή με σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης 

και καινοτόμους εκπαιδευτικούς πόρους που 

επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να 

αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για 

την ορθή εφαρμογή της τεχνολογίας 

blockchain.  

 Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών πόρων από 

παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (ΕΕΚ) μέσα από την ενσωμάτωση 

τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 Προώθηση της ενσωμάτωσης των 

απαιτούμενων δεξιοτήτων blockchain στο 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων 

(ECVET). 
 

Ομάδες Στόχοι 

 Επαγγελματίες & σπουδαστές ΤΠΕ 

 Φορείς ΕΕΚ 

 Εκπρόσωποι του κλάδου ΤΠΕ & εργοδότες 

 Φορείς χάραξης πολιτικής 

 

 

 
 

Κύρια Αποτελέσματα 

 

- Ανάλυση απαιτούμενων δεξιοτήτων στον 

τομέα του blockchain, βάσει έρευνας στις 

ανάγκες κατάρτισης. 

- Πρόγραμμα σπουδών και οδηγίες για την 

ενσωμάτωση σε ήδη υπάρχοντα 

προγράμματα ΕΕΚ  

- Ελεύθερα διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί 

πόροι.  

- Υποδομές Ανοιχτού Διαδικτυακού 

Μαθήματος (VOOC).  

- Συμμετοχή βασικών φορέων χάραξης 

πολιτικής και θεσμικά αρμόδιων οργανισμών 

για την επικύρωση των μαθησιακών 

ενοτήτων του BLISS.  

- Προώθηση της ενσωμάτωσης των δεξιοτήτων 

blockchain στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο 

ηλεκτρονικών δεξιοτήτων (e-Competence). 

- Εργαστήρια και ημερίδες ενημέρωσης  

σε όλες τις χώρες της κοινοπραξίας, για τη 

διάδοση των μαθησιακών ενοτήτων του 

BLISS. 

 

 

Ελεύθερα διαθέσιμοι 

εκπαιδευτικοί πόροι 

 

Τα αποτελέσματα του έργου είναι σχεδιασμένα 

ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για: 

- Εκμάθηση, διδασκαλία και κατάρτιση 

- Την προώθηση της διαφάνειας στις 

Ευρωπαϊκές διαδικασίες πιστοποίησης 

Όλα τα εκπαιδευτικά υλικά θα είναι ελεύθερα 

διαθέσιμα  

 

Οι εκπαιδευτικοί πόροι θα είναι ελεύθερα 

διαθέσιμοι στα Αγγλικά και σε όλες τις 6 

γλώσσες της κοινοπραξίας: 

- Γαλλικά 

- Ολλανδικά  

- Ιταλικά 

- Ελληνικά 

- Εσθονικά  

- Βουλγάρικα 


