Αποτελέσματα Έργου
Μία Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για την
ανάπτυξη
Δεξιοτήτων
Blockchain

Σχετικά με το έργο
Ως Διατομεακή Συμμαχία, το έργο CHAISE απαντάει στην
αυξανόμενη ζήτηση για δεξιότητες που σχετίζονται με την τεχνολογία
Blockchain και τις Τεχνολογίες Κατανεμημένου Καθολικού (DLT) σε όλη

Ευρωπαϊκά και Εθνικά
Οικοσυστήματα ανάπτυξης
δεξιοτήτων Blockchain

Πρόγραμμα
κατάρτισης
Blockchain 5
εξαμήνων

Σχέδια διακρατικής κινητικότητας
Blockchain για φοιτητές και
επαγγελματίες

Το πρώτο τομεακό
επαγγελματικό προφίλ
«Ειδικός Τεχνολογίας Blockchain»

Ένας μηχανισμός πρόβλεψης ως
απάντηση στις μελλοντικές ανάγκες
για δεξιότητες Blockchain

την Ευρώπη.

Αποστολή
Αποστολή του έργου CHAISE είναι να αναπτύξει μια στρατηγική προσέγγιση για την
αναγνώριση των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες Blockchain στη
σύγχρονη Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και στην ικανοποίηση των αναγκών αυτών μέσω
αναβαθμισμένων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

Η ιστοσελίδα μας είναι διαθέσιμη σε 11
Ευρωπαϊκές γλώσσες! Μάθετε περισσότερα για το
έργο και διαβάστε τις τελευταίες δημοσιεύσεις μας.
https://chaise-blockchainskills.eu.

Χρονοδιάγραμμα: 48 μήνες

Συνολικός προϋπολογισμός: 3,998,845.00 euros

2021

Μελέτη
αναντιστοιχίας
δεξιοτήτων
Blockchain στην
αγορά εργασίας

2022

Ευρωπαϊκή
στρατηγική
ανάπτυξης
δεξιοτήτων
Blockchain

2023

Ένα μαζικό
ανοιχτό
διαδικτυακό
μάθημα
(MOOC)
Blockchain

2024

Προσχέδιο ενός
προγράμματος
υποτροφιών και
πρακτικής
άσκησης
Blockchain σε όλη
την Ευρώπη

@CHAISE_EU
@CHAISE.EU
@CHAISE_EU
@CHAISE_EU
Δημιουργία ενός
μόνιμου
«Ευρωπαϊκού
Δικτύου
Συνεργασίας
Δεξιοτήτων
Blockchain»

Έναρξη: Νοέμβριος 2020
Λήξη: Οκτώβριος

Λήξη
έργου
Μελέτη σχετικά με
τα χαρακτηριστικά
της αγοράς
εργασίας

Μοντέλο
πρόβλεψης
νέων αναγκών
σε δεξιότητες
Blockchain

Ετήσιες
προβλέψεις
δεξιοτήτων

Περίγραμμα
προγράμματος
σπουδών

Καινοτόμο
πρόγραμμα
Κατάρτισης
5 εξαμήνων, σε
11 γλώσσες

Το πρώτο
επαγγελματικό
προφίλ «Ειδικός
Τεχνολογίας
Blockchain»

Πλατφόρμα
επαγγελματικού
προσανατολισμού
για αποφοίτους
προγραμμάτων στην
περιοχή του
Blockchain

Σχηματισμός
εθνικών
συμμαχιών για
την ανάπτυξη
Δεξιοτήτων
Blockchain

Διοργάνωση 1
πανευρωπαϊκής
και 11 εθνικών
ημερίδων
ενημέρωσης
CHAISE

2024

Συνεργάτες του έργου
Το συνεργατικό σχήμα του έργου chaise συγκεντρώνει 23 εταίρους και 5 συνδεδεμένους εταίρους από 15 χώρες της Ε.Ε.

Η δημιουργία αυτών των πόρων χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ERASMUS+ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιχορήγηση αρ.621646-EPP-1-2020-1-FR-EPPKA2-SSA-B.

