
IO1 - Kurs szkoleniowy w zakresie technologii
Blockchain - Kurs BCT ma na celu zaoferowanie
praktycznego programu szkoleniowego z modułami
ukierunkowanymi na zaspokojenie potrzeb
edukacyjnych. Moduły zostaną zintegrowane 
z narzędziem online (Blockchain Implementation
Assistant), które zostanie zaprojektowane tak, aby
zaprezentować te moduły każdemu uczącemu się
poprzez spersonalizowaną ścieżkę szkoleniową.

IO2 - Blockchain Implementation Assistant-BIA
opracuje spersonalizowane ścieżki szkoleniowe
poprzez wstępne testowanie wiedzy i świadomości
MŚP na temat technologii blockchain, a następnie
zapewnienie spersonalizowanych planów
szkoleniowych. BIA będzie działać jako prawdziwie
interaktywny system.

WYNIKI INTELEKTUALNE

Chcemy wspierać menedżerów w używaniu i integrowaniu technologii
blockchain oraz korzystaniu z jej zalet. Aby osiągnąć ten cel,
stworzymy spersonalizowane środowisko, które dostarczy strategie
i działania, które muszą być przyjęte przez uczących się, aby nauczyć
się, jak skutecznie korzystać z technologii blockchain. 

Działania będą koncentrować się na dwóch głównych dziedzinach, na
które wpływa blockchain: bezpieczeństwo i finanse. Jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo, bezpieczeństwo IoT, rozwiązania w zakresie
przechowywania, bezpieczeństwo komunikacji, inteligentne kontrakty
itp. Jeśli chodzi o finanse, treści nauczania będą obejmować tematy,
takie jak: Rozliczenia, Kryptowaluty, Płatności, Inwestycje itp. Zdobyte
umiejętności i wiedza będą rozpoznawane i certyfikowane, dzięki
wykorzystaniu Open Badges Framework.

O CZYM JEST PROJEKT BCT4SMES?

Pomoc MŚP w poprawieniu ich miejsca 

Promować wykorzystanie nowych technologii
w MŚP.
Wzmocnić menedżerów i właścicieli firm

Opracuj strategie i działania, które
prezentują innowacyjne podejście do edukacji
w zakresie technologii blockchain.

      w gospodarce.

      w niezbędne umiejętności i wiedzę dotyczącą      
      technologii blockchain, aby pomóc im
      w skutecznym prowadzeniu i zarządzaniu   
      swoimi firmami.

CELE

Główną grupą docelową projektu są menedżerowie 
i właściciele MŚP, pragnący zrozumieć i potencjalnie
skorzystać z technologii Blockchain w celu rozwiązania
istniejących problemów dotyczących finansów
i bezpieczeństwa.

Pośrednią grupę docelową stanowią: Organizacje
szkoleniowe VET, Uczelnie, Izby MŚP, Centra Innowacji
Biznesowej, klastry innowacji i inkubacji gospodarczej,
stowarzyszenia przedsiębiorczości, mentorzy/ trenerzy
biznesowi, Przedsiębiorcy chcący założyć własną firmę.

GRUPA DOCELOWA
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Wysoka świadomość na temat zastosowań technologii BlockChain w MŚP 


