
Умения в областта на
Блокчейн за

професионалисти в 
областта на ИКТ - BLISS 

Цели, дейности и резултати



Цели на BLISS

BLISS има за цел да подобри уменията и компетенциите на професионалистите в
областта на ИКТ чрез:

➢ Разработване и предоставяне на образователни ресурси и материали за да се
отговори на съществуващите професионални нужди и несъответствия вследствие
на динамичното проникване на счетоводни, одиторски и държавни услуги)

➢ Производство на висококачествени Отворени образователни ресурси по
Технология на блокчейн във всички сектори на икономиката на ЕС (включително в
банковия сектор, за да се увеличи усвояването на ИКТ в образованието и
обучението)

➢ Разработване на инфраструктури и съдържание на Професионален отворен
онлайн курс (VOOC) , за да подпомогне широко и отворено участие в обучителни
дейности

НАЧАЛНА ДАТА: 01.10.2017 г. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 30 месеца

КРАЙНА ДАТА: 31.03.2020 г.



Транснационално стратегическо 

партньорство BLISS
Партньор Име на представител Държава Роля

UCBL УНИВЕРСИТЕТ ЛИОН 1 КЛОД 

БЕРНАР

Франция Координатор / 

Екип по

управление на 

проект 

BT БИЗНЕС ТРЕЙНИНГ СА 

[BUSINESS TRAINING SA]

Белгия Партньор

AICA AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA 

PER L’INFROMETICA E IL 

CALCOLO AUTOMATICO

Италия Партньор

EXELIA ЕКСЕЛИА.Е.Е [EXELIA.E.E] Гърция Екип по 

управление на 

проект / проект

UT ТАРТУ УЛИКООЛ [TARTU 

ULIKOOL]

Естония Партньор

TELESIG ТЕЛЕСИГ ООД [TELESIG LTD] България Ръководител

Разпространение



Общ преглед на дейности, резултати и 

събития по BLISS
➢ Резултати от обучението, основани на доказателства, върху приложенията/решенията на

технологията блокчейн; т.е. това, което учещите биха научили, разбрали и биха могли да
правят след завършването на модулния курс за BLISS

➢ BLISS учебни планове и насоки за интегриране на Професионално образование и обучение
(ПОО); компрометиране на модулни единици, които могат да бъдат използвани от
доставчиците на ПОО за обучение на професионалисти в областта на ИКТ в приложенията на
технологията блокчейн

➢ Отворени образователни ресурси по BLISS, включително образователни инструкции,
материали за обучение и оценка

➢ Инфраструктури и съдържание на професионален отворен онлайн курс (VOOC)

➢ Рамка за интегриране на уменията в областта на блокчейн в схеми за сертифициране и
стандартизация на ЕС; включително добавка към сертификат за придобиване на умения по
блокчейн и Декларация за позиция, който да подпомогне интеграцията на уменията в
сферата на блокчейн в рамката за електронна компетентност

➢ Три демонстрационни работилници за BLISS във Франция, Белгия и Естония

➢ Три национални информационни дни за BLISS в Италия, Гърция и България



1ви семестър - Резултати и дейности

➢ Начална среща в Лион

➢ 1ви семестър оперативен работен план

➢ План за осигуряване на качеството

➢ План за разпространение и експлоатация

➢ Интернет сайт и лого на проекта

➢ Профили в социални медии (Facebook, LinkedIn, Twitter)

➢ Шаблони за печатни материали (листовка и брошура)

➢ Резултати от обучението, основани на доказателства

НАЧАЛНА ДАТА: 01.10.2017 г. M1-M6: октомври 2017 г. - март 2018 г.

КРАЙНА ДАТА: 31.03.2018 г.



Начална среща в Лион (Франция)

➢ Дата: 16-17 ноември 2017 г.

➢ Място: УНИВЕРСИТЕТ ЛИОН1 КЛОД БЕРНАР, Лион, Франция

➢ Участие: всички партньори

➢ Програма (дискусионни теми): преглед на дейностите по

проекта и работния план

➢ Целеви групи на BLISS: 

✓Професионалисти в сферата на ИКТ, нуждаещи се от C-ПОО

✓Доставчици на ПОО

✓Професионални асоциации и мрежи, социални партньори и предприятия, работещи в 

областта на ИКТ

✓Създатели на политики (министерства на образованието в ЕС-28, национални

квалификационни агенции, съвети за секторни умения, организации за

стандартизиране)



Резултати от обучението въз основа на 

доказателства (Ръководител: UCBL)

➢ Офисни и полеви изследвания относно настоящите и бъдещите нужди от

обучение на професионалисти в сферата на ИКТ, произтичащи от

динамичното проникване на технологията блокчейн в различни сектори на

икономиката на ЕС (банкови, счетоводни и обществени услуги)

➢ Определяне на изискванията за работното място за подпомагане на

развитието на курса за BLISS чрез анализ на събраните данни, насочени

към доставчиците на ПОО и проектиращия курсове в сектора на ИКТ,

който ще определи и представи основите за разработване на актуален

курс по технология на блокчейн за професионалисти в сферата на ИКТ

НАЧАЛНА ДАТА: 01.10.2017 г.

КРАЙНА ДАТА: 31.03.2018 г.



Очертаване на учебния план по BLISS и насоки за 

интегриране на ПОО (Ръководител: UT)

➢ Развитие на структурата на учебната програма на BLISS съставена от модулни учебни
единици, които могат да се използват от доставчиците на ПОО за обучение на
професионалисти в областта на ИКТ (включително студенти по ППОО) в приложенията на
технологията блокчейн. Разработване на определените резултати от обучението в 5-6
учебни единици или модули

➢ Всяка учебна единица ще съответства на уникален набор от знания, умения и
компетенции, които тематично ще разглеждат различните приложения на технологията
блокчейн като:

Основни елементи на блокчейн за професионалистите в областта на ИКТ, Разбиране на
платформите, програмите и протоколите (Ethereum, Ripple, Hyperledger), практическите
приложения на блокчейн в областта на финансите, счетоводството и обществените услуги;
разработване на случаи на използване, доказателства за понятия (POC) и доказателства за
стойността (POV), съобщаване на предимствата на технологията блокчейн на клиентите и в
рамките на собствената организация

➢ Създаването на практическо ръководство за доставчиците на ПОО , което да улесни
интегрирането на разработените резултати от обучението и учебните единици в учебните
програми за ПОО за професионалистите в областта на ИКТ

НАЧАЛНА ДАТА: 01.04.2018 г.

КРАЙНА ДАТА: 31.03.2020 г.



Отворени образователни ресурси по BLISS 

(Ръководител: BT)
➢ Разработване на ресурси за обучение и материали за оценяване

въз основа на резултатите от учебния процес за BLISS и даване на
възможност на обучаващите се да преценят степента, до която са
достигнали желаните знания и умения.

➢ Материалите включват: бележки от лекции/слайдове за презентации,
казуси, често задавани въпроси, въпроси с няколко възможности за
отговор, упражнения за категоризация, правени за време, въпроси с
кратки отговори

➢ Разработване на инструментариум за подпомагане на обучителите
в организирането и прилагането на програма за обучение на
професионалисти в областта на ИКТ в технологията блокчейн,
базирана на образователните ресурси на BLISS

НАЧАЛНА ДАТА: 01.09.2018 г.

КРАЙНА ДАТА: 31.03.2020 г.



Професионален открит онлайн курс - VOOC 

(Ръководител: EXELIA) 1/2

➢ VOOC по BLISS ще включва учебни единици за BLISS и
контекстуализирани материали за обучение и оценка в онлайн форма
(бележки/текстови документи, презентации, мултимедийни файлове,
онлайн интерактивни инструменти) и ще въведе допълнителни
педагогически ресурси за VOOC (например видео единици за VOOC,
механизми за сътрудничество и т.н.), открито достъпни за учащите.

➢ VOOC за BLISSна седем езика (английски, френски, холандски,
естонски, италиански, гръцки и български), ще включва видео-
дискове, допълнителни материали (слайдове, материали,
самостоятелни тестове), дискусионен форум за взаимодействие
между участниците, седмични задачи и заключителен изпит, водещ
до "запис на постиженията".

НАЧАЛНА ДАТА: 01.04.2018 г.

КРАЙНА ДАТА: 31.10.2019 г.



Професионален открит онлайн курс -

VOOC (Ръководител: EXELIA) 2/2

СТЪПКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

➢ Идентифициране на доставчици на VOOC, които да водят онлайн курса
(www.openlearning.com). Разработване на структурата и 
функционалностите на VOOC на шест езика на партньори и на
английски език.

➢ Разработване на допълнителни педагогически материали като
видеозаписи, работни задачи, както и механизми за партньорско
сътрудничество (дискусионни форуми, профили в социални медии и 
блог). 

➢ Стартирайте и проверете триседмичен пилотен курс по английски
език, за да изпробвате функционалността на VOOC и нейната фина
настройка

НАЧАЛНА ДАТА: 01.04.2018 г.

КРАЙНА ДАТА: 31.10.2019 г.

http://www.openlearning.com/


Рамка за интегриране на умения за блокчейн в 

схемите на ЕС за сертифициране и 

стандартизация (Ръководител: AICA)

➢ Създаване на рамка за насърчаване и улесняване на валидирането на
проектните материали в съответствие с рамката на ЕС за мобилност и
прозрачност и инструменти за повишаване на качеството, уместността и
привлекателността на предоставянето на ПОО за професионалисти в
областта на ИКТ

➢ Полагане на основите за създаване на схема за сертифициране на
уменията, свързани с блокчейн, и да се насърчи интегрирането на
изискванията за умения свързани с блокчейн в рамката за електронна
компетентност и вземане на решения за подкрепа на ПОО и политиките за
развитие на умения

➢ Насочена към създателите на политики, заинтересовани страни, които
участват в консултации по вземане на решения, доставчици на ПОО и
организации, представляващи предоставянето на ПОО.

НАЧАЛНА ДАТА: 01.09.2019 г.

КРАЙНА ДАТА: 31.03.2020 г.



Материали за разпространение 

(Ръководител: TELESIG) 1/2

➢ Лого на проекта

➢ Интернет сайт http://bliss-project.eu/

➢ Профили в социални медии:

Facebook |https://www.facebook.com/blissproject2017/

LinkedIn |https://www.linkedin.com/company/bliss-blockchain-project/

Twitter |https://twitter.com/blissproject17



Събития за разпространение 

(Ръководител: TELESIG) 2/2

➢ Кампании по електронна поща на всеки семестър във всяка

партньорска държава

➢ Три демонстрационни семинара във Франция, Белгия и Естония за

популяризиране на резултатите от BLISS и валидиране на учебни

материали по BLISS

Ще се се проведе на: 01.10.2019 г. и 31.10.2019 г. (M25)

➢ Три национални дни за информация в Италия, Гърция и България за

споделяне и разпространение на резултатите от BLISS

Ще се проведе на: 01.11.2019 г. и 30.11.2019 г. (M26)



Информация за контакт:
Име на партньор: TELESIG EOOD

Интернет сайт: www.telesig.eu

Лице за контакт за проекта: Ms. Olga Thanou

Електронна поща: info@telesig.eu

Интернет сайт на проекта:  http://bliss-project.eu/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bliss-blockchain-project/

Facebook: https://www.facebook.com/blissproject2017/

Twitter: https://twitter.com/blissproject17


