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Проектът BLISS накратко  

Проектът BLISS има за цел да 
подобри уменията и компетенциите 

на професионалистите в областта 
на ИКТ, като развие и направи 

достъпни образователни ресурси и 
материали за решаване на 

съществуващи работни нужди и 
несъответствия в резултат на 
динамичното навлизане на 

Блокчейн технологиите във всички 
сектори на икономиката на 

Европейския съюз (ЕС) 
включително: 
 

➢ банкови  
➢ счетоводни & одиторски 

➢ публични услуги 
 
 

Посетете нашия уебсайт на 
проекта за най-новите новини, 

съдържание и онлайн ресурси: 
 

 

www.bliss-project.eu 
 

 
 

Намерете ни на 

 

 

 

 

 

 

   Умения в областта на Блокова 

верига (Блокчейн) за 
професионалисти в областта на 

Информационните и 
комуникационните технологии 

(ИКТ) 
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Дейности по проекта BLISS 

➢  Анализът на настоящите и 
бъдещите умения и знания трябва 

да се развива, актуализиран и 
съобразен с професионалните 

нужди, свързани с резултатите от 
обучението, свързано с блокчейн. 

➢  Разработване на структура на 
учебна програма за технологиите 
и практическите приложения на 

блокчейн. 
➢  Създаване на педагогически 

материали, които да бъдат 
предлагани като отворени 
образователни ресурси. 

➢  Разработване, тестване и 
доставка на инфраструктури за 

професионални открити онлайн 
курсове (VOOC) за приложения за 
блокчейн, насърчаващи 

възприемането на иновативни 
практики в ПОО. 

➢  Участие на ключови политици и 
заинтересовани страни за 
утвърждаването на резултатите от 

учебния процес по BLISS, както и 
за подпомагане на интеграцията 

на уменията в областта на 
блокчейн в европейската рамка за 
електронна компетентност. 

➢  Споделяне и валидиране на 
резултатите с умножаващи 

събития, приканване на целевите 
групи да възприемат резултатите 
от BLISS и да действат като 

допълнителни разпространители. 

 

Целите на BLISS са  

➢  Засилване на ключовите 
компетенции за прехвърляне за 

професионалистите в сферата на 
ИКТ, а именно инициативност и 
предприемачество и актуализирани 

дигитални умения чрез разработване 
на всеобхватен и актуализиран курс 

за обучение по приложенията на 
технологията блокчейн. 

➢  Въвеждане на съвременни методи за 

предоставяне на обучение и 
иновативни педагогически ресурси с 

отворен достъп, които да дадат 
възможност на учащите да 
придобият и самооценяват уменията, 

свързани с блокчейн, а на ресурсите 
и методите на доставчиците на ПОО 

възможност да ги интегрират в 
своите предложения за обучения. 

➢  Улесняване на интегрирането на 

изискванията за умения в сферата на 
блокчейн в системите за 

сертифициране и стандартизация на 
ЕС. 

 

Отворен достъп до резултатите 

Всички интелектуални продукти на 
проекта са предназначени да бъдат с 

устойчива полезност за целите на 
ученето, преподаването и 

обучението, както и за насърчаване 
на прозрачността на 

квалификациите. За да се улесни и да 
се използва максимално, всички 
материали ще бъдат свободно 

достъпни за обществеността. 

Образователните ресурси и 
материали на BLISS ще бъдат 

разработени на седем европейски 
езика:  

➢ английски, френски, 
холандски, италиански, 

гръцки, естонски и български 

С цел: 

➢ европейските учащи, 
работодатели, доставчици на 

ПОО, заинтересовани страни от 
сектора и политици за целите 

 

 


