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BLISS Ülevaade

EESMÄRK
VÄLJUNDID

KONSORTSIUM

1. University Claude Bernard 
Lyon 1 - Prantsusmaa

2. Business Training - Belgia
3. Tartu Ülikool - Eesti
4. EXELIA - Kreeka
5. Italian Association for 

computer science and 
Automatic Calculation -
Itaalia

6. TELESIG Ltd. - Bulgaaria

• Õppe- ja hindamismaterjalid
• 1 juhendaja käsiraamat
• Kutsealane avatud online kursus

(VOOC)
• 3 demonstratiivset töökoda (FR, 

BE, EE)
• 3 infopäeva (IT, GR, BG)
• Blockchaini oskuste sertifikaat
• 1 kirjalik seisukoha võtt

- Tugevdada IKT
professionaalide kutsealase
õppe võtmekompetentside
(initsiatiiv, ettevõtlus ja
digitaalsed oskused) pädevust

- Blockchaini tehnoloogia
dünaamilise kasutuselevõtu
EL majandussektorites tõttu
tekkinud olemasolevate
ametialaste oskuste nõudluse
ja olemasolu ebakõla
vähendamine
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BLISS 4. semestri tegevused
Aprill - September 2019

Õppe- ja hindamismaterjalide tõlkimine

Neljas projektikohtumine Tallinnas (Eestis)

Videoõppeüksuste loomine inglise keeles

Ingliskeelse VOOCi arendamine

Videoõppeüksuste subtiitrite loomine

Ülesannete arendamine (õppeüksused 1-4)

Metodoloogia valideerimine (jätkub)

Mai

Mai

Juuni

Juuli

Juul

Aug. 

Sep.



BLISS kursuse ülevaade
Ø Õppeüksus 1: Blockchaini põhitõed IKT professionaalidele

- Anda ülevaade spetsiifilise blockchain rakenduse hüvedest ja pahedest, rõhuga turvalisusel,
hajususel ja üksmeele saavutamisel

- Iseseisvalt selgitada targa lepingu loogikat kirjeldatud blockchainikeskses olukorras

Ø Õppeüksus 2: Blockchaini platvormid
- Hinnata kindla hajusa blockchain rakenduse implementeerimise võimalikkust sobivale

platvormile

- Anda võimekus kriitiliselt hinnata kindla hajusa blockchain rakenduse detailset testimisplaane



BLISS kursuse ülevaade

Ø Õppeüksus 3: Blockchaini kasutamise hüved, väljakutsed ja tagajärjed

- Tõlgendada juriidilisi ja tarbijapoolseid väljakutseid blockchaini omaksvõtu ja nõuetele vastavuse
laiendamisel

- Blockchain tehnoloogia jälgimine ja kasutuselevõtt ärimudelites

- Analüüsida blockchaini SWOT-meetodil (tugevused, nõrkused, võimalused, ohud) spetsiifiliste
tööstusvaldkonna olukordade jaoks

- Selgelt esitlena blockchaini valdkonnas kasutatavaid ärimudeleid

- Selgitada blockchaini piirangutest tulenevaid ärivõimalusi



BLISS kursuse ülevaade

Ø Õppeüksus 4: Blockchaini rakenduse praktiline kavandamine ja arendamine

- Kriitiliselt hinnata blockchaini lahenduse tehnilisi võimekusi erinevates praktilistes olukordades

- Analüüsida valitud blockchain lahenduste sobivust kirjeldatud olukordades

- Võtta arvesse kavandimustrite ja varasemate lahenduste taaskasutusest tulenevat arendamise, haldamise ja 
jõudluse optimeeringut. 

- Iseseisvalt analüüsida rakenduse arendamise edukust



BLISS kutsealase avatud online kursus
(VOOC) blockchaini oskuste jaoks IKT 

professionaalidele
Ø Online kursus koosneb õppeprogrammist, mis on sihiga toetada IKT professionaale

blockchainiga seotud oskuste ja kompetentside arendamist, et aru saada,
töötada ning hallata blockchaini projekte, aidates neil ennast kursis hoida tööturu
suureneva nõudlusega.

Ø Iga õppeüksuse lõpetamise järel on saadaval online testid, valikvastustega
küsimused ja ülesanded, mis aitavad õppuritel aru saada teemakohastest
ideedest.

Ø Kasutades näidislahendusi ning ettepanekuid teistelt õppuritelt (kui neid on),
saavad kõik õppurid enda tööd ise hinnata. Ülesanded on aru saamiseks ja
arendamiseks, mitte hindamiseks. Soovitame õppuritel oma lahendusi omavahel
arutada enne, pärast ning enesehindamise protsessi ajal.

Ø Läbimise sertifikaat on soovi korral saadaval pärast kursuse edukat läbimist.



BLISS online kursuse kohta…

Ø Ligikaudne kestus: 6 nädalat

Ø Ajakulu iga nädal: 10 - 15

Ø Keeled: inglise, prantsuse, hollandi, itaalia, eesti, kreeka, bulgaaria

Ø EQF tase: 5 

Ø 4 õppeüksust

Ø Kontekstuaalsed õppe- ja hindamismaterjalid iga õppeüksuse jaoks

Ø Arutelufoorum õppurite omavaheliseks ideede vahetuseks

Kahenädalane pilootkursus inglise keeles algab Esmaspäeval, 23. septembril…  
registreerige tasuta

BLISS kursuse kohta https://www.openlearning.com/courses/bliss-mooc

https://www.openlearning.com/courses/bliss-mooc


BLISS online kursuse kohta…
https://www.openlearning.com/courses/bliss-mooc

https://www.openlearning.com/courses/bliss-mooc


BLISS online kursuse kohta…
https://www.openlearning.com/courses/bliss-mooc

https://www.openlearning.com/courses/bliss-mooc


Lisanduvad pedagoogilised VOOC 
materjalid

u Videod, mis esitlevad iga õppeüksuse sisu kõikide partnerite keeltes: BLISS 
YouTube kanal

u Videod praktiliste ülesannetega

u Iga õppeüksusega seotud ülesannete arendamine

https://www.youtube.com/channel/UCmiMRjeAJfkjgosJsXcqSdw


4. rahvusvaheline
projektikohtumine

v Partnerid kohtusid, et arutada VOOCi arendamist, teisi üritusi ning tuleva semestriga
seotud ülesandeid.

Ø Koht: Tallinn, Eesti
Ø Võõrustaja: Tartu Ülikool
Ø Kuupäevad: 16. – 17. mai

2019



Edasised ülesanded ja üritused

Ø VOOC piloot – Registreerige siin

Ø 3 rahvuslikku töökoda (FR, BE, EE)

Ø 3 rahvuslikku infopäeva (IT, GR, BE)

Ø Ürituste jaoks valideerimismetodoloogia arendamine

Ø Blockchain oskuste sertifikaadi välja arendamine

Ø Seisukohavõtt toetamaks blockchaini oskuste integratsiooni e-kompetentside
raamistikku

Ø Levituskampaaniad partnerriikides

https://www.openlearning.com/courses/bliss-mooc/


Kontaktinfo
Partneri nimi: Tartu Ülikool

Veebileht: https://www.cs.ut.ee/en/

Kontaktisik: Prof. Dr. Raimundas Matulevičius

E-mail: rma@ut.ee

BLISS veebileht:  http://bliss-project.eu/

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

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

Twitter: https://twitter.com/blissproject17

või võtke meiega ühendust… blissproject17@gmail.com

http://bliss-project.eu/
https://www.linkedin.com/company/bliss-blockchain-project
https://www.facebook.com/blissproject2017/
https://twitter.com/blissproject17
mailto:blissproject17@gmail.com

