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SIHTGRUPID
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• Kutsealase õppe pakkujad
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• Huvitatud õppurid
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Õppeüksus 1:

Blockchain põhitõed IKT professionaalidele

U1: Defineerib plokiahelatehnoloogia põhiomadusi ning kirjeldab selle põhivõimekusi

Peamised kaetud teemad:

➢ Blockchain terminoloogia

➢ Erinevused andmebaaside ja blockchaini pearaamatute vahel

➢ Krüptograafia, räsifunktsioonid, digiallkirjad

➢ Hajussüsteemide põhimõtted ja paradigmad

➢ Blockchaini üksmeelealgoritmid

➢ Blockchaini struktuur ning selle erinevad tüübid



Õppeüksus 2:

Blockchaini platvormid

U2: Valib blockchaini kavandamiseks ja implementeerimiseks sobivad tööriistad.

Kirjeldab ning kaasajastab blockchainin rakenduse arendamiseks ja kasutamiseks

vajalike lahenduste kavandamise formaalset lähenemist.

Peamised kaetud teemad:

➢ Nutilepingutest ja Ethereum platvormist aru saamine

➢ Solidity tutvustus

➢ Hyperledger platvorm

➢ Võrgustiku arhitektuur

➢ Võrgustiku ja pearaamatu ülesseadmine

➢ Hyperledger nutilepingute kirjutamine



Õppeüksus3:

Blockchaini kasutamise hüved, väljakutsed ja

tagajärjed

U3: Uurib, kuidas plokiahela tehnoloogia omadused võivad takistada või soodustada

eksisteerivaid ärimudeleid, -protsesse ning nende arengud. Vaatleb olemasolevaid

blockchaini kasutusjuhte erinevates majandusharudes nagu finants, avalikud

teenused, päritolu kontroll, tarneahelad jne.

Peamised kaetud teemad:

➢ Blockchain kasutuse soodustamine

➢ Traditsiooniline ja digitaalne majandus blockchaini kontekstis

➢ Uued ärimudelid või uued tehnoloogiad olemasolevatele ärimudelitele?

➢ Blobkchaini väärtusmudeli ehitamine ja kasutamine



Õppeüksus 4:

Blockchaini rakenduse praktiline kavandamine ja 

arendamine
U4: Tutvustab protsessi- ja olekupõhiseid modelleerimiskeeli blockchaini rakenduste 

nõuete analüüsiks. 

Peamised kaetud teemad:

➢ Blockchaini tehnoloogia nõuded, analüüs ja disain

➢ Blockchaini tüübid ja raamistikud

➢ Chaincode’i (nutilepinguid) avastamine

➢ Hyperledger fabric’u olekuandmebaas

➢ Hyperledger fabric’u ühendamine ketivälise maailmaga

➢ Ligipääsukontroll ja kasutajaliidesega ühendamine



Juhendaja käsiraamat

➢ IKT professionaalidele suunatud blockchaini tehnoloogiateemaliste BLISS
õppevahenditel põhinevate õppeprogrammide organiseerimiseks ja
läbiviimiseks.

➢ Käsiraamat sisaldab:

a) Juhiseid, kuidas õpetada praeguseid IKT professionaale ning kutseõppe 
juhendamise tudengeid

b) Juhiseid, kuidas lisamaterjale ja –ressursse luua

c) Kasutusmalle

d) Praktilisi harjutusi

e) Lisalugemist



BLISS õpiväljundid

➢ 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

➢ Õppeüksus 2: Blockchain platvormid

- Hinnata kindla hajusa blockchain rakenduse implementeerimise võimalikkust sobivale platvormile

- Anda võimekus kriitiliselt hinnata kindla hajusa blockchain rakenduse detailset testimisplaane



BLISS õpiväljundid
➢ 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 esitlema blockchaini valdkonnas kasutatavaid ärimudeleid

- Selgitada blockchaini piirangutest tulenevaid ärivõimalusi

➢ 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 VOOC kohta…
https://www.openlearning.com/courses/bliss-mooc

✓ Keeled: inglise, prantsuse, hollandi, 

itaalia, kreeka, bulgaaria, eesti

✓ Foorum õppuritele ideede

vahetamiseks

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


5. rahvusvaheline

projektikohtumine

➢ Partnerid kohtusid VOOC piloodi tulemust, viienda väljundi arendamise ning viimaste kuude

tegevuste arutamiseks.

✓ Koht: Atena, Kreeka

✓ Võõrustaja: EXELIA

✓ Kuupäev: Reede, 29. november 2019



Näidistöötuba Prantsusmaal

✓ Université Claude Bernard Lyon 1 (Lyon)

✓ 5. ja 21. november 2019

✓ 60 osalejat



Näidistöötuba Eestis

✓ Tartu Ülikool (Tartu)

✓ 9. november 2019

✓ 72 osalejat



Näidistöötuba Belgias

✓ Business Training (Brüssel)

✓ 17. detsember 2019

✓ 40 osalejat



Infopäev Itaalias

✓ AICA Associazione Italiana per l’informatica

e il calcolo automatic (Milaano)

✓ 21. november 2019 (eraldi sessioon tudengitele ja IKT professionaalidele) 

✓ 80 osalejat



Infopäev Bulgaarias

✓ TELESIG Ltd. (Plovdiv)

✓ 21. november 2019

✓ 54 osalejat



Infopäev Kreekas

✓ EXELIA (Ateena)

✓ 14. jaanuar 2020

✓ 68 osalejat



Blockchain oskuste sertifikaadi lisa

MIS SEE ON?

Dokument, mis annab lisainfot IKT kutsealase õppe

sertifikaatidele ja tõenditele täpsustades õppurite saadud

oskusi, teadmisi ja kompetentse ning millistele ametialadele

läbitud õpe vastab. Seega on ametlik sertifikaat lihtsamini

arusaadav, eriti tööandjatele ja õppeasutustele välismaal.

KELLELE SEE ON?

IKT professionaalidele, kes on edukalt läbinud BLISS

õpiväljundeid kasutadva kutsealase õppe.

KES SEDA VÄLJASTAB?

Kutsealase õppe pakkujad, kes on teinnud BLISS õpiväljundid

oma õppe osaks (IKT õppeprogrammi sees).



Seisukoha võtt

EESMÄRK: Toetada plokiahela oskuste integratsiooni e-kompetentside (e-CF) –

Euroopa IKT professionaalide standardi - raamistikku

SIHTGRUPP: IKT sektori huvigrupid ja osapooled ning õppepoliitika nõustajad

Seisukoha eesmärgiks on ka mõjutada poliitikainitsiatiive, soovides suurendada 

kõrgekvaliteedilise kutsealase õppe kättesaadavust ning tuues kutsealase õppe 

maailma lähemale tööturu vajadustele



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

