
 

  

Назив на давателот 
на обуката 

Приватното училиште за дигитални науки и технологии, Дигитал Скул (Digital School) 
https://digitalschool.com.mk/ 

1 Назив на Обуката 
 

BlockChain  

2 Тип на дигитална вештина  Вештини на напредно програмирање 

3 Ниво   Почетно ниво 

4 За кого е наменет курсот Инженери,  Ентузијасти за Blockchain технологија 
 

5 Цена на Курсот 12 000 денари 

6 Времетраење  на обуката/ недели  5 недели 
 

7.  Времетраење  на обуката/ 
денови 

10 
дена 

8 Динамика на курсот 2 пати 
неделно по 2 
часа и 30 
минути  

9.  Број на часови 25 
часа 

10 Технологија Blockchain  

11 Потребни предзнаења за  запишување 
на курсот 
 

Слушателите на овој курс не е потребно да имаат 
претходно предзнаење, Треба да имаат Убунту ОС за 
развој и демонстрација на Blockchain use cases.  

12 Преглед и цели на курсот:  
 
 
Овој курс е дизајниран за запознавање на Blockchain, каде се употребува, како и каде може да се 
користи. Во овој курс, слушателите ќе се запознаат  со blockchain технологијата и исто така преку разни 
примери ќе се информираат зошто толку брзо оваа технологија ја употребуваат  све повеќе бизниси во 
светот, која е иднината на оваа технологија итн. Целта на овој курс е слушателите да се здобиваат со 
основни знаења за оваа технологија и да можат да направат корелација помеѓу оваа технологија и 
бизнисите кои што можат да ја користат.   
 
   
 
 
 
 
РЕЗУЛТАТИ ОД ОВАА ОБУКА 
 
По завршување на курсот слушателите ќе можат: 

1. Ќе знаат како се  претставуваат вредностите на Blockchain и што е интерна вредност на 
Blockchain 

2. Кои се целите на дизајнирање на  Blockchain 
3. Имплементација  и клучни компоненти на Blockchain 
4. Типови на Blockchain 
5. Hash функции 
6. Што е Bitcoin и mining 
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13 Содржина на курсот: 
Курсот ќе се фокусира на следниве теми: 

1. History of Block chain  
2. Blockchain and Bitcoin fundamentals 

a. What is Blockchain? 
b. What is Bitcoin? 
c. The origin of Bitcoin and Blockchain 
d. What is the Ethereum network? 
e. The technology stack of Blockchain 
f. How is the technology evolving? 
g. Alternative Blockchain like Ethereum, Hyper ledger, and Ripple 

3. Why the Blockchain? 
a. How do we represent values? 
b. The internet of values 
c. Blockchain use cases 

4. What is the Blockchain ? 
a. Three layer model 
b. Blockchain design goals 
c. Blockchain implementations 
d. Blockchain key components 

5. Types of Blockchain 
a. Permission less (Public) 
b. Permission (Private) 
c. Consortium 

6. Hash Function 
a. Block hash 
b. Cryptohraphic hashing 
c. How block hashes works in Bitcoin 

7. Bitcoin  
a. Key concepts of Bitcoin 
b. Birth of Bitcoin 
c. Bitcoin pricing 
d. Future of Bitcoin Mining 
e. Important dates in Bitcoin History 

8. Mining, Types of Mining 
a. What is mining? 
b. Solo Mining 
c. Pool Mining 
d. Cloud Mining 
e. Role of Bitcoin Miners 
f. What are the different mining algorithm? 

9. Types of Consensus Mechanism  
a. PoW 
b. PoS 
c. PBFT 
d. DPOS 
e. POA 

10. Value of Blockchain  
a. Cryptography 
b. Digital Tokens 
c. Smart Contracts 
d. Birth of Smart Contracts 
e. DAO and DAC 



 

  

11. Cryptography  
a. Symmetric 
b. Asymmetric 
c. Digital Signature 

12. Forks  
a. Hard Fork 
b. Soft Fork 
c. Segregated Witness 
d. Hard Fork vs Soft Fork 

13. Node 
a. Types of Nodes 
b. Task of Nodes 

14. Blockchain Demo presentation  
  

 

14 Методи на учење: предавања и лабораториски вежби:  
 
Овој курс се учи низ практични примери и совети. Исто така во овој курс ќе ве водиме низ соодветни 
примери, дефинирани проблеми кои се компатибилни со стекнатите вештини, работилница како облик 
на активен метод за учење. Понекогаш во овој курс ќе се креираат тимови за креирање на апликација 
за одреден проблем при што и самиот избор на активности ќе овозможи меѓусебна комуникација, 
соработка, заедничко истражување, решавање на зададени проблеми и дополнување итн., што 
создава услови за рамноправност во учеството и во одлучувањето. 
 
 

15 Форми на наставните 
aктивности 
 
 

15.1 
 

Предавање-теоретска настава 
 

 10  часа 
 

15.2 
 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 
 

10 часа 
 

16 Други форми на активности 
 
 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

2 часа 
 

16.2 
 

Самостојни задачи 
 

3 часа 
 

17 Начин на оценување 
 

Нема Оценување 

17.1 Тестови 
 

 

17.2 
 

Практични задачи 
 

 

18 Услов за добивање на диплома 
за успешно завршен курс  
 
 

 Се добива диплома за присуство при што секој кандидат треба 
минимум да има реализирано минимум  75% од  предвидените 
часови.  
 

19 Јазик на кој се изведува 
наставата 
 

Албански/Македонски/Англиски  
 
 



 

  

20 Метод на следење на квалитетот 
на наставата 
 
 

Преку инструментите:  
1) Евалуација од курсистите  
2) Опсервација на наставниот процес 
 
 

 


