
 

 

 
 
 
 

Се одржа онлајн едукација за користење на 
платформата за спроведување на мајсторски                                 
испит 
 
Во склоп на третиот транснационален проектен 
состанок се одржа и онлајн едукација за 
користење на онлајн платформа за спроведување 
на мајсторски испит. Обуката се одржа на 29 јуни 
2021 година , а беше наменета за стручните лица 
од партнерските држави за да се запознаат со 
работата на платформата и спроведување на 
мајсторскиот испит преку платформата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Се одржа третиот 

транснационален онлајн 
состанок со проектните 

партнери 
 

Третиот транснационален 
состанок на проектот требаше да 

се одржи во Загреб, Република 
Хрватска, но поради сеуште 
постоечките околности на 

пандемијата на коронавирусот, 
тој се одржа он лајн на 28 и 29 

јуни 2021 година. Партнерите ја 
претставија својата работа за 
развој на испитни прашања и 

програми, а во последната фаза 
беше презентирана и онлајн 

платформата. На вториот ден се 
одржа планирана обука за 

користење на онлајн платформа 
за експертите  од партнерските 

земји 

MASTER 4.03. NEWSLETTER 

Развој на програми и прашања за мајсторските испити во партнерските 
земји 

Врз основа на развиената методолошка рамка, партнерите од Хрватска, 
Словенија, Северна Македонија и Црна Гора развиваат нови испитни 
прашања за мајсторските испити. Во сите земји-партнери, прашањата за 
испитот за општите делови на испитот се подобруваат, со партнери со кои 
соработуваат и разменуваат искуства. Партнерите исто така се при крај на 
изготвувањето прашања за стручно-теоретските делови на мајсторскиот 
испит. Занаетчиската комора на Словенија ги подобрува стручно-
теоретските делови на магистерскиот испит за занимањата столар, зидар 
и електричар, додека партнерите од Северна Македонија - Занаетчиска 
комора на Скопје и Здружението Среќен живот работат на прашања за 
стручно-теоретски дел од испитот за козметичар, и програми за 
мајсторски испит  за автомеханичар и пекар.  Занаетчиската комора на 
Црна Гора подготвува испитни прашања за стручно-теоретскиот дел од 
испитот за  кројач на висока мода и програмата на мајсторскиот испит и 
прашања за испит за мајстор фотограф. Хрватската занаетчиска комора 
подготвува прашања за стручниот теоретски дел од испитот за мајстор 
фризер, автомеханичар и електричар. По завршувањето, прашањата ќе 
бидат пилотирани преку онлајн платформата во роковите за мајсторски  
испити во секоја земја-партнер на крајот од годината. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Оваа публикација е реализирана со финансиска подршка на Европската комоисија. Таа 
содржи исклучиво ставови на  нејзините автори и Комисијата не може да се смета за 
одговорна при употреба на информациите кои се содржани во неа. 

Координатор на проектот: 
Хрватска Занаетчиска комора 
master4.0@hok.hr+38514806611 

Заврши изработката  на онлајн платформа за подготовка и полагање на 
мајсторскиот испит 

 
Со цел понатамошно подобрување на мајсторскиот испит во земјите 
партнери, во рамките на проектот се развива онлајн платформа, која се 
состои од отворен дел и делови за подготовка и полагање на мајсторски 
испит. Делот од онлајн платформата што ќе биде отворен за јавноста ќе им 
овозможи на сите заинтересирани страни увид во спроведувањето на 
мајсторскиот испит и со тоа ќе се промовира  мајсторската диплома. 
Платформата ја изработува Алгебра. За време на онлајн состанокот со 
партнерите во јуни 2021 година, Алгебра ги презентираше сите 
функционалности на платформата и се одржа обука за употреба на 
платформата за експертите  во партнерските земји. 

Дознајте повеќе за проектот: 
https://e-majstor.eu/ 
https://www.facebook.com/emajstor.eu 
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