
 

 

 
 
 
 

 
Национални промотивни настани во партнерските 
земји 
Во сите земји-партнери, 
партнерите организираа и 
одржаа национални 
информативни денови и 
конференции на кои ги 
запознаа учесниците со 
активностите и резултатите 
од проектот. На 
организираните државни 
манифестации на 
учесниците им беа 
презентирани резултатите 
од работата на 
подобрување на испитните 
прашања за општите делови 
и стручните теоретски 
делови од мајсторските 
испити. Тие беа запознаени 
и со онлајн платформата за 
подготовка и спроведување 
на мајсторските испити и 
имаа можност да ја 
испробаат заедно со 
новоразвиените примери на 
прашања. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одржана е петтата 
транснационална партнерска 

средба 
 

Петтата транснационална средба 
на партнерите се одржа во 
Загреб на 9 и 10 јуни 2022 

година. Бидејќи беше 
последниот состанок на 

партнерите, состанокот служеше 
за рекапитулирање на сите 
спроведени активности и 

дискусија за можностите за 
соработка по завршувањето на 

проектот, како и за 
обезбедување одржливост на 

резултатите од проектот. 
Партнерите разговараа и за 

понатамошни подобрувања на 
онлајн платформата како и за 

континуирана употреба на 
платформата за подготовка и 

спроведување на мајсторските 
испити во земјите партнери 

 

MASTER 4.0 4. NEWSLETTER 

Се одржа завршната конференција на Еразмус + проектот МАСТЕР 4.0 

 
Завршната конференција на проектот МАСТЕР 4.0: подобрување на мајсторските испити 
се одржа на 8 јуни 2022 година во Загреб. Конференцијата ја одбележа успешната 
работа на проектот и на учесниците им беа презентирани резултатите од проектот во 
сите земји партнери. Исто така, учесниците имаа можност да ја пробаат и онлајн 
платформата за подготовка и полагање мајсторските испити и реакциите беа 
исклучително позитивни. Во рамки на конференцијата се одржа и панел дискусија 
„Значењето на мајсторските испити во доживотното учење за занаетчиството“, на која 
присуствуваа претставници од државните институции и комори од сите земји партнери. 
На панел дискусијата беше констатирано дека е исклучително важно да се инвестира во 
квалитетот и унапредувањето на мајсторските испити и дека воведувањето на 
дигитални технологии и алатки во спроведувањето на мајсторските испити е важен 
чекор во таа насока што беше генерален заклучок на конференцијата. 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Оваа публикација е изработена со финансиска помош на Европската комисија. Ги изразува 
само гледиштата на авторот и Комисијата не може да биде одговорна за користење на 
информациите содржани во неа. 
 

Координатор на проектот: 
Хрватската занаетчиска комора 

master4.0@hok.hr +38514806611 

Пилотирање на онлајн платформа во партнерските земји 

 
Кон крајот на 2021 година и во текот на првата половина на 2022 година се одржаа пилотирања на 
онлајн платформата за подготовка и полагање на мајсторските испити во Хрватска, Словенија, 
Северна Македонија и Црна Гора. Во Хрватска, ХОК спроведе пилотирање во два испитни рока во 
Вараждин и Задар, во Словенија ОЗС спроведе 1 пилотирање, Занаетчиската комора Скопје и 
Здружението Среќен Живот спроведе 2 пилотирања во Северна Македонија, а ЗанаПредак 
спроведе 2 пилотирања во Црна Гора. Пилотирањето им послужи на учесниците да се запознаат со 
онлајн начинот на спроведување на магистерските испити и новоизработените прашања. Исто 
така, врз основа на повратни информации и резултатите од пилотирањето, проектните партнери 
дадоа предлози и заклучоци за подобрување на платформата како и за продолжување на 
работата на онлајн платформата. 

 

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