
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nacionalni promocijski dogodki v partnerskih 
državah 
V vseh partnerskih državah 
so partnerji organizirali in 
izvedli nacionalne info-
dneve in konference, na 
katerih so udeležence 
seznanili z aktivnostmi in 
rezultati projekta. Na 
organiziranih državnih 
dogodkih so bili 
udeležencem predstavljeni 
rezultati dela na 
izpopolnjevanju izpitnih 
vprašanj za splošne dele in 
strokovno teoretične dele 
mojstrskih izpitov. 
Predstavili so jim tudi 
spletno platformo za 
pripravo in izvedbo 
mojstrskih izpitov in jo imeli 
priložnost preizkusiti skupaj 
z novo razvitimi primeri 
vprašanj. 

 
 
 
 

 

MASTER 4.0 4. NEWSLETTER 

Potekal je peti 
transnacionalni 

sestanek partnerjev 
 

V Zagrebu je 9. in 10. 
junija 2022 potekal peti 

transnacionalni sestanek 
partnerjev. Ker je šlo za 

zaključno srečanje 
partnerjev, je srečanje 

služilo rekapitulaciji vseh 
izvedenih aktivnosti in 
pogovoru o možnostih 

sodelovanja po zaključku 
projekta ter zagotavljanju 

trajnosti rezultatov 
projekta. Partnerji so se 

pogovarjali tudi o 
nadaljnjih izboljšavah 

spletne platforme ter o 
nadaljnji uporabi 

platforme za pripravo in 
izvedbo magistrskih 

izpitov v državah 
partnericah. 

 

Izvedena je zaključna konferenca projekta Erasmus+ Master 4.0 
 
8. junija 2022 je v Zagrebu potekala zaključna konferenca projekta Master 4.0: Nadgradnja mojstrskih izpitov. 
Konferenca je zaznamovala uspešno delo na projektu, udeleženci pa so se seznanili z rezultati projekta v vseh 
partnerskih državah. Udeleženci so imeli tudi možnost preizkusiti spletno platformo za pripravo in opravljanje 
mojstrskih izpitov in odzivi so bili izjemno pozitivni. V okviru konference je potekala panelna razprava »Pomen 
mojstrskih izpitov pri vseživljenjskem učenju v obrti«, ki so se je udeležili predstavniki državnih institucij in zbornic 
iz vseh partnerskih držav. Na panelni razpravi je bilo ugotovljeno, da je izjemno pomembno vlagati v kakovost in 
promocijo mojstrskih izpitov ter da je uvajanje digitalnih tehnologij in orodij pri izvajanju mojstrskih izpitov 
pomemben korak v tej smeri, kar je bil tudi splošen zaključek konference. 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ta publikacija je bila pripravljena ob finančni pomoči Evropske komisije. Izraža stališča samo svojih 
avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebujejo. 
 

Koordinator projekta: 
Hrvatska obrtnička komora 
master4.0@hok.hr +38514806611 

Pilotiranje spletne platforme v partnerskih državah 
 
Konec leta 2021 in v prvi polovici leta 2022 so na Hrvaškem, v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori potekali 
pilotni programi spletne platforme za pripravo in opravljanje mojstrskih izpitov. Na Hrvaškem je HOK izvedel 
pilotiranje v dveh izpitnih obdobjih v Varaždinu in Zadru, v Sloveniji je OZS izvedla pilotiranje v enem izpitnem 
obdobju, Obrtna zbornica Skopje in Združenje Happy Life sta izvedla 2 pilota v Severni Makedoniji, ZanaPredak 
v 2 pilota v Črni gori. Pilotiranje je udeležencem služilo za seznanitev s spletnim načinom izvajanja mojstrskih 
izpitov in novo razvitimi vprašanji. Prav tako so na podlagi povratnih informacij in rezultatov pilotiranja 
projektni partnerji podali predloge in sklepe za izboljšanje platforme ter za nadaljevanje dela na spletni 
platformi. 

Več o projektu: 
https://e-majstor.eu/ 
https://www.facebook.com/emajstor.eu 
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