
ШТО ЌЕ ПОСТИГНЕМЕ СО ПРОЕКТОТ?

• ќе се унапреди квалитетот на 
мајсторскиот испит со подобрување на 
програми и прашања и усогласување 
со современите трендови и технологии

• преку отворениот дел на онлајн 
платформата, клучните информации 
за мајсторскиот испит ќе станат 
лесно достапни за пошироката 
јавност, особено за заинтересираните 
кандидати

• организациите за континуирано 
стручно образование и обука ќе бидат 
едуцирани во развојот на прашања и 
програми за мајсторски испити, како и 
во спроведување на мајсторски испити 
преку мрежна платформа, со што ќе се 
зголеми квалитетот, продуктивноста 
и иновативноста при обезбедување 
услуги на нивните корисници.

• унапредување на мајсторскиот 
испит дополнително ќе го промовира 
образованието за возрасни и 
доживотното учење

www.e-majstor.eu
www.facebook.com/emajstor.eu 

Kontakt: 

master4.0@hok.hr 

Оваа публикација е изработена со финансиска помош на Европската 
комисија. Таа ги изразува исклучиво погледите на неговите автори 
и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба на 
информациите содржани во неа.

ЕРАЗМУС+ 
MASTER 4.0: 
УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА МАЈСТОРСКИОТ 
ИСПИТ



ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВО ПРОЕКТОТ

Хрватска занаетчиска комора
Република Хрватска, Координатор
www.hok.hr

Приватен факултет Алгебра
Република Хрватска
www.algebra.hr/visoko-uciliste/

Занаетчиската комора и мали бизниси на 
Република Словенија 
www.ozs.si

Занаетчиска комора Скопје
Република Северна Македонија
www.zkomora.com.mk

Здружение Среќен живот
Република Северна Македонија
https://srekenzivot.wixsite.com/srekenzivot 

Занаетчиско-претприемничка комора на 
Црна Гора
Република Црна Гора
www.zanapredak.jimdofree.com

Занаетчиска комора на Црна Гора
Република Црна Гора, Придружен партнер 
во проектот
www.zanapredak.jimdofree.com

ПОЗАДИНА НА ПРОЕКТОТ

Мајсторското звање е ценето и  признаено во 
Европската унија, како и во земјите партнери 
во проектот: Хрватска, Словенија, Северна 
Македонија и Црна Гора. Мајсторскиот испит 
овозможува унапредување во професијата, 
отварање на занаетчиски бизнис, и 
примење на ученици на практична обука. 
Исто така, стекнувањето со мајсторското 
звање претставува предност во однос на 
конкуренцијата, затоа што мајсторската  
диплома ја нагласува извонредноста и 
квалитетот на производот и услугата.

Хрватска и Словенија имаат долгогодишно 
искуство во спроведување на мајсторскиот 
испит, додека Северна Македонија и 
Црна Гора започнуваат да се движат во 
таа насока. Во сите држави, мајсторскиот 
испит има слична структура и се состои 
од 4 дела: практичен и стручно-теоретски 
дел и „општи“ делови на испитот, во однос 
на економијата и бизнисот, педагогијата и 
работата со ученици.

ЦЕЛТА НА ПРОЕКТОТ

Проектот Master 4.0 воведува  потполно нов 
пристап за подготовка и спроведување на 
мајсторскиот испит. Целта на проектот е да 
се подобри подготовката и спроведувањето 
на мајсторскиот испит преку подобрување 
на прашањата и програми за испити 
и воведување на онлајн платформа за 
подготовка и спроведување на мајсторски 
испити.

ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ: 

1.09.2019 год.-31.12.2021 год.

Унапредување на 
испитни прашања 

и програма за 
мајсторски испити 

(2019-2020)

Осмислување 
и изработка на 

онлајн платформа 
со 3 дела (2020-

2021)

изработка на 
мајсторски испитни 

прашања за општите 
делови на испитот 
во сите партнерски 

држави

1. отворен дел на 
платформата - 

симулација

Хрватска- испитни 
прашања за стручен-

теоретски дел на 
испитот за звање 
мајстор флизер, 
автосервисер и 

електроинсталатер

2. дел за подготовка 
на мајсторски 

испит- достапен на 
кандидатите кои 
се пријавиле за 

полагање

Словенија - испитни 
прашања за стручно 

теоретски дел за 
испитот за звање 

мајстор тесар, ѕидар и 
електроинсталатер

3. дел за полагање на 
мајсторски испит

Црна Гора- 
испитни прашања за 
стручно- теоретски 

дел за звање мајстор 
кројач за висока мода, 
програма за испити и 
испитни прашања за 

стручно теоретски дел 
на испитот за звање 

фотограф

Pilotiranje online 
platforme (2021)

Северна 
Македонија - испитни 
прашања за стручно 

теоретски дел за 
испитот за звање 

мајстор козметичар, 
програма за  испит 
за звање мајстор 
автомеханичар и 

пекар


