
Почитувани ученици, 

 

Ве известуваме дека Цертиадриа во соработка со Град Скопје ја продолжува 
соработката и организацијата на Microsoft Office Specialist и Adobe Certified 
Associate националните натпревари 5-та година по ред.  

 
Станува збор за национални натпревари во дигитална писменост односно 
креативни индустрии, каде што учесниците се натпреваруваат во Microsoft 
Office  вештини (MS Word, Excel, PowerPoint) и/или Adobe (Photoshop, Illustrator, 
InDesign). Секој учесник треба да полага и положи официјален Microsoft Office 
или Adobe испит и со тоа се вклучува во натпреварот и се бори за влез во 
финале. 

Со цел заштита на учениците од опасноста од ширење на корона вирусот  
полагањата на испитите се одвива онлајн без физичко присуство на ученикот 
во тест центарот. За полагање на квалификациски испит и официјален испит 
потребно е да имате интернет врска и интернет пребарувач (Google Chrome, 
Mozilla).  

Пласманот се одредува според бројот на освоени поени и најдобрите, оние кои 
освоиле најголем број поени, се натпреваруваат во големото финале кое ќе се 
одржи на 14-ти Октомври борејќи се за титулата шампион на Р.Северна 
Македонија.  

Победниците на двата натпревари ќе ја претставуваат нашата земја на 
глобалното финале во Орландо, Флорида, САД во август 2021 и ќе се 
натпреваруваат со останатите национални шампиони од над 120 земји. Ова е 
најмасовен натпревар во светот, со околу 1,2 милиони натпреварувачи.  

Она што е најзначајно е дека секој ученик, кое ќе го положи испитот, се здобива 
со светски признаен сертификат за дигитална писменост. 

Како главен поддржувач, Град Скопје оваа година обезбеди 450 Microsoft и 50 
Adobe испити за учениците од средните училишта кои се во негова 
надлежност.  

Сите ученици кои се заинтересирани можат да се пријават со пополнување на 
пријава на официјалните веб страни на натпреварите: www.mosnatprevar.mk / 
www.acanatprevar.mk 

Во пријавата освен ваши податоци, потребно е да наведете и ментор, односно 
наставник од вашето училиште кој ќе ви помогне при подготовка за 
тестирањето.  

Последен датум за пријава е 05.10.2020 година.  

Воедно и менторот го придружува ученикот-победник на националниот 
натпревар на неговото патување во САД и учество во светското 
натпреварување.  

http://www.mosnatprevar.mk/
http://www.acanatprevar.mk/


Причини зошто да се вклучите во натпреварот: 

• Се натпреварувате на глобален натпревар 
• При положување на испитот се стекнувате со меѓународно признат 

сертификат 
• Мерење на своето знаење 
• Вредни награди за сите финалисти 
• Можност за бесплатна сертификација на вашите вештини 
• Можност за патување во САД комплетно бесплатно претставувајќи ја 

својата земја  
• Добивате доказ за Вашите вештини кој е препознат глобано  
• Сите официјални сертификати кои се добиваат со положување на испит 

носат дополнителни поени за упис во средно/факултет 

 

За сите понатамошни прашања ве молиме да не контактиратe. 

Марко Серафимовски 

Цертиадриа ДОО Скопје 

078 44 18 67 / marko.serafimovski@certiadria.com 

mailto:marko.serafimovski@certiadria.com

