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Mia z a TOI TOI TOI? 

A TOI TOI TOI elnevezést a régi Leonardo da Vinci 

(LdV-TOI)  transzferprojektek előtti tisztelgésnek 

gondoltuk, mivel minden tevékenységünk 

központjában ezek a projektek állnak. A projekt 

célja egy online-alapú értékelő program létrehozása 

az EU-projektek hatékonyságának növeléséhez. 

Célunk a lezárt projektekhez egy meta-értékelő 

eszközt kifejleszteni. Ez az eszköz a 

projektkoordinátorokat fogja támogatni a lehető 

leghatékonyabb projektkonzorcium kialakításában. 

A TOI TOI TOI értékelő eszköz kifejlesztése két 

tudományosan felépített elemzési lépésből áll: Az 

első a már lezárt Leonardo da Vinci TOI projektek 

hálózati és klaszterértékeléséről szól. A 

másodikban a koordinátorokkal és a 

stakeholderekkel készül kvalitatív interjú, amelynek 

a kidolgozása az első lépés eredményeire épül. 

Eme két lépés eredményeinek a kombinációiból 

mind partneri, mind konzorciumi szinteken konkrét 

hatékonyságnövelő kritériumokat lehet levezetni. 

Ezek szükségesek az értékelő eszköz 

kifejlesztéséhez, amelyeket azután tesztelünk és 

szabad hozzáféréssel közzé teszünk.  

 

Ki a TOI TOI TOI? 

Projektkoordinátor:  

 Donau-Universität-Krems, Department für 

Weiterbildungsforschung und 

Bildungsmanagement (Österreich). 

(Kremsi Donau Egyetem -Továbbképzési 

és képzésmanagement központ, Ausztria) 

Partnerek:  

 Szakképzési kutatóintézet  (Németország),  

 Széchenyi István Egyetem (Magyarország) 

 Goce Delčev Egyetem Stip (Macedonia) 

Terjesztés partner:  

 Sociedade Portuguesa de Inovação 

(Portugália)  

Evaluációs partner: 

 Brainplus (Ausztria) 
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Eddig történt 

TOI TOI TOI oktober elsején sikeresen elindult és 

Kremsben  2014 november 6./7.-én megtartottuk a 

Kick-Off találkozót . Az első hónapokban a 

szervezési és tudományos kérdésekkel 

foglalkoztunk. 

 

A következő feladatokat zártuk le: 

 Projekt kézikönyv 

 Marketing eszközök 

 Előzetes elemzések (a Leonardo da Vinci 

projektek meta-adatai) 

 A további elemzési lépések tervezése 

 

Következő lépések  

A következő hónapokban elkezdjük a 2007-2013 

Leonardo da Vinci TOI projekteken belül a 

kapcsolati elemzések módszertanával klaszterek 

képzését. A klaszterekhez a projektben résztvevő 

konzorciumok kooperációs klasztereinek 

tekintetében a földrajzi aspektusokat fogjuk 

figyelembe venni. 

Elvárásunk szerint ezek alapján több klaszterfajtát 

tudunk levezetni és így létrejön egy un. „európai 

kooperációs térkép”, amely bemutatja a 2007-

20013 európai együttműködési projektek fejlődését. 

Ez a térkép a Leonardo da Vinci projektekben 

résztvevő partnerek együttműködését vizualizálja. 

  

Kapcsolatok 

Danube-University Krems 

Rainer Schabereiter 
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Sociedade Portuguesa de Inovação 
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Forschungsinstitut Betriebliche Bildung  

Lena Schmitz 
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URL:  www.f-bb.de/nc.html 

 

Széchenyi István University Györ 

Andrea Solyom  
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Goce Delce University – Stip  
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Brainplus 

Wolfgang Schabereiter 

E-mail: wolfgang.schabereiter@brainplus.at 

URL: www.brainplus.at/ 
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