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Резултати од анализа 

Целата квантитативна и квалитативна анализа во 

врска со научниот дизајн на проектот TOI TOI TOI 

е направена и неколку извештаи ги илустрираат 

заклучоците, карактеризациите и резултатите на 

различни нивоа. „Националните TOI TOI TOI 

извештаи" ја сумираат состојбата на LdV-ToI 

проекти во Австрија, Германија и Унгарија од 

2007 до 2012 година. Тие се напишани за да се 

проценат сите научни резултати на национално 

ниво. 

Полу - стандардизирани интервјуа 

Последниот чекор кој што го финализираше 

научниот дизајн и овие "Национални TOI TOI TOI 

извештаи" беше спроведување на полу- 

стандардизирани интервјуа со поранешните 

проект координатори на австриските, 

германските и унгарските проекти LdV-ToI од 

2007 до 2012. 

Полу- стандардизирани интервјуа (LdV-ToI 2007 до 
2012): 

Австрија Германија Унгарија 

4 9 4 

N=17 consortia 

Сл. 1: Број на спроведени интервјуа 

Интервјуата следеа две различни цели: 

a) Потврдување на дефинираните 

кластери; 

b) Илустративни критериуми за 

поттикнување на одржливоста. 

Двете различни групи на „традиционални/ 

конзервативни" и „иновативни" проектни 

конзорциуми кои беа дефинирани како резултат 

на анализа на мрежата можеа да се проверат 

само во однос на големина на конзорциумот. Во 

однос на географската дистрибуција на 

партнерите на проектот карактеризацијата на 

интервјуата не генерираше значајни фреквенции 

за да се потврдат резултатите од анализата на 

мрежата. 

Европски TOI TOI TOI извештај 

„Европскиот TOI TOI TOI извештај" е напишан од 

страна на Одделот за континуирано 

истражување на едукација и образовен 

менаџмент на Дунавскиот Универзитет Кремс 

како последен научен документ и имаше за цел 

мета- оценување и мета- анализа на сите 

генерирани квантитативни и квалитативни 

национални резултати на европско ниво. 

 

Сл. 2: Квалитативна анализа со MAXQDA ® 

 

Еден главен дел од извештајот се фокусираше на 

мета- оценување и карактеризирање на сите 
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полу-стандардизирани интервјуа со користење 

на MAXQDA 11® како заедничка алатка за 

квалитативно истражување (види Сл. 1). 

Квалитативни истражувања со користење на 

MAXQDA® се базираше на дефинирање на 

системот на кодови и под- кодови кои беа 

употребени за идентификување на фреквенции 

во рамките на одговорите. 

 

Сл. 3: Дијаграм код-релација MAXQDA ® 

 

Разгледувањето на целокупната структура на 

системот на кодови покажа дека структурата на 

конзорциумите на проектот е поврзана главно со 

компетенциите на избраните партнери во 

проектот (види Сл. 3). 

Најчесто именуваните релевантни компетенции 

кои ја поттикнуваат одржливоста на ЕУ- проекти 

се: 

1) искуства во европски проекти 

(компетенции во управување со проект и 

маркетинг на проект), 

2) професионални компетенции во 

основните области на проектот, 

3) компетенции во образованието и 

обуката, 

4) компетенции во вмрежување и 

информативни кампањи (меѓународни 

мрежи).  

Алатки за евалуација 

На крајот, резултатите и наодите на 

„Националните TOI TOI TOI извештаи" и 

„Европскиот TOI TOI TOI извештај" во врска со 

критериумите за поттикнување на одржливоста 

на европските образовни проекти беа употребени 

за дефинирање на основната структура на 

алатките за евалуација на TOI TOI TOI. 

ИТ- експерти од Универзитетот Сечењи во Ѓор во 

Унгарија веќе започнаа со програмирањето на 

софтверот базиран на интернет. Двофазната 

структура на алатката за оценување може да се 

користи за анализа на поединечни организации и 

за цели проектни конзорциуми. 

Самите алатки ќе бидат базирани на анкета и што 

е можно полесни за корисникот. Резултатите ќе 

бидат презентирани во мрежни дијаграми кои ќе 

бидат графички скали за оценување во однос на 

дефинираните области на компетенција. 

spider diagrams which will be graphic rating scales 

concerning the defined competence fields.  
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Финална конференција 

Тимот на проектот TOI TOI TOI љубезно ве 

поканува на нашата финална конференција. 

Сите резултати и финалните упатства од TOI TOI 

TOI ќе бидат претставени таму: 

7 септември 2016; 9:00-11:00  

AUDIMAX – Дунавски Универзитет Кремс / 

Австрија  

www.toitoitoi.eu  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.toitoitoi.eu/
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