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Értékelő eszközök 

Több heti fáradtságos munka után a TOI TOI TOI 

Értékelő Eszközök programozása befejeződött és 

megtörténtek az előzetes tesztek is a Széchenyi 

István Egyetemen, Győrött. 

A két részes online eszköz egy kérdőívet használ az 

európai oktatási projektek partnerségeinek 

értékeléséhez két különböző szinten. 

a) Önértékelés: 

Minden intézmény, amely európai oktatási 

projekthez szeretne csatlakozni, elvégezhet egy 

ingyenes önértékelést, hogy képet kapjon saját 

kompetenciáiról a hatékony projektmunkák 

területén. 

a) Csapat értékelés 

A jövőbeli projekt koordinátorok használhatják ezt az 

eszközt, arra, hogy lényeges információt 

szerezzenek a lehetséges projekt partnereikről. A 

koordinátorok automatikusan generált email-eken 

keresztül invitálhatnak más intézményeket a csapat 

kiértékelésre. Tehát a második rész, ami egy rövid 

regisztrációt igényel, generál egy áttekintést az 

egész konzorciumról, amit a projekt csapatok 

jövőbeli stratégiai tervezésére lehet használni. 

A kiértékelés négy fő részre van bontva 

kompetenciák szerint, melyek a fő elemei voltak az 

egykori Leonardo da Vinci konzorcium projekt 

analizálásának: szervezés, oktatás és tréning, 

foglalkozás és európiai szakismeretek.  

 

1. ábra: Eredmények megjelenítése az értékelő eszközben 

 

Ahogy az első ábrán is látható, az eredmények 

kétféle módon jelennek meg: grafikusan egy 

pókdiagramban, és szöveges formában, hogy 

számos hasznos információt biztosítson az érintett 

intézményekről. 

Pilot - tesztek 
Miután letesztelték a technikai funkciókat, a csapat 

intenzív pilot tesztekbe kezdett európai 

intézményekkel, hogy biztosítsák az eszközök 

legjobb minőségét. Ha szeretne elvégezni egy próba 

tesztet, kérem kövesse az alábbi linket és lépjen 

kapcsolatba Rainer Schabereiter-el. 

Értékelő Eszközök: 

www.toitoitoi.eu/eval 

rainer.schabereiter@donau-uni.ac.at 

  

http://www.toitoitoi.eu/eval
mailto:rainer.schabereiter@donau-uni.ac.at
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Záró konferencia 
A TOI TOI TOI utolsó konferenciája Krems-ben, a 

Danube Egyetemen, 2016. szeptember 7-én volt 

esedékes. Majdnem 50 résztvevő hallgatta meg a 

világ minden tájáról a különböző beszámolókat, 

amelyekben a TOI TOI TOI projekt felépítése és 

eredményei kerültek bemutatásra: 

 

2. ábra: Rainer Schabereiter beszéde a záró konferencián 

 

A projekt csapat meglehetősen büszke arra, hogy 

ilyen sok releváns érdeklődő csatlakozott a 

konferenciához, aminek a végén minden résztvevő 

magához vehetett egy “TOI TOI TOI irányelv” 

kiadványt és egy TOI TOI TOI kulacsot, hogy 

felkészült legyen az Erasmus+ elkezdésére. 

TOI TOI TOI irányelvek 

Ahogy említettük a TOI TOI TOI útmutató (lásd 3. 

ábra) az utolsó konferencián került bemutatásra. A 

brossúra nagyjából 70 oldalnyi lényeges információt 

tartalmaz a projektről, hasznos tanácsokat ad arról, 

hogyan tervezzünk meg egy projekt konzorciumot, 

valamint bemutat különböző sikeres európai 

projekteket. Az összes partnerország nyelvén és 

angolul is elérhető lesz a brossúra, továbbá 

ingyenesen letölthető a projekt weblapjáról 

www.toitoitoi.eu 

 

3. ábra: “TOI TOI TOI Irányelvek” címlapja 

Zárás 

A TOI TOI TOI hivatalosan 2016. szeptember 30-án 

ér véget, de az összes tag tovább terjesztheti, 

emellett tovább fejlesztheti az eszközöket más 

európai projektekben. 

 A projekt koordinátor szeretné megköszönni minden 

tag profi munkáját és szívélyes barátságát az elmúlt 

két évben. 

 

4. ábra: A projekt csapat a záró konferencia után  

http://www.toitoitoi.eu/
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Danube-University Krems 
Rainer Schabereiter 
E-mail: rainer.schabereiter@donau-uni.ac.at 
URL:  www.donau-uni.ac.at/de/index.php 

  
Sociedade Portuguesa de Inovação 
Tiago Marques  
E-mail: tiagomarques@spi.pt 
URL: www.spi.pt 

 

 
Forschungsinstitut Betriebliche Bildung  
Andrea Mohoric 
E-mail: mohoric.andrea@f-bb.de 
URL:  www.f-bb.de/nc.html 
 

 

Széchenyi István University Györ 
Boglárka Eisingerné Balassa 
E-mail: eisingerne@sze.hu 
URL:  www.uni.sze.hu/en_GB/home 

 

Goce Delce University – Stip  
Nikola Smilkov  
E-mail:  nikola.smilkov@ugd.edu.mk 
URL: www.ugd.edu.mk/index.php/en/ 

 

Brainplus 
Wolfgang Schabereiter 
E-mail: wolfgang.schabereiter@brainplus.at 
URL: www.brainplus.at/ 

KONZORCIUM 

www.toitoitoi.eu 

http://www.donau-uni.ac.at/de/index.php

