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Алатки за Eвалуација 

По неколку неделна напорна работа, алатките за 

евалуација на „TOI TOI TOI” се програмирани и 

веќе тестирани од страна на тимот на унгарскиот 

партнер, Универзитетот „Széchenyi István“ Ѓер.  

Онлајн алатките во две фази користат 

истражување за евалуација на европските 

партнерства во образовните проекти на две 

различни нивоа: 

a) Самоевалуација: 

Секоја институција која сака да се приклучи на 

европските образовни проекти може да направи 

бесплатна самоевалуација за проверка на 

сопствените компетенции во проектни дејности 

фокусирани на резултати. 

b) Тимска евалуација: 

Идните проектни координатори можат да ја 

користат оваа алатка за да дојдат до релевантни 

информации за можни проектни партнери. 

Координаторите можат да поканат други 

институции преку автоматски генерирана  

електронска пошта за да се приклучат на 

тимската евалуација. Така, овој втор дел во кој е 

потребна кратка регистрација генерира преглед 

на целиот конзорциум и може да се користи за 

стратешко планирање или проектни тимови. 

 

 

Евалуациите се групираат во четири главни 

полиња на компетенции кои претставуваат 

главни наоди од анализата на поранешните 

проектни конзорциуми на Леонардо да Винчи 

конзорциумите: организација, едукација и обука, 

професии и европска експертиза. 

 

Сл. 1: Презентација на резултатите од алатките за евалуација  

 

Како што е прикажано во слика 1, резултатите се 

презентирани на два различни начина – графички 

приказ на пајаков дијаграм и текстуално, со 

корисни информации за соодветните институции. 

Пилот Tестови 

По интерното тестирање на техничката 

функционалност однапред, проектниот тим 

спроведе интензивно пилот тестирање со 

институции низ цела Европа за да обезбеди 

максимален квалитет на алатките. Ако сакате да 

спроведете пилот тестирање, ве молиме следете 
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го следниот линк и контактирајте го проектниот 

координатор Рајнер Шаберајтер. 

 

Алатки за евалуација: 

www.toitoitoi.eu/eval 

rainer.schabereiter@donau-uni.ac.at 

Финална Kонференција 

Финалната конференција на „TOI TOI TOI” се 

одржа на Дунав Универзитетот Кремс на 7-ми 

септември 2016 година. Околу 50 учесници од 

различни држави присуствуваа на предавањето 

на кое членовите од конзорциумот  ги опфатија 

сите аспекти и делови од проектот „TOI TOI TOI".  

 

Сл. 2: Г-дин. Шаберајтер зборува на финалната конференција  

 

Проектниот тим е особено горд што толку многу 

релевантни заинтересирани страни се 

приклучија на конференцијата и на крајот секој 

учесник доби печатена верзија на Насоките на 

„TOI TOI TOI” и „TOI TOI TOI” шише за да бидат 

во форма за влез во Еразмус+. 

„TOI TOI TOI" Hасоки 

Како што беше споменато претходно, „TOI TOI 

TOI” Насоките (види сл. 3) беа презентирани на 

финалната конференција. Оваа брошура од 

околу 70 страници ги содржи сите релевантни 

информации за проектот, дава корисни совети за 

тоа како да се испланира проектен конзорциум и 

на крајот презентира неколку успешни ЕУ 

проекти. Ќе биде достапна на сите јазици на 

партнерите, плус англиски, а може да се симне од 

веб страната на проектот www.toitoi.eu 

бесплатно. 

 

      Сл. 3: Насловна страна на “„TOI TOI TOI” Насоки” 

Крај на Проектот  

„TOI TOI TOI” официјално ќе заврши на 30-ти 

септември 2016, но сите членови дополнително 

http://www.toitoitoi.eu/eval
mailto:rainer.schabereiter@donau-uni.ac.at
http://www.toitoi.eu/
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ќе ги разгледаат и можеби понатаму ќе ги 

развијат алатките во други европски проекти.  

 

Координаторот на проектот им се заблагодари на 

сите членови на тимот за професионалната 

работа и срдечното пријателство во изминатите 

две години. 

 

Fig. 4: Тимот на проектот по финалната конференција  
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