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Ferramentas de Avaliação 

Após semana de trabalho intensivo, as ferramentas 

do TOI TOI TOI estão prontas e pré-testadas pela 

equipa do parceiro Húngaro, Széchenyi István 

University Györ.  

As ferramentas de avaliação com duas etapas 

utilizam um questionário para avaliar as parcerias 

Europeias em projetos de educação, em dois níveis: 

a) Autoavaliação: 

Cada entidade que pretenda desenvolver projetos 

Europeus de Educação pode efetuar uma 

autoavaliação gratuita para verificar as suas 

competências relacionadas com o impacto do seu 

trabalho.  

b) Avaliação da equipa: 

Os futuros coordenadores de projetos podem utilizar 

esta ferramenta para obter informação importante. 

Os coordenadores podem convidar outras 

entidades, através de um email gerado 

automaticamente, para se juntarem à avaliação da 

equipa. Deste modo, esta segunda fase, que requer 

o registo, gera uma visão global do consórcio e pode 

ser utilizada no planeamento estratégico das 

equipas de projeto. 

As avaliações são agrupadas em quatro setores de 

competência, que foram os principais resultados da 

análise das prévias parcerias nos projetos Leonardo 

da Vinci: organização, educação e formação, 

profissionalismo e competências Europeias.  

 

Fig. 1: Apresentação dos resultados das ferramentas de avaliação 

 

Tal como demonstrado na Figura 1 os resultados 

são apresentados em dois modos: um gráfico de 

radar e um texto com a diversa informação útil sobre 

as entidades. 

Testes-piloto 

Após os pré-testar internamente as funções 

técnicas, a equipa do projeto efetuou testes pilotos 

intensivos com entidades de toda a Europa para 

assegurar a qualidade das ferramentas. Se 

pretender efetuar um teste-piloto, aceda por favor ao 

link abaixo e contacte o coordenador do projeto, 

Rainer Schabereiter. 

Ferramentas de Avaliação: 

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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Conferência Final 

A conferência final do TOI TOI TOI decorreu na 

Danube University Krems no dia 7 de setembro de 

2016. Cerca de 50 participantes de todo o mundo 

presenciaram as diferentes apresentações sobre as 

diferentes etapas e aspetos do projeto TOI TOI TOI. 

 

Fig. 2: Rainer Schabereiter durante a conferência final 

 

A equipa do projeto rejubilou com o elevado número 

de stakeholders relevantes que participaram na 

conferência que, no final, receberam uma cópia 

impressa das Diretrizes TOI TOI TOI.   

Diretrizes TOI TOI TOI  

Conforme mencionado anteriormente, as Diretrizes 

TOI TOI TOI (ver Figura 3) foram apresentadas na 

conferência. Esta publicação com cerca de 70 

páginas contem toda a informação relevante do 

projeto, fornece conselhos úteis para o planeamento 

de um consórcio e alguns projetos Europeus bem-

sucedidos. Estará brevemente disponível de forma 

gratuita no site do projeto (www.toitoitoi.eu) nos 

idiomas dos parceiros e em inglês. 

 

Fig. 3: Capa das “Diretrizes TOI TOI TOI” 

Encerramento 

O TOI TOI TOI irá terminar oficialmente a 30 de 

setembro de 2016 mas todos os parceiros 

continuarão a disseminar e talvez desenvolver as 

ferramentas em outros projetos Europeus.  

O coordenador do projeto gostaria de agradecer a 

toda a equipa do projeto pelo seu profissionalismo e 

amizade nos últimos dois anos.  

 

Fig. 4: Equipa do projeto, após a conferência final   

http://www.toitoitoi.eu/
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