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ВОВЕД 

Во 2014 година, европските програми - Доживотно учење, Млади во акција и други пет 

меѓународни програми како Еразмус Мундус се преструктуирани под закрила на Еразмус+. До 

2020 година обединувањето на сите овие поранешни програми во една интегрирана програма, 

Еразмус +, ќе биде завршена, со што Еразмус + ќе стане главна европска финансиска рамка за 

финансирање на млади, едукација и спорт  (веб страница на Lebenslangeslernen, 2016). 

Во стариот план, во  периодот меѓу 2007 и 2013 година, Програмата за доживотно учење беше 

главен инструмент на финансирање на Европската Комисија во областа на образованието и 

обуката и тоа „[...] имаше за цел да им овозможи на луѓето, во која било фаза од нивниот 

живот, да  учествуваат во стимулирање на искуства за учење, како и развој на образование и 

обука низ цела Европа"(Европска комисија, веб страница на образование, 2016). Програмата е 

структурирана во неколку различни под-програми и активности кои се однесуваат на различни 

нивоа и области на образование, како што е Програмата Еразмус за високото образование или 

Комениус за К-12 образование. Меѓу овие програми, Леонардо да Винчи беше главната 

програма за финансирање на стручното образование и обука и сите дејности и активности се 

планирани да влезат во Европската стратегија за образование и обука. Како што беше 

објавено во неколку документи, како што е германскиот прирачник "Projektergebnisse der 

Strategischen Partnerschaften erfolgreich verbreiten und nutzen [Проект резултатите од успешно 

ширење и користење на стратешки партнерства']" (NABIB, 2015), фокусот на Еразмус + е на 

менаџирањето со влијателно ориентирани проекти и дисеминација која ќе ја поттикне 

одржливоста на резултатите од проектот. На конференцијата на австриската Еразмус + што се 

одржа на 10. мај 2016 година во Виена беше презентирана Европската стратегија за ширење и 

користење на програма на резултатите и на оваа конференција конкретни предлози беа дадени 

од страна на повеќе студиски групи на Европската комисија во областа на образованието и 

младите (Веб страница на OeAD, 2016 година). 

Спроведен во периодот од октомври 2014 до септември 2016 година, Еразмус + стратешко 

партнерство на „Алатки за иновации
3
(Tools fOr Impact

3
) - TOI TOI TOI" (www.toitoitoi.eu), целеше  

кон поттикнување на сите овие препораки за влијателно ориентирано управување со проекти и 

резултати на проектот со развој на веб-базирани алатки за оценување на организации кои 

планираат да учествуваат во идните Еразмус+ проекти. Партнери од Германија, Унгарија, 

http://www.toitoitoi.eu/
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Република Македонија и Австрија анализираа поранешни Леонардо да Винчи - Трансфер на 

иновации (LdV/ToI) проекти преку квантитативни и квалитативни истражувачки методи за 

откривање на одредени критериуми кои ќе го поттикнат влијанието и одржливоста на европски 

проекти во областа на образованието. Наодите од истражувањето се издвоени за дизајн и 

програма за веб-базирани алатки за евалуација кои можат да се користат, главно од страна на 

идните проектни координатори за проверка на нивните можни партнери во однос на основните 

надлежности за влијателно ориентирана работа во проекти за европско образование. Овие 

,,TOI TOI TOI Упатства'' имаат за цел да ги сумираат основните структури на  TOI TOI TOI 

проектот и неговиот научен дизајн. Понатаму, ја објаснуваат структурата и употребата на 

алатката за евалуација и читањето на нејзините резултати. На крај, упатствата 

идентификуваат одредени обични, но ефективни совети за утврдување на проектните 

здруженија  на влијателно ориентиран начин, кои се комбинирани со неколку примери од 

поранешните  LdV/ToI проекти. 

 

Рајнер Шаберајтер        Кремс, Август 2016 
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1. ПРОЕКТОТ 

Рaјнер Шаберајтер Дунав Универзитет Кремс 
Rainer Schabereiter  Danube-University Krems 

1.1 Факти 

Име: „Алатки за иновации³ - TOI TOI TOI“ -Развој на веб-базирани алатки за 

евалуација кои поттикнуваат влијателно ориентирани здруженија за 

проекти за ЕРАЗМУС+ 

2014-1-AT01-KA202-000956 

Акроним:  TOI TOI TOI 

Програма за финансирање: Erasmus+ Клучна активност 2 – Стратешки партнерства во 

стручното образование и обука 

Времетраење:  01. октомври 2014 – 30. септември 2016 

Координатор: Дунав Универзитет Кремс – Катедра за истражување на континуирано 

образование и образовен менаџмент  

Национална агенција: Национална Агенција Еразмус+ Едукација; OeAD GmbH (Австрија) 

 

 

Акронимот "TOI TOI TOI" на стратешкото партнерство во областа на стручното образование и 

обука беше наменет за оддавање почит на поранешните т.н. „TOI -проекти" (Леонардо да 

Винчи - Трансфер на иновативност ToI) кои беа во фокусот на активностите на проектот. 

Повеќето активности имаа за цел анализирање на здруженија и на влијанието и одржливоста 

на поранешните Трансфер на иновативност (ToI) проекти во земјите партнери Австрија, 

Германија и Унгарија за откривање на одредени критериуми за поттикнување на влијанието и 

одржливоста на Европските образовни проекти на ниво на организација. Наодите од првото 

ниво на истражувачки активности на проектот беа искористени да се развие онлајн анкета 

базирана на двоетапни алатки за евалуација кои може да се користат од стана на 

организаторите и идните координатори на проекти. 
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Првиот дел од алатките овозможува да секоја организација може да направи слободна само-

евалуација без никаква регистрација. Вториот дел е дизајниран да провери можни партнери и 

да планира проектни здруженија. Можат да го користат идни координатори на проекти за да 

поканат можни партнери со користење на автоматски генерирани е-маилови кои ги водат до 

TOI TOI TOI евалуација. Како резултат, алатката презентира графичка рејтинг скала и основни 

информации за секој партнер како и рејтинг на целото здружение. Така, од една страна, 

организациите може да ги подобрат нивните способности во Европската соработка и од друга 

страна, координаторите може да одлучат како да креираат здруженија за проекти и да 

добиваат важни информации за организациите пред да започнат Европска соработка во 

Еразмус+. 

 

1.2 Проектниот тим 

Здружението на TOI TOI TOI се состои од шест организации кои претставуваат широк спектар 

на организации кои активно работат во образованието и обуката во Европа. Четири партнери 

делуваа како партнери за развој во анализата на Леонардо да Винчи проектите и развој и 

програмирање на алатки за оценување. Понатаму, експерти од Австрија и Португалија го 

поддржаа проектниот тим во дистрибуцијата и оценувањето со помош на нивното искуство и 

знаење во планирањето и координирањето на Европските образовни проекти во поранешната 

Програма за доживотно учење. 

 

 

Дунав Универзитет Кремс (Австрија) / Donau-Universität Krems 

Универзитетот за континуирано образование (Дунав Универзитет Кремс) е еден од пионерските 

институции во Европа во областа на универзитетски базирана напредна едукација и стручна 

институција во областа на доживотното учење. Во наставата и истражувањата Универзитетот 

се фокусира на социјални, како и организациски и технички предизвици на сегашните времиња 

и континуирано развива иновативни, курсеви ориентирани кон пазарот или клиентот. 

Универзитетот за континуирано образование е посебно фокусиран на интердисциплинарно 
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вкрстување и е ориентиран кон специјални сектори: нуди курсеви кои ги комбинираат 

медицината и менаџментот, образованието и новите медиуми, или законот со општествените 

науки. 

Универзитетот е основан во 1994 година и обезбедува образование во предмети кои се 

специјално ориентирани кон потребите на работните професионалци. Универзитетот нуди 

ексклузивни магистерски и сертифицирани програми во пет области на студии. Опслужувајќи 

повеќе од 8.000 ученици и со 16.000 студенти од 90 земји, таа е една од водечките провајдери 

на пост-дипломско образование во Европа и е комбинација на долгогодишно искуство во 

постдипломските студии за високо образование со иновации и највисоки стандарди за квалитет 

во истражување и настава. 

Катедрата за истражување на континуираното образование и образовен менаџмент е 

комбинација на применети истражувања со практично ориентирано континуирано образование, 

и  делувајќи како платформа, сака да придонесе за создавање на мрежа за континуирано 

образование и истражување во Австрија. Клучна задача е советување на образовните 

институции и оние кои работат во областа на образовната политика. Одделот има два центри: 

професионален развој на компетенции и организации; и управување со образование и развој 

на високото образование кои нудат неколку сертифицирани и магистерски програми како што 

се професионална настава и обука, образовни насоки, и образовен менаџмент. Таа исто така 

вклучува истражувачка единица - Интердисциплинарна единица за планирање и истражување 

на континуиранотообразование - кој дизајн, планирање и пилот интердисциплинарни програми 

за обука и истражување. 

Главните истражувачки активности во одделението се занимаваат со дизајнирање и 

спроведување на интердисциплинарно и меѓународно истражување, планирање и 

спроведување на структурен развој и реформски проекти на национално, регионално и локално 

ниво во областа на стручни, професионални и доживотно учење, и високото образование. 

Посебни области на истражување се менаџмент на високото образование и Европската 

политика за високо образование: научна, стручна и оперативна обука, вклучително и 

корпоративното и организациско учење, со фокус на управување со образованието; 

организациски развој и квалитет и развој на вештини за кариера од областа на советувањето. 
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Катедрата за истражување на континуираната едукација и образовен менаџмент го 

координираше проектот TOI TOI TOI и беше одговорна особено за спроведување и управување 

со различните чекори од истражувањето кои беа потребни за развој на алатки за оценување. 

 

 

 

Истражувачки институт за стручно образование и обука (Германија) / Forschungsinstitut 

Betriebliche Bildung- F-bb 

Истражувачки институт за стручно образование и обука (F-bb) е еден од најголемите 

истражувачки институти во стручното образование и обука во Германија. Основан е во 2003 

година и во моментов работи во неколку канцеларии во Нирнберг, Минхен и Берлин. Неговите 

деловни активности вклучуваат и реализација на модел тестови, развој и трансфер на проекти, 

научно водство на програмите за финансирање и модел тестови, како и развој на студии на 

случај, емпириски анализи и процени. Во однос на содржината F-bb е насочен кон стручното 

образование и обука, професионална интеграција, сертификација и евалуација, образовни 

консултации, демографија, проучување на медиуми, научни квалификации и европеизацијата 

на стручното образование и обука. Сите релевантни процеси во човечки ресурси, финансии, 

организација и управување со проекти се регулирани и Forschungsinstitut Betriebliche Bildung е 

DIN EN ISO 9001: 2008 сертифициран. 

Долги години F-bb постојано работи со евалуации на образовните програми и мрежи и 

поддржува различни проекти и мрежни партнери со користење на својата научно-технички 

know-how експертиза во одржливо и влијателно ориентирано управување со проекти. Ова се 

главните причини зошто F-bb е одговорен за многу научни дела во анализа на проекти на 

Европската Леонардо да Винчи, особено за планирање, спроведување и оценување на полу 

стандардизирани интервјуа за време на првата фаза од проектот TOI TOI TOI. Заедно со 

македонскиот партнер, F-bb анализираа голем број на германски за трансфер на иновации 

(TOI)  проекти од 2007 до 2012 и беше водечки партнер во сите научни задачи. 
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Универзитет Сечењи Иштван (Унгарија)  / Széchenyi István Egyetem  

Универзитет Сечењи Иштван е јавен универзитет во стариот Западен унгарскиот град Ѓер. Тој 

е основан во 1968 година како технички колеџ за логистика и телекомуникации, и во 2002 

година бил прогласен за универзитет. Се состои од три различни факултети (економски науки, 

инженерството и судска пракса и политички науки) и два одделни институти (здравствени и 

социјални науки, музика). Универзитетот нуди три докторски програми во судска практика и 

политички науки, регионални и економски науки и интердисциплинарен инженеринг. Повеќе од 

11.000 студенти студираат во 56 различни додипломски и магистерски програми и користат 

многу други услуги понудени од страна на Универзитетот. 

Сите вработени на Сечењи Иштван Универзитетот активно работат во различни научни 

области на национално и европско ниво, веќе многу години. Особено во развојот на 

компјутерски-базирани алатки Универзитетот има стекнато искуство во изминатите децении. Во 

TOI TOI TOI  проектот, универзитетот ги анализира унгарските Леонардо да Винчи проекти и 

беше делумно одговорен за развој, програмирање и пред-тестирање на веб-базирани алатки 

за оценување кои се главниот исход на целиот проект. 

 

 

Универзитет '„Гоце Делчев'' Штип / „Goce Delcev” University Stip (Македонија) 

Универзитетот „Гоце Делчев" се наоѓа во градот Штип и себеси се опишува како една млада и 

енергична високообразовна институција во Македонија која има за цел комбинирање на 

вистинските светски трендови со интересите на младите во областа на техниката, индустријата 

и економијата. Се состои од 13 факултети кои се наоѓаат во три различни кампуси. 

Предавањата, семинари и слично се одржуваат во сопствени едукативни центри и сите 

дипломи на Универзитетот „Гоце Делчев" се внатрешно акредитирани. Значи универзитетот е 

многу важен за интернационализација на Република Македонија. 

Целата научна, образовна и организациска работа на универзитетот е континуирано 

евалуирана и се подобрува со внатрешна канцеларија за евалуација која ги анализира и 
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планира научните и едукативни активности со цел да се зајакне квалитетот на високото 

образование. Ги дефинира мониторинг-стратегиите и насоки и алатки за мониторинг, како 

анкетирање, прашалници, само-евалуација, онлајн-базирани алатки за е-учење и многу други. 

Значи во изминатите години „Гоце Делчев" може да ја подобри структурата и содржината на 

наставните програми (ЕКТС) и многу други внатрешни услуги. 

Факултетот за образовни науки е еден од главните единици на универзитетот и прерасна од 

центар за обука на наставници во педагошка академија и на крај до тело  за науката и 

образованието на ниво на универзитет. Таа има за цел квалификација на  професионални 

наставници. Запознаен е со меѓународните стандарди во оценувањето на педагошката работа 

и критичките погледи кон образовните програми. Во проектот TOI TOI TOI,  беше одговорен за 

формирањето на крајните научни извештаи на сите аналитички задачи ("TOI TOI TOI 

извештаи") и соработуваше со германскиот партнер за да анализира голем број на проекти за 

германскиот Леонардо да Винчи. Конечно, „Гоце Делчев" му помогна на тимот да ги подобри  

идеите и активностите на проектот со користење на својот надворешен поглед кон програмата 

Леонардо да Винчи. 

 

 

Португалско друштво за иновации - Sociedade Portuguesa de Inovação / Portuguese 

Society of Innovation (Португалија) 

Sociedade Portuguesa dе Inovação (SPI) е приватна консултантска компанија која е активен дел 

на националните и на меѓународните мрежи за мали и средни претпријатија и секторот на 

иновации од 1997 година. Од почетокот SPI поддржува партнерства помеѓу приватни компании, 

R & D институции и национални или меѓународни јавни тела. SPI е особено фокусирана на 

проекти од областа на развој и зајакнување на регионалните, националните и меѓународните 

структури за претприемништво, иновации и управување со знаењето и воспоставување на 

стратешко партнерство. Со своите 65 вработени со полно работно време, работи низ целиот 

свет и тоа во: Португалија (Порто, Коимбра, Лисабон, Азорските Острови), Шпанија (Сантијаго 

де Компостела), Кина (Пекинг и Макао), САД (Калифорнија и Вашингтон) и во Сингапур. Исто 

така, SPI има канцеларија во Брисел во рамките на Европската мрежа на бизнис и иновативен 

центар (ЕБН).SPI води неколку обуки поврзани со иновативни педагошка прашања за 
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ефективна култура во образованието и обуката и може да се опише како „алката што 

недостасува" меѓу образованието и пазарот на трудот. 

SPI има силна меѓународна мрежа во мулти-секторски и интердисциплинарни партнерства кои 

се користат за ширење на проектот TOI TOI TOI. Особено дизајнерскиот и мултимедијалниот 

тим на SPI планира, организира и ги разви сите маркетинг и дистрибуциски производи на 

проектот. Покрај создавањето на сите брошури, билтени итн., го води веб-сајтот на проектот, 

www.toitoitoi.eu,  кој ги презентира сите релевантни информации за проектот, интелектуални 

резултати и конечно, алатки за евалуација. 

 

Brainplus (Австрија) 

Малата австриска компанија Brainplus е искусен учесник во областа на проекти за европско 

образование и координира и оценува многу Леонардо да Винчи проекти како под-изведувач за 

големи организации во Австрија и во многу други европски земји. Компанијата во моментов има 

три основни области на надлежности: развој и наоѓање на нови идеи во процесот на иновации, 

консултантски услуги во областа на регионални, национални и европски програми за 

финансирање, управување на индустриски групи и мрежи. 

Компанијата е овластен проценител во EBN (Европска бизнис мрежа) која е силен и сигурен 

партнер на компании, организации и други јавни и приватни тела во Европа. Покрај тоа, таа 

дејствува како надворешен проценител во европските проекти веќе подолго време. Значи во 

TOI TOI TOI проектот Brainplus е одговорен за евалуација и во целост го водеше целиот проект 

за да обезбеди максимален степен на одржливост и квалитет на сите процеси и исходи. 

Конечно Brainplus разви пост проектна стратегија за користење на алатките за оценување во 

иднина. 

 

1.3 Основната структура на проектот 

Целокупната структура на TOI TOI TOI проектот се состоеше од три конститутивни основни 

чекори кои беа поделени во неколку интелектуални резултати и активности (види Слика 1). 

Проект за управување, дистрибуција и управување со постојана евалуација и менаџмент на 

http://www.toitoitoi.eu/
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квалитетот се процесите во кои се вградени сите други активности. Како што е прикажано во 

планот проектниот тим интензивно работеше на задачи за анализа околу 20 месеци. Ова значи 

дека за околу 80% од времетраењето на проектот (24 месеци) здружението работеше на 

квантитативни и квалитативни истражувања кои се однесуваат на собирање, подготовка, 

проверка, евалуација и интерпретација на конзорциуми од поранешните Леонардо да Винчи / 

Трансфер на иновативност (TOI) проекти. Овој огромен научен напор и различните чекори за 

анализа ќе бидат презентирани во следните поглавја од овој документ. Научната анализа е 

направена од страна на четири развојни партнери: Дунав Универзитет Кремс, Институтот за 

истражување на стручното образование, Универзитет Сечењи Иштван и Универзитет „Гоце 

Делчев" во Штип. 

 

Слика 1: Поглед на основната структура на проектот TOI TOI TOI 

 

Резултатите од истражувачките активности се сумирани во четири „Национални TOI TOI TOI 

извештаи" и во „Европскиот TOI TOI TOI извештај" и, конечно, се користат за идентификување 

на одредени критериуми кои се важни за партнерите на проектот во зголемувањето на 

влијанието и одржливоста на проектите на  европското образование. Врз основа на 

резултатите од истражувањето, проектниот тим идентификува четири основни компетенции и 

создаде мулти-етапна анкета да ги испита овие способности. 
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Универзитет Сечењи Иштван - Ѓер како одговорен партнер за сите технички аспекти ја 

искористи оваа анкета за развој и програмирање на две онлајн алатки за оценување кои  

претходно беа интерно тестирани, евалуирани и прилагодени најпрво од страна на 

вработените на Универзитетот. Овие пред-тестови најмногу се однесуваа за проверка на 

техничките аспекти и откривање на можни проблеми или грешки на софтверот зад алатките за 

оценување. 

Овие алатки за евалуација може слободно да се употребуваат од страна на било која 

организација која сака да соработува во проекти на Европското образование во иднина. Покрај 

тоа, инструментите за вреднување се едноставни, корисни, но ефективни за идните 

координатори за да се проверат компетенциите на можни партнери за да се обезбеди 

максимално влијание на резултатите од проектот. 

Конечно, двоетапните алатки за оценување беа тестирани од секој партнер во конзорциумот 

десет пати. Brainplus од Австрија, како главен евалуативен партнер ги оцени сите тестови и 

резултатите беа користени од програмерите на Универзитетот Сечењи за подобрување на 

алатките и поправање на помали грешки. Понатаму, Brainplus го водеше целиот проект во 

односот на квалитативниот менаџмент и го поддржа главниот партнер, Дунав Универзитет 

Кремс низ пишувањето на периодичните евалуативни извештаи. Конечно, Brainplus разви пост 

проектна стратегија која имаше за цел дефинирање на можните идни употреби на алатките за 

евалуација на национално и европско ниво. 

Маркетингот на проектот и постојаното ширење на TOI TOI TOI беа организирани и водени од 

Португалското друштво за иновации од Порто. Друштвото ги планираше и произведуваше сите 

материјали за дисеминација и беше домаќин на проектната веб страница www.toitoitoi.eu. 

Понатаму, постојано го надгледуваше ширењето на партнерските активности за да обезбеди 

максимална влијателност на самиот проект. 

На крај, мултидисциплинарниот тим на TOI TOI TOI ги искористи сите свои различни 

способности и сили за да ги собере, евалуира и распространи резултатите од деталното 

научно истражување за развивање на онлајн базирани алатки кои може да се рече дека се 

главниот „производ“ на проектот. 

http://www.toitoitoi.eu/
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2. НАУЧЕН ДИЗАЈН
1
 

Рајнер Шаберајтер /Дунав Универзитет Кремс 
Rainer Schabereiter  Danube-University Krems 

 

2.1 Факти 

Времетраење на сите анализи: 20 месеци 

Вклучени партнери:  Дунав Универзитет Кремс 

    Институтот за истражување на стручното образование  

    Универзитет Сечењи Иштван 

    Универзитет Гоце Делчев 

Предмет на истражување: Леонардо да Винчи / Проекти за Трансфер на Иновации 2007-

2012 во Австрија, Германија и Унгарија (N=237) 

Научен дизајн:  Претходна анализа 

    Квантитативна мрежа-Анализа/Групирање 

    Квалитативни полустандардизирани интервјуа 

Завршни извештаи:  4 „Национални TOI TOI TOI Извештаи (AT, 2 x DE, HU) 

    1 „Европски TOI TOI TOI Извештај” Сите извештаи се прикачени на :

     www.toitoitoi.eu  

 

Како што веќе напомнавме научниот концепт на проектот беше поделен на повеќе 

конститутивни аналитички чекори (види Слика 2), кои се насочени кон идентификување на 

критериумите за поттикнување на влијанието и одржливоста на ЕУ-проекти на ниво на партнер. 

                                                           
Сите информации во врска со содржината во ова поглавје се однесуваат на интелектуалните трудови на овој проект 8: "Европски 

ТОИ ТОИ 

ТОИ
извештај":

http://www.toitoitoi.eu/sites/all/themes/education/education/images/downloads/analysis/IO8_EURO

PEAN%20TOI%20TOI%20TOI%20REPORT.pdf(19ти јули 2016) 

http://www.toitoitoi.eu/
http://www.toitoitoi.eu/sites/all/themes/education/education/images/downloads/analysis/IO8_EUROPEAN%20TOI%20TOI%20TOI%20REPORT.pdf
http://www.toitoitoi.eu/sites/all/themes/education/education/images/downloads/analysis/IO8_EUROPEAN%20TOI%20TOI%20TOI%20REPORT.pdf
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Како прв чекор, партнерите за развој спроведоа истражување за да ги идентификуваат 

основните компетенции кои партнерите во проектите за европско образование треба да ги 

поседуваат за да се обезбеди максимално влијание на резултатите од проектот по 

времетраењето на проектот. Овие компетенции се користат за структурирање и дизајнирање 

на истражување со цел да се развијат алатки за евалуација. За да се обезбеди одредено ниво 

на управливост за координаторот во текот на долгиот процес на траење на анализата на 

Европските Леонардо да Винчи проекти, секој аналитички чекор е утврден со кратко резиме 

(сите извештаи можат да бидат преземени од веб-сајтот на проектот: www.toitoitoi.eu). 

 

Слика 2: Преглед на сите аналитички чекори во проектот TOI TOI TOI 

 

2.2 Претходна анализа 

Првите делови од претходната анализа беа собрани за време на подготовката на предлогот а 

главните задачи беа собрани за време на првите недели од самиот проект TOI TOI TOI за да се 

соберат и анализираат основни податоци за планирање на следни чекори. Овој прв чекор 

имаше за цел да го идентификува полето на истражување и врвната технологија. На крајот на 

http://www.toitoitoi.eu/
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процесот, беа направени четири ,,Извештаи пред анализа'' за Австрија, Германија, Унгарија и 

Македонија. 

Првиот дел на „Извештајот пред анализа'' претставува општа информација и податоци за 

ситуацијата на образовните проекти финансирани од ЕУ, особено во програмата Леонардо да 

Винчи/Трансфер на иновации (LdV/ToI), во Австрија, Германија, Унгарија и Македонија од 2007 

до 2013 година. За време на процесот, беше одлучено да не се анализираат проектите кои 

започнале во 2013 бидејќи некои од нив сеуште беа во тек за време на собирањето на 

податоците, па не беше соодветно да се бара одржливост на проекти кои сеуште траат. Така, 

крајната бројка на анализирани проекти од 2007 до 2012 беше 237. Види Табела 1 за 

дистрибуција на проектите по земји и Слика 3 за дистрибуција на проекти на годишно ниво за 

секоја држава поединечно. 

.  

Број на анализирани LdV/ToI проекти 2007-2012 

Држава Број на проекти 

Австрија 56 

Германија 180 

Унгарија 37 

Вкупно 237  

Табела 1: Број на анализирани LdV/ToI проекти 
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Слика 3:Број на LdV/ToI проекти во  Австрија/Германија/Унгарија (www.adam-europe.eu 01. декември 2014) 

 

Како што се гледа од сликата 3, LdV/ToI проектите во земјите партнери се неразмерно 

дистрибуирани. Германија има најголем број на проекти во споредба со другите земји, додека 

Македонија воопшто нема LdV/ToI проекти. Врз основа на овој резултат, беше одлучено да се 

поделат германските проекти меѓу германскиот партнер F-bb и Универзитетот во Штип од 

Република Македонија. Преку оваа дистрибуција, секој тим на проектот може да работи на 

речиси еднаков број на LdV/ToI проекти за понатамошна анализа. 

Дизајнот на истражувања имаше за цел користење на предлог документи од LdV/ToI проекти за 

утврдување на критериуми за поттикнување на влијанието и одржливоста на проектите. Така, 

второто поглавје на „Извештај пред анализа" се фокусираше на заштита на личните податоци 

како релевантен фактор за научна работа. Во текот на овој чекор, беше подготвен договор за 

заштита на личните податоци врз основа на дефиниција што ги опфаќа европските насоки за 

заштита на личните податоци. 

Последниот дел се фокусираше на управување со квалитетот и презентацијата на постоечките 

алатки за евалуација кои можат да се искористат за генерирање на идеи за развој на алатки за 

оценување. Особено во Германија и Австрија националните агенции спроведоа повеќе 

http://www.adam-europe.eu/
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активности за подобрувањето на управувањето со квалитетот и одржливоста на европските 

проекти. 

 

2.3 Мрежна анализа и групирање 

Како што е споменато погоре, предлозите од LdV/ToI проектите се користат како главни 

податоци за квантитативни и квалитативни анализи на научниот дизајн на проектот. Овие 

документи ги вклучуваат сите релевантни информации за структурата на здружението, 

партнерските организации, како и предложените резултати или производи. За жал, Австриската 

национална агенција одби пристап до овие документи, со што тимот мораше да ја користи 

европската база на податоци на проекти - ADAM (www.adam-europe.eu). Податоците од оваа 

база на податоци се користат за анализа на мрежата и групирање, кои пак се направени  врз 

основа на големината на здруженијата и географската распределба на партнерите. 

По преземање на податоците од ADAM, сите записи се потврдени преку споредба на записи на 

ADAM со документи или производи од секој проект со веб истражувања. Во повеќето случаи, 

сепак, веб-страниците на проектот не биле активни, па дури и по деталните веб истражувања 

за тоа не беше можно да се провери големината на здружението и партнерските земји, 

особено во Австрија. Така, во некои случаи, истражувачите мораа да контактираат со 

поранешните проектни координатори или партнери преку телефон или е-маил, бидејќи 

записите во ADAM биле нецелосни или дури и погрешни во некои случаи. 

Првиот дел на мрежна и групирачка анализа ја дефинираше просечната големина на проектно 

здружение во LdV/ToI проекти од 2007 до 2012 година. (Види Слика 4). Резултатите покажаа 

интересни бројки и тенденции како на пример фактот дека унгарските LdV/ToI проектни 

здруженија беа значително помали од австриските или германските. Анализите на тенденција 

покажаа дека од 2007 па се до 2012, проектните здруженија во Австрија и Германија се 

намалиле, иако тоа не беше многу значајно. Но, овој факт мора да се земе во предвид за 

понатамошна мрежна анализа. 

http://www.adam-europe.eu/
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Слика 4: Просечна големина на LdV / ToI здружение  во Австрија/Германија/Унгарија 

 

Можните причини за овие карактеристики се идентификувани како (а) различни навики при 

управување со проекти; (б) различни цели / видови на проекти (на пример, многу училишта, 

како тест-партнери); и (в) можни препораки на националните агенции или економски причини 

(помали здруженија значи повеќе пари за секој партнер). 

Вториот дел од квантитативното истражување се фокусираше на анализа на географската 

дистрибуција на избрани партнери во LdV/ToI проектите во Австрија (види слика 5), Германија 

(види Слика 6) и Унгарија (види слика 7) од 2007 до 2012 да се комбинираат овие резултати со 

различни големини на здруженија во соодветните земји. Само клучните партнери беа вклучени 

во анализата додека сите други групи како што се корисниците, стратешки партнери и 

прикриените партнери не беа земени во предвид. 
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Слика 5: Мрежна анализа на австриските проекти во проценти 

 

 

 

Слика 6:  Мрежна анализа на германските проекти во проценти 
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Слика 7: Мрежна анализа на унгарските проекти во проценти 

 

 

Слика 8: Преглед на мрежна анализа 

 

Споредбата на сите национални резултати (Слика 8) генерираше некои значајни тенденции кои 

беа земени во предвид при планирањето на квалитативниот дел од истражувањето. 

Најважното откритие беше натпросечниот број на домашните институции, како партнери во 

проектот. Особено во Унгарија, бројот на домашните партнери беше многу висок (макс. 45%). 
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Затоа  беше важно да се погледне внимателно на ова откритие (види Слика 9). Во Австрија, 

бројот на домашните клучни партнери се намалил низ годините, но во Унгарија, тој е фиксиран 

на околу 40%. Главниот фактор за овие промени во Австрија би можел да биде интензивното 

разјаснување и подигање на свеста спроведена од страна на Австриската национална 

агенција. Така, австриските LdV / ToI проекти би можеле да ја постигнат оваа многу важна 

европска димензија во проекти за трансфер на европско ниво, преку соработка со странски 

партнери. 

 

Слика 9: Процент на домашни партнери во LdV/ToI проекти во AT/DE/HU 

 

Понатамошната анализа за општата географска дистрибуција на клучни партнери донесе 

неколку „Привлечни локации" при изборот на земји за соработка во рамките на LdV/ToI проекти 

(види Слика 10). Главниот резултат на анализата на мрежата е фактот дека изведувачи од 

Австрија, Германија и Унгарија претпочитаа партнери претежно од соседните земји како 

Германија, Италија, Словенија и Чешка. Со годините, географската распределба на партнерите 

во соодветните проекти не се промени значително. 
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Слика 10:  „Привлечни локации”во европската соработка во LdV/ToI проекти (Австрија/Германија/Унгарија) 

 

На крај, австриските LdV / ToI здруженија се зголемија во големина по години, но бројот на 

домашни партнери се намали масовно. Оттука здруженијата на проектот всушност би можеле 

да ја одразат важната европска димензија на ЕУ проекти. Случајот на Германија беше сличен 

со оној на Австрија и во големината и географската дистрибуција. Анализата на унгарските 

проекти донесе целосно различни резултати. Особено во последните три години од 

Програмата за доживотно учење и големината на здруженија и бројот на домашните партнери 

во здруженијата значително се зголеми. Исто така, координатори од сите земји претпочитаа 

партнери од соседните земји, со што земјите од  Скандинавија или Балтичкото Море беа 

помалку застапени. 
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Групирање: 

Последниот чекор од квантитативната анализа беше дефинирање на две различни групи на 

здруженијата на проектот за секоја земја кои биле основните предмети испрашувани во полу 

стандардизираните интервјуа. При мрежната анализа се користат две карактеристики за нивно 

дефинирање: големината на проектниот тим и избраните земји-партнери. На крај, 

идентификувани се две групи: 

a) „Конзервативни” здруженија: 

Ова прво групирање се состои од типични проектни здруженија кои се вклопуваат во 

резултатите од мрежната анализа на национално ниво. Овие здруженија главно се во склад со 

дадениот просечен број на партнери на ниво на здружение и избраните земји-партнери. 

b) „Иновативни” здруженија: 

Овие проектни тимови се многу помали или поголеми од дефинираниот распон и делумно се 

состојат од партнери од европските земји кои се помалку застапени во резултатите на 

мрежната анализа. 

 

2.4 Полу стандардизирани интервјуа 

По идентификација и именување двете споменати групи, проектниот тим одлучи да 

спроведуваат по две интервјуа по група за секоја земја. Па така беа планирани четири полу 

стандардизирани или подобро кажано, полу-структурирани интервјуа за Австрија и Унгарија, а 

осум во Германија. Бидејќи македонскиот партнер соработуваше со германскиот партнер, ги 

поделија интервјуата со цел да се обезбеди еднаква дистрибуција со оглед на големиот број на 

LdV/ToI проекти во Германија. 

На крајот на процесот на собирање на податоци, развојните партнери спроведоа 17 интервјуа 

по случаен избор на носителите на одлуки (координатори на проектот или вработени во 

координирачка институција) на овие проекти (види Табела 2). Целта на интервјуата беше 

двојна: да се потврдат откриените групни случаи во Европски LdV/ToI проекти од 2007 година 

до 2012 година; и да побара одредени фактори за поттикнување на одржливоста на 
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резултатите од проектот. Вториот дел од интервјуто се користи како камен-темелник во 

развојот на алатки за евалуација. 

Број на интервјуа по земји 

Земја Број на интервјуа 

Австрија 4 

Германија 9  (5 F-bb, 4 UGD) 

Унгарија 4 

Вкупно 17  

Табела 2: Број на спроведени интервјуа 

 

Пред спроведување на интервјуата, националните истражувачки тимови повторно ги проверија 

австриските, германските и унгарски LdV/ToI проекти за дефинирање на одредени „граници" за 

одделување на двете групи на „конзервативни" и „иновативни" проекти. Воопшто не беше 

лесно да се разјаснат разликите помеѓу групите, бидејќи во некои случаи проектните 

здруженија беа со „конзервативна" големина, но истовремено се состојат од „иновативни" 

партнери или обратно.  Пред спроведување на случајно избраните интервјуа, партнери на овие 

интервјуа беа контактирани и информирани за целите и задачите на интервјуата и целиот 

проект. Така, Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (F-bb), подготви некои документи чија цел 

беше информирање на испитаниците за овие основни факти. 

Секое интервју започна со детални веб-базирани подготовки. Секој анкетар го провери 

избраниот проект, неговите производи, партнери и др. преку онлајн-базирано истражување. 

Значи интервјуата можат да се планираат како професионални доколку е возможно и 

анкетарот би можел да има доволно информации за соодветниот проект пред спроведување 

на интервјуто. Сите интервјуа беа направени и анализирани на национално ниво од страна на 

четирите развојни партнери. Поради оваа причина, германскиот партнер F-bb разви шаблон за 

пополнување на главните наоди. Соодветните документи може да се најдат на четирите 

,,Национални TOI TOI TOI Извештаи'' (види: www.toitoitoi.eu). 

Мета-анализа на сите полу- стандардизирани интервјуа на европско ниво беше направена од 

страна на Дунав Универзитет Кремс и презентирана во „Европскиот TOI TOI TOI извештај" 

(види: www.toitoitoi.eu). Анализата на податоците беше спроведена со софтвер за квалитативна 

http://www.toitoitoi.eu/
http://www.toitoitoi.eu/
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анализа наречен MAQDA 11® (види Слика 11). Кодирањето е направено со користење на 

MAQDA®. Со цел да се развие и дефинира системот на кодови, тимот на Дунав Универзитетот 

ги искористи главните наоди од „Национални извештаи TOI TOI TOI" и разликите и 

фреквенциите  во рамки на одговорите. Овој чекор на кодирање е најважен и одзема голем дел 

од времето и може да се опише како динамичен процес во кој секое интервју беше прочитано и 

кодирано неколку пати. Во некои случаи, некои кодови, па дури и целиот код систем мораше да 

се прилагоди или реорганизира. 

 

Слика 11: Поедноставена презентација на работа со  MAXQDA 11® 

 

Анализата на односите во рамките на системот за кодирање (види Слика 12) покажува дека 

постои силна врска помеѓу структурата на конзорциумот и овластувањата на партнери во 

LdV/ToI проектите што значи дека воспоставувањето на проектен тим е поврзан главно со 

надлежностите на партнерите. Оттаму, овластувањата на организациите се испоставија дека 

се главните фактори за соработката во европските LdV/ToI проекти. Затоа, опишувањето на 

резултатите главно беше насочено кон сумирање на фреквенциите во одговорите во однос на 

структурата на конзорциумот и ги именува основните овластувања на партнерите кои 

учествуваат во европските проекти. 
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Слика 12: Дијаграм на кодна врска на основното кодирање (MAXQDA®) 

 

Европската мета-анализа на сите 17 полу стандардизирани интервјуа дојде до интересни 

резултати кои беа искористени за планирање на TOI TOI TOI алатки за евалуација. Првиот 

главен резултат беше дека интервјуата не би можеле целосно да ги потврдат квантитативните 

резултати во однос на групи на „конзервативни" и „иновативни" проектни здруженија во 

Австрија, Германија и Унгарија. Во некои области, како што се големината на здруженија, 

особено унгарските испитаници ги потврдија резултатите од квантитативната анализа, но во 

однос на географската распределба не беше можно да се најдат фреквенции во рамките на  

одговорите за да се одделат двете групи на валиден начин. 

Анализата на основните надлежности за партнерите во проектите за европско образование 

покажа дека структурата на LdV/ToI проектните здруженија главно се базира на мрежи и 

искуството на организациите во управувањето со европските проекти. Така, „Проект-искуство", 

беше една од главните надлежности со што се потврди значаен код однос меѓу структурата на 

проектите и вештините на ниво на партнер (види Слика 12). Повеќето од партнерите се 

познавале од поранешни проекти или други национални, европски или меѓународни соработки 

и ова беше еден од главните резултати на ниво на Европа. Координаторите претпочитаат веќе 

познати партнери. Личните контакти и поранешната соработка беа многу важни и во однос на 

бројот на кодови дури и поважни од професионалните вештини. 

Понатаму, административните вештини и способности во наставата и обуката беа важни 

прашања за планирање на здружението на проектот. Именувањето на некои „меки вештини“ 

(на пр. комуникативност, креативност, аналитичност, прилагодливост и слично) како 

доверливост често беше во корелација со факторот на проектни искуства. Така овие „меки 

вештини“ не се земени предвид за планирање на алатки за оценување. Конечно, одржливоста 

на проектните резултати зависи главно од дефинирањето на конкретни производи, маркетинг 

вештини и маркетинг стратегии. 
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Интервјуата покажаа дека повеќето од координаторите користат структурирани стратегии за 

планирање и формирање здруженија за проекти. Во однос на одредени надлежности 

одговорите може да бидат конечно групирани. Овие области на надлежности беа искористени 

за поставување на основната структура на алатки и развивање на прашањата на алатки за 

евалуација на TOI TOI TOI. Надлежни области се: 

- Искуство во европски проекти (компетенции за управување со проекти) 

- Професионални компетенции во основни области на проектот 

- Образовни компетенции 

- Меѓународните контакти / мрежи (дисеминација / маркетинг) 

 

На крај, научниот дизајн на проектот TOI TOI TOI со многу различни чекори и привремени 

извештаи, може да им изгледа „преоптоварен'' на читателите, но сите овие анализи се 

потребни за да се соберат корисни и научни резултати. Употребата на АДАМ за квантитативно 

истражување го направи процесот на истражување потежок и не покажа резултати во истиот 

научен квалитет како што беше презентирано во предлог-проектот. Под „тешко'' мислиме на 

тоа дека беше потешко да се поврзат содржините меѓу квантитативното и квалитативното 

истражување без да се промени основниот дизајн на основниот проект. 

 

Поради тоа, тимот мораше да се осврне кон квалитативно истражување со кое се собраа многу 

корисни и научни резултати во однос на конкретни критериуми за поттикнување на влијанието 

на одржливоста на европските образовни проекти. Овие резултати беа користени за 

дизајнирање на онлајн TOI TOI TOI алатки за евалуација и основното истражување. 
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3. TOI TOI TOI АЛАТКИ ЗА ЕВАЛУАЦИЈА 

Михаљ Месарош/ Сечењи Иштван Универзитет Ѓер 

Mihály Mészáros/Széchenyi István University Györ 
Тибор Тренчењи /Сечењи Иштван Универзитет Ѓер 

Tibor Trencsényi/Széchenyi István University Györ 
Рајнер Шаберајтер / Дунав Универзитет Кремс 

Rainer Schabereiter  Danube-University Krems 

3.1 Општи информации 

Технички податоци 

Позадинска 

апликација: 

- PHP - Код за динамички страни кој доаѓа од серверот (поврзување и 

пресметки на датотеката) 

- MySQL база на податоци за зачувување 

- PHP библиотека за испраќање на автоматска електронска пошта 

Предна 

апликација: - HTML 5: кориснички интерфејс, форми (различни видови на полиња 

во анкетата) 

- jQuery; JavaScript библиотека за оспособување/онеспособување на 

полињата во формите 

- Highcharts: JavaScript библиотека за креирање на графички дијаграми 

Алатки за развој: 
- NetBeans 8.1.: интегрирана средина за развој со PHP/HTML5 

поддршка (креирање и закачување на документи) 

- Firebug: тестирање на модификацијата пред издавање 

- WebDeveloperToolbar: дизајнирање на датотеки, табели и прашања; 

проверка на внесените вредности 

- phpMyAdmin: дизајнирање на датотека од табели со прашања, 

проверка на внесените вредности 

- MySQLWorkbench: дизајнирање и претставување на табели на 

датотеки 

Веб-линк: - www.toitoitoi.eu/eval 

Табела 1: Технички податоци на TOI TOI TOI алатки за евалуација (Михаљ Месарош) 

 

http://www.toitoitoi.eu/eval
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Веб-базирани алатки за евалуација се конечниот „производ" на TOI TOI TOI проектот и се 

наменети да се користат од страна на двете главни целни групи. Првата се сите институции 

кои сакаат да дејствуваат како партнер во идни европски проекти за образование. Структурата 

на алатки базирани на анкета беше обликувана според резултатите на квантитативно и 

квалитативно истражување и ги истражува потребните компетенции во овие проекти. Алатките 

се состојат од бесплатна само-евалуација за институциите и евалуација на тим за целиот 

конзорциум на проектот. Во овој поглед секоја организација може да направи бесплатна само-

евалуација за да ги види своите овластувања на графички рејтинг скала. Втората целна група 

се координаторите на идни проекти за образование. Тие можат да ги користат алатките за 

евалуација за проверка на можни идни партнери и стратешко планирање на конзорциумот на 

проектот за да се обезбеди максимално влијание на европските проекти за образование. 

 

Слика 1: Почетна страна на алатките за оценување www.toitoitoi.eu/eval 

Како што  е веќе спомнато порано, содржината на алатките се базира врз детална научна 

анализа направена од страна на четирите развојни партнери: Дунав Универзитет Кремс, 

Институтот за истражување на стручното образование, Универзитет Сечењи Иштван во Гер и 

Универзитет „Гоце Делчев" во Штип. Во однос на техничкиот развој и програмирањето на сите 

делови на алатките, Михаљ Месарош беше одговорен ИТ-програмер од Универзитетот  

http://www.toitoitoi.eu/eval


 

35 

TOI TOI TOI Упатства 

Сечењи Иштван - Ѓер во Унгарија. Програмирањето беше направено од страна на унгарскиот 

партнер во тесна соработка со Дунав Универзитет Кремс.  

За време на транснационалниот состанок проектот тим одлучи дека алатките за евалуација 

треба да бидат целосно веб-базирани а не програмирани како апликација. Алатките се 

хостирани од страна на серверот на партнерот за дисеминација SPI во Португалија кој ги 

исполнува сите барања: Аpache2 веб сервер, PHP преведувач и MySQL база на податоци. Веб 

страницата на проектот е www.toitoitoi.eu исто така хостирана на SPI, па програмерот може да 

користи многу синергетски ефекти. 

За време на траењето на проектот алатките се тестирани и оценувани неколку пати. Како прв 

чекор, по завршувањето на развојот, беа спроведени десет интерни пред-тестови на Сечењи 

Универзитетот за да се проверат сите технички функции како што е употребливоста на 

истражувањето, систем за поканување базиран на е-пошта или прикажување на резултатите. 

Во оваа фаза беа направени мали промени за да се модификуваат алатките. Вториот чекор 

беа пилот-тестови спроведени од страна на сите партнери од проектниот тим на TOI TOI TOI. 

Во оваа смисла секој партнер контактираше со десет институции кои спроведоа само-

евалуација и евалуација на тим со дополнителни организации во цела Европа. За да се 

обезбеди мерлива документација за користење на алатките за евалуација, програмерот 

инсталира контра функција која ги мери пред-тестовите. Сите тестови се документирани и 

евалуирани и, конечно, повратни информации од евалуациите беа искористени за да се 

оптимизира употребливоста и квалитетот на TOI TOI TOI алатки за евалуација. 

 

3.2 Прирачник за корисници 

Прирачникот за корисници е напишан од Тибор Тренчењи од Универзитетот Сечењи Иштван  

кој е одговорен за алатките за евалуација: http://toitoitoi.eu/eval/help.php 

 

Најава/Регистрација: 

За да ги користите сите функции на алатката за евалуација, препорачливо е да се 

регистрирате. По регистрацијата и најавувата можат да се создаваат нови проекти, покануваат 

http://www.toitoitoi.eu/
http://toitoitoi.eu/eval/help.php
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други учесници и можат да се прифаќаат покани. Без регистрирање Self-Evaluation може да се 

користи само анонимно.  

За да се регистрирате, кликнете на линкот Login/Register во менито и во блокот Регистрација, 

пополнете го формуларот и кликнете на копчето Регистрација. По успешна регистрација 

можете да се вратите на страната за Најава /Регистрација (Login/Register) и да се најавите со 

внесување на регистрирана e-mail адреса и лозинка. 

 

 

Само-евалуација: 

Алатката за само-евалуација (Self-Evaluation) може да се користи анонимно (без најавување со 

регистрирана e-mail адреса и лозинка), или како регистриран корисник (со најавување). По 

пополнување на формуларот и кликнување на копчето Испрати (Send), таа пренасочува на 

страната Резултати (Results). И во двата случаи одговорите ќе бидат зачувани во базата на 

податоци. 

 

Резултати: 

Кога користите само-евалуација како регистриран корисник морате да се најавите на страната, 

кликнете на линкот Резултати (Results) а потоа резултатите од одговори ќе се појават како 

дијаграм во блокот „Моите резултати“. Ако постојат различни креирани Проекти, може да се 

види и дијаграм за секој проект.  

Кога не постојат други членови во креираниот проект, дијаграмот на проектот ќе биде ист како 

одделна институција, но кога други ќе се приклучат на проектот и кога и тие ќе направат Само-

евалуација, нивните резултати ќе бидат додадени на дијаграмот на проектот. Кога Само-

евалуацијата се врши анонимно, таа креира уникатна веб-адреса. Доколку учесникот сака 

подоцна да ги види своите резултати, треба да ја зачува оваа веб адреса.  

 

http://toitoitoi.eu/eval/evaluation.php
http://toitoitoi.eu/eval/index.php
http://toitoitoi.eu/eval/index.php
http://toitoitoi.eu/eval/evaluation.php
http://toitoitoi.eu/eval/results.php
http://toitoitoi.eu/eval/results.php
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Управување со проекти: 

По најавувањето на страницата со индивидуална e-mail адреса и лозинка, кликнувањето на 

линкот Мои проекти (My Projects) ќе ги прикаже податоците зачувани порано. Нови проекти 

можат да се креираат со кликнување на линкот Креирај нов проект (Create new project). Треба 

да се пополни формулар и потоа со кликнување на копчето Креирај проект ќе започне нов 

проект. Новиот проект ќе биде прикажан во делот „Проект во моја сопственост", каде што може 

да се уредува, избрише или да се поканат други. 

За поканата треба да се користи линкот 'Покани' во делот кај менито за проектот. Името и e-

mail адресата на примачот мора да бидат пополнети. Со кликнување на копчето 'Покани', e-mail 

ќе биде пратен на дадената адреса со инструкции за тоа како да се приклучат на проектот. 

 

Приклучување кон и напуштање на проекти: 

Кога ќе се добие код за покана преку e-mail, најавувањето мора да биде со регистрирана e-mail 

адреса и лозинка. (Регистрирана e-mail адреса може да биде различна од адресата од која што 

некој го добива својот код.) 

По кликнувањето на линкот Приклучи се на проект (Join project), и внесувањето на пратениот 

код, мора да се кликне копчето Приклучи се (“Join”). По успешното приклучување системот ве 

води кон страната за Мои Проекти, каде може да се види листата на „Проекти во кои сум 

учесник“. Кликнување на линкот Замини (“Leave”) од менито ќе ве исклучи од страната. 

 

3.3 Проценка на генерирани резултати 

Една главна точка во врска со употребата на алатки за евалуација TOI TOI TOI е како да се 

проценат генерираните резултати. Оценувањето на тим е особено корисна и информативна 

алатка за идните проектни координатори и треба да се користи за проверка на можни идни 

партнери во однос на потребните основни надлежности кои го обезбедуваат и поттикнуваат 

влијанието на европските проекти за образование. Затоа презентирањето на резултатите се 

http://toitoitoi.eu/eval/projects.php
http://toitoitoi.eu/eval/join_project.php
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состои од два различни дела, дијаграм со различни графикони за секој партнер и текст со 

корисни информации во врска со основните институции (види Слика 14). 

 

Слика 2: Презентација на резултати од евалуација на тим 

 

Пајаков дијаграм е графички базиран преглед на основни компетенции за спроведување на 

европските образовни проекти кои се во корелација со резултатите од научна анализа. Оваа 

графички базирана презентација е во комбинација со нумерички претставување на постигнати 

поени (на пример 90/168) за секоја област на компетенција. Оваа пресметка е адаптирана 

неколку пати во текот на процесот на развој за да се постигне максимално ниво на 

објективност. Особено делот „Образование и обука" е многу важен, бидејќи овој графикон ја 

претставува целата потребна образовна инфраструктура што треба да биде задолжително за 

долгорочна употреба на резултатите од проектот. 

Покрај затворени прашања, истражувањето се состои и од неколку отворени прашања. Овие 

прашања имаат за цел преземање информации за организациски и професионален аспект, 

проектно искуство и многу други основни компетенции и информации. Одговорите на овие 

прашања од отворен тип се прикажани во текстот. Така, овие прашања вклучуваат релевантни 

информации за идните проектни координатори, што треба да се земат предвид за време на 

стратешкото планирање на проектниот конзорциум за сите видови на европски образовни 

проекти. 
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Да сумираме, инструментите за евалуација TOI TOI TOI се едноставни, но многу корисни 

алатки за поддршка на проект координаторите при планирањето на проект насочен кон 

влијателност. Тие се базираат на детална научна анализа и ги поддржуваат институциите во 

подобрувањето на нивните компетенции за спроведување на европски образовни проекти со 

презентирање на резултати во комбинација на елементи базирани на графика и текст. 
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4. УПАТСТВА ЗА ПРОЕКТИ ОРИЕНТИРАНИ 
КОН ВЛИЈАНИЕ  

Рајнер Шаберајтер / Дунав Универзитет Кремс 
Rainer Schabereiter  Danube-University Krems 

 

Покрај двоетапните алатки за евалуација како конечен резултат беа одредени едноставни, но 

корисни насоки за стратешко планирање ориентирано кон влијание и поради тоа „одржливо" 

такво планирање на конзорциумот на проектот во европските проекти за образование. Од 

интервјуата со различни претходни координатори, носители на одлуки, се заклучи дека 

проектите треба да бидат одраз на европска димензија преку вклучување на партнери од 

различни европски земји за да се обезбеди високо ниво на различни културни и 

професионални аспекти. Различни области на компетенции, како што се управување со проект, 

образовни компетенции или одредени професионални вештини се потребни за спроведување 

на успешни проекти. Така, планирањето на проект и создавањето конзорциум се постапки од 

суштинско значење процедури за успешно управување со проект. 

Во текот на времетраењето на програмата за доживотно учење, неколку проекти кои имаат за 

цел поттикнување на квалитетот и влијанието на резултатите од проектот и резултатите (види 

ADAM база на податоци) беа спроведени. И сега Еразмус+ бара зголемена одржливост и 

влијание на европските проекти. Првите години од Еразмус+ покажаа дека оваа програма е 

повеќе фокусирана на дисеминација, влијание и одржливост на своите проекти. 

Опишувањето на одржливоста на еден проект во детали во кратка публикација како што е оваа 

не е можно и е надвор од опсегот на оваа публикација, но влијанието на некој проект е главен 

фактор за опишување на неговиот успех и тоа е основен чекор на патот кон одржливост. Покрај 

многу други, германската национална агенција “Nationale Agentur Bildung für Europa beim 

Bundesinstitut für Berufsbildung (NA beim BIBB)” која е надлежен орган за спроведување на 

Програмата за доживотно учење и програмата Еразмус+ во Германија постојано го анализира и 

негува влијанието на двете програми. 

Една од главните публикации која што ги анализира проектите Трансфер на иновативност (Toi) 

во рамките на Леонардо да Винчи е германската студија "Wirkungen nationaler 

Innovationsprojekte (ITP) im Programm für lebenslanges Lernen (PLL)" [Влијанието на 



 

41 

TOI TOI TOI Упатства 

националниот трансфер на проекти за иновации во Програмата за доживотно учење], која е 

напишана од страна на Маркус Корбел, надворешен експерт, и објавена во 2011 година (Körbel, 

2011).  

Како прв чекор Корбел (2011) анализираше предлог проекти, завршни извештаи и производи за 

да ја идентификува групата на индикатори за откривање на активностите за дисеминација, 

опсегот на дисеминацијата и влијанието на проектите врз националните VET -системи. Овие 

показатели беа користени за развој на стандардизирани прашалници кои анализираа 26 

LdV/ToI проекти во Германија, притоа стапувајќи во контакт со одговорните координатори. 

Освен тоа, Корбел користеше стандардизиран прашалник за испитување на производите на 

проектите. Во тесна соработка со националната агенција тој конечно опиша единаесет проекти 

во студии на случај (Körbel, 2011, p. 10).  

Резултатите од студијата укажаа дека иако проектите биле опишани како најдобрите практики 

од првите години од Програмата за доживотно учење, планираните резултати на секој проект 

се целосно имплементирани по нивното завршување. Исто така, тој откри дека „техничките 

барања" кои недостасуваат (Körbel, 2011, p. 38) се главен фактор за намалување на факторот 

на влијание на проектот. 

Конечно, студијата утврди дека дисеминацијата е клучен фактор за поттикнување на 

влијанието на проектите. Вклучување на засегнатите страни и корисниците што е можно 

порано и активна соработка со целните групи се главните фактори за зголемување на 

влијанието и одржливоста. Кербел предложи финансирање на помалку проекти отколку порано 

за да се земат предвид големите напори за дисеминација. Но, овој помал број на финансирани 

проекти треба да се карактеризираат со повисоки буџети а со тоа и со подобри капацитети за 

дисеминација и партнери (Körbel, 2011, pp. 38). 

Резултатите на квантитативните и квалитативните студии во проектот TOI TOI TOI ја 

потврдуваат оваа студија. Како што е откриено во интервјуата, влијанието на проектот е 

резултат на именуваниот/-те производ(и), структурата и компетенциите на конзорциумот и 

неговите партнери, како и дисеминацијата на резултатите (види Слика 15). Сите три 

компоненти имаат исто огромно значење на влијанието на проектот и наредните кратки 

упатства ќе се фокусираат на нив. 
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Слика 3: „Конус на влијанието“ на проекти 

На прв поглед, дел од советите дадени тука можат да звучат премногу едноставно, но овие 

кратки упатства ќе им помогнат на координаторите да избегнат многу проблеми во текот на 

проектот и ќе го поттикнат нивното влијание на про-активен начин. Не е задолжително да се 

завршат различните задачи чекор по чекор; многу од нив можат да се завршат истовремено. 

На крајот од планирањето на проектот, координаторот треба да може да го „замисли" проектот 

како целина со неговиот/-те производ(и) и потребниот конзорциум. Повеќето од кратките совети 

ќе им помогнат на координаторите да избегнат неколку проблеми, бидејќи сите промени во 

текот на времетраењето на проектот ќе предизвикаат големи проблеми во однос на внатрешна 

соработка и известување до надлежната национална агенција. 

Еве ги упатствата:  

1) Развивајте конкретни производи: 

Првиот чекор за создавање на проект треба да биде именување на еден конкретен производ 

кој што ќе биде главна цел на целата работа во проектот. Дефинирајте го и дајте му име. Многу 

проекти се обидуваат да развијат многу различни производи и одговорните лица губат 

ориентација и фокус во нивните приоритети. Буџетите на проекти во многу програми за 

финансирање не дозволуваат развивање на толку многу различни резултати. Затоа е подобро 

и помудро фокусот да биде на помал број производи, но тие да се планираат и развиваат со 

повисок квалитет. 

Детален опис на производот ги содржи сите релевантни аспекти во однос на содржината, 

техничките барања и дополнителните релевантни аспекти потребни за да се воспостави јасна 

слика за проектот. Еден клучен аспект во овој чекор е да се опишат тенденциите и целите во 
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неколку зборови. Едно решение би било да се дефинира една концизна реченица која ги 

идентификува основните цели на планираниот проект и неговите производи. Во фазата на 

планирање, добро е овој опис да остане едноставен, бидејќи планирањето на проектот е многу 

динамичен процес и работите можат постојано да се менуваат. 

Овој документ кој пред се ги содржи сите релевантни описи мора да биде добро структуриран и 

е основен документ за креирање на распоред, план за работа и други релевантни документи 

кои се потребни за планирањето на проектот и пребарувањето на потребни европски партнери. 

 

2) Провери ги потребите: 

Покрај опишувањето на главниот производ на еден проект, задолжително е да се проверат 

конкретните потреби на различни нивоа. Многу предлози „идентификуваат" масивни потреби и 

се претстават себеси како единствено решение за решавање на постоечкиот проблем. Но, во 

многу случаи реалноста е поинаква и оваа разлика е од клучно значење за влијанието и 

понатамошното користење на резултатите или производите од проектот. 

Првиот чекор треба да биде веб-базиранa анализа на потребите на национално ниво за 

земјата домаќин, со што би се добило преглед на фактичката состојба и можните синергетски 

ефекти со користење на резултатите од други проекти или регионални / национални активности 

и мерки. Во овој поглед, прво, можните целни групи и засегнатите страни можат да бидат 

испитани за да се добијат дополнителни информации. Исто така, корисно е да се проверат 

постоечките бази на податоци, особено ADAM-базата на податоци која што отсликува 

илјадници европски проекти за образование. 

 Понатаму, најважно е да се проверат потребите во земјите партнери на ист начин. Ова може 

да се направи од страна на координаторот за подготовка на барањето партнери или по 

контактирањето со првите можни партнери. Многу европски проектни конзорциуми се состојат 

од партнери кои не се соочиле со слични проблеми. Исто така, културните разлики треба да се 

земат предвид при планирањето и формирањето на проектниот тим и добро е да се вклучат 

можни партнери во овој чекор, но да не им се верува целосно. Доколку, анализата на 

потребите покаже дека веќе има постоечки проекти во соодветната област, идејата за проект и 

производите треба да се прилагодат или променат така да овие постоечки резултати се 

користат на синергетски начин. 
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3) Проверете ги своите партнери: 

Како што споменавме порано, анализата на основни потреби е во корелација со планирањето 

на конзорциумот. Така, првиот чекор во стратешкото планирање на конзорциуми треба да биде 

размислување за можните партнерски земји и партнери. Како што е прикажано во научниот дел 

од оваа публикација, многу од координаторите претпочитаа партнери кои ги познаваат од 

поранешни проектни активности и во кои имаат доверба. Ова е едно од можните решенија за 

формирање на проектен тим, но тоа не е стратешко планирање. Координаторите треба да се 

обидат да најдат земји партнери кои се соочуваат со слични проблеми или кои имаат различни 

нивоа на развој во основните области на проектната идеја. 

Конечно, самата институција партнер треба да одговара на дефинираните производи, 

потребите и целите на проектот. Секој партнер треба да биде одговорен за определени делови 

на проектот. Значи, координаторите мораат да размислат како институциите можат да се 

ангажираат во проектот и кои се придобивките од нивното вклучување во проектот како 

партнер. Во овој поглед, проектните платформи како што е ADAM, па дури и платформи на 

социјалните медиуми (на пример, Facebook-Group: Erasmus Plus- KA 2 Partner search или 

LinkedIn-Group: EU Projects Partner Search) нудат многу можности за наоѓање партнери кои 

одговараат на потребите на потенцијалниот проект, но строго се препорачува проверка на сите 

институции кои ќе одговорат на овие платформи на социјални медиуми. 

TOI TOI TOI алатките за евалуација се корисни за проверка на можните партнери во однос на 

сите релевантни компетенции потребни за успешно управување со проекти и работење во 

европски проекти за образование. Оваа пред-проверка генерира преглед на соодветните 

институции и ги презентира веќе спроведените проекти, релевантни инфраструктурни аспекти 

и др. Особено одговорите во текстуалните полиња го претставуваат искуството од проектот на 

партнерите и нивните образовни компетенции кои играат клучна улога во обезбедувањето на 

одржливост и влијанието на европските проекти. 

Но, постојат неколку други прашања кои треба да се разгледаат пред официјално да се покани 

некоја институција во европски проект за образование, кои не можат да се претстават со TOI 

TOI TOI алатките за евалуација. Со едноставен телефонски повик или состанок преку SKYPE 

можат да се расчистат многу прашања и да се помогне да се избегнат проблеми за време на 

траењето на проектот. Еден од најважните аспекти е да се проверат јазичните вештини на 

вклучениот кадар во партнерските организации и средба преку SKYPE на англиски јазик може 
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да даде идеја за нивното ниво на познавање на англискиот јазик. Непознавање на јазик е се 

уште проблем во многу европски проекти што предизвикува сериозни проблеми во текот на 

времетраењето на проектите.  

Вториот важен совет е да се провери инфраструктурата, покрај користењето на TOI TOI TOI 

алатки за евалуација. Сепак, многу мали и средни претпријатија со само неколку вработени се 

обидуваат да дејствуваат како образовни партнери во европските проекти без потребната 

инфраструктура, па дури и без основни простории за семинари. Така, од клучно значење е да 

се провери образовната инфраструктура и персоналот. Многу институции се обидуваат да 

вработат луѓе како надворешни соработници само за проектот или да калкулираат проекти 

преку сомнителни надворешни тела, што веќе не е дозволено во програмата Еразмус+. Затоа 

TOI TOI TOI тимот сугерира собирање примероци од договорите за вработување на сите 

инволвирани вработени пред потпишување на партнерски договор и трансфер на првата 

транша средства до одделните институции. 

Во оваа смисла е многу корисно да се зборува за упатствата за финансирање на соодветниот 

проект што ги објаснува деталите на финансирањето за да се избегнат недоразбирања и 

различни мислења. Би било многу корисно да се подготви краток преглед на буџетот и да се 

зборува за одделните правила на финансирање. Што се однесува до програмата Еразмус+, 

официјалниот водич за програмата се ажурира секоја година и ги содржи сите релевантни 

информации (види: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en). 

 

4) Планирајте пост- проектни стратегии  

Последниот чекор во стратешкото планирање на проектен конзорциум мора да биде 

дефинирање на стратегии за поттикнување на влијанието на проектот и неговите производи 

или резултати. Накусо, задолжително е да се размислува за времето по завршувањето на 

проектот пред тој воопшто да започне. Во овој поглед дисеминација и маркетинг на некој 

проект се клучни фактори за унапредување на овие пост-проектни стратегии. 

Еден од главните чекори треба да биде барањеод партнерите да ги опишат нивните сопствени 

стратегии и можности во врска со среднорочното и долгорочното користење на производите и 

резултатите од проектот. Алатките за евалуација TOI TOI TOI содржат корисни информации за 

дисеминација на компетенциите на партнерите. Сепак, покрај алатките добро е од партнерите 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
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да се побараат можни стратегии. Корисно е да се структурира планираниот ефект според 

различни целни групи и географски области и нивоа кои се соодветни на прашањата во 

документите на предлогот. 

Ова детално планирање на стратегии и сценарија после проектот ќе им помогне на 

оценувачите да добијат детален преглед и увид во влијанието и одржливост на проектот, и ќе 

помогне на координаторите да ја оценат работата на тимот за време на проектот. На крајот, 

сите национални агенции активно ги поддржуваат координаторите во ширењето на нивните 

резултати и обезбедувањето на долгорочно влијание на Erasmus + проектите. Во оваа смисла, 

тие редовно организираат работилници на тема влијание на проект и објавуваат брошури и 

дополнителни документи кои им помагаат на координаторите за успешно ширење и користење 

на резултатите од проектот. 
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TOI TOI TOI Упатства: 

Следниот дел (види Слика 16.) дава преглед на основните чекори за стратешко планирање на 

конзорциумите на проектот. Сите делови се динамични процеси и треба постојно да се 

оценуваат и прилагодуваат. Ова детална подготовка помага развивање на добро-структуриран 

проект кој им одговара на потребите на идентификуваните целни групи и кој обезбедува 

максимално ниво на влијание во различни географски (регионални, национални, европски) и 

временски (краткорочни, среднорочни и долгорочни) аспекти. 

 

Слика 4: TOI TOI TOI Упатства 
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5. НАЈДОБРИ ПРИМЕРИ ОД ПРАКТИКАТА 

Овој финален дел од "TOI TOI TOI Упатства" има за цел да претстави четири примери на 

одржливи и ориентирани кон влијание ЕУ-проекти. Сите примери беа избрани од голем број на 

различни проекти во рамките на поранешната програма Леонардо да Винчи и претставуваат 

широк спектар на сите различни активности и мерки на европско ниво. Секој од партнерите за 

развој одбра еден проект, го опиша во детали и, конечно, дискутираше за причините и 

карактеристиките за одржливост и високо влијание. 

При планирањето на оваа публикација, проектниот тим утврди некои цврсти факти како камен 

темелник за идентификување на проекти како пример за најдобра пракса. Во почетокот, 

избраните проекти беа спроведени во рамките на еден дел од програмата Леонардо да Винчи. 

Германскиот партнер беше одговорен за опишувањето на еден успешен пилот-проект во 

рамките на LdV програма за да ја покаже својата разновидност и да „размислува надвор од 

кутијата" за проектите Трансфер на иновации, што било во фокусот на работата на TOI TOI 

TOI. 

Исто така, од суштинско значење е да се избере еден „одржлив" LdV проект. Сепак, пред сè, 

мораше во детали да се објасни значењето на одржливоста. Анализата на австриски, 

германски и унгарски проекти Трансфер на иновации од 2007 до 2012 година покажа дека висок 

процент на резултати од проектот не се користи по официјалното завршување на периодот на 

финансирање. Во многу случаи документи во врска со производи и резултати исчезнаа, а во 

некои случаи беше многу тешко да се најдат документи кои ги докажуваат проектните 

активности на Интернет. Така проектниот тим се согласи да ги опише оние проекти чии што 

резултати уште се во употреба, во оригинал или изменети. Причината поради која проектниот 

тим користеше само една главна карактеристика во однос на изборот на најдобрите практики 

се должи на квантитативната и квалитативната анализа во која се истакнува дека резултатите 

од многу проекти воопшто не се користат откако проектите завршија. 

Така следните четири проекти се меѓу успешните проекти Леонардо да Винчи, кои развија 

одржливи резултати и производи кои сè уште успешно се користат во многу европски земји. 
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5.1 europass+ 

Лена Шмиц / Истражувачки институт за стручно образование  

Lena Smitz (Forschungsinstitut Betriebliche Bildung) (F-bb) gGmbH 

 

 

 

 

Назив на проектот: europass+ - инструмент за онлајн поддршка за Europass-CV  

Времетраење: 01. октомври 2006 – 30. септември 2008 

Број на проектот: D/06/B/P/PP-146490 

Земја: Германија 

Координатор на проектот: Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (F-bb) gGmbH 

(Истражувачкиот институт за стручно образование и обука - Research Institute for Vocational 

Education and Training) Rollnerstraße 14 

D-90408 Nürnberg 

 

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (F-bb), Институт за истражување на стручно образование 

и обука, е непрофитно партнерство со ограничена одговорност во целосна сопственост на 

Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e.V., центар за обука управуван од страна на 

претставниците на баварската економија. 

F-bb работи на широко портфолио на истражувачки и развојни проекти за стручно образование 

и обука на регионално, национално и меѓународно ниво. Најголем дел од проектите се 

спроведуваат во соработка со комерцијални, индустриски и занаетчиски трговски претпријатија, 

други истражувачки институти, институции за стручна обука или училишта за стручно 

образование. Во многу проекти F-bb е тесно поврзан со регионални претпријатија, особено со 

мали и средни претпријатија. 
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Задачите што F-bb ги извршува вклучуваат, основно истражување и дизајн на модел тестови за 

стручно образование и обука, дизајн на студии на случај, спроведување на емпириски 

истражувања, како и евалуација и научно подучување на проекти. Примарни истражувачки 

интереси се фокусираат на односот на новите форми на работни организации, развојот на нови 

концепти за советување во стручно образование и обука, и новите медиуми и методи. Покрај 

овие, F-bb испитува и спроведување на EQF и ECEVET инструменти поддржувајќи ги оние кои 

се вклучени во политика и професионална обука во својата работа во рамките на областа на 

европското образование. 

Околу 50 научници во моментов работат во F-bb. Овде станува збор за интердисциплинарен 

стручен кадар од различни области кои вклучуваат социјална, економска, професионална и 

област на стручно образование. Долгогодишното искуство и експертизата на човечките ресурси 

на F-bb му овозможуваат успешно извршување на задачата и објавување на резултати на 

голем простор кои се релевантни за експерти во диференцирана форма (види, на пр. 

сопствена серија на книги на институти Економија и образование / Wirtschaft und Weiterbildung). 

Особено, компетенциите на F-bb лежат во областа на: стручна обука и планирање на обука; 

медиуми и методологија; континуирано образование и обука; консултантски услуги за обука; 

Европеизација - интернационализација на стручното образование и обука. 

Главните извори на финансирање на проектите се националните и европските фондови на 

трети лица. Договорните органи и партнери вклучуваат претприја, асоцијации, министерства, 

како што се Министерство за образование и наука и Министерство за економија и труд и 

Европската комисија. Поради непрофитниот карактер на институтот, финансиското и 

оперативното управување на проекти ги следи принципите на максимална транспарентност. Во 

согласност со нивниот систем за управување со квалитетот, сертифициран со ISO 9001: 2008, 

сите чекори на финансиски и оперативен менаџмент на  проект остануваат достапни за 

следење во секое време. 

Во текот на изминатите години, F-bb стекна големо искуство во промоцијата, обучувањето и 

истражувањето на иновативни мерки и инструменти за обука во средното стручно образование. 

Освен тоа, има солидна експертиза во спроведувањето на научни анализи на обука, проценка 

на потреби и процеси на учење, научна обука за пилот тестови и проекти, спроведување на е-

учење, како и во евалуација на програма. 
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Клучните активности на F-bb се: спроведување пилот проекти, спроведување студии и научни 

истражувања, развој на нови концепти во врска со консултантски услуги за обука и стручно 

образование и обука, евалуација и научно подучување, организирање конференции и 

работилници на национално и на меѓународно ниво, како и публицирање.  

Партнери: 

Партнерство на повеќе учесници, што вклучува центри за обука и истражувачки институции, 

како и претставници на работодавачите, синдикатите и националните организации, гарантира 

дека инструментот кој што се развива ги задоволува потребите на младите и им помага да 

создадат информативно Europass CV. 

Обезбедување на стручно образование и обука и истражување на стручно образование и 

обука: 

 afpa - association nationale pour la formation professionelle des adultes (FR) 

 Fundación Tripartita (ES) 

 TNOIK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (PL) 

 VOX Voksenopplæringsinstituttet (NO) 

Федерација на работодавците: 

 EEF West Midlands, Engineering Employers Federation (UK) 

 MEDEF Franche Comté (FR) 

Синдикати: 

 cfe/cgc – Union Regional de Franche-Comté (FR) 

 CFDT (FR) 

 Solidarnosc (PL) 

 TGWU – Transport and General Workers Union (UK) 

Мали и средни претпријтија: 

 Widney UK Limited (UK) 

 

Опис на проектот: 

Копенхашкиот процес и промовирањето на доживотно учење доведоа до зголемен интерес на 

европско ниво за транспарентноста на резултатите од учењето. Во проектот еuropass+ 

образовните експерти од седум европски земји развија онлајн инструмент за поддршка на 

практикантите во документирање неформално стекнати компетенции. 
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Рамката на Europass кој беше воведен во 2005 година им овозможува на европските граѓани да 

ги направат своите квалификации и компетенции транспарентни низ цела Европа. Главниот 

инструмент за постигнување на ова е Europass curriculum vitae (CV) кој може да се поврзе со 

други Europass документи како што се Јазичен пасош, Мобилност, Додаток на диплома и 

Додаток на сертификат. Ова е важно за младите луѓе кои имаат можност да учествуваат во 

искуството за мобилност во друг образовен систем во текот на нивното образование и обука, 

точна документација за нивни компетенции, вклучувајќи ги и оние кои се стекнати неформално. 

Корисниците на Europass јазичен пасош добиваат помош во облик на примероци за само-

оценување на нивното моментално ниво на јазични компетенции. Спротивно на ова, на 

младите луѓе им е обезбедена многу мала поддршка во документирањето на резултатите од 

неформално учење во нивните Europass CV. Ова бара промена, но европските земји не се 

блиску до создавање на заеднички јазик во однос на прашањата за ориентација на резултати. 

Младите луѓе особено често не се свесни за тоа колку е голем процентот на компетенциите 

стекнати надвор од формалните образовни програми па според тоа и колку се важни 

дополнителните информации кои ги дополнуваат доказите и сертификати за завршување или 

оформување на знаењето. 

Europass+ има за цел да ги поддржи младите луѓе да се уверат себеси во своите компетенции 

и на тој начин, во согласност со стратешка цел на европската политика за стручно образование 

и обука, да придонесе  образовните достигнувања да се направат очигледни, независно од тоа 

каде и како тие се стекнати. (за повеќе информации види www.europassplus.info) 

 

Слика 5: Слика од екранот на веб страницата на проектот  
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Опис на производите:  

Europass + првенствено има за цел да им овозможи на младите корисници сеопфатно, брзо и 

независно стекнување на компетенции во писмена форма и во форма која може да се разбере 

низ цела Европа. За таа цел развиен е инструмент за поддршка кој: 

 може да биде вклучен во проширен онлајн систем за поддршка за Europass CV и / или 

ставен на располагање на национални платформи,  

 овозможува значително повеќе сеопфатна документација за неформално стекнатите 

компетенции преку соодветни под-категории, примери и предлози, 

 ги опишува овие компетенции во однос на нивоа на Европската рамка на квалификации 

(EQF) и 

 е исто така погоден за луѓето кои не се особено дигитално писмени. 

 

Фактичката состојба по завршувањето на проектот:  

Проектот europass+ беше проследен со друг LdV проект наречен “europass+ 2”. Овде 

инструментите беа прилагодени на специфичните потреби и ситуации на помладите 

корисници. 

"Stiftung Warentest" неодамна спроведе и евалуација на онлајн алатката. Неговиот извештај се 

уште е доверлив, но она што може да се цитира е дека досега 4.500 лица го користеле 

europass+ онлајн, а само во 2015 година бројот изнесувал 120 лица. 

 

Проценка на критериумите за поттикнување на одржливоста на овој проект: 

Два критериуми беа важни во однос на одржливоста: Прво, тимската работа беше заснована 

врз взаемна доверба; повеќето од партнерите веќе се познаваа. Второ, темата веќе беше 

поврзана со голем број на корисници: неформалното учење штотуку стана важна европска 

тема и во исто време, еuropass беше добро познат. Така еuropass + беше директно 

дистрибуиран и понуден на сите корисници на еuropass. 
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5.2 TAKE TECH 

Рајнер Шаберајтер / Дунав Универзитет Кремс 
Rainer Schabereiter  Danube-University Krems 

 

 

 

 

Назив на проектот: TAKE TECH www.take-tech.eu 

 

Времетраење: 01. октомври 2011 – 30. септември 2013 

Број на проектот: LLP-LDV-TOI-11-AT-0004 

Земја: Австрија 

Кородинатор на проектот: Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH SFG 

(Штаерска агенција за промоција на бизнис - Styrian Business Promotion Agency SFG) 

Nikolaiplatz 2A-8020 Graz 

 

Опис на проектот: 

TAKE TECH беше LdV/ToI проект координиран од страна на австриската институција SFG која е 

регионална бизнис промотивна агенција во јужниот дел на земјата. Во име на регионалната 

штаерска влада, SFG разви и имплементираше регионалната иницијатива т.н. "TAKE TECH" во 

2009 година, две години пред започнувањето на истоимениот ЕУ-проект. Позадината на двете 

активности, регионалната иницијатива и LdV/ToI проектот се базира врз недостаток на млади 

стручни работници во технички професии во Австрија и во многу други европски земји. 

Во принцип, методологија на TAKE TECH има за цел да ја подигне свеста на младите во 

областа на стажирање на технички работни места и се темели на поврзувањето на училишта и 

компании. Во оваа смисла SFG започна неколку активности и структурирано посредништво 

http://www.take-tech.eu/
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помеѓу регионалните училишни органи, стопанските комори и индустријата, а особено средните 

училишта и компаниите на регионално ниво за да се поврзат различни страни што е можно 

подобро. Неколку семинари, работилници и слично беа организирани за да се поврзат 

образованието и економијата. Од 2009 година, за време на годишната „Недела на акција" во 

ноември, стотици ученици ги посетија регионалните компании кои се претставуваат на 

иновативен начин и се ориентирани кон младите. 

LdV/ToI проектот TAKE TECH ја прошири својата методологија низ цела Европа и го зајакна 

постојниот метод TAKE TECH преку развивање и тестирање на натамошни едукативни алатки 

и прирачници. Особено систематското посредништво беше искористено за да се подигне 

свеста за техничките прашања меѓу младите, преку училишни посети на такви компании. 

Како и во регионалната иницијатива, од една страна, младите луѓе треба да се заинтересираат 

за технички професии преку овие посети на компании; од друга страна, компаниите можат да 

се претстават пред идните вработени и да го спречат можниот недостаток на млади 

квалификувани кадри. Сè на сè, околу 4.000 ученици посетија повеќе од 150 компании за време 

на пилот фазата на LdV/ToI проект (види: ADAM база на податоци, проект страница). 

Структурата на проектот следи заедничка шема на LdV/ToI проекти и се состои од четири 

основни чекори. Првиот чекор има за цел анализирање на најдобрите практики за мерки, 

подигање на свеста кај младите за техничките професии во сите земји-учеснички. Вториот дел 

се фокусира на адаптација на овие наоди за развивање на два различни прирачници: "TAKE 

TECH за училишта" и "TAKE TECH за компании" и краток филм за методологијата (види: 

http://www.take-tech.eu/index.php/en/download-area). Самиот пренос на иновации е направен со 

курсот „Обучи го обучувачот" со учесници од секоја земја-партнер кои ги добија двата 

прирачници и некои дополнителни материјали за обучување на други луѓе во нивните земји. 

Конечно, секој партнер во проектот ги организира, спроведе и оцени националните курсеви во 

областа на TAKE TECH методологија. 

http://www.take-tech.eu/index.php/en/download-area
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Слика 6: Веб страница www.take-tech.eu (21. јули 2016) 

Конзорциумот на проектот беше интердисциплинарен тим од седум европски институции кои ги 

претставуваа сите потребни страни и органи во спроведувањето на TAKE TECH (види: ADAM 

Database Project Page). 

Индустрија и бизнис: 

- SFG – Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH(Austria / coordinator) 

- Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura del 

Veneto – Unioncamere del Veneto (Italy) 

- Chamber of Commerce and Industry of Dobrich -промишлена палата (Bulgaria) 

- Kozep-Kozep-dunantuli Regionalis Innovacios Ugynokseg Nonprofit Kft. (Унгарија) 

Образование и млади: 

- Sihtasutus Junior Achievement Eesti (Estonia) 

- Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft (Austria) 

- ΚΟΙSOCIAL YOUTH DEVELOPMENT - ΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ (Greece) 

 

Опис на производите: 

Проектот создаде многу различни крајни производи кои можат бесплатно да се преземат од 

веб страницата www.take-tech.eu. Покрај неколкуте материјали за дисеминација, постојат и 

некои производи кои се релевантни во однос на содржината.   

a) TAKE TECH – Општи информации за проектот 

http://www.take-tech.eu/
http://www.take-tech.eu/
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b) Преземете: 

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8780&page=FILES#.V5B5mzVSGeE 

Оваа брошура е основен документ за користење TAKE TECH и неговите различни алатки. Таа 

ги вклучува сите релевантни информации во врска со TAKE TECH, неговата подлога, развој и 

целите и задачите. Таа ги претставува понудите за училишта и компании, како најрелевантни 

целни групи. Конечно, го опишува самиот проектот LdV/ToI проект. Така, оваа брошура може да 

се користи и за проект маркетинг и за општо ширење на методологијата наTAKE TECH во други 

европски земји. 

 

 

Слика 7: Содржина на TAKE TECH – Општ опис на проектот 

 

 

 

 

 

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8780&page=FILES#.V5B5mzVSGeE
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c) TAKE TECH – Прирачник за училишта: 

 

Слика 8: Насловна страница TAKE TECH Прирачник за училишта 

Преземете: 

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8780&page=FILES#.V5B5mzVSGeE 

Освен општите информации за TAKE TECH методологија, прирачникот содржи корисни 

информации за наставниците, како што се како да се планира посета на некоја компанија на 

професионален и одржлив начин и како да се вградат содржините во образовниот процес за 

различни предмети. Во оваа смисла прирачникот презентира неколку алатки за планирање и 

листи за проверка за наставниците. Покрај тоа, тој обезбедува неколку вежби и активности за 

практична настава во училиштата подготовка за учениците да се подготват на најдобар можен 

начин. Во книгата се вклучени дури и шаблони за писма за родители и многу други придружни 

документи. Конечно, пост-обработка на некоја компанија е многу важна за да се обезбеди еден 

вид на одржливост на сите информации и книгата покажува некои од можните начини за 

краткорочна и среднорочна пост-обработка на посети на компанијата. Сите вежби и активности 

се јасно опишани а изгледот е стандардизиран. Затоа прирачникот TAKE TECH за училишта 

може да се опише како многу корисна „кутија со алатки", која им помага на наставниците во 

организирање, подготвување, спроведување и пост-обработка на посета на компанија на многу 

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8780&page=FILES#.V5B5mzVSGeE
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професионален начин. Прирачникот е достапен на англиски, германски, бугарски, естонски, 

унгарски, италијански и грчки. 

 

d) TAKE TECH – Прирачник за компании: 

Преземете:  

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8780&page=FILES#.V5B5mzVSGeE 

Овој втор TAKE TECH прирачник е различен од првиот во однос на избраниот речник и 

содржини бидејќи се стреми кон целната група „компании". Поделен е во два дела, теоретски и 

практичен. Тој е исто така достапен на англиски, германски, бугарски, естонски, унгарски, 

италијански и грчки. Теоретскиот дел ја презентира методологијата на TAKE TECH, неговите 

услуги за компаниите и некои општи информации за планирањето и спроведувањето на 

посетата на компанијата од страна на учениците од различни возрасти. Во овој случај тој 

именува неколку основни прашања кои одговорните лица во компаниите треба да си постават 

пред да поканат ученици во посета. Понатаму, ова поглавје вклучува многу едноставна, но 

корисна шематска „драматургија", која идентификува како да се спроведе посета на 

компанијата и, конечно, ја претставува оваа драматургија на пример распоред. 

Практичниот дел претставува методи и насоки кои треба да бидат земени предвид за да се 

привлечат младите. Откако ќе опише некои основни информации за видови на ученици, тој 

укажува на важноста на активирањето на сите сетила на учениците и обезбедува некои 

документи за подготовка и пост-обработка на овие посети. Практичниот дел, исто така, нуди 

практични вежби кои може да се работат со учениците во компаниите. Сите тие се опишани во 

детали со соодветно времетраење, потребни материјали итн. Значи, една компанија може да 

го користи овој прирачник како „кутија со алатки" за планирање и спроведување посети на 

млади луѓе. Конечно, се TAKE TECH прирачникот за компании обезбедува празни шеми за 

планирање и други форми за практична употреба. 

 

Фактичката состојба по завршувањето на проектот: 

По официјалното завршување на LdV/ToI  проектот TAKE TECH, иницијативата се одвиваше на 

многу успешен начин. Европскиот проект беше награден од страна на австриската национална 

агенција OeAD GmbH како пример за најдобра пракса. Освен тоа, беше прогласен за проект на 

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8780&page=FILES#.V5B5mzVSGeE
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најдобра пракса од Европската комисија и беше опишан како „успешна приказна" од страна на 

Генералниот директорат за образование и култура (Интервју со Сузан Рајбер / SFG). 

Но, добивање награди во Виена и Брисел не беше крај за TAKE TECH проектот; иницијативата 

ги искористи резултатите од европскиот проект за зајакнување на регионалните активности и 

TAKE TECH се уште се спроведува од страна на SFG и ќе продолжи во 2017 година (види: 

https://www.sfg.at/cms/2743/Take_Tech/). Тоа е составен дел во SFG's портфолио и многу 

училишта и компании во Штаерска користат различни активности како што се подготовка на 

семинари, вмрежени настани или насоки кои се повеќе се нудат секоја година. 

 

Слика 9: Фејсбук-страницата на TAKE TECH во Штаерска 

TAKE TECH е претставен денес во многу локални и регионални медиуми и поддржан од страна 

на регионалната влада на Штаерска. Во последните неколку години, наставници од средните 

училишта се запознаа со многу локални компании. Покрај тоа, заедницата користи Фејсбук како 

платформа за привлекување на повеќе млади луѓе (види Слика 21; 

https://www.facebook.com/SFG.TakeTech/). 

На крај, словачката Стопанската комора се обиде да воспостави дополнителен проект “TAKE 

TECH II”, како „Стратешко партнерство" во новата европска програма за образование, млади и 

https://www.sfg.at/cms/2743/Take_Tech/
https://www.facebook.com/SFG.TakeTech/
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спорт Еразмус+.За жал, предлогот не успеа да ја помине националната постапка за оценување 

но водечкиот партнер во Словачка сака да се обиде повторно следната година (Интервју со 

Сузан Рајбер / SFG). Значи, TAKE TECH е се уште активен на европско ниво, иако проектот 

LdV/ToI заврши во септември 2013 година. 

 

Проценка на критериумите за поттикнување на одржливоста на овој проект: 

TAKE TECH е добар пример за пренесување и проширување на веќе постоечките иницијативи 

од регионално ниво на европско ниво преку користење на европските програми за 

финансирање. Главната причина за ова да биде одржлив проект е резултат на внимателно 

испитување на можни пост-проектни стратегии во текот на фазата на планирање од страна на 

SFG координативна институција.Така проектниот тим можеше да користи постоечки структури 

за воспоставување меѓусебна соработка на европско ниво. Овој проект ја нагласува 

апсолутната потреба од проверка на можни пост-проектни сценарија долго пред отпочнување 

на европскиот проект. Регионалната иницијатива TAKE TECH постоела околу две години пред 

SFG да почне со планирање на проектот LdV/ToI. 

Веднаш по завршувањето на проектот, особено SFG можеше да ги користи сите развиени 

материјали за подобрување на регионалните активности и за доставување на информации до 

учесниците на националното и европското ниво. Тоа беше причината што словачката 

Стопанската комора го планираше проектот "TAKE TECH II", кој за жал не ја помина 

националната евалуација во Словачка. Но сепак, и некои други службени тела од други земји 

контактираа со координаторот по завршувањето на проектот, бидејќи сакаа да користат некои 

од производите во нивните мрежи (од интервјуто со Сузан Рајбер). 

TAKE TECH се уште е активен во Штаерска и околу 2.400 млади луѓе посетија 80 компании при 

околу 130 различни посети на компании (веб страница на SFG, 2016) и Словачката стопанска 

комора планира втор обид со програмата Еразмус+. 

 

 

 

https://www.sfg.at/cms/4614/
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5.3 INTERCULTURAL MEDICAL COMMUNICATION IN EUROPE– 

IMED-COMM-EU 

 
 
 
 
 
 
 
 

           Јадранка Рунчева / Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 
Jadranka Runceva / University “Goce Delcev” Stip 

Снежана Јованова –Митковска / Универзитет „Гоце Делчев“ - 
Штип 

Snezana Jovanova – Mitkovska / University “Goce Delcev” Stip 
Никола Смилков /Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 

Nikola Smilkov / University “Goce Delcev” Stip 
                                     Оливера Пастерк / Olivera Pasterk 

 
 

 

Назив на проектот: Интеркултурна медицинска комуникација во Европа (Interkulturelle 

medizinische Kommunikation in Europa – Intercultural medical communication in Europe) 

http://www.imed-komm.eu/ 

 

Времетраење: 01. октомври 2012 – 30. септември 2014 

 

Број на проектот: DE/12/LLP-LdV/TOI/147501 

 

Земја: Германија 

 

Координатор на проектот: ИИК Институт за интеркултурна комуникација  (IIK- Institut für 

Interkulturelle Kommunikation e.V. - IIC Institute for Intercultural Communication e.V. 

Johann Sebastian Bach Platz 7 D-91522 Ansbach) 

Опис на проектот: 

Институтот за интеркултурна комуникација (IIC) има за цел да поттикне меѓународна научна, 

културна и економска соработка меѓу наставниците по јазици, студенти и работници од 

индустријата, занаетчиството, трговијата, социјалниот сектор и туризмот. Други корисници кои  

ги користат нивните услуги се научници и други заинтересирани странки во и надвор од 

Европа.  

http://www.imed-komm.eu/
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IIC нуди широк спектар на курсеви по германски јазик како што се интеграциски и ориентациски 

курсеви, дополнителни мерки за задоцнети повратници, курсеви за жени, А1-, A2-, B2 и C1 

ниво, јазични курсеви за стручно образование и обука итн. Покрај ова, тој нуди специјални 

курсеви по германски јазик за странски лекари, летни курсеви за странски студенти, курсеви по 

граматика, подготвителни курсеви за TestDaF, и Daz јазични помошни часови за студенти со 

не-германско потекло, како и за деловни луѓе во контекст на меѓународни проекти на курсеви 

специфични за одредени професии. Конечно, тој, исто така, спроведува тестови на сите нивоа 

во рамките на заедничката европска рамка и ECL-испити (English Comprehension Level)итн., 

дури и во областа на медицината и здравствената заштита. 

Во рамките на LdV/ToI програмата на Европската комисија, Институтот за интеркултурна 

комуникација (со седиште во Ансбах, Берлин, Јена, Ерфурт), како координатор на проектот го 

разви проектот со име „Интеркултурна медицинска комуникација во Европа"со партнери од 

Бугарија, Чешка Република, Унгарија и Словачка. 

Партнери: 

- Институт за интеркултурна комуникација e.V. (Координатор / Германија) 

- Медицински универзитет Варна (Бугарија) 

- Институт за лингвистика и интеркултурна комуникација ГмбХ (Словачка) 

- Универзитет Ческе Будејовице во Јужна Бохемија (Република Чешка) 

- Универзитет Печуј (Унгарија)  
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Слика 10: Веб страница на проектот www.imed-comm.eu (21, јули 2016) 

Целите на проектот беа идентификувани како: креирање, систематизација, модернизација, 

тестирање, поправка, подобрување и одржливо користење/пропагирање на модерни, 

иновативни, инклузивни материјали за учење на јазик, техники за тестирање и сертификација 

(ECL) за меѓукултурна професионална јазична комуникација на странски лекари и здравствени 

работници во земјите на конзорциумот, како и во другите европски земји-членки. 

Веќе многу години постои силна флуктуација во сите европски земји во однос на медицински 

персонал. Во некои случаи тоа се нарекува „ миграција на лекари". Со цел да добијат 

одобрување за работа во други земји, лекарите мораат да имаат одредени сертифицирани 

јазични вештини. Општи јазични курсеви нудат заеднички јазични вештини без да се 

фокусираат на одредени стручни критериуми (медицински јазик).Поради тоа, проектот ја 

исполнува оваа европска потреба. Целна група на проектот се: лекари, медицински персонал, 

клиники, едукативни центри итн. На крајот на проектот, беше предвидено целните групи да 

бидат способни подобро да ги користат дадените можности за европска комуникација и 

прекугранична работа во земјите-членки на ЕУ. 

Како прв чекор, беа испитани слични проекти и материјали кои постојат во земјите партнери и 

други материјали изготвени во трансфер проекти. Врз основа на ова истражување, анализа на 

потреби и искуство во настава, координаторот на проектот и проектните партнери развија 

http://www.imed-comm.eu/
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модерни, иновативни, инклузивни материјали за учење на јазик, како и техники за тестирање и 

сертифицирање (ECL) за интеркултурна професионална јазична комуникација на странски 

лекари и медицински професионалци во земјите од Конзорциумот (Германија, Бугарија, 

Унгарија, Чешка, Словачка), како и во други земји-членки на Европската унија. 

Тие поставија веб портали, како и прирачници за наставници и ученици на германски, бугарски, 

унгарски, словачки и чешки. Основни делови се практични, модуларни курсеви со комплексни 

онлајн и офлајн вежби за медицинска комуникација и медицинските аспекти на модерниот 

туризам. 

Курсевите обично ги вклучуваат следните делови: (програмирани) вежби за самостојно учење, 

вежби за моменталното знаење, поимници, прирачници за курс за обучувачи и ученици. 

Курсевите (11 курсеви, како јадро на производот за работа од околу 1.800) се дополнети со 

авто-тестови и квизови, подкасти / видеокасти, блогови и WIKI, кои се, исто така, слободно 

достапни на Веб порталот.Порталот има примери на тестови признати низ цела Европа за 

медицинска комуникација и подетални информации за ученици и наставници кои можат да се 

најдат во посебни поимници / советници (онлајн - енциклопедии, речници, поимници), или на 

дополнителни линкови. 

Проектот започна во октомври 2012 година, а заврши во септември 2014 година Во овој 

период, конзорциумот имаше пет состаноци за проектот на следните теми: користење и 

дистрибуција на резултатите; интеркултурно учење; доживотно учење; отворено и учење на 

далечина; обука за јазик; континуирана обука; ИКТ; високо образование и еднакви можности за 

достигнување на целите на проектот. 

Опис на производите: 

IMED-COME-EU Проект за јазици создаде пет меѓусебно поврзани, комплексни портали за 

комбинирано учењена интеркултурна медицинска комуникација за странски лекари и 

медицински професионалци на германски, бугарски, унгарски и словачки. Како дел од проектот 

11 мешовити курсеви за учење беа развиени опфаќајќи приближно 1.800 часа наставни 

материјали, како и голем број на тестови за меѓукултурна медицинска комуникација. 

Материјалите беа тестирани и оптимизирани во земјите партнери, но нивната употреба е 

далеку поголема од обемот на земјите партнери. Подоцна се додадени други вежби во врска со 

медицинските аспекти на модерниот туризам. 



 

70 

TOI TOI TOI Упатства 

Модулите се подобрени со приватни тестови, квиз, подкасти / видео касети, блогови и WIKI и 

сите тие се бесплатно достапни на веб-порталот. Овие тестови може да се решаваат на било 

која онлајн страна од партнерските институции. Модулите ориентирани кон пракса 

обезбедуваат платформа за лекари и медицински сестри да практикуваат медицинска 

комуникација и онлајн и офлајн. Покрај тоа, кандидатите можат да им пристапат на примерите 

на ECL практични тестови. Наставниците и учениците имаат на располагање и поимници и 

водичи за медицински јазик. Резултатите се комплетирани со водичи за наставникот. 

Курсеви по јазик (програмиран и не-програмирани вежби за моменталното знаење) се вградени 

на означените места (на пример, со поголеми слики) во надворешните веб-сајтови. Во 

модулите, различни текстови и ситуации можат да се најдат кои можат да бидат релевантни за 

посетителите на курсеви.На почетокот тие решаваат задолжителни задачи, на пример пишани 

текстови специјално составени за да одговараат на описите на нивните работни места. Следно 

е квиз кој што на учесниците им дава претстава за нивно професионално и јазично познавање 

во соодветната област. Потоа, според модуларниот принцип корисниците можат да одлучат 

како сакаат да продолжат и на кои единици и проблеми сакаат да работат. 

Курсеви се насочени кон четирите вештини: читање, слушање, пишување и зборување. Да се 

развијат овие четири вештини за учење на странски јазик е тешко поради различните потекла 

на посетителите и многу внатрешни и надворешни фактори, особено во соодветната област на 

активност. 

Четирите јазични вештини се развиени во согласност со главните цели на специфичните 

карактеристики на наставната ситуација и видот на техничките инструменти кои се користат. Во 

врска со програмираните вежби постојат главно задачи за читање и слушање со разбирање во 

прилог на надгледувано пишување. Во последната фаза главно се развива зборување и 

слободно пишување. Изборот на вокабулар е суштински дефиниран низ избрани текстови, 

аудио и видео материјали за пишана и говорна комуникација. Главните цели беа избрани за да 

се решат граматички проблеми, регулирани преку вообичаените видови на текстови во 

медицинска комуникација. 

Дополнителни и продлабочени информации за наставниците и учениците можат да се најдат 

во посебни поимници / водичи за медицински јазик (онлајн референтни книги - речници, 

поимници, книги за интеркултурна комуникација и др.) 
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Фактичката состојба по завршувањето на проектот: 

По завршувањето на проектот, сите партнери продолжија со одржувањето на курсеви по јазик и 

околу 700 луѓе годишно присуствуваа на тие курсеви во сите земји-партнери. Се на сè, повеќе 

од 200.000 корисници се приклучија во веб порталите со над 10 милиони отворања. Исто така, 

повеќе од 1.000 луѓе учествуваа во дисеминацијата и потврдување на настаните. Производот 

исто така се користи и со бегалци. Најновиот развој вели дека производот е проширен и се 

создаваат  нови модули. 

Ситуацијата во партнерските земји е слична. Во многу земји, курсеви по јазик IMED-COM се 

нудат за бегалци и платформата се уште се користи од страна на голем број на ученици. 

Големиот број на дневни корисници на оваа платформа ќе биде графички презентиран тука: 

http://www.imed-komm.eu/stats/. Корисниците се: лекари, медицински персонал, клиники и 

образовни центри кои имаат корист од користење на резултатите од проектот. Во меѓувреме 

курсевите се веќе адаптирани и понатаму се развиваат во други проекти.(на пр.: 

http://www.imed-komm.eu/kurs_gesundheitstourismus). 

Проценка на критериумите за поттикнување на одржливоста на овој проект: 

Географската распространетост на избраните партнери покажа дека поголемиот дел од 

земјите-партнери се од соседните земји како Унгарија, Словачка, Чешка и Бугарија. Партнерите 

се во долгорочна соработка во обука и во други проекти на ЕУ. 

Сите партнери имаат долгогодишна збирка на материјали за настава и учење, современа 

опрема во нивните простории за семинари, широка мрежа и онлајн заедници. Покрај ова, тие 

поседуваат веб-сајтови за стручно образование и обука и образование на возрасни и имаат 

произведено материјали за настава и обука а се искусни и во комбинираното учење. Некои од 

нив исто така се искусни во ECL. Специјалистите од медицинската пракса и медицинските 

мрежи кои се директно вклучени во проектот се многу важни. Конечно, детално истражување 

беше спроведено во земјите партнери на темата на проектот за да се обезбеди дека 

производите се бават со реалните потреби на целните групи. 

Мрежи и мултипликатори одиграа клучна улога преку користење на пошта, билтени, 

информации за настани, интервјуа, состаноци, работилници, конференции, публикации и др. 

Сите партнери работеа многу ангажирано, така што сите очекувања беа исполнети. Бројот на 

директно поврзани лица (на пример, на состаноци или конференции) беше повеќе од 1.000. 

http://www.imed-komm.eu/stats/
http://www.imed-komm.eu/kurs_gesundheitstourismus
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Странски лекари и медицински персонал во партнерските организации на конзорциумот 

одиграа клучна улога во користењето на курсеви по јазик за насочени целни групи и достапност 

за нови корисници во различни земји. 

Конечно, проектот целосно ги опфати постоечките потреби преку развивање на конкретен 

производ. За да се поврзат петте платформи развиен е единствен методолошки-дидактички 

концепт. Овој методолошки дизајн гарантира дека сите понатамошни дополнувања на 

производот се придржуваат на истите академски стандарди како оригиналните 11 курсеви. 

Секој проект треба да се базира на одредени барања и да одговори на нив со развивање на 

еден главен производ кој одговара на потребите на насочени целни групи. IMED-COME-EU го 

искористи недостатокот на курсеви по медицински јазик и разви една многу корисна алатка која 

доведе до еден одржлив проект.  
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5.4 “3Ц за одржливи градови” – Техники и методи за 

адаптација кон климатските промени за градови  

Боглорка Аисингерне Баласа / Сечењи Иштван Универзитет Ѓер 
Boglárka Eisingerné Balassa / Széchenyi István University Györ 

 
 

 

Назив на проектот: Техники и методи за адаптација кон климатските промени за градови-3Ц 

за Одржливи градови (Techniques and methods for climate change adaption for cities - 3C for 

Sustainable Cities), www.3c-project.eu 

 

Времетраење: 01. октомври 2013 – 30. септември 2015 

 

Број на проектот: 2013-1-HU1-LEO05-09613 

 

Земја: Унгарија 

 

Координатор на проектот: Универзитет во Будимпешта за технологија и економија  

(Budapest University of Technology and Economics) 

Muegyetem rakpart. 3, HU-1111 Budapest 

 

Опис на проектот: 

Меѓувладиниот панел за климатски промени (IPCC) наведува дека и покрај намалувањето на 

вториот одговор, прилагодувањето кон климатските промени значи учење како да се справиме 

со зголемувањето на температурите и екстремните настани поврзани со тоа. Извештајот на 

IPCC кој ги претстави прогнозираните параметри на клима за Централна и Источна Европа и 

Југоисточна Европа (ЦИЕ, ЈИЕ) покажува дека треба да се справиме со сè почести и екстремни 

http://www.3c-project.eu/
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метеоролошки настани па според тоа се појавува потребата за преиспитување на 

исполнувањето на обврските на корисниците посебно во однос на водоснабдувачите, а воедно 

и подобрување на човечките вештини и подготвеност. И покрај овие факти, прашањата 

поврзани со градови се уште доцнат. Земјите-членки на ЕЕА се во различни фази на 

подготовка, развој и спроведување на националните стратегии за адаптација. Развојот зависи 

од големината и природата на набљудуваните влијанија, проценките на сегашната и идната 

ранливост и способност за прилагодување. Освен тоа, некои активности и мерки се повеќе се 

покренуваат на регионално и локално ниво (Национални стратегии за адаптација, EEA веб-сајт, 

2012). 

Конзорциумот на проектот беше формиран под јавната фондација Темпус и се состои од две 

образовни институции, една регионална приватна фирма и двајца претставници на 

националните претпријатија за градско водоснабдување. Проектот има за цел да пренесе 

know-how за адаптација кон климатските промени во Унгарија и Романија, и вклучува 

методологија / пристап за анализа на тема, техника на градење сценарио, едукативни 

материјали за доживотно учење и водич за локален/-ни прирачник/-ци (а), кои се базираат на 

неколку постоечки проект резултати од DHI Чешката канцеларија која им објасни на општините 

како тие можат да планираат и да ги ублажат влијанијата од климатските промени, и какви 

активности и мерки треба да се подготват да се прилагодат на овие појави. Проектот се базира 

врз светски прифатеното врвно знаење за ICCP. 

Партнери: 

- Универзитет во Будимпешта за технологија и економија (Координатор / Унгарија) 

- Северна трансдунавска компанија за водоснабдување (Унгарија) 

- DHI a.s. (Република Чешка) 

- Технички универзитет за градежништво Букурешт (Романија)  

- S.C. Apa Nova Букурешт (Романија) 

- Унгарска асоцијација за водоснабдување (Унгарија) 

 

Романија и Унгарија далеку заостануваат во ублажувањето и адаптацијата за планирање, а тоа 

важи и за образованието, особено во областа на урбана вода. Проектот има за цел решавање 

на таа ситуација со префрлање на методи и решенија, кои покажуваат како идентификација на 

можни сценарија спасува животи и имоти. Структурно сертифицирани обуки и семинари беа 

спроведени во Унгарија и Романија на органи и лица поврзани со управувањето со итни 
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проблеми со вода на градско ниво со цел да се стимулира соработката меѓу надлежните 

органи и да се развијат тековните потреби врз основа на насоките. Идејата е да се обезбедат 

решенија за ублажување и адаптација на климатските промени, за подобрување на човечките 

вештини и подготвеноста и да се надмине недостатокот на знаење во врска со задачи 

поврзани со климатските промени на ниво на градот. 

 

Слика 11: Веб страница на проектот „3Ц за Одржливи градови” (www.3c-project.eu ; 22. јули 2016) 

 

Опис на производите: 

Проектот обезбедува нематеријални резултати како што е методолошко знаење за адаптација 

кон климатските промени во урбаните средини, фокусирајќи се на водовод, канализација и 

урбан одводнување за создавање основен персонал од национални експерти (обучувачи). 

Последователни активности како што се курсеви и консултации беа планирани за 

дисеминација на ова знаење. Ова беше поддржано од страна на специјално прилагодени 

упатства за националните услови на националните јазици.  

Главните производи на проектот се: 

1. Прирачник за добра практика за адаптација кон климатските промени во урбани средини  

2. Прирачник подготвен за локални власти и хидроинженери 

http://www.3c-project.eu/
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3. Технички семинар за воведување на прашањата во врска со климатските промени  

4. Студија (GAP анализа) 

5. Интензивни обуки и заврши работилници  

6. Национални обуки (стручна обука, професионални денови) 

7. Акредитација на обуки и обучувачи од страна на Унгарската инженерска комора  

 

Особено прирачниците можат да се опишат како методолошки документи кои вклучуваат 

преглед на меѓународните искуства и решенија за адаптација кон климатските промени во 

урбаните средини, а кои треба да обезбедат детален преглед на релевантни теми, и развој на 

содржината на курсот и наставните материјали. 

Покрај овој голем број на различни материјални производи, тимот на проектот организираше и 

спроведе неколку активности за дисеминација, како што се заеднички преку граничен настан на 

унгарско-романска граница, студиско патување во Република Чешка и завршната 

конференција. Овие настани беа искористени за маркетинг на проектот од една страна, и за 

подигање на свеста од друга. Така, се на сè, резултатите од проектот меѓусебно се поддржаа и 

надополнија. 

 

Проценка на критериумите за поттикнување на одржливоста на овој проект: 

Структурата на конзорциумот јасно служи за постигнување на целите наведени погоре. 

Меѓународната консултантска компанија, DHI a.s Прага како снабдувач со иновации има доста 

искуство во такви видови на активности со нејзиниот квалификуван кадар во земјите партнери. 

Универзитет во Будимпешта за технологија и економија и Техничкиот универзитет во 

Будимпешта, меѓу најдобрите универзитети во нивната земја, ги добија и распространија 

иновативните знаења. Тие функционираа и како едукативни центри за стручно образование и 

обука (VET). Партнери, Северна трансдунавска компанија за водоснабдување Татабања, и S.C. 

Apa Nova Букурешт се извонредни претставници на национални комунални претпријатија за 

водоснабдување. Тие ја извршија пилот работата така да може знаењето да се пренесува 

директно во нивните системи. 

Членките на проектот беа мотивирани, подготвени и прецизни. Тие веќе се познаваа и беа 

искусни во водење на европски проекти, особено на Програмата за доживотно учење. Важно е 
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што институциите беа подготвени за спроведување на такви големи проекти кои траеја две до 

три години. Активноста на секој учесник беше подеднакво важна. 

Конечно, проектот разви бесплатни материјали, како што е предложено од страна на 

Европската Комисија. Ако проектниот тим може да понуди официјална акредитација на курсеви 

како дополнување на бесплатното користење, ова ќе биде најдобар начин за долгорочна 

имплементација на резултати/производи барем на национално ниво.
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http://www.take-tech.eu/
http://www.toitoitoi.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддршката на Европската Комисија  за продукција на оваа публикација не значи одобрување на 

содржините кои ги рефлектираат само погледите на авторите, и Комисијата не може да се смета за 

одговорна за било каква употреба на информациите содржани во во неа. 

 

 

 

©Дунав Универзитет Кремс, 2016 


