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Dobrodošli v drugi izdaji Mednarodne mreže tehničnega 

visokošolskega izobraževanja (ITHEN)
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KDO JE KDO V ITHEN – PARTNERJI

3

PARTNERJI

KOORDINATOR PROJEKTA
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ITHEN OBJAVLJA SVOJO BROŠURO

Brošura mreže vsebuje 
informacije o namenih in 
aktivnostih mreže, o ciljnih 
skupinah ter njenih glavnih 
rezultatih.

Spletna stran in brošura sta 
prevedeni v 8 različnih 
jezikov! Ne zamudite teh 
informacij!

Prenesite jo iz: www.ithen.eu. 

http://www.ithen.eu/
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ZADNJE AKTIVNOSTI MREŽE

Univerza na Primorskem je oktobra 2021 gostila 
prvo srečanje partnerjev mreže v živo.

Udeleženci so delali na intelektualnih rezultatih 
projekta ter na pilotnem testiranju rezultatov. Veliko 
pozornosti je bilo namenjene komunikacijski 
platformi ter prihodnosti mreže.

Udeleženci so postregli z odličnimi 
idejami med petdnevnimi aktivnostmi

ITHEN mednarodno skupno usposabljanje osebja se je odvijalo med 27.9. in 2.10.2021 v 

Kopru na Univerzi na Primorskem
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REZULTATI MREŽE
O1-A3 “USKLADITEV METODOLOGIJ Z 
ZAHTEVAMI TRGA DELA” je zbir odzivov 
predstavnikov MSP, namenjenih 
ocenjevanju potencialnih učinkov izbranih 
metodologij (O1-A2) in identificiranih 
kompetenc (O1-A1) na priložnosti
diplomantov na mednarodnem trgu dela.

Vključitev MSP je omogočilo preverjanje 
pomembnosti ITHEN identificiranih veščin 
in metodologij za mednarodni trg dela na 
področjih trženja in poslovnega 
managementa.

Intelektualni rezultat O1.A3 je že 
ugledal luč

Poročilo o odzivu MSP glede 
ITHEN kompetenc in 
metodologij
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Evalvacijsko poročilo pilotnih 
testov

do aprila 2022
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KAJ SLEDI?

Vse partnerske tehnične poklicne šole in univerze bodo 
izvedle pilote vsaj 3 izbranih metodologij s svojimi 
študenti/dijaki. Partnerji, ki so že vključeni v skupen 
mednarodni predmet trženja in managementa, bodo 
preizkusili metodologije znotraj svojih modulov predmeta, 
medtem ko bodo vsi ostali partnerji, novinci v I-THEN 
mreži, izvedli pilote metodologij znotraj svojih tekočih 
predmetov iz trženja in managementa. 

Posneli se bodo kratki video intervjuji s študenti, ki so 
sodelovali v pilotih. To bo služilo kot evalvacijsko in 
diseminacijsko sredstvo.

Kratki video intervjuji študentov, 
vključenih v pilote

do maja 2022



info@ithen.eu  | www.ithen.eu

Pokličite nas, pišite nam ali potrkajte na naša vrata!

Z veseljem vas bomo spoznali in se pogovorili o priložnostih, ki vam jih ITHEN projekt lahko ponudi.

http://www.ithen.eu/
https://www.linkedin.com/company/ithen-eu/about/
https://twitter.com/ithen_eu

	Številka diapozitiva 1
	Novičnik #2
	KDO JE KDO V ITHEN – PARTNERJI
	ITHEN OBJAVLJA SVOJO BROŠURO
	ZADNJE AKTIVNOSTI MREŽE
	REZULTATI MREŽE
	KAJ SLEDI?
	Številka diapozitiva 8

