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Bem-vindo à segunda edição da International Technical 

Higher Education Network (ITHEN)
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QUEM É QUEM NA ITHEN – OS PARCEIROS
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ITHEN LANÇA A SUA BROCHURA

A brochura contém 
informações sobre os objetivos 
e atividades da rede, grupos-
alvo e os principais resultados 
alcançados.

O site e a brochura estão 
traduzidos em 8 idiomas 
diferentes! Não perca as 
informações!

Faça o download em: www.ithen.eu. 

http://www.ithen.eu/
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ÚLTIMAS ATIVIDADES DA REDE

A Universidade de Primorska recebeu o primeiro 
Encontro presencial dos parceiros da rede, em 
outubro de 2021.
Os participantes trabalharam nos produtos 
inteletuais do projeto e na pilotagem dos 
resultados. Muita atenção foi dedicada à plataforma 
de comunicação e ao futuro da rede.

Grandes ideias surgiram dos participantes 
durante a atividade de cinco dias.

O evento internacional de treino conjunto do staff da ITHEN ocorreu de 27 de setembro a 
2 de outubro na Eslovénia, Koper, Universidade de Primorska
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RESULTADOS DA REDE
O1-A3 “ALINHAMENTO DAS METODOLOGIAS COM 
OS REQUISITOS DO MERCADO DE TRABALHO” é 
uma recolha do feedback dos representantes das 
PMEs com o objetivo de avaliar o impacto 
potencial das metodologias selecionadas (O1-A2) 
e competências identificadas (O1-A1) nas 
oportunidades dos diplomados no mercado de 
trabalho internacional. 

O envolvimento das PMEs permitiu verificar a 
relevância das competências e metodologias 
identificadas pela ITHEN para o mercado de 
trabalho internacional nas áreas de marketing e 
gestão empresarial. O feedback das PMEs foi 
registado.

O Output Intelectual O1.A3 já viu a 
luz do dia

Relatório sobre o feedback das 
PMEs relativamente às 

competências e metodologias da 
ITHEN

6



página 7

O QUE SE SEGUE?
Todos os parceiros TVET e Universidades testarão pelo 
menos 3 das metodologias selecionadas com seus 
próprios alunos. Os parceiros que já estão envolvidos 
no curso conjunto do IMM experimentarão as 
metodologias nos seus módulos do curso, enquanto 
todos os outros parceiros, recém-chegados à rede 
ITHEN, pilotarão as metodologias nos seus cursos de 
marketing e gestão em curso.

Breves entrevistas em vídeo serão feitas com os 
alunos que participaram na pilotagem das 
metodologias. Esta será simultaneamente uma 
ferramenta de avaliação e de disseminação.

Relatório de avaliação da 
pilotagem.
DATA DE ENTREGA EM ABRIL 2022

Breves entrevistas em 
vídeo aos alunos 
envolvidos na Pilotagem.

DATA DE ENTREGA EM MAIO 2022



info@ithen.eu  | www.ithen.eu

Liguem-nos, Escrevam-nos, ou batam à porta!

Teremos o maior prazer em conhecê-lo e conversar sobre as oportunidades que o projeto ITHEN pode 
oferecer.

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