
                                                                                                                                

 

 

1. vydanie, December 2021 

KNOWLO v skratke... 
 

Hlavným cieľom projektu KNOWLO je transformácia vzdelávacej inštitúcie na SMART učiacu sa 
organizáciu, pričom podporuje proces učenia sa/zdieľania medzi organizáciami a ľuďmi. Na všeobecnej 
úrovni sa projekt KNOWLO zameriava na niekoľko cieľov: 
 

1. Zvýšiť inovačný potenciál v odbornom vzdelávaní 
2. Poskytnúť nový a inovatívny systém a metodiku odbornej prípravy/učenia a výmeny, ktoré môžu 
stimulovať odborné vzdelávanie, vzdelávanie dospelých 
3. Poskytnúť možnosť myslieť netradične prostredníctvom zdieľania/učenia sa inovatívnych nápadov a 
metód od iných typov vzdelávacích organizácií (univerzity, základné školy, súkromní poskytovatelia 
vzdelávania dospelých atď.) 
4. Pomôcť vzdelávacím organizáciám vytvoriť prostredie excelentnosti a stať sa učiacimi sa organizáciami 
5. Posilnenie ľudského kapitálu v učiacich sa organizáciách 
6. Pomáhať učiacim sa organizáciám vytvárať siete s inými podobne zmýšľajúcimi organizáciami v celej 
Európe. 

 

KNOWLO prvé online stretnutie... 
 

Prvé online projektové stretnutie sa uskutočnilo 20. a 21. decembra 2021 a prebiehalo virtuálne online.   
Partneri predstavili seba a svoje organizácie a začali diskusiu o vývoji projektu a termínoch plnenia úloh. 
Partneri sa dohodli na ďalších krokoch a opatreniach, ktoré sa majú prijať. 
Prvé osobné stretnutie sa uskutoční v Ružomberku (Slovensko) 7. februára 2022.  

 

Výsledky KNOWLO... 



                                                                                                                                

 

 

 

Výsledky projektu priamo súvisia s činnosťami plánovanými v rámci obdobia realizácie projektu: 

 
➢ R1: Vývoj metodického rámca pre SMART učiace sa organizácie 

 
➢ R2: Samohodnotiaci nástroj pre školy odborného vzdelávania a prípravy / vzdelávacie organizácie 

ako učiace sa organizácie 
 

➢ R3: Platforma na učenie a zdieľanie so SMART TOOLKIT 
 

➢ R4: Databáza zdrojov na učenie a zdieľanie 
 

➢ R5: Usmernenia pre SMART učiace sa organizácie 
 

KNOWLO Partneri... 
 

INTERNATIONAL COLLEGE OF COSMETOLOGY  (Lotyšsko) - koordinátor 
mudassir@skk.lv / marika@skk.lv / Ilze@skk.lv 
EUROFORTIS IT SIA (Lotyšsko) 

adela.vitkovska@eurofortis.lv / vanda.novoksonova@eurofortis.lv / laura.vavilova@eurofortis.lv 

HARMONY ACADEMY (Slovensko) 
jaro@harmony.sk / jana@harmony.sk 
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU (Slovensko) 
marketa.rusnakova@ku.sk / adam.janiga@ku.sk 
SCHOLA EMPIRICA (Česká republika) 
havrdova@scholaempirica.org / michalova@scholaempirica.org 
EURORESO (Taliansko) 
fernandoifes@gmail.com 

 
Viac informácií o projekte vám poskytnú partneri projektu 
Tento projekt sa bude realizovať v období od 01.11.2021 do 01.01.2024 
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Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia vyjadruje len názory autora 
a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých. 
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