
  

KNOWLO  Júl,2022 

NEWSLETTER 
 

Podpora kultúry zdieľania znalostí v učiacich sa organizáciách (KNOWLO) 
2021-1-LV01-KA220-VET-000029991 KA220-VET - Partnerstvá spolupráce v 

odbornom vzdelávaní a príprave 
 

Medzinárodné projektové stretnutie Knowlo v Rige 13. a 14. júna 2022 
na Medzinárodnej vysokej škole Kozmetológie 

 
Druhé osobné stretnutie sa 
uskutočnilo 13. a 14. júna 2022 v 
Rige (Lotyšsko). 
Partneri začali diskusiu o 
výsledkoch prieskumu a o modeli 
SMART a ďalších existujúcich 
metodikách. Predstavený bol aj 
možný nástroj/platforma na 
samohodnotenie. 
Všetci partneri sa dohodli na 
ďalších krokoch a úlohách, ktoré 
je potrebné vykonať. 

 

 
http://www.knowloframework.com 

Čo je Knowlo? 

http://www.knowloframework.com/
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KNOWLO v skratke 

Júl 2022 

 

KNOWLO je projekt KA-2 financovaný z programu Erasmus+, ktorého cieľom je 
vytvoriť rámec, ktorý pomôže tradičným organizáciám vysokoškolského a 

odborného vzdelávania transformovať sa na moderné a inteligentné učiace sa 
organizácie bez námahy, a to začlenením princípov a metodík vyvinutých v rámci 

tohto projektu zameraného na pomoc učiacim sa organizáciám. 

 
Posilnenie inovačného potenciálu v odbornom vzdelávaní 
Poskytnúť nový, inovatívny systém a metodiku odbornej prípravy/učenia a 
výmeny, ktoré môžu stimulovať odborné vzdelávanie, vzdelávanie 
dospelých 
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.) 
Pomáhať vzdelávacím organizáciám vytvárať prostredie excelentnosti a 
stať sa učiacimi sa organizáciami 
Zlepšenie ľudského kapitálu v učiacich sa organizáciách 
Pomôcť učiacim sa organizáciám vytvoriť sieť s inými, podobne 
zmýšľajúcimi organizáciami v celej Európe. 

 

Pripravujeme na Knowlo 
R1: Vývoj metodického rámca pre SMART učiace sa organizácie 

Školenie o EFQM a zavádzaní výnimočnosti v školiacich organizáciách v 
auguste 2022 

Práca na analýze údajov 

Práca na ďalšej zbierke metodík vhodných pre rámec KNOWLO 

Základný rámec (kritériá a podkritériá) bude poskytnutý v septembri 
2022. 

Práca na obsahu, ktorý bude skontrolovaný podľa EFQM a overený 

R2: Samohodnotiaci nástroj pre školy odborného vzdelávania a prípravy / 
vzdelávacie organizácie ako učiace sa organizácie 

Vývoj obsahu - obsah hodnotenia (dotazník a vysvetlenia) - sa začne v 
októbri 2022. 

 
http://www.knowloframework.com 

http://www.knowloframework.com/
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KNOWLO Partneri  

júl 2022 

 
 

Koordinátor: Medzinárodná vysoká škola kozmetológie v Rige 
(Lotyšsko) 

Kontakty: Marika@skk.lv, Mudassir@skk.lv 

Eurofortis IT SIA (Lotyšsko) 

Kontakty: adela.vitkovska@eurofortis.lv, vanda.novoksonova@eurofortis.lv, 

laura.vavilova@eurofortis.lv, alise.plaude@eurofortis.lv 

Harmony Academy (Slovensko) 

Kontakty: jaro@harmony.sk, jana@harmony.sk 

Katolícka univerzita v Ružomberku (Slovensko) 

Kontakty: marketa.rusnakova@ku.sk, adam.janiga@ku.sk 

Schola Empirica (Česká republika) 

Kontakty: havrdova@scholaempirica.org, michalova@scholaempirica.org 

EURORESO (Taliansko) 

Kontakty: fernandoifes@gmail.com 
 
 
 

2021-1-LV01-KA220-VET-000029991 

Viac informácií o projekte nájdete na 

http://www.knowloframework.com alebo 

https://www.facebook.com/knowloproject alebo kontaktujte 

partnerov projektu. Tento projekt sa realizuje v období od 1.11.2021 

do 1.1.2024. 

 
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia vyjadruje len 

názory autora a Komisia nemôže niesť zodpovednosť za 
akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. 

 

 
http://www.knowloframework.com 
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