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Obecné kompetence v Norsku

• Podle PIAAC výrazně lepší výsledky u literárních a 
numerických kompetencí než průměr OECD

• Pouze 7 % populace (15-64 let) má nedostatek 
základních PC kompetencí

• 41 % má nejvyšší stupeň ICT kompetencí
• 400 tis. osob má nejnižší stupeň čtenářských 

kompetencí
• 500 tis. osob má nejnižší stupeň numerických 

kompetencí
• Osoby do 24 let mají výrazně horší výsledky v 

literárních kompetencích než je průměr OECD 



Norská agentura pro celoživotní učení 
VOX

• Vládní agentura podřízená Norskému 
ministersvu školství a výzkumu

• Podporuje zaměstnatelnost, přístupnost 
vzdělávání a účast ve vzdělávání

• Zabývá se výzkumem, rozvojem obecných 
kompetencí, podporou integrace imigrantů, 
podporou kariérového poradenství a 
administrací podpůrných programů



Rozvoj obecných kompetencí

• Cílem VOX je zlepšovat obecné kompetence  
dospělých v oblasti literární, numerické, 
verbální a ICT gramotnosti

• Zlepšovat kvalitu výuky a zajišťovat, že 
jednotlivci dostanou vzdělání přizpůsobené 
svým potřebám



Národní standardy pro obecné 
kompetence

Kompetenční cíle pro obecné kompetence dospělých

• Tři úrovně schopností a předpokládaných výsledků 
učení pro každou obecnou kompetenci

Kategorie:

• Literární gramotnost (čtení, psaní)

• Numerická gramotnost (aplikace matematiky)

• Digitální gramotnost (nástroje, média a zdroje při 
komunikaci a řešení problémů)

• Verbální gramotnost (poslouchání a mluvení)



Implementační nástroje

Směrnice pro kompetenční cíle 

• Příklady místních vzdělávacích programů pro 
rozvoj obecných kompetencí dospělých 

• Nástroj pro adaptaci výuky potřebám dospělých 
bez ohledu na prostředí výuky

• Příklady užití dovedností v každodenním životě, 
pracovním prostředí a při vzdělávacích aktivitách

• Nejsou vyčerpávajícím návodem (potřeba 
přizpůsobení a doplnění pro konkrétní situaci)



Implementační nástroje

Profily obecných kompetencí pro pracovní místa

• Nástroj k tvorbě kurzů obecných dovedností pro 
konkrétní pracovní místo a individuální potřeby

• Přehled o používání jednotlivých obecných 
kompetencí pracovníky v určité profesi

• Vazba obecných kompetencí a pracovních úkolů

• Využitím profilů zaměstnavatelé mohou získat 
přehled o obecných kompetencích a vzdělávacích 
potřebách







Národní iniciativy

Program Obecné kompetence v pracovním životě

• Příležitost pro dospělé získat obecné dovednosti 
k úspěšnému vyrovnání se s požadavky a 
změnami moderního pracovního života

• Čtení psaní, numerické a digitální kompetence a 
verbální komunikace v kombinaci s ostatními 
kompetencemi

• Určeno pro všechny zaměstnavatele …



Národní iniciativy

• Preferenční kritéria programu
– Kombinace vzdělávání a práce

– Kombinace obecných kompetencí a specifického 
odborného vzdělávání

– Posilování motivace k dalšímu vzdělávání

– Vazba na kompetenční cíle pro obecné kompetence 
dospělých

• Program doplněn finanční podporou vzdělávacích 
institucí a databází účastníků (monitoring, 
evaluace) 



Národní iniciativy

Vzdělávání učitelů

• Model vzdělávání pro učitele obecných 
kompetencí

– Formální vzdělávání pedagogů ve specializovaných 
střediscích a na univerzitách

– Jednodenní rozvojové semináře (prakticky 
orientované na problémy ve výuce) 

• Testy a podpůrné materiály



Podpora lokálního vzdělávání

• Rozvoj lokálních vzdělávacích center pro výuku 
obecných kompetencí

• 8 pilotních projektů podporovaných VOX
• Rozvoj finančně udržitelných vzdělávacích 

programů
• Sběr dobré praxe k podpoře dalšího rozšiřování 
• Finanční podpora pro rozvoj výukových metod, 

vzdělávání učitelů a metodické konzultace
• Evaluace dopadů (zlepšení sebedůvěry, sebeúcty 

a schopnosti řídit změny v životě…)



Otázky k diskuzi

• Jaká je úloha dalšího vzdělávání v rozvoji 
kompetencí?

• Proč by měly být obecné kompetence součástí 
dalšího vzdělávání – podpora profesní 
mobility, prodloužení ekonomické aktivity? 

• Jak je možno provázat rozvoj obecných 
kompetencí  s profesním vzděláváním?

• Jakým způsobem by mohl být podpořen rozvoj 
obecných kompetencí v ČR?
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