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11. Manažérske zhrnutie: 

Obsahom stretnutia bola téma emočná neutrálnosť a rodová rovnosť v úlohách 
prírodovedných predmetov so zameraním na matematickú gramotnosť. 
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12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 
1. Čo chápemepod pojmom emočná neutrálnosť 
2. Čo znamená rodová rovnosť – teória, prax. 
3. Rodová rovnosť a emočná neutrálnosť ako jedno z kritérií tvorby testových úloh 
4. Porovnanie aspektov v testových úlohách a pri klasickom vyučovaní- príklady 
5. Skúsenosti z pedagogickej praxe 



13.Závery a odporúčania: 
 

- Rodová rovnosť, resp. rovnosť medzi ženami a mužmi patrí medzi základné hodnoty 
demokratických krajín a považuje sa za nevyhnutný predpoklad sociálne spravodlivej, 
demokratickej a inkluzívnej spoločnosti. Odstraňovanie rodovej nerovnosti si vyžaduje 
komplexný prístup vo všetkých sférach života v spoločnosti 

- Pod rodovou rovnosťou v škole  sa myslí rovnosť vzhľadom na pohlavie žiakov 
- V úlohách by sa nemali nachádzať reálne situácie s negatívnym emočným podtónom 

(napríklad  porovnávanie žiakov na základe hmotnosti, známok, choroby, úrazovosť a pod.), 
ktoré žiaka pri riešení úlohy rozrušia a negatívne ovplyvnia jeho výkon.  

- Negatívny vplyv môžu mať aj príliš vtipné úlohy či nevhodne volené ilustračné obrázky, 
ktoré by odpútavali pozornosť žiakov ( „vtipné“ dokreslenia obrázkov, poznámky žiakova 
a pod.) 

- Samozrejme, pre potreby vyučovania je vhodné zaraďovať veselé úlohy, aby žiaci vnímali 
pozitívnu stránku matematiky, ide však o inú situáciu ako pri tvorbe úloh na testovanie. 

- Výber kontextu bližšieho k záujmom jedného z pohlaví môže naopak negatívne ovplyvniť 
výkon žiakov opačného pohlavia. 

Rodová  rovnosť  nie  je  o súťaži.  Z rodovej rovnosti v škole môžu získať tak chlapci ako 
ajdievčatá. 
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