RODOVÝ POHĽAD NA ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE
Mgr. Barbora Holubová1,
December 2010

RODOVÁ SEGREGÁCIA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Generačná analýza hlavných vzdelanostných skupín od roku 1950 – 2001 ukázala, že
pozitívny trend celkového

zvyšovania

podielu osôb s úplným stredoškolským

a vysokoškolským vzdelaním je sprevádzaný aj zastavením zväčšovania rodovej diferencie
medzi mužmi a ženami s úplným stredoškolským vzdelaním. Zároveň v súčasnosti dosahujú
vyššiu úroveň vzdelania ženy, čo je v rozpore s doterajšími historickými skúsenosťami so
vzdelanostnou štruktúrou žien a mužov Slovenska.2 Trend zvyšovanie vzdelanostnej úrovne
je sprevádzaný pretrvávajúcou a v niektorých oblastiach aj zvyšujúcou sa

rodovou

segregáciou študijných odborov.
Na gymnáziách študuje už dlhodobo o 2/5 viac dievčat ako chlapcov. Chlapci prevládajú na
odborných učilištiach. Rodová segregácia sa najviac prejavuje na stredných odborných
školách. Klastrová analýza odborného stredného školstva potvrdila rodovú segregáciu nielen
na úrovni žiakov a žiačok, ale aj na úrovni riadiacich pracovníkov a pracovníčok, učiteľov a
učiteliek. Celkovo stredné odborné školstvo možno charakterizovať ako výrazne feminizované3
čo do počtu žiačok a učiteliek, nie však na riadiacich pozíciách. Žiačky sú predominantne
zastúpené

na pedagogických a pedagogicko-sociálnych školách, zdravotníckych školách

a obchodných akadémiách. Chlapci zase študujú predominantne na priemyselno-technických
školách. Otázne je potom smerovanie chlapcov na stredné odborné učilištia s taktiež výrazne
rodovou segregáciou. Tieto školy sú aj tretími najčastejšie zastúpenými školami čo do počtu
učiteľov. Analýza potvrdila aj nepomerne vysoký počet mužov v riadiacich pozíciách oproti ich
celkovému zastúpeniu v pedagogickom zbore.4 Potvrdzuje sa tým známy fakt, že muži aj vo
feminizovaných oblastiach dosahujú vedúcich pozícií častejšie ich kolegyne.5
Na stredných školách praktického zamerania sa rodová segregácia prejavuje orientáciou dievčat
a chlapcov na odlišné zamestnania. Dievčatá sa učia za šičky, krajčírky, predavačky, obuvníčky,
Kontakt: Mgr. Barbora Holubová, sociologička, Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5 -6, 812 41 Bratislava, tel. č.: +421
(2) 20 441 408; e-mail: holubova@sspr.gov.sk; pracujúca ako expertka pre sociológiu v rámci NP IRR.
2 Šprocha, B., 2010
3 Opäť chceme zdôrazniť, že feminizácia prejavujúca sa vyšším kvantitatívnym zastúpením žien (či už žiačok, alebo učiteliek) nie je
problém, problém je hierarchia v hodnotení práce, resp.. riziko znižovania prestíže a ohodnotenia práce v tých oblastiach vnímané
ako feminizované, ženské oblasti.
4 Bosá, Filadelfiová, (ed.) 2009: 45 - 67
5 Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010:116
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čašníčky, cukrárky. Chlapci zase

sa orientujú na technické a strojárke odbory, prípadne na

stavebníctvo. Takéto rozdelenie je pomerne stabilné a ani v priebehu rokov nedochádza
k výraznejšej mobilite. Celkovo stredné vzdelanie praktického zamerania získava viac chlapcov.
V roku 2010 študovalo niektorí z praktických odborov 67,5% chlapcov zo všetkých študujúcich.6
Vyšší počet žiačok na gymnáziách, lepšie študijné výsledky svedčia o vyšších ambíciách dievčat
dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie. Študujúcich žien na vysokých školách je už niekoľko rok
viac ako 60% zo všetkých študujúcich. Celkovo je podiel študentiek na vysokých školách okrem
univerzít s technickým a vojensko-bezpečnostným zameraním výrazne vyšší. Študentky v
absolútnych číslach študujú najmä spoločenské vedy a lekárske a farmaceutické vedy a náuky.
U študentov tiež prevažuje záujme o spoločenské vedy a technické vedy a náuky.
Rodová segregácia vysokoškolských študijných odborov sa výrazne prejavuje najmä
v technických vedách a náukách.

V prvej skupine

technických odborov, kam patria aj

hospodársky preferované ekonomické odvetvia strojárstva a výpočtovej techniky, študuje 80%
študentov a iba 20% študentiek, v druhej skupiny technických náuk vrátane stavebníctva
a dopravy (opäť preferované odvetvia) je 64% študentov a 36,4 % študentiek. Študenti chýbajú
v odboroch zdravotníctva a takmer úplne aj v pedagogických odboroch. Pedagogické

vedy

študovalo v roku 2010 celkovo 6 841 mladých ľudí, z toho 6 168 je študentiek. Podobne je to
aj v odboroch učiteľstva či psychologických vedách. Viaceré odbory sú členené aj vnútorne, keď
napríklad v rámci ekonomických vied sa študentky orientujú na účtovníctvo alebo cestovný
ruch, v rámci nelekársky odborov zdravotníctva odbor ošetrovateľstva navštevuje iba 14,5%
študentov.
Študenti a študentky na verejných vysokých školách podľa odborov (k 31.10. 2010)
Študijný odbor
Prírodné vedy
Technické vedy a náuky (hutníctvo, strojárstvo, elektrotechnika,
informatika,...)
Technické vedy a náuky II. (architektúra, stavebníctvo, doprava,...)
Poľnohospodárstvo
Zdravotníctvo
Spoločenské vedy, náuky a služby I. (ekonomické, politické, právne
vedy)
Spoločenské vedy, náuky a služby II. (história, filológia, pedagogické
vedy..)
Vedy a náuky o kultúre a umení
Vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
Zdroj: Ústav informácií a prognóz školstva, MŠ SR, 2010
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VZDELANOSTNÁ ÚROVEŇ ŽIEN
Počet absolventiek I. a II. vysokoškolského stupňa štúdia už niekoľko rokov prevyšuje
počet absolventov. Vyšší podiel vysokoškoláčok sa však zatiaľ dostatočne nepremietol do ich
pracovných pozícií. Zo všetkých riadiacich a vedúcich zamestnaných

tvoria ženy 32,2%

a vysokoškoláčky majú stále nižší plat o 31 – 35% v porovnaní s ich rovnako vzdelanými
kolegami. Doktorandiek a doktorandov končí každým rokom približne rovnako (doktorandiek
o niečo menej), platy absolventov III. stupňa VŠ štúdia sú však o 24% vyššie ako doktorandiek. 7
Podobný trend bol zaznamenaný vo viacerých európskych krajinách. Celkovo narastajúca
vzdelanostná úroveň žien sa zatiaľ plne nepretransformovala do korešpondujúceho
zlepšenia v zostupnej zamestnaneckej mobilite. 8

Poznámka: absolventi/tky denného a externého štúdia
Zdroj: ŠÚ SR a MŠ SR

Nižší finančný efekt vysokoškolského vzdelania pre ženy v porovnaní s mužmi indikuje aj čistý
výnos

z vysokoškolského

vzdelania

pre

jednotlivcov. 9

Pre

muža

predstavuje

vysokoškolského vzdelanie výnos 125 tisíc eur, pre ženu 68 tisíc eur. Mužom aj ženám
sa teda oplatí prerušiť prácu a ísť študovať, muži však vysokoškolským vzdelaním získavajú
takmer dva krát viac ako ženy. Aj keď použitá metodika OECD má značné obmedzenia, rodový

Údaje za rok 2009, zdroj ŠU SR.
Cliquet, 2010: 221
9 Šiškovič, 2011.
7
8

3

rozdiel výnosov pre jednotlivca ale aj pre štát pri rovnakej dobe štúdia - obetovania príjmov je
značný a zasluhoval by si väčšiu pozornosť.
Súčasnú situáciu možno vnímať ako paradoxnú. Chlapci majú nižšie vzdelanostné ambície
a menej študujú na vysokých školách ako ženy, napriek tomu majú muži na trhu práce lepšie
pozície a v priemere vyššie príjmy vo všetkých vzdelanostných kategóriách.10 Pre ženy teda
rovnica, že čím vyššie vzdelanie, tým vyšším prijem a pozícia v zamestnaní neplatí tak intenzívne
ako u mužov. Otvára sa otázka, či v stratégií mužov zohráva úlohu kalkulácia, že aj pri nižšej
snahe a formálne rovnakom alebo dokonca nižšom dosiahnutom stupni vzdelania, obsadia aj tak
lepšie platené miesta ako ženy.11
Celkovo má oblasť školstva ako segment trhu práce typický charakter rodovo hierarchickej
zamestnaneckej štruktúry. Učiteľky prevládajú na základných školách, gymnáziách a stredných
odborných školách. Na vysokých školách ich počet prudko klesá a prevládajú už učitelia (44,2%
učiteliek na plný úväzok a 37,2 % na kratší pracovný čas) Čím vyššia akademická pozícia, tým
menej žien. Na najvyššej profesorskej úrovni pracuje na univerzitách a vysokých školách len
22% profesoriek. Rektoriek z pomedzi všetkých 31 rektorov je len 6 (údaj za rok 2010).12
Navyše sa ku školstvu a učiteľskej profesii viažu ďalšie

z rodového hľadiska relevantné

charakteristicky: výrazná je feminizácia odvetia spojená s nízkym finančným ohodnotením
pod úrovňou priemernej mzdy v národnom hospodárstve, učitelia majú v rámci odvetia vyššiu
priemernú mzdu ako učiteľky, učiteľstvo je vnímané ako „ženské povolanie“ čo predikuje
výraznú rodovú zaťaženosť správania učiteliek, a mnoho iných, pre vnímanie školstva a jeho
smerovania viacero rizikových skutočností.13

SKRYTÝ OBSAH VÝCHOVY A VÝBER ŠTUDIJNÉHO ODBORU
Poznatky o rodovej socializácii v rannom období vývinu detí , t. j. ako sa posilňovaním
cez

odmeňovanie

a trestanie

rodovo

primeraného,

resp.

neprimeraného

správania,

modelovaním, identifikáciou či symbolickými metaoznammi stávajú z detí buď chlapci, alebo
dievčatá s patrične rodovo vymedzenými záujmami a preferenciami prinášajú dnes nespočetné
výskumy, štúdie a analýzy dostupné aj na Slovensku.14

Rodový príjmový rozdiel v kategórii „učňovské vzdelanie bez maturity“ bol 30,5 %, v kategórii stredná škola bez maturity 27,7%,
učňovské s maturitou 24,6% vždy v neprospech žien (údaje za rok 2009, zdroj ŠU SR).
11 Analýza v tomto smere nebola na Slovensku ešte realizovaná.
12 Analýzu bariér skleneného stropu akademičiek prináša Szapuová, Kiczková, Zezulová (ed), 2009.
13 Cviková, Filadelfiová, 2008
14 Napríklad Cviková, Juráňová, 2003; Renzetti, Curran, 2003; Minarovičová, 2003; Grabrucker, 2006; Belotti, 2000; a mnoho
ďalších.
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Socializácia k ideologicky a diskriminačne nastavenému rodovému režimu však pokračuje aj na
školách. Obsahové analýzy učebníc opakovane potvrdzujú rodovo stereotypné vyčleňovanie
dievčat do sféry domácej a chlapcov do sféry verejnej, čím sa kóduje napríklad aj
nekompetentnosť chlapcov v starostlivosti o deti, u dievčat zase neprimeranosť vykonávať
určité zamestnania.15 Rodová stereotypizácia je však spojená aj so samotným vyučovacím
procesom a prístupom učiteľov a učiteliek. Výskum z roku 2008 potvrdil rôzne rodovo
predpojaté

a odlišné očakávania voči žiačkam a žiakom.16 Prinášame zhrňujúce poznatky:

„Mnohé a mnohí z nich (učitelia a učiteľky, pozn. zostavovateľky) sú presvedčení, že chlapci
majú lepšie schopnosti a predpoklady na matematiku a techniku (vrátane práce s PC) a dievčatá
pre sociálne či humanitne zamerané predmety (slovenský jazyk alebo jazyky vo všeobecnosti).
Všeobecne rozšíreným je obraz, že chlapci sú (na matematiku) talentovanejší a dievčatá rozdiel
dobiehajú pracovitosťou. Veľká časť učiteliek a učiteľov zúčastnených na výskume vyjadrila
presvedčenie, že chlapci majú v schopnosti logicky uvažovať náskok pred dievčatami a že
matematika je pre dievčatá ťažšia. Rodovo sa rozlišujú aj dôvody horších výsledkov: pri
chlapcoch sa horšie výsledky odôvodňujú nedostatkom ich úsilia alebo nepozornosťou a
prílišným chvatom, pri dievčatách je skôr naporúdzi tvrdenie o ich menších schopnostiach.17
„Výpovede učiteliek a učiteľov doložili nielen rozdiely vo vnímaní správania dievčat a chlapcov
na školách, v mnohých smeroch naznačili aj rôzne zaobchádzanie s chlapcami a dievčatami
(chlapcov treba motivovať, lebo sú živší, dievčatá nie, lebo sú pokojnejšie). Deti sa tak rodovým
rolám prevažujúcim v spoločnosti učia aj v školských laviciach. To, že chlapci sú živší a
kritickejší, vyučujúci viac–menej akceptujú, ich správanie je mnohým učiteľkám sympatickejšie,
dokonca ho oceňovali. Za zisteným obrazom zo školskej triedy o živých chlapcoch a pokojných
a poslušných dievčatách sa môže skrývať iný typ socializácie dievčat (socializované k zdvorilosti
a nepresadzovaniu sa – napríklad ani skákaním do reči), ako aj signály, že vyučujúce a vyučujúci
neoceňujú „chlapčenské“ správanie u dievčat. Zistilo sa tiež, že živším chlapcom venujú učiteľky
a učitelia viac pozornosti (hľadajú pre nich iné postupy). Učiteľky a učitelia často používajú vo
vzťahu k deťom, a zrejme pri vyučovaní vo všeobecnosti, rodovo necitlivý jazyk. Uplatňujú
mužský rod na označenie obidvoch skupín detí – chlapcov i dievčat. Podľa zahraničných
výskumov to u dievčat môže viesť k pocitom vylúčenia či k prehlbovaniu ich neviditeľnosti v
triede. Mužský rod pri rozprávaní o situácii v školstve používali nielen učitelia, ale aj učiteľky.
Deje sa tak napriek výraznej prevahe žien v školstve a pracovných kolektívoch na školách.
Učiteľky používali mužský rod dokonca aj vtedy, keď rozprávali konkrétne o sebe (ja ako
Napr. Kišoňová, 2005.
Filadelfiová, 2008.
17 Filadelfiová, 2008
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učiteľ...). Na druhej strane je zaujímavé, že učitelia na oslovenie „pani učiteľka“ z úst detí reagujú
často tak, že sa voči nemu ohradzujú.“18
Výskum ukázal, že učiteľmi a učiteľkami zdôrazňované rodové rozdiely, paušalizovanie
a neadekvátne zovšeobecňovanie na základe už spoločnosťou vopred
očakávaní,

so spolupôsobením

rodovo

stereotypného

obsahu

prijatých rodových
učebníc,

hračiek

a marketingových produktov, mediálnych obrazov dievčat a chlapcov, skutočne nemožno
hovoriť o slobodnom a autentickom formovaní

preferencií

a záujmov detí. Uplatňovanie

ideológie konštruovania do tzv. prirodzených ženských a mužských rolí

cez oficiálne

vzdelávacie programy je porušovaním rovnosti príležitostí podporované štátom.
Ako skryté obsahy vzdelávania,

rodovo odlišný a nie rodovo neutrálny prístup učiteliek

a učiteľov, ale aj ostatné činitele rodovej socializácie vplývajú na výber študijného odboru na
svoju podrobnú analýzu v slovenských podmienkach ešte len čaká. Výskum v Českej republike
realizovaný v ostatných rokoch odkrýva viaceré mechanizmy pôsobiace ako kontrolné činitele
udržiavania rodového režimu.19
Na individuálnej rovine sa rozhodovanie 14 – 15 ročných mladých ľudí v spolupráci s ich
rodičmi deje už na základe internalizovanej skúsenosti o prirodzene odlišných dráhach žien
a mužov a rozhodovanie je často veľmi rodovo stereotypné. Pritom

pri rozhodovaní sa

deklaratívne veľký dôraz kladie na individuálne rozhodovanie a slobodnú voľbu aktérov/riek,
ktoré sú však vzápätí popreté a) kontrolou a dozorom nad uplatnením voľby rodičmi, b)
posilňovaním rozhodnutia s odkazom na individuálne hodnotenia aktérov/riek okolím a c)
psychologickými tendenciami

regulujúcimi zodpovednosť za voľbu vzdelanostnej dráhy

mladých ľudí. Do hry vstupujú aj témy predvídania či nepredvídania rodovo predpojatých
dôsledkov volieb z hľadiska ďalšej životnej dráhy v oblasti platenej práce alebo iných životných
oblasti. Výskum potvrdil, že dozor nad rozhodnutím zo strany rodičov sa deje v rodovom rámci
odlišnom pre dievčatá a pre chlapcov.

Dievčatá sú napríklad motivované k voľbe

časovo

flexibilného a istého zamestnania v súkromnej sfére, čím sú ich ašpirácie usmerňované do tzv.
ženského habitu. Navyše sa na dievčatá uplatňuje iný druh

rodičovského dozoru ako na

chlapcov. Dievčatá musia byť pod mravným dozorom z dôvodu ich mravnej bezúhonnosti, čo
napríklad vylučuje pobyt na internáte a určuje lokalitu školy. Pritom vplyvy na „slobodné
a individuálne rozhodovanie“ nie sú mladými ľuďmi reflektované a tvoria skôr neviditeľnú
súčasť hry a komunikácie pri rozhodovaní o budúcom štúdiu a následne aj povolania.20
Filadelfiová, 2008: 132
Jarkovská, Lišková, Šmídová, (ed), 2010.
20 Jarkovská, Lišková, Šmídová, (ed), 2010. 96 -114
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V štrukturálnej rovine zvolené dráhy kopírujú rodovo vhodné správanie a voľbu študijných
odborov s odkazom na tzv. prirodzenú deľbu práce. Škála prezentovaných možností profesijnej
realizácie je zúžená do vhodných odborov s adekvátnou rodovou perspektívou: pre ženy
smeruje do oblasti biologickej reprodukcie (starostlivosť, výchova, služby) a asistencie, pre
mužov do sféry materiálnej produkcie (výroby) a kontroly (polícia, armáda, vedúce pozície).
Navyše sa potvrdilo, že rozhodovanie o študijnom odbore pre chlapcov je vnímané zo strany
rodičov ako zásadnejšie (pretože sa očakáva, že raz bude živiteľom rodiny). Pre dcéry bol
imperatívom školu dokončiť, pričom ich profesijná rentabilita už nebola

zdôrazňovaná

vzhľadom na očakávanie ich častejšieho prerušovania profesijnej dráhy v dôsledku materstva.
Tomu zodpovedná aj častejšia voľba

dievčat študovať na gymnáziách, ktoré predstavujú

všeobecnejšieho vzdelanie, nie vyprofilované vzdelanie. Na rozhodovanie o voľbe študijného
odboru vplýva už aj existencia samotného rodovo segmentovaného trhu práce, ktorý tvorí
mantinely pre rozhodovací priestor. Úlohu tu pritom zohráva nielen odvetvová segregácia, ale už
existujúca vertikálna štruktúra zamestnania.21
Absurdná zotrvačnosť rodovo segregovanej voľby študijných odborov je v symbolickej rovine
posilňovaná a kontrolovaná dôkladnou naturalizáciou prirodzenosti neproduktívnej úlohy žien
a produktívnej úlohy mužov v spoločnosti. Do ženského habitu práce potom nepratí lukratívna
a prestížna manažérska práca, ale dennodenná výchova a starostlivosť o vlastnú rodinu,
prípadne o klientov vo feminizovaných odboroch odmeňovaná skôr pocitom užitočnosti
a solidarity voči iným ľuďom, ako finančnou hodnotou práce. Nepatrí sem ani fyzicky náročná
platená práca napríklad v bani alebo ako zámočníčka. Fyzická náročnosť práce zdravotnej sestry
(pri zdvíhaní pacientov) sa už netematizuje, pretože dominuje tu symbolicky výraz „zdravotná
starostlivosť“. Na druhej strane

do mužského habitu

zase nepatrí práca vyžadujúca

emocionalitu a prácu s deťmi. V prípade vykonávania ženskej práce mužmi môže dôjsť ku
spochybneniu normality mužskej identity, podozrenie z homosexuality a k nutnosti dokazovať
svoju pevnosť mužskej identity napríklad získaním vedúcej funkcie. Naturalizované odlišné
a zároveň hierarchizované úlohy

tvoria

„balík zamlčovaného vedenia“ pri rozhodovaní

o študijnom odbore. Historicky utváraný proces naturalizácie rodového režimu, ktorý nás má
udržiavať vo viere o hierarchickom vzťahu medzi mužmi a ženami ako prirodzenom, funkčnom
a užitočnom usporiadaní,

predstavuje neviditeľnú štruktúru s jasnými symbolickým

posolstvami.22 Pozrime sa teraz, ako sa pôsobenie rodového režimu prejavuje v rodovej
segregácií vzdelávania na Slovensku.

21
22

Jarkovská, Lišková, Šmídová, (ed), 2010: 114 – 116.
Jarkovská, Lišková, Šmídová, (ed): 2010:116 - 118.
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RODOVO CITLIVÁ VÝCHOVA
Riešením na odstránenie rodovej predpojatosti kurikúl a vzdelávania, ktoré vedú
k budúcim rodovým nerovnostiam a zmareným príležitostiam, je okrem iného zavedenie rodovo
citlivej výchovy. V tejto oblasti sa na Slovensku urobil veľký pokrok v rovine vymedzenia
hlavných zásad rodovo citlivej výchovy, ako aj v rovine vypracovania manuálov a odporúčaní.
Paradoxne sa tento pokrok udial výhradne na úrovni mimovládnych organizácií,
Aspektu23

a Esfem24,

najmä

a nie na úrovni štátnych inštitúcií, ktoré majú rešpektovanie

medzinárodne záväzných zmlúv vo svojej kompetencii.
Vzhľadom na súčasné nekonanie oficiálnych miest uvádzame základné charakteristiky rodovo
citlivej výchovy.25 Dôležité je ujasnenie rozdielu medzi rodovo špecifickým a rodovo citlivým
prístupom vo výchove. Rodovo špecifický prístup využíva odlišný spôsob práce s dievčatami
a chlapcami. Odlišný prístup k dievčatám a chlapcom nie je vždy aj rodovo citlivý, pretože
vychádza z presvedčenia o tom, že dievčatá a chlapci majú odlišné potreby. Rodovo citlivé
definovanie potrieb dievčat a chlapcov je orientované na čo najširšie otvorené možnosti pre
dievčatá a chlapcov bez ohľadu na ich príslušnosť k pohlaviu. Zameriava sa na predchádzanie
bariér vyplývajúcich z rodových stereotypov a predsudkov o ženskosti a mužskosti. Spája dva
predpoklady: poznanie a porozumenie rodovým stereotypom a poznanie situácie konkrétnych
dievčat a chlapcov, s ktorými sa pedagogicky pracuje. V tejto rovine zohráva kľúčovú úlohu
individuálny prístup. Rovnaký prístup k dievčatám a chlapcom bez reflexie rodových vzťahov
a rodových nerovností nezabezpečuje rodovú rovnosť. Naopak, iba naďalej opakuje, prehlbuje
a šíri „zavedené“ rodové stereotypy. Takýto prístup je možné označiť za rodovo slepý, a nie je
rodovo neutrálny, lebo je rodovými stereotypmi zaťažený. Ideálny postup výchovy k rodovej
rovnosti je možné načrtnúť v troch „štádiách“: od rodovo stereotypnej a rodovo slepej výchovy
(súčasnej podoby výchovy a vzdelávania vychádzajúcej z a podporujúcej rodové stereotypy) cez
rodovo citlivú (vyrovnávajúcu bariéry spôsobené rodovými stereotypmi tak u dievčat ako aj
chlapcov) k rodovo neutrálnej (výchova v prostredí, kde rod nie je kategóriou znamenajúcou
profesijnú segregáciu, ani dichotómiu verejnej a privátnej sféry, ani zdrojom nerovnosti, kde
výchova nie je zaťažená rodovými stereotypmi) .

Najmä edukačné, publikačné a výskumné aktivity projektu „Ružový a modrý svet“ realizovaného rokoch 2005 – 2008 v spolupráci
aj s inými MVO v tejto oblasti. Projekt bol odporúčaný ako „dobrá prax“ vo viacerých rovinách, doposiaľ však jeho potenciál
v oficiálnych vzdelávacích programoch nebol využitý.
24 Dlhoročné publikačné a výskumné aktivity zamerané najmä na identifikáciu rodových stereotypov v slovenských učebniciach, ale
aj vypracovanie modelu rodovo citlivej výchovy a odporúčaní pre učiteľov a učiteľky či projekt rodovo citlivej výchovy pre chlapcov
dostupné všetko na internete ww.esfem.sk
25 Spracované na základe Bosá, Bosý, Minarovičová, 2007 a prvý krát uverejnené v Bosá, Filadelfiová (ed), 2009.
23
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Rodovo citlivá výchova potom znamená špecifický spôsob práce s dievčatami a chlapcami
uplatňovaný v situáciách rodovej nerovnosti. Zohľadňuje rodovo špecifické potreby dievčat a
chlapcov vystavených rozdielnej socializácii a rodovej asymetrii

v spoločnosti. Vyžaduje

individuálny prístup k deťom a mladým ľuďom, ktorý nie je vedome alebo nevedome
ovplyvnený predsudkami voči chlapcom a dievčatám, mužom a ženám. Rodovo citlivá výchova
predchádza škodlivému vplyvu rodových stereotypov a smeruje k jeho čo najdôslednejšej
eliminácii. Preto nestačí len ďalej nešíriť a nefixovať rodové stereotypy, ale je nevyhnutné
pomáhať deťom, aby rodové stereotypy identifikovali, reflektovali a

ponúkať alternatívne

(nestereotypné) vzory mužskosti a ženskosti, tematizovať spoločenské nerovnosti. Pozitívne
definovaných cieľom rodovo citlivej výchovy je: otvorenie možností uplatnenia - sloboda vo
voľbe životných dráh dosiahnutie rodovej rovnosti. Negatívne vymedzenie cieľa je zamedzenie
a predchádzanie rodovej diskriminácií (vzťahuje sa aj na predchádzanie diskriminácie na
základe veku, zdravotného stavu a etnickej príslušnosti a pod….)
Hlavnými metódami rodovo citlivej výchovy sú: uprednostniť kooperatívny spôsob práce pred
konkurenčným; predstavovať ľudské dejiny a históriu emancipačných hnutí menšín je súčasťou
rodovo citlivej práce; budovať siete - ponuka pozitívnych príkladov žien a mužov, s ktorými sa
deti môžu identifikovať; vyváženosť v prístupe k dievčatám a chlapcom; podporovať
sebavedomia detí; nesegregovať deti podľa pohlavia ani iných statusových znakov;
nenálepkovať - komentáre smerované na osobu dieťaťa sú neprípustné; rešpekt k témam,
s ktorými pracujeme, ale predovšetkým k deťom je nevyhnutnosťou; pripravenosť poskytnúť
pomoc v prípade, že nastane situácia, keď sú deti vystavené diskriminácii alebo násiliu je
súčasťou rodovo citlivého prístupu v pedagogickej práci; spolupráca s rodičmi - koncept
otvorenej školy je ideálnym modelom rodovo citlivej školy.
Na Slovensku zo strany ministerstva školstva zatiaľ neboli zaznamená žiadne snahy o zníženie
rodovej zaťaženosti vzdelávania a učiteľskej profesie ako takej, resp. uplatňovania rodovej
perspektívy Rodovo citlivá výchova či vzdelávanie je skôr záležitosťou mimovládneho sektora,
ktoré prichádza s iniciatívami. Pritom viaceré štáty prijímajú programy, opatrenia, evaluácie,
ktoré by rodovú stereotypizáciu vo vzdelávaní minimalizovali.26

Prehľad aktivít a opatrení v tejto oblasti v Európska komisia, 2009, Gender Differences in Educational Outcomes: Study on the
Measures Taken and the Current Situation in Europe, projekt Eurydice
26
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VZDELÁVANIE V OBLASTI RODOVEJ ROVNOSTI
Ďalším dôležitou otázkou je ponuka formálneho vzdelávania v oblasti rodovej rovnosti či
jej jednotlivých problematík. Okrem Centra rodových štúdií pri Filozofickej fakulte UK boli
zaznamenané viaceré odbory, ktoré majú rodovú problematiku či

uplatňovanie rodového

pohľadu na svoju disciplínu v členené do svojich študijným programov. Takýmito sú napríklad
Katedra sociálnej pedagogika Pedagogickej fakulty UK Bratislava, Katedra sociálnej práce
Prešovskej univerzity, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy vysokej školy v Sládkovičove,
alebo nový akreditovaný študijný program Rodové štúdiá a kultúra na Katedre anglistiky
a amerikanistiky Univerzity PJŠ V Košiciach. Veľkú časť vzdelávania zabezpečujú však expertky
a odborníci z mimovládneho sektora,

ktoré poskytujú akreditované moduly s jednotlivými

problematikami ( napr. Možnosť voľby, Občan, demokracia a zodpovednosť, Esfem a pod. )
Závažnosť opísaných problémov, ich šírka a prierezovosť by si však vyžadovala viac
akreditovaných študijných programov zameraných na rodovú problematiku, tak ako je to na
viacerých renomovaných univerzitách (napríklad. Princeton, University of London, Central
European University).
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