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Ciele práce 

 Zistiť porušovanie a dodržiavanie etického 

kódexu v učebniciach pre ZŠ 

 Navrhnúť spôsob ako by sa tieto 

porušenia dali riešiť 



Úvod 

 Zásady etického kódexu z učebnice 

Globálne vzdelávanie - kontext a kritika 

 Autor kapitoly Andrej Návojský 



Zistené porušenia 

 Prvý stupeň: 

žiadne porušenia som nenašla 

(spôsobené úzkym zámerom učebníc) 

 

 



Zistené porušenia: 

 Druhý stupeň: 

 - 6. ročník= v učebnici geografie 

 „Život súčasných aborigénov sa výrazne líši od 
života ich predkov. Stratili kontakt s prírodou 
a ich pôvodnou kultúrou. Ich komunity ( 
spoločenstvá) žijú zväčša vo veľmi zlých 
životných podmienkach na okrajoch miest, 
alebo v rezerváciách. Príčinou vysokej 
kriminality je zlé sociálne postavenie, 
alkoholizmus a drogová závislosť.“ 



 Zistené porušenia: 

 -7.ročník:učebnica Geografie=       

„V mnohých afrických krajinách prevláda 

ručná remeselná výroba. Použitie strojov 

je zriedkavé. Pri výrobe sa používajú 

prírodné materiály. Hotové výrobky sa 

potom vyvážajú  do celého sveta. 

V dielňach pracujú aj deti, ktoré 

nechodia do školy. Preto v Afrike žije veľmi 

veľa ľudí, ktorí nevedia čítať ani písať.“    

 



Zistené porušenia: 

 7.ročník: učebnica Dejepisu=dobyvatelia 

  „Prvý z nich bol Hernán Cortés, V roku 1519 vyplával 

so štyristo mužmi z Kuby, aby dobil ríšu Aztékov 

v dnešnom Mexiku. Aztécka civilizácia bola veľmi 

vyspelá. Cortésovi sa však podarilo rozvrátiť ju  za 

krátky čas. Pomohli mu dokonalejšie európske 

zbrane. Hernán Cortés bol pri dobývaní taký krutý, 

že aj v samom Španielsku vyvolal pohoršenie. 

Zomrel roztrpčený, že mu jeho úspechy nepriniesli 

väčšie uznanie.“ 

 



Zistené porušenia: 

 8.ročník: učebnica dejepisu  
„V rozpätí rokov 1865-1900 boli takmer úplne zničené 

kmene Siuxov na americkom stredozápade. Ich 

nepoddajný náčelník Sediaci býk sa musel zmieriť so 

životom v rezervácii. Privyrábal si vystúpeniami 

v cirkuse. Najdlhšie sa dokázali brániť Apači 

v nehostinných oblastiach na hraniciach s Mexikom. 

Napriek hrdinskému odporu sa však ich nerovný boj 

skončil porážkou.“  

 



Záver: 

 Najviac porušení - nereálne opisovanie 

genocíd pôvodného obyvateľstva 

 Zobrazovaní osôb v dehonestujúcich 

situáciách 



Návrhy: 

 Vernejšie zobrazenie dobyvateľských 

výprav 

 V učebniciach zobrazovať nielen 

chudobu, ale napríklad aj strednú a vyššiu 

triedu  

 



Ďakujem za pozornosť 
Predmet Globálne vzdelávanie vznikol v rámci projektu 

Globálne 

vzdelávanie na Fakulte ekológie a environmentalistiky 

 

Projekt Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica 
a Technickej univerzity vo Zvolene podporený Slovak Aid 

v rámci výzvy  

č. SAMRS/2013/ - Rozvojové vzdelávanie, Budovanie kapacít 

a Spolufinancovanie projektov schválených EK v zmysle 
Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci 

Slovenskej republiky na rok 2013. 

 


