
Živjo! 

 

Danes v zvezke napišete nov naslov „Stereotipi in predsodki“ in 
prepišete snov s prosojnic.  

Pri primerih stereotipov in predsodkov lahko pobrskate po 
svojih/drugih, v vsakem primeru pa zapišete/prepišete po dva 
primera.  

 

Na koncu predlagam ogled kratke izobraževalne serije, ki se 
navezuje na našo preteklo snov (narod, država, …) in trenutno. 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/aktivatorji/174271874 

 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/aktivatorji/174271874
https://4d.rtvslo.si/arhiv/aktivatorji/174271874




“Gorenjci so skopuški ljudje.” 

  “Blondinke so neumne.”   

   “Nova tehnologija je domena mladih.” 

    “Judje so bogataši.” 

     “Stari ljudje so za odpis.” 

“Vsi mladi so divjaki.” 

  “Na mladih svet stoji.” 

   “Ženske so čustvene, moški so agresivni.” 

“Italijanski temperament, nemška delavnost, švicarska 
natančnost, črnogorska lenoba.” 

  “Slovenci smo hlapčevski narod.” 

STEREOTIPI 



Stereotipi 
 Dodeljevanje domnevnih lastnosti. 

 Iz površnih in nepreverjenih informacij, ki smo jih 
dobili iz okolja. 

 Podobe posameznikov/skupin posplošimo. 



“Črnci so manjvredni.” 

  “Debeli ljudje so nesposobni in leni.” 

   “Muslimani so teroristi.” 

    “Cigani so lopovi.” 

     “Homoseksualci so pedofili.” 

 

PREDSODKI 



Predsodki 
 Razvijejo iz stereotipov. 

 Sodbe o drugem človeku/skupini ljudi/pripadniku 
drugega naroda. 

 Težko spremeniti. 

 Pomembno zavedanje in čut za odgovornost do tistih, 
ki so njihove žrtve. 



 



Posledice stereotipov in predsodkov 
 Nestrpnost (netoleranca) 

 Nekdo je manj vreden zaradi barve kože, drugačnih 
praznikov, drugačnega oblačenja, drugačnega 
razmišljanja,… 

 Zavračanje človeka ali ljudi zaradi domnevnih 
značilnosti. 

 



Oblike 
nestrpnosti 

DISKRIMINACIJA 
Podcenjevanje, 

zaničevanje, razlikovanje 
in odrekanje pravic 

(izolacija, 
onemogočanje) 

KSENOFOBIJA 
Strah pred 

prevlado tujcev 

ANTISEMITIZEM 
Rasizem, ki se 

nanaša izključno 
na Jude 
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RASIZEM 
Razmišljanje, ki 

zagovarja večvrednost 
določene človeške 

skupnosti na podlagi 
telesnosti (ločene šole, 

geta) 
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 ˝Otroci teme niso maloštevilni ljudje, ki izvajajo 
nasilje, ampak tudi tisti, ki ga brez besed opazujejo in 
dopuščajo.˝   

      Martin Luther King 


