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UČNA TEMA:
STEREOTIPI IN PREDSODKI
Na naš odnos do drugih članov skupnosti ter do drugih skupnosti včasih
vplivajo stereotipi in predsodki, ki lahko vodijo v konflikte in imajo številne
negativne posledice. Danes boste učenci spoznali kritičen odnos do stereotipov
in predsodkov.
Besedilo, ki je v gradivu danes obarvano z rdečo barvo, prepiši v zvezek. (V
tvojem zvezku pa so seveda le naslovi zapisani z rdečo barvo.)
PREDSODKI
PREDSODKI so nepreverjena in neutemeljena stališča, ki jih gojimo do
posameznika ali družbenih skupin.
Preberi primere:
»Črnci so manjvredni.«
»Debeli ljudje so nesposobni in leni.«
»Cigani so lopovi.«
»Homoseksualci so pedofili.«
VSE TO SO PREDSODKI

STEREOTIPI
STEREOTIPI: to je posplošeno predstavljanje in dojemanje družbenih skupin.
Stereotipi so ustaljena prepričanja o ljudeh. Nastanejo iz nepreverjenih informacij,
ki jih ljudje posplošijo, v svoje predstave pa verjamejo.
Preberi primere:
»Gorenjci so skopuški ljudje.«
»Blondinke so neumne.«
»Judje so bogataši.«
»Stari ljudje so za odpis.«
»Vsi mladi so divjaki. «
»Na mladih svet stoji. «
»Ženske so čustvene, moški so agresivni. «
» Nemci so delovni, Švicarji natančni, Črnogorci pa leni .«
»Slovenci smo hlapčevski narod.«
VSE TO SO STEREOTIPI

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.
Poleg nestrpnosti obstajajo še druge, hujše oblike razlikovanja ljudi, to so:
DISKRIMINACIJA, KSENOFOBIJA, RASIZEM IN ANTISEMITIZEM

KSENOFOBIJA JE STRAH PRED TUJCI .To je sovraštvo do tujcev in vsega
kar je tuje (xenos= tujec, phobos = strah)

ANTISEMITIZEM JE SOVRAŽNA NASTROJENOST PROTI JUDOM

Skrajen primer je Hitlerjev nacizem, ki vodi do genocida judov med 2.
svetovno vojno .

DISKRIMINACIJA je razlikovanje, podcenjevanje oz. zaničevanje ljudi glede
na njihovo veroizpoved, etnično pripadnost, izgled…

RASIZEM JE ZANIČEVANJE LJUDI ZARADI NJIHOVE RASE;
RASNO RAZLIKOVANJE
To je razmišljanje, ki zagovarja večvrednost določene človeške skupnosti na
podlagi telesnosti (ločene šole, geta)

Tako, to je za današnjo uro DKE na daljavo vse. Do naslednjega tedna pa vas
lepo pozdravljam. Vaša učiteljica Mojca Čebulj.

