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СТЕРЕОТИПИ

*Стереотипи су поједностављен начин размишљања о одређеним 

појавама или групама људи, било да је реч о занимању, друштвеној класи, 

раси, националности... 

- негирају индивидуалност особе

- више негативних него 

позитивних стереотипа



И одрасли и деца често доносе закључке 

о другим особама и групама људи не 

познавајући их стварно, већ на основу 

непотпуних и врло често нетачних 

података!



*Однос тела и стереотипа*

- Људи често осуђују на основу нечијег 

изгледа, па су тако кроз историју, стандарди 

људског тела постајали све оштрији, а 

различити физички и психички проблеми 

код људи све чешћи.

- Некада се људско тело сматрало 

најсавршенијим, па су се и богови у које су 

људи веровали приказивали као људска бића.

- Занимљив пример је 

богиња лепоте, Афродита 

која је приказивана као 

„пунија“ жена. Међутим, 

данашња људска 

очекивања не би ову 

богињу сматрала лепом 

због непоштовања 

стандарда лепоте тела!



*Данашњи стандарди лепоте тела*

- Код жена је данас битно 

да су грађене као „пешчани 

сат“, тј. да имају узак 

струк, раван стомак (лепим 

се сматра и ако се виде 

ребра), широке кукове, 

велике облине (задњица, 

груди), мршаве руке и ноге, 

пуне усне, мала стопала, 

ситна рамена...
- Код мушкараца је битно да 

су пре свега високи, затим да 

су перфектно грађени, тј. 

затегнути, да имају плочице, 

јаке руке и ноге, широка 

рамена...



- На овим сликама имамо 

два различита примера 

кампање на тему лепоте 

тела. Какве поруке носе 

ове две кампање? Која је 

боља и зашто?



ДИСКРИМИНАЦИЈА

*Дискриминација је свако неоправдано прављење разлике или неједнако 

поступање на основу расе, боје коже, етничког порекла, језика, 

вероисповести, пола, сексуалне оријентације, родног идентитета, 

здравственог стања, старосног доба.... ИЗГЛЕДА!



- Дискриминација се може десити свуда око нас: у школи, превозу, на 

улици, послу. Може се десити свакоме: комшији, колеги на послу, дугару 

из клупе. Вршилац дискриминације такође може бити свако: доктор, 

учитељица у школи, пролазник, студент.



*ДИСКРИМИНАЦИЈА НА ОСНОВУ ФИЗИЧКОГ ИЗГЛЕДА*

- На тему важности физичког изгледа спроведена су бројна социолошка 

истраживања. Све у свему о феномену физичког изгледа се у том 

смислу говори и као о расизму 21. века.

- Данас атрактиван физички изглед нема залеђину, већ се сам по себи 

вреднује као квалитет.

- У појединим друштвима истраживања су показала да је овај тип 

дискриминације чешћи од, рецимо, етничке и расне дискриминације.



ПОСЛЕДИЦЕ

* Данас, како друштво, тако и медији имају превелики утицај на тему 

лепоте тела и стандарда истог.

* Мушкарци, жене, а поготово 

младе девојке, данас се сусрећу са 

проблемима као што су килажа, 

висина, облик тела, изглед коже, 

косе, ноктију итд.

* Превисоки и преоштри 

стандарди лепоте тела 

данас доводе до многих 

поремећаја, како 

физичких, тако и 

психичких!



• Друштво и медији, уместо што шире 

дискриминацију, требали би да подстичу 

толеранцију!

• Стандарди лепоте тела не би требали да буду 

превисоки и преоштри, као што је то данас случај, 

већ би требали да се врате некадашњи стандарди, 

када облик тела није био битан!

• Данас се треба нормализовати вишак или мањак 

килограма, висина и облик људског тела.

• Последње и најбитније, потребно је вратити значај 

изреци „У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЗДРАВ ДУХ!“



Сви превише бринемо о томе 

како изгледамо, да јако често 

заборављамо како се осећамо! 

Оно што је битно јесте да изглед 

није мерило наше лепоте и да је 

једино битно како се ми осећамо 

у нашем телу!



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


