
➢ Časoris (mednarodno nagrajeni spletni časopis za otroke)  

Spletni časopis Časoris, ki izhaja od leta 2015, je namenjen otrokom do 6. razreda osnovne 

šole, staršem ter, vzgojiteljem_icam ter učiteljem_icam. Spolni stereotipi so tema, ki je v 

spletnem časopisu pogosto naslovljena prek praktičnih primerov, vprašanj za razpravo z 

otroki, primerov učnih listov, kratkih ozaveščevalnih videov in drugih gradiv, kot so: Kaj so 

spolni stereotipi in kako o njih govoriti? Dostopno prek: https://casoris.si/sola-se-

predstavi/kaj-so-spolni-stereotipi-in-kako-o-njih-govoriti 

V Časorisu je objavljena tudi slikanica »Lučka in Tine«, avtorice Nine Jelen in avtorja Mihe 

Klenovška, ki govori o prijateljstvu med deklico in dečkom. Lučko zanima znanost, Tineta pa 

ples in v odraščanju se soočata s spolnimi stereotipi zaradi njunih zanimanj in dejavnosti. Ko 

odrasteta, Tine postane plesalec, Lučka pa znanstvenica na področju kemije. Glavno 

sporočilo otrokom je, da naj sledijo svojim željam in ciljem.  

Dostopno prek: https://casoris.si/wp-content/uploads/2018/04/lucka-in-tine.pdf 

 

➢ Ozaveščevalni video o spolnih stereotipih in poklicih »Redraw the Balance«  

66 otrok so povabili, da narišejo poklice gasilca, kirurga in pilota bojnega letala. 61 otrok je 

narisalo moške, le pet otrok pa ženske v teh poklicih. Nato so jih vprašali, ali bi želeli spoznati 

resnične različice svojih risb. V učilnico so v svojih uniformah prišle Tamzin Cuming, kirurginja 

iz Univerzitetne bolnišnice Homerton, Lucy Masoud, gasilka iz Londonske gasilske brigade, in 

Flt Lt Lauren, pilotka RAF. Video so posneli v šoli Whitstable Junior School v Kentu, sodelovali 

so otroci v starosti od 5 do 7 let. 

Dostopno prek: https://www.youtube.com/watch?v=qv8VZVP5csA 

 

➢ Evropski projekt STELLA – Ozaveščenost o spolnih stereotipih v izobraževanju  

Projekt, ki vključuje partnerje iz Slovenije in Srbije, naslavlja stereotipe in enakost spolov v 

šolah. Projekt, ki ga koordinira Ljudska univerza Celje, se osredotoča na spreminjanje spolnih 

norm z ozaveščanjem in senzibilizacijo pedagoškega osebja o spolnih stereotipih, njihovem 

prepoznavanju in preseganju. Na spletni strani https://project-stella.eu/ so dostopne različne 

metode za delo z otroki in mladimi v prvi, drugi in tretji triadi osnovne šole. Prav tako so na 

spletni strani dostopna gradiva za učitelje_ice in starše.  

 

➢ Priročnik Smernice za odpravljanje stereotipov ter krepitev enakosti moških in žensk  
 
Priročnik je nastal v okviru projekta Aktivni.Vsi, ki ga je izvajal Sektor za enake možnosti pri 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letih 2016 in 2017.  
Priročnik Smernice za odpravljanje stereotipov ter krepitev enakosti moških in žensk poudarja 

vlogo posameznikov in posameznic, institucij ter strokovnih delavk_cev na področju vzgoje, 

izobraževanja, zdravstva, sociale in lokalnih skupnosti pri preseganju spolnih stereotipov. 
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Osredotoča se na usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter aktivnega očetovstva. 

Nazorno opredeli spolne stereotipe, razgrinja vpliv spolnih stereotipov na posameznike in 

posameznice pri izobraževalnih in poklicnih izbirah ter ponuja smernice in predloge za 

odpravo stereotipov tako pri vsakdanji rabi jezika, vzgoji in izobraževanju otrok, starševanju, 

kot na ravni zaposlovanja, dostopa do storitev, itn.  

Dostopno prek: http://mddsz.arhiv-

spletisc.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/Aktiv

niVsiSmernice.pdf 
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