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ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 
 

 

Στο προηγούμενο μάθημα αναφερθήκαμε στις κοινωνικές ταυτότητες. Είδαμε 

ότι  μερικές φορές συμβαίνει διάφορες κοινωνικές ομάδες να δημιουργούν 

στερεότυπα και προκαταλήψεις για  άλλες κοινωνικές ομάδες από τις οποίες 

διαφέρουν.  

Στερεότυπα: Είναι πολύ απλές και γενικές εικόνες και ιδέες που έχουμε στο 

μυαλό μας για να μπορούμε να κατανοούμε τον κόσμο και τους άλλους 

ανθρώπους γύρω μας. Μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές ιδέες. Συχνά οι 

ιδέες αυτές είναι αυθαίρετες. Δεν πηγάζουν, δηλαδή, από μια πραγματική και 

ουσιαστική γνώση των ανθρώπων στους οποίους τις αποδίδουμε. Είναι ιδέες 

που έχουν δημιουργηθεί από υπερβολές και από διαστρεβλώσεις της 

πραγματικότητας. Αντίθετα, η πραγματικότητα είναι πολύ περίπλοκη. Οι 

παράγοντες που δημιουργούν μια πραγματικότητα είναι πολλοί.  

Προκαταλήψεις: Αρνητικές γνώμες, αρνητικές κρίσεις, στάσεις και εκφράσεις 

για μέλη κοινωνικών ομάδων στις οποίες το άτομο δεν ανήκει και με τις οποίες 

δεν έχει επαφές ώστε να υπάρχει εξοικείωση. Οι γνώμες αυτές βασίζονται και 

έχουν ως περιεχόμενο τα στερεότυπα.  

Οι πιο συνηθισμένες μορφές προκαταλήψεων αφορούν στο φύλο (άνδρες – 

γυναίκες), στη φυλή (άνθρωποι από διαφορετικές φυλές), στη θρησκεία 

(άνθρωποι από διαφορετικές θρησκείες), στην ηλικία (νέοι – ηλικιωμένοι) και 

άλλα.  

Οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα συχνά δημιουργούν προβλήματα στην 

επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Επίσης, 

δίνουν το πρόσχημα σε ρατσιστικές συμπεριφορές.  
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 

1η Άσκηση:  

Στις παρακάτω προτάσεις επίλεξε τη σωστή απάντηση κάνοντας ένα κύκλο 

γύρω από το γράμμα της σωστής απάντησης.  

 
Τα στερεότυπα είναι: 

Α. Απλές και γενικές ιδέες συχνά αυθαίρετες. 

Β. Είναι ιδέες που αντιστοιχούν στην πραγματικότητα 

 

Οι προκαταλήψεις είναι:  

Α. Αρνητικές γνώμες και στάσεις για κάποιες κοινωνικές ομάδες 

Β.  Θετικές γνώμες και στάσεις για κάποιες κοινωνικές ομάδες 

 

2η Άσκηση: 

Μπορείς να σκεφτείς και να γράψεις παρακάτω μερικά στερεότυπα 
προκαταλήψεις που συναντούμε συχνά; 
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