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Запознайте се с тримата другари на невежеството –

стереотипа, предразсъдъка и дискриминацията



Каква е разликата между стереотип, предрасъдък и 

дискриминация? Съществува ли такава?

Стереотипите произтичат от вярванията, характеристиките и общите

познания за дадена група, докато предразсъдъците възникват, когато ние

приписваме тези общи характеристики на всеки от членовете на тази група и се

отнася за негативните и оценки.

Ние правим изводи, които улесняват приемането или отхвърлянето на

конкретната група.
Формирането на групи и приписването на сходни характеристики

улеснява „познаването” и „разбирането”. Стереотипите целят да пестят енергия

и невинаги са негативни. Те са генерални и се позовават на общи

характеристики, които по никакъв начин не представляват пълна картина на

дадена група или индивид.

Предразсъдъците, от друга страна, са част от негативна нагласа. Точно

както казахме, че наличието на стереотипи е нормален и социален отговор,

предразсъдъците предполагат отрицателна оценка.



Стереотипи срещу предразсъдъци

Ограничаването на стереотипите и 

предразсъдъците е възможно, ако 

вместо да съдим, просто наблюдаваме.

Всичко започва със стереотип. 

Ние приписваме стереотипа на група и му придаваме 

отрицателна нагласа. 

Това създава предразсъдък спрямо тази група. 

Ако отидем още една крачка напред, вече можем да 

говорим за дискриминация. 

Дискриминацията включва както стереотипа, така и 

предразсъдъците.



Във всяко общество има определен 

наложен стереотип за ролята на 

половете. 

Как се очаква от нас да действаме, да 

говорим, да се обличаме, да се държим 

на базата на нашия пол.  

С течение на времето половите 

стереотипи са се променяли.

„Мъжете са по-силни от жените.“



Ето как е било в миналото:
«Розово за момичета, синьо за момчета.»

Днес розовото се свързва 

с всичко, което е 

деликатно, романтично и 

женствено.

В 25 ОУ “Д-р Петър Берон“ всяка година 

честваме  ДЕН НА РОЗОВАТА 

ФЛАНЕЛКА - това е нашият начин да сме 

съпричастни с отбелязването на 

международния Ден за борба с училищния 

тормоз. 

Момичета, момчета, преподаватели, 

родители – всички са красиви в розово.



Кой трябва да носи пола? 

Ако погледнете снимки на деца от 19-ти век, може 

да не успеете да разберете дали гледате момче или 

момиче. Това е така, защото от средата на 16-ти век 

до началото на 20-ти век малките момчета са 

носели рокли. Причините: по лесно ходене до 

тоалетна, особено когато били малки.

През 20-те години на 20-ти век вече окончателно 

имало полово разграничаване за носенето на поли. 

Днес жените намират панталоните за удобни и 

елеганти, а шонтладските поли са доста мъжествена 

традиция.



Когато мажоретните състави възникнали в средата на 

19-ти век, те са се състояли единствено от мъже. 

Айзенхауер, Рузвелт и Рейгън са били мажоретки. 

Когато обаче мъжете били изпратени да се бият в 

Първата световна война, жените бързо, бързо 

запълнили свободните места в мъжките мажоретни 

състави.

Мажоретките не са били жени

Днес пола не е изискване – ако 

обичаш спорта и умемеш да 

танцуваш, 

не е важно дали си момче или 

момиче.



Бирата е била произвеждана 

главно от жени 

През 13-ти век в Англия по-малко от 8% от 

мъжете са произвеждали бира. 

Пет века по-късно, отново в Англия, 

съществувал закон, който гласял, че всички 

пособия, нужни за приготвянето на бира са 

собственост на жената. 

Ролите се разменят през Средновековието, 

когато монасите започнали да произвеждат 

огромни количества бира, които давали на 

хората в нужда.



Днес се правят красиви татуировки с 

геометрични гръцки мотиви и 

архитектурни забележителности. 

Даже и госпожата по математика е 

татуирана, защото и учителите не са 

това, което бяха ☺

Татуировките

Истината е, че в миналото 

татуираните образи изобщо не са 

били желани, а още по-малко 

престижни. 

По съседните земи, използвали 

татуировки още през V в. пр. н. е. 

за санкциониране на роби, 

престъпници и военнопленници. 

Римляните въцприели тази 

традиция. 



● За съжаление често стереотипите за малцинствата 

стават причина за предрасъдъци и дискриминация 

насочени  към тях.

● Трябва да се научим да уважаваме традициите и 

вярванията, които не са нашите. Не трабва да 

отхвърляме хора, които възприемаме като 

различни. 

● Това може да прояви в широка гама от дейности –

от избягване, през езика на омразата до физическо 

насилие и дори убийство.

Стереотипите при половете са много – кой ще готви, кой ще гледа децата,   

могат ли да гласуват жените, кой може да ходи с дълга коса...

Не трябва да позволяваме да се превръщат в предрасъдъци!



Хората могат да бъдат 

дискриминирани заради тяхната 

възраст, увреждане, етническа 

принадлежност, произход, 

политически убеждения, раса, 

религия, джендър, сексуална 

ориентация, език, култура и по 

различни други признаци. 

Дискриминацията, която често е 

резултат на предразсъдъците на 

хората, прави хората безсилни, 

пречи им да бъдат активни 

граждани, ограничава ги да 

развиват уменията си и в редица 

ситуации спира достъпа им до 

работа, здравни услуги, 

образование или жилище.



Принципите за равенство и 

липса на дискриминация са 

заложени във Всеобщата 

декларация за правата на 

човека: 

„Всички хора се раждат 

свободни и еднакви по 

достойнство и права“.

Тази концепция за 

равенство по достойнство и 

човешки права е заложена в 

модерната демокрация, така 

че държавите са длъжни да 

защищават различните 

малцинства и уязвими 

групи от различно 

третиране.

.



Като модерни и съвременни млади 

хора ние не трябва да допускаме 

стереотипите около нас  да 

прерастнат в предрасъдъци и 

дискриминация!
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Everyone Is Different

Verse 1: We’re all different colors, 

we wear different clothes,

We speak differently from different 

zip codes.

We’re short, we’re tall, we’re fat, 

we’re thin,

We’re square pegs in round holes just 

trying to fit in

Щракнете за текст



Those little quirks that make us 

work are Heaven-sent,

So give a little thanks

That we’re all different.

Chorus: Everyone is different, 

it’s really no big thing,

It’s the differences between us 

that make life interesting.



Verse 2: We’re wise, we’re weird, 

we’re cool, we’re geeks,

We’re pieces of a puzzle – strangely 

unique.

But put us together and what 

do you see?

The world is our home, and 

we’re one big family.














