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1) Olvasd el a következő szöveget! 

2) A szöveg alapján válaszolj a kérdésre! 

3) Húzzatok egyet a SZTEREOTÍPIAKÁRTYÁK közül! 

4) Írj le mindent, ami eszedbe jut a kártyán szereplő fogalomról! 

5) Beszéljétek meg, hogy kiben milyen sztereotípiák élnek az adott 

fogalommal kapcsolatban! 

6) Keressetek konkrét példákat az adott embercsoporttal kapcsolatban! (Pl. 

van egy barátod, aki kínai.) Mennyiben változtatja meg a sztereotípiákat 

a „gyakorlat”, a valós ismeret? 

7) Most húzzatok egy újabb kártyát, és tartsátok úgy magatok előtt, hogy 

csak ti nem látjátok, mi van rá írva. 

8) Kezdjetek járkálni a teremben, és köszönjetek egymásnak! Úgy viselkedj 

a másikkal, ahogy a kártyáján olvasható személlyel tennéd! 

9) Néhány perc után álljatok meg körben, és mondjátok el, hogy mit 

tapasztaltatok! Milyen érzés volt? Rájöttetek, hogy mi szerepelt a 

kártyátokon? 

 

A sztereotípiák 

 

Folyamatos információáradatban „fürdik” az agyunk. Ha csak egyhelyben is 

ülsz, gondolj arra, mennyi inger ér: hangok, színek, illatok „bombáznak” 

bennünket a nyugalom perceiben is. Nem beszélve a fejünkben cikázó 

gondolatokról. Ahhoz, hogy az agyunk könnyen és gyorsan fel tudja dolgozni 

az információkat, sémákra van szüksége. A séma jelentése: vázlat. Gyorsan 

 Mit, milyen sorrendben, hogyan? 
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papírra vetett, csak a lényeges vonásokat rögzítő ábrázolás. Az agyunkban 

levő sémák is ilyenek: csak a lényeges vonásokat „jegyzik meg”, aztán 

általánosítanak. Amikor ugyanis valami új dologgal találkozunk, az agyunk 

nem jegyzi meg az új esemény összes részletét, hanem kutatni kezd a 

korábban rögzített sémák között, azokkal hasonlítja össze. „Elpolcol”, 

általánosít. Ez a módszer nagyban felgyorsítja és hatékonyabbá teszi az 

információk feldolgozását, osztályozását.  

A sztereotípiák olyan sémák, amelyek személyekhez kötődnek. Azaz: 

embertípusokat rögzítenek. A sztereotípia nem azonos az előítélettel. Előítélet 

csak kialakulhat belőle, ha a sztereotípiát teljesen valósnak és hitelesnek 

fogadjuk el. Ha az egyénekre (az adott típus valós képviselőire) is rávetítjük 

egytől egyig ezeket a vonásokat (pl. minden focidrukker huligán). Az egyénre 

átvinni az általánosításban szerzett tapasztalatot azért veszélyes, mert 

pontatlan, torzítja a valóságot és félrevezető lehet. 
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 Feleletválasztó feladat 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 

   

  Jelöld a helyes választ! 

   

Sztereotípiák-e a következő állítások? Helyes 

A spanyolok nagyon szenvedélyes emberek. 

A feketék bőrében több a pigment (festékanyag), ezért 

sötétebb a színük. 

A rocksztároknak mindig van barátnőjük. 

A feketéknek nagyon jó a ritmusérzékük. 

Rocksztároknak a könnyűzenei világban csúcson álló, 

ismert zenészeket nevezzük. 


