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Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα εθπαηδεπηηθνύο 
Σηεξεόηππα θαη πξνθαηαιήςεηο 

Τη είλαη ην ζηεξεόηππν; 

Οη άλζξσπνη νξίδνληαη ζπρλά κε βάζε ηελ έληαμή ηνπο ζε νκάδεο, αλάινγα κε ηνλ πνιηηηζκφ ηνπο, ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, ηελ πξνέιεπζή ηνπο ή εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην ρξψκα ηνπ 

δέξκαηνο, ην χςνο ηνπο, ην ρηέληζκα ή ηνλ ηξφπν ληπζίκαηνο. 

πρλά απηφο ν θαζνξηζκφο ησλ νκάδσλ ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο πνπ απνδίδνληαη ζηα 

άηνκν, κε απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο λα ζπλδένληαη κε νξηζκέλεο νκάδεο. Αλ απηέο νη εηθφλεο 

γίλνληαη ππεξβνιηθέο ζε βαζκφ πνπ λα κελ αληαπνθξίλνληαη πιένλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηηο νλνκάδνπκε 

ζηεξεφηππα. 

ηεξεφηππα κπνξνχκε λα βξνχκε θαη ζε βηβιία (αθφκα θαη ζρνιηθά εγρεηξίδηα), θφκηθο, δηαθεκίζεηο ή 

ηαηλίεο. ίγνπξα φινη έρνπκε ζπλαληήζεη ηέηνηα ζηεξεφηππα. θεθηείηε, γηα παξάδεηγκα, ηελ εηθφλα 

γπλαηθψλ απφ ηελ Αθξηθή θνξψληαο θνχζηεο απφ θχιια θνίληθα, κε παρηά ρείιε θαη κηθξά νζηά 

θνιιεκέλα ζηηο κχηεο ηνπο. 

Από ην ζηεξεόηππν ζηελ πξνθαηάιεςε 

Αλ έλα άηνκν ή κηα νκάδα θξίλεηαη κφλν κε βάζε ηα ζρεηηθά ζηεξεφηππα, ηφηε κηιάκε γηα πξνθαηάιεςε. 

Γηακνξθψλεηαη κηα άπνςε γηα έλα άηνκν ή κηα νκάδα ρσξίο λα ην γλσξίδνπκε πξαγκαηηθά. Σέηνηεο 

απφςεηο ή ηδέεο ζπρλά δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ελψ κπνξεί επίζεο λα είλαη 

δπζκελείο ή ερζξηθέο. 

“Θεηηθά” ζηεξεόηππα 

κσο, ππάξρνπλ επίζεο θαη ηα ζεηηθά ζηεξεφηππα. Γηα παξάδεηγκα, αλ θάπνηνο ππνζηεξίδεη φηη νη καχξνη 

είλαη γξήγνξνη δξνκείο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη απηφ είλαη έλα ζεηηθφ ζηεξεφηππν. “Σφηε, ηη θαθφ ππάξρεη 

ζ‟ απηφ;” ζα ζθεθηείηε. ε απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη ιαλζαζκέλε γελίθεπζε. Απιά ζθεθηείηε: Δίλαη 

πξάγκαηη αιήζεηα φηη φινη νη καχξνη άλζξσπνη είλαη γξήγνξνη δξνκείο; 

Γηα πνην πξάγκα είλαη θαιά ηα ζηεξεόηππα; 

Οη πξνθαηαιήςεηο θαίλεηαη λα θάλνπλ ηνλ θφζκν απινχζηεξν. Αλ νη άλζξσπνη ζπλαληνχλ άιινπο 

αλζξψπνπο πνπ κνηάδνπλ παξάμελνη, δεκηνπξγείηαη κηα αίζζεζε αλεζπρίαο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη 

πξνθαηαιήςεηο επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα απνθξχςνπλ ηελ αλεζπρία ηνπο – κπνξψ λα ππνθξηζψ 

φηη γλσξίδσ ηα πάληα γηα ηνλ/νπο άιιν/νπο θαη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα θάλσ εξσηήζεηο. Αιιά ην 

απνηέιεζκα είλαη, εμαξρήο, φηη είλαη αδχλαηε ε νπζηαζηηθή επαθή θαη ε πξαγκαηηθή θαηαλφεζε. 

Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ησλ πξνθαηαιήςεσλ; 

Οη πξνθαηαιήςεηο είλαη επηζεηηθέο. Αξρηθά, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άδηθε αληηκεηψπηζε. Οη πξνθαηαιήςεηο 

ζηεξνχλ απφ ηνπο αλζξψπνπο ηελ επθαηξία λα δείμνπλ πνηνη είλαη θαη ηη κπνξνχλ λα πεηχρνπλ. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο εξγνδφηεο κπνξεί λα κελ δψζεη ζε έλαλ ηνχξθν ππνςήθην κηα δνπιεηά γηαηί έρεη 

αθνχζεη φηη “απηνί“ πάλε πάληα ζηελ δνπιεηά αξγνπνξεκέλνη. Μεξηθνί άλζξσπνη κπνξεί λα 

πξνζθνιιεζνχλ ζε πξνθαηαιήςεηο θαη ιατθηζηηθέο ηδέεο αλ θαη δελ γλσξίδνπλ θάπνηνλ πνπ ηηο 

επηβεβαηψλεη. 

Τη κπνξνύκε λα θάλνπκε θαηά ησλ πξνθαηαιήςεσλ; 

Οη πξνθαηαιήςεηο είλαη πνιχ αλζεθηηθέο. Αιιά ε ειπίδα δε ράλεηαη: θαλείο δελ γελληέηαη κε 

πξνθαηαιήςεηο. Μαζαίλνληαη θαη απνκαζαίλνληαη. Πξηλ θξίλεηε θάπνηνλ, δεηείζηε ηνπ λα εμεγήζεη γηαηί 

έθαλε απηφ γηα ην νπνίν θξίλεηαη. Να ζπκάζηε φηη ζίγνπξα δελ ζα ζέιαηε λα θξηζείηε ρσξίο λα ζαο 

αθνχζνπλ. 


