
 
 

 

 

 

Reacții față de alte entități culturale  

(stereotipuri, prejudecăți) 

Activitatea 1: Spargerea gheții 

Trainerul se prezintă și spune câteva lucruri despre el/ea: numele, sexul, orașul din 

care provine, naționalitatea, dacă este sau nu din populația minoritar etnică. 

 

Discuție: Ce ați observat în prezentarea mea? 

De cele mai multe ori folosim etichete pentru a putea identifica lucrurile care ne 

înconjoară. Unele dintre etichete sunt permise și firești: băiat/ fată, bărbat/ femeie... 

alb/negru- cu referire la culori. Aceleași etichete capătă o conotație nepermisă în anumite 

contexte. Eticheta alb/negru poate duce la discriminare și rasism când este utilizată în 

anumite contexte. 

Stereotipurile și prejudecățile sunt etichete nepermise, nefirești, pe care le punem lumii 

din jurul nostru. 

 

Stereotipurile sunt o idee fixă despre cum este cineva sau ceva. 

 
 



 
 

 

Se prezintă filmul următor: 

https://www.youtube.com/watch?v=hLr2GNRnmXM&fbclid=IwAR3oe29rvYnYNm9Hb

hfnHRiXwHr3a2kUD4NYPyVoIWtS7ew54ysV1Z-1upc 

 

 Se discută despre tipurile de stereotipuri, despre natura acestora și puternica lor 

încărcătură emoțională.  

În continuare se dau exemplele de stereotipuri prezente la nivelul Europei.  
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Elevii pot oferi alte exemple de stereotipuri pe care le-au întâlnit în discuțiile adulților, 

în comunitatea lor sau în media. 

 

Prejudecățile sunt opinii nedrepte și greșite despre cineva sau ceva care nu este 

suficient cunoscut. Țin foarte mult de educația pe care am primit-o. 

 

Exemple:  

Dacă plâng, înseamnă că sunt slab sau Dacă sunt 

bun la matematică, înseamnă că sunt deștept. 

 

La fel ca stereotipurile, și prejudecățile se referă la 

diferențele de rasă, etnie, culoarea pielii, religie, gen sau 

înfățișare. 

 

Discuție: De ce cred ei că apar prejudecățile? 

- lipsa educației; 

- autoritatea excesivă a părinților/tutorilor; 

- devalorizarea minorităților; 

- teama de competiție; 

- nevoia de apartenență la un grup majoritar, cu 

autoritate... 



 
 

 

 
 

Iată câteva prejudecățile existente între popoarele europene: 

Rușii asociază România cu Republica Moldova. Francezii sunt „victime ale modei“, 

Italia este un „mare centru comercial“, iar Marea Britania înseamnă Abramovici (N.red. 

Roman Abramovici, al treilea cel mai bogat om din Rusia, și în top 50 mondial, potrivit datelor 

Forbes din 2010, patronul echipei de fotbal FC Chelsea). Rușii cred despre scoțieni că 

sunt…„bețivi“, iar finlandezii sunt „o adunătură de smiorcăiți“. Grecia este, potrivit rușilor, 

„sectorul imobiliar“, iar Turcia este „colonia de turiști“. 

La rândul lor, turcii consideră România ca fiind „pământul țiganilor“, bulgarii sunt 

„vecinii bipolari“. Rusoaicele sunt „puicuțe sexi“, în vreme ce doar Finlanda are blonde 

autentice. Norvegia este „Arabia Saudită Arctică“, Ungaria nu înseamnă decât gulaș, sârbii 

sunt teroriști, croații – criminali, iar Bosnia și Herțegovina este „încă a turcilor“. Scoțienii sunt 

bețivi, iar Moldova este…„lumea a treia“. 

Polonezii au și ei prejudecățile lor. Potrivit acestora, francezii sunt lași, britanicii sunt 

„trădători fără niciun Dumnezeu“. Olanda înseamnă jucării, Scoția are doar cartofi, 

Germania este „bătăușul vestic“, iar Rusia…ați ghicit, „bătăușul estic“. Sârbii sunt nebuni, 

ungurii sunt cool, iar cehii- bețivi. Bulgaria este…„plaja bunicii“. 

Spaniolii nu se lasă nici ei mai prejos. Pentru ei, românii sunt cei care „schimbă 

scutece“, bulgarii, cei care „curăță toalete“, iar moldovenii sunt „instalatori“. Grecia are „ulei 

de măsline prost“, Turcia este „Marocul de Est“, iar maghiarii sunt huni. Jumătatea de sud 

a Italiei este „Catalonia orientală“, iar Portugalia este „paravanul de vânt“. 

Așteptările ne sunt înșelate și de Vatican care îi cataloghează pe români ca fiind 

„ortodocși latini“. Nimic rău în asta, dacă ne gândim că nemții sunt „băieții blonzi frumoși“,  

Rusia este „cel mai mare dușman“, iar în Franța sunt „atei promiscui“. Bulgarii sunt „asasini“, 

maghiarii- „țigani catolici“, iar moldovenii sunt „ciudați“. Finlanda este țara în care „Iisus nu 



 
 

 

a mers niciodată“, Islanda este „Iadul“, iar Polonia… „Imperiul Roman de Nord“. Norvegienii 

sunt „păgâni cu bărbi albe“. 

 

Stereotipul este ideea fixă pe care o avem despre 

ceva sau despre cineva, iar prejudecata exprimă modul 

de a ne comporta sub influența stereotipului.  

Exemplu:  

 Femeile nu sunt buni conducători auto.  

(stereotip)  

 Nu mă urc într-o mașină condusă de o femeie.  

 (prejudecată) 

 

În final se lucrează Fișa de lucru din manual pe care se poate descărca urmărind  

link-ul https://www.hailascoala.ro/pdf/materialeB/b4/Fisalucru1-B4(IO-5).pdf și se poate 

urmări filmul: https://www.youtube.com/watch?v=-ZboX4qXJH0. 
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