
 

www.in-eduproject.eu 
   
 

1 

 
 

6. Стереотипи и реч на омразата 
 
 

 
  

Първата част разглежда знанието за стереотипите и добавената стойност на Медийната 
и информационна грамотност (МИГ). 
 

Втората част е Медийна информационна лаборатория (MИЛАБ). Тя се занимава с 

практически подход към преподаването на стереотипи и реч на омразата.  
 
Няколко понятия (вижте терминологичния речник) 

 Стереотипи 
 Реч на омразата 

 
 
Схема 
ЧАСТ 1      Изграждане на знания 

1. Стереотипите преди дигиталния свят  
2. Стереотипите и речта на омразата в дигиталния свят  
3. Характеристики  
4. Възможности и рискове 
5. Цели, компетенции и добавена стойност на МИГ 
6. Оценка 
7. Обучителни материали  

 
ЧАСТ 2     МИЛАБ 

 Етап 1 - дейности 

 Етап 2 - дейности 

 Етап 3 - дейности 
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 ЧАСТ 1  (4 x 45 минутни сесии) 
1. Въведение    (25 мин.) 
Разгледайте Мона Лиза … през времето  
Създаването на какви стереотипи предизвиква тя? Красота? Мода?  
 

   
Източник:    Mona Lisa through the years | MONA LISA | Funny memes ... 
pinterest.com/pin/401313016780630030 

 
Разделете се на малки групи и си измислете някакви „накърняващи коментари“.  
Обсъдете ги в час, като изберете ученик за „докладчик“, за да отбележите основните 
точки на дискусия. 
Опрадвани ли са? Дали технологията е направила стереотипизирането по-лесно? А 
тормозът и речта на омразата? Как могат да бъдат избегнати или да им се 
противодейства?  
 

Съвет за учителя: 

Стереотипите често са във връзка с културата, така че можете да изберете други примери от вашия местен 
контекст. 

Опитайте да направите няколко групи, които се занимават с различни стереотипи, включително пол, раса, 
социални представителства, с които биха били запознати. 

Мем банките са пълни със стереотипни изображения (вижте мема на жабата Пепе) 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pepe_the_Frog) 

 
  
  

Сесия 1: 45 мин. 
 

https://www.pinterest.com/pin/401313016780630030/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pepe_the_Frog
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2. Стереотипите във връзка с дигиталния свят  (20мин.) 

 Какво е новото по отношение на стереотипите?  
Като основен културен феномен социалните медии усилват стереотипите и създават ехо-
камери по темите за жените, малцинствата, мигрантите ... 
Анонимността и желанието за придобиване на онлайн репутацията и онлайн признание 
(харесвания, коментари, кликвания ...) може да предизвика стереотипни преувеличавания. 
Социалните медии могат да насърчават речта на омразата и да я разпространяват 
широко. Договорът за споделяне на социални медии може да засили стереотипите: 
споделяне на изображения, създаване на емоционални визуализации, предизвикване на 
коментари, с цел повлияване на мнението ... 
Проследяването на онлайн стереотипи също може да покаже кой има интерес да ги 
засили. Стереотипизирането може да бъде сигнализирано и може да бъде извадено на 
показ чрез създаване на контра - разкази. 
 
Помолете учениците да намерят примери за онлайн стереотипи, които са забелязали 
в любимата си социална мрежа или видео игра.  
 

Съвет за учителя: 

Ехо-камера е термин, който описва ситуация онлайн, при която хората са изложели мнения само от един тип или 

мнения, които са подобни на техните собствени, защото остават в една конкретна общност. Може да има ехо-
камери за антимигрантски политики, антифеминистки твърдения, ... (и обратно, някои са про-мигрантски, 
профеминистки). 

 
 
 
 
 
3. Характеристики на стереотипите. (25 мин.) 

 Дискусия: Характеристики на стереотипите според вас: 
 Представяне на властовите отношения и техните пристрастия между различни 

обществени групи (млади срещу стари; жени срещу мъже; граждани срещу 
мигранти ...)  

 Насърчаване на груповото сближаване, подчертавайки стойността на 
принадлежността към групата за разлика от тези извън групата (ние срещу тях) 

 Цели: подсилване на поведението и ценностите на включване / изключване   
 Рискове: изключване, реч на омразата; липса на уважение; изключване и 

отлъчване от обществото;  
 Недостатъчно представяне на групи или правенето им на невидими в очите на 

обществеността (малцинства ...)  
 Създаване или засилване на неравенства между групите в дадено общество 

(властови отношения)  
 

 
 
 

 силата на медиите и информацията за представяне на стереотипи, за тяхното 
възпроизвеждане и широко разпространение; противно на това, медиите могат да 
помогнат в борбата със стереотипизирането и да помогнат за разрешаване на 
конфликти.  

 нужда от етика при общуване, за да не нараняват други и съответно да не бъдат 
наранявани   

 

Сесия 2: 45 мин. 
 

Резюме 
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 Формати и примери за стереотипи, предавани чрез изображение, текст, звук (20 

мин.) 
o Видеоигри (ние срещу тях, ултрамъжественост, ултраженственост)  
o Видеоклипове (ултрамъжественост, ултраженственост, насилствени ситуации ...) 
o Микро-блогове (ефектът на кратките изречения върху преувеличаването на 

стереотипите) 
o Видеоклипове онлайн (инфлуенсърите и засилването на „ефекта на Лолита“ за 

момичета, продаващи козметични продукти, т.е. млади непълнолетни 
свръхсексуални момичета, обръщащи се към своите връстници, но наблюдавани 
от по-възрастни хора) 

o Instagram, Snapchat визуални истории (и тяхното разчитане на стереотипите) 
o Форум за дискусии (посрамване и коментиране на външния вид, поведението, 

етническата принадлежност на хората ...) 
 

Съвет за учителя: 

Накарайте учениците да дадат конкретни примери за стереотипи за всеки изброен формат и 
може би ще намерят някои други, които не са посочени тук, за да разширят упражнението и 
да стимулират критичното си мислене.  
 
 
4. Възможности и рискове на стереотипите?  

 Дискусия (15 мин.) 
Как вие използвате стереотипите?  
Какъв е вашия най-добър/ най-лош опит с тях?  
 

Съвет за учителя: 

Попитайте учениците за аватарите, които използват в своите видеоигри. Как ги конструират? Какви аксесоари 
избират? Аватарите и техните аксесоари са със силно подчертани полови характеристики, често наблягащи на 
сила, сексуалност и т.н.  прекалено много 

Допълнително, ако нямат аватар, накарайте ги да си направят и да сравнят резултатите от своя избор. Отидете 
на сайт за създаване на аватари и вижте как те се занимават с избора на черти като коса, очи, цвят на кожата.…  
https://avatarmaker.com/  

 
NB: Изследванията показват, че персонализирани аватари в неигрови светове (където потребителите 
са склонни да избират свободно) предпочитат по-светлите цветове на кожата пред по-тъмните цветове 
на кожата (Lisa Nakamura. Cybertypes: Race, Ethnicity, and Identity on the Internet. Routledge, 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Възможности и рискове (15 мин.) 

Сесия 3: 45 мин. 
 

https://avatarmaker.com/
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•"В групата" 
срещу "извън 
групата" (ние 
срещу тях)

•Онлайн 
репутация

•Отношения

•Ценности

Понятия

•Принадлежност

•Позитивно 
изображение

•Споделяне

•Достойнство/ 
респект

Възможности
•Отчуждаване на 
другите

•Негативно 
изображение

•Изключване

•Омраза/ 
Намразване

Рискове

АНАЛИЗИРАЙ

•Типове стереотипи

•Целеви групи

•Мотиви

•Рискове

ТЪЛКУВАЙ

•Автори

•Линкове

•Мрежи

РЕАГИРАЙ

•Сигнализирайте

•Изграждайте контра-
разкази, за да 
разгадаете 
стереотипите

АТР 

 

Изграждане на умения за критично мислене у учениците: АТР 
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5. Фокус върху КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ и КОМПЕТЕНЦИИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО/ РЕШАВАНЕ НА НА 

КОНФЛИКТИ (7C)  (15 мин)  
 
Разрешаването на конфликти е 
свързано със сътрудничеството, тъй 
като насърчава здравословното 
взаимодействие с други хора в онлайн 
общностите, чрез уикита, блогове, игри 
и социални медии. Тo включва ценности 
и нагласи, свързани с активното 
сътрудничество и принос, както и 
инструментите за създаване на контра-
разкази като дигитални разкази и онлайн 
опровержения  
вижте въведението и терминологичния 
речник 

 
 Разделение на МИГ категории / индикатори:  КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ и КОМПЕТЕНЦИИ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО/ РЕШАВАНЕ НА НА КОНФЛИКТИ 
 

Учениците трябва да могат да: 
  

 
 

 Добавена стойност на МИГ към човешките права:  

 Достойнство  

 Свобода на изказване  

 Участие  
 
 
 
 
6. Оценка и обратна връзка (45 мин.) 
Есе: От Мона Лиза до Лара Крофт: Дали наистина жените са изминали дълъг път? 
 

разпознават стереотипите в масмедиите и социалните медии

разбират начина, по който масмедиите и социалните медии създават баланс на 
силите между "в групите" (доминиращи) и извън групите (малцинство)

използват критично мислене, за да разпознават гледните точки на различните 
страни и техните поляризиращи тенденции

идентифицират източниците, които насърчават конфликта между страните

намират източници, които предоставят обективна информация за различни 
групи

разработват стратегии за предотвратяване на речта на омразата (разрушаване на 
стереотипите)

създават контра-разказ за разрешаване на конфликти

Сесия 4: 45 мин. 
 

The 7 C(ompetences) 

LEGACY Media DIGITAL MEDIA 

CONSUMPTION 

CROSS-CULTURAL 
COMMUNICATION 

COLLABORATION & 
CONFLICT(S) RESOLUTION 

CRITICAL THINKING 

CREATIVITY 

COMPREHENSION 0 CITIZENSHIP 

MIL 
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 7. Материали за подпомагане на обучението (вижте допълнителния раздел към 
Плановете на уроците)  

 Препратки към други материали и ресурси   

 Полезни връзки за педагогическа анимация 

 Терминологичен речник 

 Полезен софтуер за интегриране на МИГ в резултатите от обучението (онлайн 
ресурси по държави) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytB
cZsdU/edit?usp=sharing  

 
 
 
 
 
ЧАСТ II.  МИЛАБ (4 сесии x 45 мин., съгласно разпределения график за МИГ)  

 

Дейностите на МИЛАБ са разработени в съответствие с трите етапа (1 - начален, 2 - 
консолидиращ и 3 - задълбочаващ). Трите етапа са ориентировъчни: те могат да се 
следват, както е предложено по-долу или да се използват в „plug-in“ модулен подход, в 
зависимост от времето, определено за МИГ и/или желаното ниво на резултата. 
 
Те включват няколко педагогически дейности, като: семинари, ролеви игри, писмени 
упражнения и игри. Те изследват различни медийни формати като блогове, видеоклипове 
и уеб статии с цел изграждане на умения за критично мислене на учениците (AТР). 
 
ПРОУЧВАНЕ НА  КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО/ 
РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ  

ПРИНОС КЪМ СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ ЧРЕЗ ТУИТ, ПУБЛИКАЦИЯ, ВИЗУАЛНА 

ИСТОРИЯ  

ЕТАП 1 (15-16):  
РАЗБИРАНЕ НА СТЕРЕОТИПИТЕ  

 
 АНАЛИЗ НА ВИЗУАЛНАТА ГРАМОТНОСТ (45 мин.):  

В малки групи разгледайте различни популярни видео игри (Lara Croft, World of Warcraft ...) 
Как се изобразяват жените? Как се изобразяват мъжете? Какво мислите за образа на 
„непознати“ или „извънземни“? 
 

 АНАЛИЗ НА ВИЗУАЛНАТА ГРАМОТНОСТ (продължение) (2 x 45 мин.) 
Заедно с целия клас вижте кое студио създава образите и историите на избраната видео 
игра. 
Погледнете противоречията, възникнали по този избор на продукция. 

 
Заедно напишете публикация за блог, който популяризира контра-разкази, които се борят 
със стереотипите. 
 

Съвет за учителя: 

Може да искате да въведете понятия като „мъжки поглед“ в Холивуд или местни кинематографски продукции, 
примамването на „екзотичния поглед“ и неговите визуални ефекти.. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing
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 ОЦЕНКА И ОБРАТНА ВРЪЗКА (45 мин.)  

Анализ на видео клип: Beyoncé and Jay-Z at the Louvre singing “Apes**t” 
Какво е тяхното послание? Как използват картината Мона Лиза? 
Каква е тяхната стратегия за разрешаване на конфликти по отношение на 
стереотипите? 
 
 
 
ЕТАП 2  (16-17):  
УСЪВЪРШЕНСТВНАЕ НА РЕЧТА НА ОМРАЗАТА  

 
 БАЛАНСИРАНЕ НА ДОСТОЙНСТВО И СВОБОДА НА СЛОВОТО (45 мин.) 

Анализ на лекцията: Представете Статия 1 (Достойнство) и Статия 19 (Свобода на словото) 
на Всеобщата декларация за правата на човека (1948 г.) 
Съвместими ли са? Може ли всичко да се каже за всеки?  
Какво казва законът във вашата страна? Какъв е законът, приложим към базираните в 
САЩ социални медии?  
 

Съвет за учителя: 

Обърнете внимание, че в САЩ социалните медии са защитени от първата поправка на Конституцията. Така че 
всеки вид изразяване (включително расизъм, реч на омразата ...) е позволен. Това може да се сблъска с 
европейските правни тълкувания, които санкционират речта на омразата ... 
 

 ПЕЧЕЛЕНЕ НА УВАЖЕНИЕ  (2 x 45 мин.) 
Търсене в Интернет: разгледайте историята и еволюцията на усмивките 
(смайлитата) и емотиконите. 
Как преминаха от няколко стереотипни западни фигури към много широк спектър от 
мултикултурни варианти? 
Кой започна спора? Какво мислите за направените промени? Ефективни ли са в своето 
послание за „разнообразие“? 

Съвет за учителя: 

Можете след това да ги помолите да намерят инструмент за създаване на персонализирани емотикони, за да 
разберат как дигиталните инструменти могат да бъдат ограничени и да спомогнат за възпроизвеждането на 
стереотипи.  

Инструмент за създаване на емотикони можете да намерите на: https://www.hongkiat.com/blog/create-custom-emoji-
tools/ 

 
 

 ОЦЕНКА И ОБРАТНА ВРЪЗКА (45 мин.)  

Погледнете и слушайте (цензурирани) видеоклипове на стендъп комедианти, които са 
склонни да използват реч на омразата.  
Достатъчно силна ли е тяхната „артистична“ свобода, за да компенсира вредите от 
„речта на омразата“?  
Цензурата ли е решението?  
 

Съвет за учителя: 

Ако показването на цензурирани изображения не е прието във вашата страна, можете да изберете материали, 
които предизвикват по-малко противоречия. Например официалния списък със санкции и глоби, издадени на 
канали и уебсайтове от органите за регулация на медиите във вашата страна, по повод това, че използват 
неподходящ език или изображения.  

 

https://www.hongkiat.com/blog/create-custom-emoji-tools/
https://www.hongkiat.com/blog/create-custom-emoji-tools/
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ЕТАП 3 (18-19):  
ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ  

 
 СЪЗДАВАНЕ НА КОНТРА-РАЗКАЗИ (45 мин.) 

Анализирайте следното твърдение: „Имаме 1 милион безработни. Имаме 1 милион мигранти. 
Ако изпратим мигрантите обратно в страните им, проблемът с безработицата ще бъде 
решен“.  
Какво мислите за използваната реторика? Как бихте подходили към разбиването на този 
мит?  
 

 СТРАТЕГИЯ ЗА ОПРОВЕРГАВАНЕ 45 мин.) 
 Изследване на статистически данни за безработицата, мигрантите 
 Проверка на данни за работни места на мигрантите и приобщаването на 

мигрантите 
 Писане на публикация за основни факти за мигрантите и работните места във 

вашата страна, с включена формулировка за опровергаване  
 

 ПУБЛИКУВАНЕ НА КОНТРА-РАЗКАЗ (45 мин.) 
 Проучване и сравняване на уебсайтове, които биха приели част от 

опровергателните аргументи относно мигрантите / безработицата 
 Избор на уебсайт и разглеждане на редакционната линия 
 Публикуване на историята  

 

Съвет за учителя: 

От помощ може да ви е тази формула за опровергаване: https://courses.lumenlearning.com/wm-
writingskillslab/chapter/formula-for-refutation-and-rebuttal/ 

 
 

 ОЦЕНКА И ОБРАТНА ВРЪЗКА (45 мин.)  

Вижте историята, която сте публикували поне една седмица по-късно.  
Има ли коментари, харесвания, ангажираност? Какво показва статистиката? Как могат 
да се тълкуват някои от реакциите (или липсата им)? Какъв тип отговори / опровержения 
могат да бъдат подготвени, ако има такива?  

 
 

 

https://courses.lumenlearning.com/wm-writingskillslab/chapter/formula-for-refutation-and-rebuttal/
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