
ПОРАКИ ВО МЕДИУМИТЕ  - задачи 

 

 

Картичка за дискусија 1 

Што е она што ви се виде 

зачудувачки, не реално или не ви се 

допадна од она што го видовте во 

видеото? 

 

Картичка за дискусија 2 

Набројте ги сите одлуки кои се 

донеле во врска со сликата пред да 

започне фото сесијата. 

 

Картичка за дискусија 3 

Набројте ги сите одлуки кои се 

донеле во врска со сликата после 

завршувањето на фото сесијата. 

 

Картичка за дискусија 4 

Размислете како сликата на 

моделот е изменета од она како таа 

изгледа во реалност. Како се 

чувствувате кога ќе ги видите овие 

нереални промени? 

 

Картичка за дискусија 5  

Зошто мислите дека нереалните 

слики кои ги видовте во видеото се 

нефер и лажни? 

 

Картичка за дискусија 6 

Зошто мислите дека е нереално или 

нефер да се споредувате вие и 

вашите пријатели со сликите на 

луѓето кои ги гледаме во 

професионалните медиуми? 

 



 

Личност A 
Замислете се себе си во оваа ситуација гледајќи ги 

професионалните слики. Сподели со Личноста В 

што би сакале да смените во својот изглед откако 

ќе ги видите сликите.  

Личност B 
Дајте одговор на Личноста А зошто не е возможно 

било кој да изгледа како луѓето кои ги гледаме во 

професионалните медиуми. Кажете и зошто не е 

реално или фер да се споредуваме себе си со тие 

слики.  

Сценарио 1 

Го читаш списанието 

на твојот 

пријател/ка... 

Сценарио 1 

Го читаш списанието 

на твојот 

пријател/ка... 

Немаш идеја? 
Личност A: Вау, погледни ги, изгледаат одлично! Би сакал 

да ја имам нивната ..... бидејќи .....  

Немаш идеја? 
Личност B: Не е возможно да изгледаш како нив 

бидејќи.... Потсети се на видеото ‘Dove: Evolution’ кои ги гледаше.  

Не треба да се трудиме да се споредуваме себе си со нив 

бидејќи.... Потсети се зошто сакаме да се спротиставиме на овие 

слики – како тие не прават да се чувствуваме? 

Личност A 
Замислете се себе си во оваа ситуација гледајќи ги 

професионалните слики. Сподели со Личноста В 

што би сакале да смените во својот изглед откако 

ќе ги видите сликите.  

Личност B 
Дајте одговор на Личноста А зошто не е возможно 

било кој да изгледа како луѓето кои ги гледаме во 

професионалните медиуми. Кажете и зошто не е 

реално или фер да се споредуваме себе си со тие 

слики.  

Сценарио 2 

Гледаш 

пополарна 

телевизиска 

програма... 

Сценарио 2 

Гледаш 

пополарна 

телевизиска 

програма... 

Немаш идеја? 
Личност A: Вау, погледни ги, изгледаат одлично! Би сакал 

да ја имам нивната ..... бидејќи .....  

Немаш идеја? 
Личност B: Не е возможно да изгледаш како нив 

бидејќи.... Потсети се на видеото ‘Dove: Evolution’ кои ги гледаше.  

Не треба да се трудиме да се споредуваме себе си со нив 

бидејќи.... Потсети се зошто сакаме да се спротиставиме на овие 

слики – како тие не прават да се чувствуваме? 

  
 

 

 

 



Личност A 
Замислете се себе си во оваа ситуација гледајќи ги 

професионалните слики. Сподели со Личноста В 

што би сакале да смените во својот изглед откако 

ќе ги видите сликите.  

Личност B 
Дајте одговор на Личноста А зошто не е возможно 

било кој да изгледа како луѓето кои ги гледаме во 

професионалните медиуми. Кажете и зошто не е 

реално или фер да се споредуваме себе си со тие 

слики.  

Сценарио  3 

Поминуваш покрај 

реклама поставена на 

автобуска станица... 

Сценарио  3 

Поминуваш покрај 

реклама поставена на 

автобуска станица...  

Немаш идеја? 
Личност A: Вау, погледни ги, изгледаат одлично! Би сакал 

да ја имам нивната ..... бидејќи .....  

Немаш идеја? 
Личност B: Не е возможно да изгледаш како нив 

бидејќи.... Потсети се на видеото ‘Dove: Evolution’ кои ги гледаше.  

Не треба да се трудиме да се споредуваме себе си со нив 

бидејќи.... Потсети се зошто сакаме да се спротиставиме на овие 

слики – како тие не прават да се чувствуваме? 

Личност A 
Замислете се себе си во оваа ситуација гледајќи ги 

професионалните слики. Сподели со Личноста В 

што би сакале да смените во својот изглед откако 

ќе ги видите сликите.  

Личност B 
Дајте одговор на Личноста А зошто не е возможно 

било кој да изгледа како луѓето кои ги гледаме во 

професионалните медиуми. Кажете и зошто не е 

реално или фер да се споредуваме себе си со тие 

слики.  

Сценарио  4 

Го гледаш 

најновото 

музичко видео 

на телефонот 

на твојот 

пријател... 

Сценарио  4 

Го гледаш 

најновото 

музичко видео 

на телефонот 

на твојот 

пријател...  

Немаш идеја? 
Личност A: Вау, погледни ги, изгледаат одлично! Би сакал 

да ја имам нивната ..... бидејќи .....  

Немаш идеја? 
Личност B: Не е возможно да изгледаш како нив 

бидејќи.... Потсети се на видеото ‘Dove: Evolution’ кои ги гледаше.  

Не треба да се трудиме да се споредуваме себе си со нив 

бидејќи.... Потсети се зошто сакаме да се спротиставиме на овие 

слики – како тие не прават да се чувствуваме? 

 

 

 

 



 

Како можеме да се спротиставиме на притисокот да се постигне идеалниот изглед 

во личните и социјалните медиуми? (напишете ги вашите идеи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немате идеја? 
Размислете што можете да промените кога коментирате на сликите на вашите пријатели. Дали можеби можете да ги 

смените видовите слики кои ги постирате?  

Довршете ја речениците и покажете како можеме да го намалиме притисокот 

за начинот на кој што треба да изгледаме.  

Едно нешто што луѓето можат да прават на друг начин кога креираат или споделуваат слики, 

видеа или пораки е....  

 

 

 

 

 

 

 

Немате идеја? 
Употребете ги идеите за кои дискутиравме за време на работилницата. Изберете едноставно дејство кое лесно може 

да се направи.  

Ова може да им помогне на луѓето да се чувствуваат подобро за начинот на кој што изгледаат 

бидејќи...  

 

 

 

 

 

 

Немате идеја? 
Размислете зошто некои видови на слики, пораки или видеа может да направат да чувствуваме притисок да 

изгледаме на одреден начин. Како начинот/дејството кое го предложувате ќе направи да се намали овој притисок:  

 


