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ПОРАКИ ВО МЕДИУМИТЕ  - презентација  

https://spark.adobe.com/page/g8H8B6FBT9UKB/  

 

Пораки во медиумите  

Кои се притисоците идеален изглед?  

Линк до видео: https://www.youtube.com/watch?v=DWIvxsV4hSQ  

Идеален изглед (Начинот на кој што нашата култура ни кажува дека е иделен начин на 

изглед во одреден момент во времето) и  

Притисоци да се постигне идеалниот изглед (Притисокот кој го чувствуваме за да 

изгледаме идеално, да бидеме убави, гламурозни и привлечни) 

Кои се притисоците идеален изглед?  

● Гледајќи ги сите слики, кои разлики можете да ги забележите помеѓу нив? 

● Доколку сите тие слики претставуваат идеален изглед, зошто мислите дека не 

изгледаат исто? Дали мислите дека и денес се соочуваме со притисок да 

изгледаме на одреден начин?  

  

Од каде доаѓа овој притисок?  

● Од каде мислите дека доаѓаат овие притисоци за да изгледаме убаво и 

привлечно?  

● Каде можеме да ги слушнеме овие пораки за тоа како треба да изгледаме?  

 

Што подразбираме под медиуми?  

● Кои различни видови на медиуми можете да ги наброите? 

● Од тие примери кои од нив се направени од професионалци? 

● Кој вид на медиуми ти и твоите пријатели ги создавате?  

  

Што подразбираме под медиуми?  

Професионални медиуми (слики, пораки и филмови направени од компании или 

бизниси, а кои се пренесуваат низ канали како што се ТВ програми, списанија, реклами, 

филмови, музички видеа)  

Лични медиуми (слики, пораки и филмови направени од тебе и твоите пријатели, 

вклучувајќи ги оние на социјалните мрежи)  
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Професионални медиуми: Како може да се манипулираат сликите?  

● Што мислите дека значи зборот „манипулација“? 

● Како сликите на луѓето во медиумите се манипулирани или изменети? 

  

Линк до видео: https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U 

Професионални медиуми: Како може да се манипулираат сликите?  

Задача 1: Картички 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? 

2. Набројте ги сите одлуки кои се донеле во врска со сликата пред да започне фото 

сесијата.  

3. Набројте ги сите одлуки кои се донеле во врска со сликата после завршувањето 

на фото сесијата. 

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? 

5. Зошто мислите дека нереалните слики кои ги видовте во видеото се нефер и 

лажни? 

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? 

Професионални медиуми: Како може да се манипулираат сликите?  

Пред 

● Договор за фото сесија  

● Избор на фотограф 

● Избор на модел 

● Маникир и педикир 

● Стајлинг на коса (фарбање, миење, фенерирање)  

● Шминка 

● Избор на професионално осветлување  

Фото сесија 

Потоа 

● Преглед на сите слики, избор на една 

● Бришење на недостатоци 

● Корекција на коса за да изгледа побогато 

● Изедначување на тенот 

● Издолжување на вратот 

● Намалување на ширината на лицето 

● Зголемување на очите 

● Подиѓање на веѓите 
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● Зголемување на усните 

● Избелување на забите     

Професионални медиуми: Зошто професионалните медиуми често се креираат на овој 

начин?   

Маркетинг: Тој е наменет да ги поттикнува луѓето да се споредуваат со луѓето кои се во 

рекламите. Рекламите често имплицираат дека со купување на тој производ или услуга, 

луѓето можат да се приближат до идеалниот изглед или до животниот стил којшто го 

проморираат, иако ова често е нереално и нефер доколку се земе фактот колку често се 

случува манипулација со сликите.   

Професионални медиуми: Кои проблеми ова може да предизвика?   

● Кога некој на ваша возраст ќе ги види овие манипулирани слики, како истите 

прават тој/таа да се чувствува? 

● Зошто некои луѓе би се чувствувале лошо од ова?   

Професионални медиуми: Што можеме да направиме околу ова?   

Задача 2:   

● Што би можеле да направите за да покажете дека не се согласувате со начинот 

на кој професионалните медиуми ставаат акцент на нереалниот “идеален“ начин 

на изглед? Како би одговориле на професионалните медиуми?  

Лични и социјални медиуми: Со кои проблеми се соочуваме кога се споредуваме со 

тие околу нас? 

Линк до видео: https://www.youtube.com/watch?v=q2CfEc-mf9c 

● Што ова видео покажува за начинот на кој што се споредуваме со тие околу нас? 

● Што мислите е влијанието кога се го споредуваме нашиот изглед на овој начин?  

 

Лични и социјални медиуми: Како медиумите кои се создадени од вас и вашите 

врсници можат да бидат манипулирани?  

● На кој начин вие, вашите пријатели или младите луѓе генерално, ги манипулираат 

сликите кои се споделуваат на личните или социјалните медиуми? 

● Дали мислите дека сликите кои вие и вашите пријатели ги гледаат или 

споделуваат на личните и социјалните медиуми го претставуваат „реалниот 

живот“?  

Лични и социјални медиуми: Кои проблеми ова може да предизвика?  

● Кога некој како вас ги гледа овие слики на личните и социјалните медиум, како 

тој/таа се чувствува? 

● Како можат овие слики да предизвикаат тој/таа да мисли или да чувствува за 

својот личен изглед? 
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● Зошто споредувањето на сопствениот изглед со овие слики може да направи 

тој/таа да се чувствува лошо?    

Лични и социјални медиуми: Што можеме да направиме околу ова?  

Задача 3  

Што научивме денес?  

● Притисокот да изгледаме на одреден начин доаѓа од светот околу нас 

● Не е фер да се споредуваме себе си со сликите во медиумите 

● Важно е да се запамети дека сликите на луѓето кои ги гледаме во сите видови на 

медиуми не се секогаш реални  
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