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ПОРАКИ ВО МЕДИУМИТЕ - работилницата 

* Предвидено времетраење на работилницата - 40 минути 

  

ЦЕЛИ НА РАБОТИЛНИЦАТА 

● Да се истражи концептот за идеален изглед (Од каде доаѓа? Каков притисок 

истиот врши врз нас?); 

● Да научат да станат вешти, критички настроени коририсници на медиумите преку 

истражување на начинот на кој што изгледот се претставува во медиумите и како 

сликите во професионалните медиуми (пр. реклами) и социјалните медиуми (пр. 

Инстаграм) се манипулирани и често драстично променети за да се доближат до 

идеалниот изглед.   

 

ИСХОДИ НА РАБОТИЛНИЦАТА 

● Учениците ќе го разберат концептот за идеален изглед и од каде доаѓа 

притисокот да се изгледа идеално; 

● Учениците ќе станат медиумски писмени преку истражување како сликите и 

пораките, од рекламите до филмската иднустрија и социјалните мрежи, најчесто 

се манипулација на вистината; 

● Учениците ќе развијат стратегии да се спротиставаат на пристисоците да се 

постигне идеалниот изглед, да не се споредуваат себе си со нив, да се 

спротистават и да изградат самодоверба за сопствениот изглед.   

ВОВЕД 

Учениците гледаат кратка анимација која прикажува различни машки и женски идеални 

изгледи низ историјата. Видеото е достапно на слениот линк: 

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

Прашање: Што мислите е прикажано во кратката анимација? (можни одговори: 

Прикажани се идеалните изгледи во различни периоди во историјата)  

Објаснете ги термините: 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) 

Прашања: 

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

(можни одговори: Разликите помеѓу различните слики, пр. тесен струк наспрема 

заоблено тело, формални облеки наспрема неформални кошули и тетоважи)  

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

не изгледаат исто? (можни одговори: Идеалниот изглед е навистина различен 
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и постојано се менува низ времето, низ различните земји и култири. Тој никогаш 

не е ист)  

● Дали мислите дека и денес се соочуваме со притисок да изгледаме на одреден 

начин? (можни одговори: Да, и денеска се соочуваме со вакви притисоци)  

Диксусија со целата група, се повикуваат доброволци да одговрат. Повикајте неколку 

одговори:  

● 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? 

(можни одговори:  општеството, медиумите, фамилијата, пријателите, врсниците)  

Прашања: 

● Кои различни видови на медиуми можете да ги наброите? (можни одговори: 

Било кои примери на медиуми како на пример филм, ТВ програми, реклами, 

одредени социјални мрежи, списанија и сл.)  

● Од тие примери кои од нив се направени од професионалци? (можни одговори: 

ТВ програми, филм, музички видеа, реклами, компјутерски игри) 

● Кој вид на медиуми ти и твоите пријатели ги создавате? (можни одговори: 

слики, видеа, коментари, селфи слики, текстови, најчесто на социјални мрежи) 

Објаснете ги термините: 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) и Лични медиуми (слики, пораки и 

филмови направени од тебе и твоите пријатели, вклучувајќи ги оние на социјалните 

мрежи) 

Објаснете дека ќе се обидеме да истражиме како сликите и пораките во 

професионалните медиуми можат да бидат извор на притисок да се постигне идеалниот 

изглед.  

Прашања:  

● Што мислите дека значи зборот „манипулација“? (можни одговори: Да се 

едитира или промени нешто, како на пример изгледот на личноста во медиумите) 

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

одговори: На пример, фотошоп, избор на светло, шминка, избор на најдобра 

слика од стотици кои се направени за време на фото сесија) 

*Задача 1 (за работа во групи) 

Дел 2: Професионални медиуми  

Објаснете дека сега ќе разгледаме како сликите во професионалните медиуми најчесто 

се манипулирани, и ќе видиме кои пораки се пренесуваат со помош на овие слики. 

Објаснете за марткетинг: Тој е наменет да ги поттикнува луѓето да се споредуваат со 
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луѓето кои се во рекламите. Рекламите често имплицираат дека со купување на тој 

производ или услуга, луѓето можат да се приближат до иделаниот 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  

Прашања: 

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

прават тој/таа да се чувствува? (можни одговори: Ова може да ги направи 

луѓето да се чувствуваат тажно, недостојно, несигурно или дека не се доволно 

добри) 

● Зошто некои луѓе би се чувствувале лошо од ова? (можни одговори: Тешко е да 

не се споредува нашиот изглед со сликите кои ги гледаме во медиумите. Ова 

може да направи да се чувствуваме лошо бидејќи не можеме да го достигнеме 

овој идеален изглед. Кога ќе дознаеме дека сликите се манипулирани, исто така 

можеме да направи да се чувствуваме лошо – се чувствуваме измамено и 

сфаќаме дека за она што тежнееме е неостварливо)  

*Задача 2:  (за работа во групи)  

Дел 3: Лични и социјални медиуми 

Објаснете дека накратко ќе разгледаме како луѓето не само што се споредуваат со 

сликите во професионалните медиуми. Всушност, луѓето често прават споредба 

базирана врз изгледот на луѓето во секојдневниот живот. Видеото е достапно на 

следниот линк: https://www.youtube.com/watch?v=q2CfEc-mf9c 

Откако ќе го гледате видеото поставете ги прашањата:  

● 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? 

Можни одговори: Ова може да направи да се чувствуваме лошо, тоа е бесцелен процес 

бидејќи никој не се чувствува среќно – секој сака нешто што го нема. 

Објаснете дека личните и социјалните медиуми можат да бидат извор на притисок, 

поттикнувајќи не да се споредуваме со оние околу нас. 

Прашањата:  

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

манипулираат сликите кои се споделуваат на личните или социјалните 

медиуми? (можни одговори: аголот на селфи фотографиите, употреба на филтри, 

позирање на одреден начин, селектирање и споделување на најдобрите слики, 

избирање на слики во кои фокусот е на изгледот)  

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

споделуваат на личните и социјалните медиуми го претставуваат „реалниот 
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живот“? (можни одговори: Овие слики не секогаш се реални – тие исто така 

можат да бидат „дотерани“. Тие исто така не мора да го преставуваат реалниот 

живот бидејќи се внимателно избрани и покажуваат само еден сегмент од 

животот на луѓето) 

Иницирајте дискусија во мали групи. Поставете ги прашањата и дајте неколку минути за 

да групите поразговаат меѓусебе пред да ги споделат своите идеи со одделението.  

Прашањата:  

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

тој/таа се чувствува? (можни одговори: Исто како и случајот со 

професионалните медиуми може да не направи да се чувствуваме тажно или 

недостојно) 

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

својот личен изглед? (можни одговори: Тие можат да се чувствуваат лошо или да 

почнат да размислаат како тие изгледаат различно од она што гледаат бидејќи се 

споредуваат себе си со тие слики)  

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

тој/таа да се чувствува лошо? (можни одговори: Тие споредуваат како 

изгледаат во нивните секојдневни животи со слики кои не се реални, и да мислат 

дека не се доволно добри. Исто така, можат да почнат да мислат дека изгледот е 

поважен од она што се или треба да бидат) 

*Задача 3 (за работа во групи)  

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА за работилницата  

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

 

ЗАДАЧИ  

Задача 1 

Поделете ги учениците во 6 групи и заедно гледајте го видеото 

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

Додека го гледаат видеото, поделете ги Картичките за дискусија за секоја група, 

завртени надолу на клупите.  

Откако ќе завршите со гледање на видеото, дајте им инструкции на учениците да 

ги свртат картичките и да ги прочитаат прашањата кои им се поделени. Пуштете 

го одново видеото и откако ќе заврши кажете им дека треба да ги дискутираат 

прашањата кои се наоѓаат на Картичките за дискусија.   
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Прашања на 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? 

● Можен одговор: Изнедадување дека толку многу се променило и колку 

различно изгледа моделот на почетокот на видеото наспрема сликата на 

билбордот. 

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

фото сесијата. 

● Можен одговор: На пример, фотографот е избран, моделот е внимателно 

избран, направена е фризура, шминка и употребено е професионално 

осветлување. 

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

завршувањето на фото сесијата. 

● Можен одговор: Само една слика е избрана, недостатоците и флеките се 

отстранети, изменет е тенот, вратот е издолжен, косата е направена да 

изгледа побогато, веќите се кренати, очите се направени поголеми и забите 

се избелени. 

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? 

● Можен одговор: Чувства на изненаденост или вознемиреност од фактот дека 

се измамени и излажани. 

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

лажни? 

● Можен одговор: На луѓето не им е прикажана вистината за тоа како сликите 

изгледале пред промените, што може да ги наведе луѓето да веруваат дека 

сликата во медиумите е вистинска.  

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? 

● Можен одговор: „Просечните“ луѓе  не се модели и немаат шминкери или 

физерски стајлисти или професионални фото едитори за да ги направат да 

изгледаат совршено, што всушност доведува да се споредуваат работите на 

различни нивоа, а тоа воопшто не е фер. 

Употребете го слајдот (Пред/Потоа) за да ги сумирате поентите кои учениците ги 

дискутираа и споделете некои кои можеби не ги споменале. Поставете го следното 

прашање на целата група:  

Прашање: Што би му рекле на пријателот за да го убедите дека не треба да се 

споредува себе си со манипулираните слики во медиумите? (можни одговори: Сликите 

во медиумите не се реални; тие внимателно се креирани и изменети; не е фер да се 

споредуваме со слики кои се манизменетиипулирани; оди на интернет и провери колку 

едитирање се прави во медиумите; види ги „реалните луѓе“ за да видиш колку сме 

различни и поттикни да се прославува она што не прави различни)  

Задача 2 
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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?  

Инструкции: Работа во парови. Одредете кој ќе биде Личност А и Личност В. 

Прочитајте ги сценаријата и извежбајте како да одговорите кога ќе видите слика 

во професионалните медиуми.  

Сценарио 1: Го читаш списанието на твојот пријател/ка... 

Сценарио 2: Гледаш пополарна телевизиска програма... 

Сценарио 3: Поминуваш покрај реклама поставена на автобуска станица... 

Сценарио 4: Го гледаш најновото музичко видео на телефонот на твојот пријател... 

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. 

Повикајте ги паровите да ги споделат своите идеи за секое сценарио. 

Задача 3 

Поделете го одделението во помали групи. Секоја група ги запишува своите идеи.  

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

личните и социјалните медиуми? (напишете ги вашите идеи)  

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....  

● Ова може да им помогне на луѓето да се чувствуваат подобро за начинот 

на кој што изгледаат бидејќи...  

Групите ги споделуваат своите идеи со одделението.  

Можни идеи:  

● Обидете се да споделите слики од различни аспекти од вашиот живот, едни на 

кои изгледате најдобро, други на кои се забавувате, додека сте на најинтересните 

места, или артистички фотографии, како на пример слика на твојата сенка; 

сликајте спонтани фотографии отколку секогаш да позирате во најдобра поза; 

постирајте коментари во кои ќе давате комплименти на пријателите за работи 
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кои се на фотографијата отколку само на нивниот изглед; одговорете на било 

какви негативни или коментари со кои се зафркаваат со поддршка за пријателите 

● Учениците можат да објаснат дека ова може да направи луѓето да се чувствуваат 

подобро бидејќи останатите нема да се фокусираат само на изгледот; луѓето 

помалку ќе се грижат за зафкавање доколку знаат дека нивните пријатели 

разбираат дека не мора сите слики да се перфектни и дека ќе ги поддржат онлајн 

со коментари за поддршка; луѓето нема да се споредуваат со слики врз база само 

на изгледот; луѓето ќе бидат повеќе релаксирани за тоа како изгледаат бидејќи 

не мора да се споредуваат со нералистични идоли.    

 

АНАЛИЗА 

Повикајте доброволци накратко да сумираат што денес научиле за време на 

работилницата. 

• Што научивме денес на работилницата? 

Прочитајте ги клучните работи од слајдот и сумирајте ги заклучоците кои можеби 

ги пропуштиле.  

 

 


