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МЕДИЈСКЕ ПОРУКЕ – презентација 

https://spark.adobe.com/page/bqV3Pr2HqifIk/  

 

МЕДИЈСКЕ ПОРУКЕ  (насловни слајд 1) 

Шта је притисак изгледа? (слајд 2) 

Адреса за видео:  

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

Идеалан изглед (Култура одређује идеални изглед у неком тренутку) 

Притисак изгледа (Притисци које осећамо кад се упоређујемо с идеалним изгледом) 

Што су притисци изгледа? ( слајд 3) 

 Гледајући све слике, које разлике примећујете између њих? 

 Ако све ове слике представљају идеалан изглед, зашто мислите да не изгледају 
све исто?  

 Мислите ли да се и данас суочавамо с притисцима да изгледамо на одређени 
начин? 

Откуд долази тај притисак? (слајд 4) 

• Шта мислите, одакле долазе ови притисци да изгледамо лепо или привлачно? 

• Где видимо или чујемо поруке о томе како би требало неко да изгледа? 

Штa су медији? (слајд 5) 

• Које различите примере медија можете набројити? 

• Који од ових примера медија стварају  професионалци? 

• Које медије ви стварате? 

Шта мислимо кад кажемо медиј? (слајд 6) 

Професионални медији (Садржаји које производе фабрике, а преносе се путем канала 
као што су ТВ програми, часописи, рекламе, филмови, музички видеозаписи) 

Лични медији (Садржаји које стварате ви и ваши пријатељи, укључујући оне на 
друштвеним мрежама) 

Професионални медији: Како се може манипулисати сликама? (слајд 7) 

https://spark.adobe.com/page/bqV3Pr2HqifIk/
https://www.youtube.com/watch?v=DWIvxsV4hSQ
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• Шта мислите, што значи реч "манипулација"? 

• Како се манипулише сликама људи у медијима? 

 

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

 
ЗАДАЦИ 

 
Задатак 1 

 
Група 1 

1. Шта сматрате изненађујућим, нестварним или неверојатним у оном што сте видели у 
филму? 

 
Група 2 

2. Наведите шта је све, по вашем мишљењу,  у вези са снимањем фотографије 
одлучено пре самог снимања?   
 
Група 3 

3. Наведите шта је све, по вашем мишљењу, учињено с фотографијом након снимања 
фотографије?  
 
Група 4 

4. Зашто мислите да су слике које видите у филму непоштене и погрешне? 

 
Професионални медији: Како се може манипулисати сликама? (слајд 9) 

 
Пре снимања 

 
 Одабир фотографа 

 Одабир модела 

 Маникир и педикир 

 Фризура (боја, прање, сушење) 

 Шминка 

 Одабир професионалног осветљења 
  
Након снимања 

 
 Прегледање снимака, бирање 

 Брисање неправилности 

 Исправљање косе да би изгледала пуније  
 Уједначавање тона коже  
 Продужавање врата  
 Смањивање ширине лица 

 Повећавање очију  

https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U
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 Подизање обрва  
 Испуњавање усана  
 Избељивање зуби 

 
Професионални медији: Зашто професионални медији често стварају на овај начин? 
(слајд10) 
 
Оглашавање: Осмишљено је тако да подстакне људе да се упоређују. Огласи намећу 
идеју да се куповином неког производа или услуге људи могу приближити идеалном 
изгледу или начину живота који се промовише. То је често нереално и непоштено с 
обзиром на честе манипулације сликама. 
 
Професионални медији: Које проблеме могу узроковати? (слајд 11) 

• Кад неко ваших година види ове изманипулисане слике, како се осећа? 

• Зашто би се неки људи могли осећати лоше? 

 
Лични медији и друштвене мреже: Које проблеме могу проузроковати?  (слајд  12) 

 
Адреса за видео: https://www.youtube.com/watch?v=q2CfEc-mf9c  
 

●  Шта нам показује овај филм о томе како се упоређујемо с другима? 
●  Како  по вашем мишљењу утиче упоређивање нашег изгледа  на овај начин? 

 
Лични медији и друштвене мреже: Како медији које сте израдили ви и ваши вршњаци 
могу манипулисати? (слајд 13) 

 
 

● Како ви, ваши пријатељи или млади људи уопште можете манипулисати или 
мењати слике на личним  и друштвеним медијима?  

● Мислите ли да слике које ви и ваши пријатељи видите и делите на личним и 
друштвеним медијима представљају 'стварни' живот? 

 
Лични медији и друштвене мреже: Које проблеме могу проузроковати? (слајд  14) 

● Кад неко попут вас види ове слике на личним медијима и друштвеним 
мрежама, како се осећа? 

● Како ове слике могу натерати на размишљање о властитом изгледу? 
● Зашто упоређивање њиховог изгледа с тим сликама чини да се осећају лоше? 

 
 

ЗАДАЦИ  
 
Задатак 2 
Задатак се извршава након слајда 14. 
 
Група 1 и 2 

 Шта бисте могли учинити да покажете да се не слажете с начином на који 
професионални медији наглашавају нереалан 'идеалан' изглед? Како бисте 
могли реаговати  на професионалне медије? 

https://www.youtube.com/watch?v=q2CfEc-mf9c
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Група 3 и 4 

● Лични медији и друштвене мреже: Шта можемо учинити како лични медији не 
би вршили притисак на наше схватање изгледа? 

 

 
 
Шта смо данас научили? (слајд 15) 

 

● Притисак да изгледамо на одређени начин долази из света око нас 
● Неправедно је упоређивати се с медијима  
● Важно је запамтити да слике људи које видимо у свим врстама медија нису увек 

стварне 
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