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МЕДИЈСКЕ ПОРУКЕ - радионица 

* Процењено трајање радионице - 40 минута 

 

ЦИЉЕВИ РАДИОНИЦЕ 

 Истражити концепт идеала лепоте (Откуд долази? Како то утиче на нас?) 

 Научити како постати разуман, критичан медијски конзумент  истражујући 
телесни изглед и медије, истражујући  како  су слике људи у професионалним 
медијима (нпр. у рекламама) и друштвеним мрежама (нпр. инстаграму) некад 
драстично измењене како би одражавале идеале лепоте 

 

ИСХОДИ  

 Ученици разумеју концепт идеалног изгледа и откуд долази притисак да се 
достигне идеални изглед 

 Ученици развијају медијску писменост, истражујући како слике и поруке из 
реклама, филмова и друштвених медија често манипулишу истином 

 Ученици развијају  стратегије отпора према идеалном изгледу, избегавајући 
успоређивање с идеалним изгледом и градећи самопоуздање о властитом 
изгледу 

 

УВОД  

Ученици гледају анимирани филм, који показује различите идале лепоте мушкараца и 
жена током времена. Видео је доступан на следећем линку 
https://www.youtube.com/watch?v=DWIvxsV4hSQ 

Питање: Шта мислите да показује овај анимирани филм? (могући одоговори: Показује 
различите људе у различитим историјским раздобљима) 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

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

 
ЗАДАЦИ 

 
Задатак 1 

 
Разред поделити  на 4 групе. 

https://www.youtube.com/watch?v=DWIvxsV4hSQ
https://spark.adobe.com/page/bqV3Pr2HqifIk/
https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U
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Задатак се извршава након слајда 7 и гледања филма на линку:  
https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U 

Група 1 

Шта сматрате изненађујућим, нестварним или невероватним у ономе што сте видели у 
филму? 

 
Група 2 

 
Наведите све одлуке које су у вези с фотографијом донесене пре снимања фотографија. 
 
Група 3 

 
Наведите све одлуке које су донесене у вези с фотографијом након снимања 
фотографија. 
 
Група 4 

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

 
 
Задатак 2 

 
Задатак се извршава након слајда 14. 
 
Група 1 и 2 

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

 
Група 3 и 4 

 
Лични и друштвени медији: Шта можемо учинити како лични медији не би вршили 
притисак на наше схватање изгледа?  
 
 
АНАЛИЗА  
 
Нека се јаве добровољци, који желе укратко појаснити: 
Шта су данас научили?  
Водитељ на крају износи поруке које су ученици евентуално пропустили нагласити. 
 

 

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

