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MESAJE MEDIA - atelier 

* Durata estimată a atelierului - 40 de minute 

 

OBIECTIVELE ATELIERULUI 

 explorează conceptul de idealuri de aspect. (De unde provin? Ce presiune ne pun?); 

 învățați să deveniți consumatori pricepuți și critici de media, investigând imaginea 

corpului și mass-media și modul în care imaginile persoanelor din mass-media 

profesionistă (de exemplu, publicitate) și social media (de ex. Instagram) sunt 

manipulate și adesea alterate drastic pentru a reflecta idealurile de aspect 

 

REZULTATE AȘTEPTATE 

 elevii vor înțelege conceptul de idealuri de aspect și de unde vine presiunea pentru 

realizarea lor; 

 S-urile vor construi educația mediatică, explorând modul în care imaginile și 

mesajele, de la publicitate la cinema și social media, sunt adesea manipulări ale 

adevărului; 

 S-urile vor dezvolta strategii pentru a rezista presiunilor de aspect, a evita să se 

compare, să conteste idealurile de aspect și să crească încrederea corpului 

  

INTRODUCERE 

Studenții urmăresc o animație, care arată diferite aspecte ideale pentru bărbați și femei de-a 

lungul timpului. Videoclipul este disponibil pe următorul link: 

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

 

Întrebare: Ce credeți că arată această animație? (răspunsuri posibile: arată oameni diferiți în 

momente diferite de-a lungul istoriei) 

Explicați termenii: idealuri de aspect (modul în care ne spune cultura noastră este 

modalitatea ideală de a privi un anumit moment în timp) și presiunea de apariție (presiunile 

pe care le simțim pentru a arăta ca un aspect ideal și pentru a avea un gust frumos, plin de 

farmec și atractiv) 

 

Mesaje media 

Care sunt presiunile legate de aspect? 

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

https://www.youtube.com/watch?v=DWIvxsV4hSQ
https://www.youtube.com/watch?v=DWIvxsV4hSQ
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Idealuri de aspect (modul în care ne spune cultura noastră este modul ideal de a privi un 

anumit moment în timp) și 

Presiunea aspectului (presiunile pe care le simțim pentru a avea un aspect ideal și pentru a fi 

frumosi, plini de farmec și atractivi) 

 

Care sunt presiunile legate de aspect? 

 Privind la toate imaginile, ce diferențe observați între ele? 

 Dacă toate aceste imagini reprezintă idealuri de aspect, de ce crezi că nu toate arată 

la fel? 

 Credeți că ne confruntam cu  presiuni pentru a arăta intr-un anumit mod astăzi? 

 

De unde provine această presiune? 

 De unde credeti că vin aceste presiuni pentru a arăta frumoase sau atractive? 

 Unde vedem sau auzim mesaje despre cum ar trebui să arătăm? 

 

Ce înțelegem prin mass-media? 

 La ce exemple diferite de media ne putem gândi? 

 Care dintre aceste exemple de media sunt realizate de profesioniști? 

 Ce tip de media creezi tu și prietenii tăi? 

 

Ce înțelegem prin mass-media? 

 

Media profesionista (imagini, mesaje și filme produse de companii sau campanii care sunt 

comunicate prin canale precum programe TV, reviste, publicitate, filme, videoclipuri 

muzicale) 

 

Media personala (imagini, mesaje și filme produse de dvs. și de prietenii dvs., inclusiv pe 

site-urile de socializare) 

 

Media profesionista: Cum pot fi manipulate imaginile? 

 Ce credeți că înseamnă cuvântul „manipulare”? 

 Cum sunt manipulate sau schimbate imaginile cu persoane din media? 
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Link către videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U  

 

Media profesionista: Cum pot fi manipulate imaginile? 

 

Sarcina 1 

Bilețele de discuții: 

 

1. Ce ți s-a părut surprinzător, ireal sau diferit de ceea ce ai văzut în film? 

2. Enumerați toate deciziile luate cu privire la imagine înainte de a fi luate fotografiile. 

3. Enumerați toate deciziile luate cu privire la imagine după ce au fost făcute 

fotografiile. 

4. Gândește-te cum s-a schimbat imaginea modelului din realitate. Cum te face să te 

simți observând aceste schimbări nerealiste? 

5. De ce credeți că imaginile nerealiste pe care le vedeți în film sunt nedrepte și 

înșelătoare? 

6. De ce credeți că este nerealist sau nedrept să comparați modul în care voi sau 

prietenii dvs. priviți cu imagini manipulate ale unor persoane pe care le vedeți în 

mass-media profesionale? 

 

Media profesioniste: Cum pot fi manipulate imaginile? 

Inainte : 

Puneti-va de acord asupra unei  sesiuni foto 

Alegeți fotograf 

Alegeți modelul 

Manichiura și pedichiura 

Coafarea părului (vopsire, spălare, uscare) 

Machiaj 

Alegeți lumini profesionale 

 

Fotografii făcute 

După 

 Examinați toate fotografiile, selectați una 

 Ștergeți petele/imperfectiunile 

https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U
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 Corectati părul și faceti-l să pară mai plin 

 Neteziti aspectul pielii 

 Alungiti gâtul 

 Reduceți lățimea feței 

 Măriți ochii 

 Ridicați sprâncenele 

 Mariti buzele 

 Albiti dinții 

 

Media profesionista: De ce se creează deseori media profesionistă în acest fel? 

 

Publicitatea: este conceputa pentru a încuraja oamenii să se compare cu persoanele pe care 

le prezintă. Reclamele implică adesea că, prin cumpărarea acelui produs sau serviciu, 

oamenii se pot apropia de aspectul ideal sau stilul de viață promovat, chiar dacă acest lucru 

este adesea ireal și nedrept, având în vedere manipularea frecventă a imaginilor. 

 

Media profesionista: Ce probleme poate provoca acest lucru? 

 Când cineva de vârsta ta vede aceste imagini manipulate, cum il/o face să se simtă 

despre ea insasi/el insusi? 

 De ce i-ar putea face pe unii să se simtă prost? 

 

Media profesionista: Ce probleme poate provoca acest lucru? 

 

Sarcina 2 

 Ce ai putea face pentru a arăta că nu ești de acord cu modul în care mass-media 

profesionistă subliniază un mod nerealist de „ideal” de a arăta? Cum ați răspunde 

mass-mediei profesionale? 

 

Media personala și socială: Ce probleme poate provoca comparația cu cei din jurul nostru? 

Link către videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=q2CfEc-mf9c  

 Ce ne arată acest film despre cum ne comparăm cu ceilalți? 

 Care crezi că este impactul comparării aspectului nostru în acest fel? 

 

Media personala și sociala: Cum pot fi manipulate media realizate de dvs. și de semenii dvs.? 

https://www.youtube.com/watch?v=q2CfEc-mf9c
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 Cum puteți voi, prietenii vostri, sau tinerii, în general, să manipulați sau să schimbați 

imaginile în rețelele personale și sociale? 

 Credeți că imaginile pe care le vedeți și le împărtășiți prietenilor dvs. pe media 

personală și socială reprezintă viața „reală”? 

 

Media personală și socială: Ce probleme pot provoca acest lucru? 

 

 Când cineva ca tine vede aceste imagini pe media personală și socială, cum le face să 

se simtă? 

 Cum le-ar putea determina aceste imagini să gândească sau să simtă despre propria 

lor înfățișare? 

 

De ce compararea aspectului lor cu aceste imagini le face să se simtă rău? 

 

Media personală și socială: Ce putem face în acest sens? 

 

Sarcina 3 

Ce am învățat astăzi? 

 

 Presiunea de a privi un anumit mod vine din lumea din jurul nostru 

 Este nedrept să ne comparăm cu mass-media 

 Este important să ne amintim că imaginile cu persoane pe care le vedem în toate 

tipurile de media nu sunt întotdeauna reale 

 

 


