
MESAJE MEDIA - sarcini 

 

 

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

 

Biletel de discutii 2 
Enumerați toate deciziile luate cu privire la 
imagine ÎNAINTE ca  fotografiile sa fie facute. 
 

 

Biletel de discutii 3 
Enumerați toate deciziile luate cu privire la 
imagine DUPĂ ce fotografiile au fost facute. 

 

Biletel de discuții 4 
Gândiți-vă cum s-a schimbat imaginea modelului 
din realitate. Cum te face să te simți observând 
aceste schimbări nerealiste? 
 

 

Biletel de discuții 5 
De ce crezi că imaginile nerealiste pe care le vezi 
în film sunt nedrepte și înșelătoare? 
 

 

Biletel de discuții 6 
De ce credeți că este nerealist sau nedrept să 
comparați felul în care voi sau prietenii dvs. priviți 
la imaginile modificate ale unor persoane pe care 
le vedeți în mass-media profesionala? 
 

 

 

 

 



 

Persoana A 
Imaginați-vă în scenariu, privind imaginea 
profesională. Împărtășește cu persoana B ceea ce 
îți imaginezi dorind să poți schimba la aspectul tău 
după ce ai văzut imaginea. 
 

Persoana B 
Răspunde persoanei  A. Explica-i de ce nu este 
posibil ca cineva  să semene cu oamenii pe care îi 
vedem în mass-media profesionala. Spune-i de ce 
nu este realist sau corect să te compari cu aceste 
imagini. 
 

Ipostaza 1 
Tu citesti revista prietenei tale... 

Ipostaza 1 
Tu citesti revista prietenei tale... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te simți blocat? 
Persoana A: Uau, privește-le; arată grozav! Mi-aș 
dori să am .... pentru că ... 
 

Te simți blocat? 
Persoana B: Nu este posibil să arăți ca ele, 
deoarece ... Gândiți-vă la filmele „Dove: 
Evolution” pe care le-ați vizionat. 
Nu ar trebui să ne deranjăm să ne comparăm 
pentru că ... Amintiți-vă de ce vrem să contestăm 
aceste imagini - cum ne fac să ne simțim? 
 

Persoana A 
Imagineaza-te în scenariu, privind imaginea 
profesională. Împărtășește cu persoana B ceea ce 
îți imaginezi dorind să poți schimba la aspectul tău 
după ce ai văzut imaginea. 
 

. 
 
Persoana B 
Răspunde-i persoanei  A. Explica-i de ce nu este 
posibil ca cineva să semene cu oamenii pe care îi 
vedem în mass-media profesionala. Spune-i de ce 
nu este realist sau corect să te compari cu aceste 
imagini. 
 

Ipostaza 2 
Vizionezi aceasta 
emisiune populara... 
 
 

 

Ipostaza 2 
Vizionezi aceasta 
emisiune populara... 
 
  

 
Te simți blocat? 

Te simți blocat? 
Persoana B: Nu este posibil să arăți ca ele, 



Persoana A: Uau, privește-le; arată grozav! Mi-aș 
dori să am .... pentru că ... 

deoarece ... Gândeste-te la filmele „Dove: 
Evolution” pe care le-ai vizionat. 
Nu ar trebui să ne deranjăm să ne comparăm 
pentru că ... Aminteste-ti de ce vrem să contestăm 
aceste imagini - cum ne fac să ne simțim? 
 

  
 
 
 
 
 

Persoana A 
Imagineaza-te în scenariu, privind imaginea 
profesională. Împărtășește cu persoana B ceea ce 
îți imaginezi dorind să poți schimba la aspectul tău 
după ce ai văzut imaginea. 
 

 
Persoana B 
Răspunde-i persoanei A. Explica-i de ce nu este 
posibil ca cineva să semene cu oamenii pe care îi 
vedem în mass-media profesionale. Spune-i de ce 
nu este realist sau corect să te compari cu aceste 
imagini. 
 

Ipostaza 3 
Treci pe langa o statie de autobuz 
si vezi o reclama... 
 
 
  

Ipostaza 3 
Treci pe langa o statie de autobuz 
si vezi o reclama... 
 

 

 
Te simți blocat? 
Persoana A: Uau, privește-le; arată grozav! Mi-aș 
dori să am .... pentru că ... 

 
Te simți blocat? 
Persoana B: Nu este posibil să arăți ca ele, 
deoarece ... Gândeste-te la filmele „Dove: 
Evolution” pe care le-ai vizionat. 
Nu ar trebui să ne deranjăm să ne comparăm 
pentru că ... Amintiți-vă de ce vrem să contestăm 
aceste imagini - cum ne fac să ne simțim? 
 

Persoana A 
Imagineaza-te în ipostaza, privind imaginea 
profesională. Împărtășește cu persoana B ceea ce 
îți imaginezi dorind să poți schimba la aspectul tău 
după ce ai văzut imaginea. 
 

 
Persoana B 
Răspunde persoanei  A. Explica-i de ce nu este 
posibil ca cineva  să semene cu oamenii pe care îi 
vedem în mass-media profesionala. Spune-i de ce 
nu este realist sau corect să te compari cu aceste 
imagini. 
 

Ipostaza 4 
Te uiti la cel mai recent videoclip pe telefonul 

Ipostaza 4 
Te uiti la cel mai recent videoclip pe telefonul 



prietenei tale... 
 

 

prietenei tale... 
 

 

 
Te simți blocat? 
Persoana A: Uau, privește-le; arată grozav! Mi-aș 
dori să am .... pentru că ... 

 
Te simți blocat? 
Persoana B: Nu este posibil să arăți ca ele, 
deoarece ... Gândeste-te la filmele „Dove: 
Evolution” pe care le-ai vizionat. 
Nu ar trebui să ne deranjăm să ne comparăm 
pentru că ... Amintiți-vă de ce vrem să contestăm 
aceste imagini - cum ne fac să ne simțim? 
 

 

 

 

 

 

Ce ai putea face pentru a rezista presiunilor legate de aspect în media sociala si personala? (Scrie-ți 
ideile) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gândeste-te la ce poți face diferit atunci când comentezi fotografiile prietenilor. Ai putea modifica tipul 
sau stilul fotografiilor pe care alegi să le încarci? 
 

Completați propozițiile de mai jos și spuneți-le celorlalți ce pot face pentru a reduce presiunea de a arăta 
într-un anumit fel 
 

 
Un lucru pe care oamenii îl pot face diferit atunci când creează sau partajează imagini, filme și mesaje 
este .. 
 
 
 
 
 
 
 

Te simți blocat? 
Folosiți ideile pe care le-ați discutat ca o clasă. Încercați să alegeți o acțiune simplă, ușor de realizat. 
 
 
 
 

Acest lucru îi va ajuta pe oameni să se simtă mai bine cu privire la felul în care arată, deoarece .. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Te simți blocat? Gândeste-te de ce unele tipuri de imagini, mesaje sau filme ne pot face să simțim 
presiune pentru arata intr-un anumit mod. Cum va ajuta acțiunea pe care o sugerați pentru a reduce 
presiunea? 
 
 

 


