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Unit 8a. pg 104: Photoshop

§ 1 

an unrealistic portrayal of beauty = μια μη ρεαλιστική απεικόνιση της ομορφιάς

to edit a photo = το να επεξεργαστείς μία φωτογραφία

to digitally enhance a photo = το να βελτιώνεις ψηφιακά μια φωτογραφία

to digitally manipulate an image = το να επεξεργάζεσαι ψηφιακά μια φωτογραφία

to photoshop a picture = το να επεξεργάζεσαι μια εικόνα

to conform to what the media show = το να προσαρμόζεσαι στο τι παρουσιάζουν τα μίντια

to influence positively = το να επηρεάζεις θετικά

to influence negatively = το να επηρεάζεις αρνητικά

to influence someone’s psychology = το να επηρεάζει τη ψυχολογία (διάθεση) κάποιου

§ 2 

image editing software = πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας

collage = primitive photo editing = κολλάζ / πρωτόγονη επεξεργασία εικόνας

to stick a head on a body = το να κολλήσεις ένα κεφάλι πάνω σε ένα σώμα

ink and paintbrushes = μελάνι και πινέλα ζωγραφικής

with computers manipulation took off = με τους υπολογιστές η επεξεργασία απογειώνεται

recent developments = πρόσφατες εξελίξεις

to make an actor look thinner and taller = το να κάνεις έναν ηθοποιό να δείχνει 
                                                                                          λεπτότερος και ψηλότερος

§ 3 

to improve the looks of a person = το να βελτιώσεις την όψη ενός ανθρώπου

to bend the truth = το να παραποιείς την αλήθεια

to change the background = το να αλλάζεις το υπόβαθρο

is it acceptable to change the colour of the eyes? = είναι αποδεκτό να αλλάζεις το χρώμα των ματιών;

to make the skin look smoother = το να κάνεις το δέρμα να δείχνει απαλότερο 

slightly smoother = ελαφρά απαλότερο

it gets out of hand =φεύγει εκτός ελέγχου
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§ 4

it has an effect on you       = έχει επίπτωση πάνω σου

it can be harmless
    to change your hairstyle       = μπορεί να είναι αβλαβές να αλλάξεις το χτένισμά σου 

it can be serious
   to undergo plastic surgery       = μπορεί να είναι σοβαρό το να υποβληθείς σε πλαστική επέμβαση

permanent results = μόνιμα αποτελέσματα

health risks = κίνδυνοι για την υγεία

to have surgery to become better-looking = το να υποβληθείς σε επέμβαση 
                                                                          για να δείχνεις ομορφότερος

§ 5

celebrities rebel against photoshoping = οι δημοφιλείς εναντιώνονται στην επεξεργασία εικόνας 

to post your pictures on the internet = το να ανεβάζεις τις φωτογραφίες σου στο διαδίκτυο

to label a pictures = το να βάζει ταμπελάκι σε μια φωτογραφία

a fake idea of beauty = μια πλασματική ιδέα ομορφιάς

a fake idea of perfection = μια πλασματική ιδέα τελειότητας

to appreciate your genuine qualities = το να εκτιμάς τις αυθεντικές σου ιδιότητες

to copy a celebrity’s look = το να αντιγράφεις την εμφάνιση ενός διάσημου

to disapprove of photo manipulation = το να μην εγκρίνεις την επεξεργασία φωτογραφιών

8a Summary and Oral Presentation

WRITE a summary (~60 words)  of the text and prepare an oral presentation following questions 

below. Use as many of the collocations as possible!

a. How can you digitally enhance an image? Give examples.

b. How can photoshopping influence negatively young people?

c. Why do celebrities rebel against photoshopping?

Video Break 8a: Four (4) take part in a photoshop experiment
YT - Photoshopping Real Women Into Cover Models: https://www.youtube.com/watch?v=zRlpIkH3b5I
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Unit 8a pg 106 – Derivatives: Opposites

disobey mislead meaningless

disorganised misbehave endless

disapprove misinform worthless

disrespect misjudge hopeless

dissatisfied misspell restless

Unit 8a pg 106 – Easily confused words

true or false?                                                                = μη αληθινό, λανθασμένο, εσφαλμένο
false teeth
false idea

fake news                                                                       = απατηλό, έχει στόχο να σε εξαπατήσει
fake identity
fake Gucci bag

that’s an unreal story                                                      = μη πιστευτή

that’s a real Greek souvlaki, big and juicy                      = όπως πραγματικά πρέπει να είναι

that’s a realistic painting, just like a photograph          = ρεαλιστικό, πολύ κοντά στο πραγματικό

that’s a genuine Gucci bag                                            = αυθεντική, γνήσια
........

a beautiful woman                                                         = όμορφη (για γυναίκα)

a handsome man                                                           = όμορφος (για άνδρα)

a good-looking man/woman                                         = χαριτωμένος -η 
…….
I agree with you  (agree with smn)                              = συμφωνώ με

I accept your proposal (accept sth)                                = αποδέχομαι

I approve of the new plan (approve of sth)                  = εγκρίνω
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Unit 8a pg 107 – Word groups: Fashion

a fashion victim                                 = θύμα της μόδας

to improve your look                         = το να βελτιώνεις την εμφάνισή σου

she’s got good looks                            = δείχνει όμορφη

to improve your image                       = το να βελτιώνεις την εικόνα σου

to make a fashion statement              = το να ντύνεσαι με στυλ

casual clothes ≠ trendy clothes             = απλά / καθημερινά ≠ μοδάτα ρούχα

it’s into fashion                                      = είναι στη μόδα

it’s coming back into fashion                  = επιστρέφει στη μόδα

                                            

Oral Practice on pg 106

Derivatives: Opposites  dis-,    mis-,    -less

…...obey

…...lead

meaning…... …...behave

end…… …...organise

…...approve

…...inform

…...judge

hope…...

…...respect

rest……                                                   …...spell

…...satisfied

***

END of Unit 8a
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