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TREŚCI NAUCZANIA 

 

S5-Autoprezentacja i kreowanie wizerunku. Zasady udanych wystąpień publicznych. 

 

Odniesienie dla efektów kształcenia dla przedmiotu: 

EK_W1: Charakteryzuje zjawiska zachodzące w procesie przekazywania i wymiany informacji, definiuje modele 

i style komunikacji interpersonalnej. 

EK_W5: Charakteryzuje pojęcie osobowości, wpływ na zdrowie oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

EK_U1: Kontroluje błędy i bariery w procesie komunikowania się oraz stosuje techniki aktywnego słuchania 

wobec pacjentki i jej rodziny. 

EK_U2: Efektywnie komunikuje się z innymi i doskonali umiejętności asertywności dzięki czemu potrafi wyrażać 

opinie i potrzeby. 

EK_K4: Potrafi krytycznie oceniać własne i cudze działania, a także doskonalić proponowane rozwiązania. 

EK_K5: Posiada świadomość konieczności ciągłego kształcenia się, uczenia się od innych poprzez współdziałanie 

w zespole interdyscyplinarnym. 

 

1. Wywieranie wrażenia 

Pierwsze wrażenie 

Z badań wynika, że opinię o rozmówcy wyrabiamy sobie w ciągu pierwszych 10-30 sekund 

spotkania. Ma ona znaczący wpływ na przebieg dalszego kontaktu. Pierwsze wrażenie może być 

pozytywne lub negatywne. 

 

Pozytywne pierwsze wrażenie – wywołuje tendencję do przypisywania bardziej pozytywnych niż 

jest to w rzeczywistości właściwości i cech danej osobie i sprawie; twojemu miejscu pracy; 

instytucji, którą reprezentujesz. 

 

Negatywne pierwsze wrażenie - zniechęca klienta/interesanta do osób oraz przebywania 

w danym miejscu. Efekt pierwszego wrażenie tworzony jest niemalże natychmiast, jest często 

nieświadomy, intuicyjny. Mimo to badania wskazują na jego trwałość! 

 

Efekt „halo” 

Mechanizm efektu „halo” polega na tym, że człowiek na podstawie pierwszego korzystnego 

wrażenia będzie budował pozytywną opinię o drugiej osobie, jak również w większym stopniu 

będzie jej przypisywał pożądane cechy (efekt anielski). Jeśli na przykład w pierwszym momencie 

interesant zwróci uwagę na twoją życzliwość, to fakt ten wpłynie na jego pozytywne przekonanie 

na temat całej twojej osoby. W związku z tym bardzo prawdopodobne jest, że uzna cię za osobę 
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kompetentną, uczciwą, kulturalną, mimo że nie miał jeszcze możliwości przekonania się o tym. 

l odwrotnie – jeśli pierwsze wrażenie, jakie wywrzesz na petencie, będzie niekorzystne, założy on 

z góry, że masz wiele innych negatywnych cech (efekt diabelski). 

 

Na pierwsze wrażenie w miejscu pracy wpływ mają: 

1. wystrój i organizacja wnętrza, 

2. wygląd osoby obsługującej pacjentkę (uroda, ubiór, higiena osobista, wyraz twarzy, uśmiech), 

3. postawa ciała (sposób siedzenia, fizyczne odchylenie od rozmówcy, 

niepewność/zdecydowanie, postawa otwarta/zamknięta), gesty, mimika personelu, 

4. sposób mówienia, ton głosu osoby obsługującej petenta, 

5. pierwsze wypowiedziane słowa, 

6. sposób przywitania petenta (uśmiech, otwarta postawa, miłe przywitanie, sposób podania 

dłoni). 

Pamiętaj, że zarówno pozytywne jak i negatywne emocje, jakie pacjentka odczuwa 

w stosunku do ciebie przenoszą się automatycznie na instytucję i jej postrzeganie! 

 

Co wpływa na wrażenie profesjonalizmu? 

1) Kompetencja – zakres posiadanej wiedzy i umiejętności oraz uzasadnionego przekonania 

o możliwości zrobienia czegoś. Profesjonalizm polega na rozwijaniu tych umiejętności, w których 

jesteś najlepszy. 

2) Wiarygodność – wyglądać i działać tak, by wzbudzać przekonanie, że potrafisz to robić; mówić 

tak, by przekonać, że jesteś specjalistą i możesz zrobić to, o czym mówisz; znać konwencje 

obowiązujące w twoim zawodzie i swobodnie się w nich poruszać. 

3) Opanowanie - dowodzi dojrzałości. Ulegając w pracy emocjom tracisz kontrolę nad sytuacją, 

a przez to tracisz kompetencje i wiarygodność. Reaguj na sytuacje, ale nie odreagowuj jej przy 

pacjencie. 

4) Pewność siebie - pochodzi z wewnątrz, ale ujawnia się na zewnątrz. Dbaj o symptomy 

fizyczne: prosta postawa, kontakt wzrokowy, swobodny oddech. Kształtuj symptomy psychiczne: 

pozytywne nastawienie, świadomość kompetencji, używanie pozytywnego języka. 

5) Stałość - sztuka budowania pozytywnego wizerunku polega na stałości zachowania. Dbaj 

o fizyczne oznaki pomagające zachować ci stałość, np. ubranie, rytm pracy, standardy zachowań, 

realizowane procedury, słownictwo, rodzaj żartów. 

Ćwiczenie 1: Mój herb. Każda z osób rysuje swój herb, który następnie prezentuje innym. Czas 

przewidziany na ćwiczenie: 10 min. + prezentacja. 
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Ćwiczenie 2: Pojęcie autoprezentacji – „wewnętrzne – zewnętrzne”. Przypisywanie cech, jakie 

kojarzą się z pojęciem autoprezentacji do dwóch kolumn zgodnie z podziałem na cechy 

wewnętrzne (charakter, postawa) oraz zewnętrzne (wygląd, ubiór). 

 

2. Autoprezentacja 

Autoprezentacja to sztuka manipulowania wrażeniem a więc proces kontrolowania sposobu, 

w jaki widzą nas inni. Jest sposobem, w jaki prezentujemy się otoczeniu, jest wyrazem naszych 

przekonań, niekoniecznie świadomych, wyrażeniem, kim jesteśmy. Dzięki pozytywnej 

autoprezentacji mamy szansę wywołać pozytywne pierwsze wrażenie oraz takie wrażenie 

utrzymać. Przywiązywanie pewnej wagi do własnego publicznego wizerunku wcale nie dowodzi 

braku poczucia bezpieczeństwa, próżności czy powierzchowności; przeciwnie, jest warunkiem 

sprawnych i udanych interakcji społecznych. Jest to zachowanie dojrzałe, dowodzące dobrego 

przystosowania się społecznego. 

 

Taktyki autoprezentacyjne 

Taktyki autoprezentacyjne możemy podzielić na taktyki atrybucyjne i taktyki repudiacyjne. 

Taktyki atrybucyjne zmierzają do zakomunikowania, ze posiadamy pewne cechy. Taktyki 

repudiacyjne zmierzają do zakomunikowania, że pewne cechy nas nie charakteryzują. 

Powszechnie stosowane taktyki autoprezentacyjne 

Opisywanie siebie 
Opisywanie siebie w taki sposób, aby wywrzeć na innych 

pożądane wrażenie. 

Wyrażanie postaw 

Wyrażanie postaw sugerujących, że dana jednostka ma 

takie, a nie inne postawy czy poglądy: 

- wprost: „Myślę, że...” 

- uśmiech i kiwanie głową lub pomruk dezaprobaty, 

wywracanie oczu itp. 

Publiczne atrybucje 
Wyjaśnianie własnego zachowania w sposób zgodny 

z określonym wizerunkiem społecznym. 

Pamięciowe manipulacje 

Rzeczywiste lub udawane zapamiętywanie lub zapominanie 

w celach autoprezentacyjnych. Mówimy: „Zapomniałem 

o tym zupełnie”, a nie: „Tak, pamiętałem o tym, ale 

wolałem o tym nie wspominać, ponieważ stawia mnie to 

w niekorzystnym świetle”. 
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Wyrażanie emocji 

Demonstrowanie emocji, w odróżnieniu od spontanicznego 

wyrażania wewnętrznych uczuć, może pełnić cele 

autoprezentacyjne. Chociaż niektóre przejawy emocji nie 

podlegają naszej woli, mamy sporą kontrolę nad tym, do 

jakiego stopnia ujawniamy innym swoje reakcje 

emocjonalne. Czasami ukrywamy własne uczucia, kiedy 

indziej wyolbrzymiamy je, a bywa, że odgrywamy coś, czego 

wcale nie przeżywamy. W każdym wypadku naszym celem 

jest przekazanie otoczeniu jakiejś informacji o nas, to znaczy 

zaprezentowanie się w określony sposób. Ukrywamy pewne 

uczucia: strach, lęk związany z prezentacją własnej osoby, 

gniew na prowadzącego rozmowę w sposób agresywny. 

Udajemy pewne uczucia: uśmiechamy się, żeby się 

spodobać, żeby zasugerować, że jesteśmy przyjaźnie 

nastawieni, tzw. „uprzejmy uśmiech”. 

Kontakty społeczne 
Publiczne manifestowanie związków z pewnymi osobami 

i odcinanie się od innych. 

Konformizm i uleganie 
Zachowanie się zgodnie ze społecznymi normami albo 

z preferencjami innych ludzi. 

Dekoracje, rekwizyty 

i oświetlenie 

Wykorzystanie elementów otoczenia w celach 

autoprezentacji. 

 

Ćwiczenie 3: Etyczna autoprezentacja. Praca w zespołach 4 osobowych. Zadaniem każdego 

zespołu jest wypisanie argumentów „za” i „przeciw” stosowaniu autoprezentacji oraz dyskusja 

na temat podany na karcie pracy. Następnie zespół dzieli się wnioskami z całą grupą. 

Czas przewidziany na ćwiczenie: 10 min. pracy grupowej + prezentacja. 

 

Minusy dbałości o własny wizerunek 

 Ludzie robią lepsze wrażenie na otoczeniu, gdy wyrażają emocje odpowiednie do sytuacji, niż 

gdy manifestują uczucia niestosowne. 

 Zbytnia troska o swój wizerunek może przysparzać trudności. Niektórym troska 

o autoprezentację utrudnia wykonywanie ważnych zadań, wywołuje niepokój i doprowadza 

do zachowań niebezpiecznych dla siebie i otoczenia. 
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3. Strategie autoprezentacji – najpopularniejsze wizerunki autoprezentacyjne 

Taksonomia Jonesa i Pittman (1982) 

Koncepcja Jonesa i Pittman zakłada, że celem podejmowania działań autoprezentacyjnych jest 

powiększanie lub obrona zdolności wywierania wpływu i sprawowania kontroli nad otoczeniem 

społecznym. 

Strategia Definicja/ opis Przykładowe zachowania 

Ingracjacja Osoba dąży do sprawienia 
wrażenia osoby miłej, 
atrakcyjnej, sympatycznej, 
„nagradzającej” dla partnera 

Komplementowanie wyglądu, 
sprawności społecznej, 
inteligencji i osiągnięć partnera, 
zgadzanie się z jego opiniami, 
poglądami, niewerbalne 
nagrody (uśmiech, kontakt 
wzrokowy, potakiwanie itp.). 

Autopromocja Dążenie do sprawienia 
wrażenia osoby sprawnej, 
kompetentnej, zdolnej do 
osiągania sukcesów. 

Otwarte mówienie o swoich 
osiągnięciach i uzdolnieniach, 
demonstrowanie sprawności 
i umiejętności w rzeczywistych 
działaniach, pewność siebie  
i optymizm w wypowiedziach 
o efektach przyszłych działań. 

Doskonałość moralna Dążenie do sprawienia 
wrażenia osoby doskonałej 
moralnie, zdolnej do 
poświęcenia się w imię 
wyższych wartości. 

Podkreślenie zasad moralnych 
jako regulatora własnych 
zachowań i motywów, 
demonstrowanie zgodności 
swoich czynów z zasadami 
moralnymi, podejmowanie 
działań narażających na 
dyskomfort w imię racji 
moralnych, prowokowanie 
„niemoralnych” do represji 
wobec własnej osoby, 
wywoływanie poczucia winy 
u obserwatorów. 

Zastraszanie Dążenie do sprawienia 
wrażenia osoby groźnej, 
niebezpiecznej, zdolnej do 
zadawania bólu czy sprawienia 
kłopotów partnerowi. 

Złośliwe krytykowanie błędów, 
publiczne ujawnianie słabości 
partnera, otwarte groźby 
z pozycji silniejszego („potrafię 
zaszkodzić”), grożenie 
„zerwaniem przedstawienia” 
z pozycji słabszego („zemdleję”, 
„narobię ci wstydu”). 

Autoprezentacja 
bezradnościowa 

Dążenie do sprawienia 
wrażenia osoby bezradnej, 
zależnej od pomocy innych, 
niezdolnej do sprawnego 
działania, celem jest uzyskanie 
pomocy lub „specjalnych praw” 
(np. preferencyjnych 
standardów oceniania – „jak na 
Iksińskiego: dobrze”). 

Demonstrowanie braku 
uzdolnień i sprawności w 
działaniu (zaniżanie osiągnięć), 
otwarte informowanie o 
własnej bezradności („tego się 
nigdy nie nauczę”). 

opr. M. Czernek-Malik na podst. taksonomia Jonesa i Pittman (1982) 
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Powyższe strategie nie są całkowicie rozłączne. Autoprezenterzy mogą równocześnie stosować więcej 

niż jedną strategię, jednakże pewne ich kombinacje wydają się bardziej prawdopodobne niż inne. 

 

Ćwiczenie 4: Style autoprezentacji. Przedstawianie scenek w parach. Ilość uczestników – 10 osób 

(5 par). Każda para losuje styl autoprezentacji, a następnie przedstawia krótką scenkę prezentującą 

wylosowany styl. 

 

Taksonomia zachowań autoprezentacyjnych Astrid Schutz 

dążenie do sprawienia „dobrego wrażenia” 
Autoprezentacje ofensywne 
(wybielanie siebie poprzez deprecjonowanie 
innych) 
- porównania w dół 
- oczernianie rywala 
- ironizowanie 
- krytykowanie 
- atakowanie i negowanie źródeł krytyki 
- narzucanie tematu dyskusji 
 
Autoprezentacje asertywne 
(ujawnianie swoich „mocnych stron”) 
- ingracjacja 
- autopromocja 
- wizerunek moralnej doskonałości 
- demonstrowanie „dobrej siły” 
- pławienie się w cudzej chwale i identyfikacja 
- „rozdymanie sukcesów” 
- maksymalizowanie własnej odpowiedzialności 
za sukcesy i zdarzenia wartościowane 
pozytywnie 
 

 

aktywność pasywność 
ryzyko ostrożność 
 
Autoprezentacje defensywne 
(aktywne zwalczanie/ przeciwdziałanie 
sprawieniu „złego wrażenia”) 
- zaprzeczanie (szkodliwości czynu, wielkości 
szkody itp.) 
- bagatelizowanie („to nie takie złe”) 
- dysocjacja i dystansowanie się od czynu („to nie 
ja”) 
- usprawiedliwianie czynu („miałem prawo”) 
- pomniejszanie własnej odpowiedzialności („nie 
tylko ja za to odpowiadam”) 
- autoprezentacja kompensacyjna 

 
Autoprezentacje ochronne 
(ukrywanie informacji mogących sprawić „złe 
wrażenie”) 
- unikanie bycia w centrum uwagi 
- ograniczanie ujawniania informacji o sobie 
- ostrożne/ skromne opisywanie siebie 
- unikanie interakcji 
- zachowywanie milczenia 
- niezagrażająca towarzyskość 

unikanie sprawienia „złego wrażenia” 
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Co decyduje o stylu autoprezentacji podejmowanej przez jednostkę? (Leary i Kowalski, 1990) 

1. Samowiedza 

2. Wyobrażenia tożsamości pożądanej i niepożądanej 

3. Wymagania roli społecznej 

4. Spostrzegane oczekiwania widowni 

5. Aktualne i rzeczywiste oraz przyszłe i potencjalne konsekwencje publicznego wizerunku 

 

Formy autoprezentacji – różne sposoby kreowania publicznych wizerunków 

- autoprezentacje negatywne, 

- autoprezentacja pośrednia: „pławienie się w cudzej chwale”, 

- autoprezentacja „wprost” i „niewprost”. 

 

Załączniki: 

Karta pracy x4 (do ćwiczenia 3). 

Kartka z nazwami stylów prezentacji do losowania (do ćwiczenia 4). 

 

Materiały pomocnicze: 

Czyste kartki dla każdego z uczestników, kredki (4 komplety). 

 

Literatura dodatkowa: 

Szmajke, A. – Autoprezentacja – niewinny spektakl dla innych i siebie 

 

Opracowanie – mgr Magdalena Czernek-Malik 
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