


Definicja 

  w psychologii sposób, w jaki każdy 

człowiek poprzez swoje wypowiedzi, 

zachowania i sygnały 

niewerbalne komunikuje na zewnątrz 

kim jest, albo za kogo chciałby być 

uważany. 

 



Umiejętność autoprezentacji polega na 
świadomym wywoływaniu wrażenia, tak 
aby inni odbierali nas w taki sposób, w jaki 
chcemy aby to robili. Ta cecha przydaje się 
w wielu życiowych sytuacjach. Jest np. 
bardzo potrzebna, kiedy ubiegamy się o 
stanowisko w jakiejś firmie. Musimy na 
rekruterze wywołać takie wrażenie, by 
zechciał nas przyjąć na wolne stanowisko. 
Pierwsza autoprezentacja pojawia się już w 
formie pisemnej - na etapie CV i listu 
motywacyjnego. 

 



Główne zasady 

  Mów o swoich mocnych stronach.  

  Przedstaw cel swojej prezentacji, np. dlaczego 
akurat w tym zakładzie szukasz pracy.  

  Mów spokojnie i nie spiesz się.  

  Mów wyraźnie, ale nie za głośno.  

  Używaj poprawnego języka.  

  Patrz rozmówcy w oczy.  

  Uśmiechaj się.  

  Możesz gestykulować, ale nie za mocno.  

  Nie krzyżuj rąk i nóg.  

  Nie zaciskaj dłoni. 



Prezentujemy się : 

o językiem, którym posługujemy się na co 

dzień,  

o  gestami,  

o  mimiką twarzy,  

o  modulacją głosu,  

o  intonacją,  

o  uśmiechem itp. 



Wygląd zewnętrzny 

     Ubranie przekazuje wiadomość o tym, jak 
postrzegamy samych siebie.  

  Ubranie stanowi wizytówkę każdego z nas i w 
dużym stopniu wpływa na to, jak jesteśmy odbierani 
przez otoczenie.  

 Zupełnie inaczej będzie postrzegany mężczyzna 
ubrany w garnitur niż ten sam ubrany w podarte 
dżinsy.  

  Podobnie kobieta ubrana w garsonkę w porównaniu 
ze strojem znacznie swobodniejszym czy wręcz 
wyzywającym.  

  Ponadto ubiór wywiera wpływ nie tylko na 
obserwatora, ale także na właściciela - "dobrze 
wyglądam - dobrze się czuję". 



Ubranie 

- czysta biała koszula, 

-   garnitur,  

-  schludna spódniczka lub garsonka, 

-  zadbane, czyste buty.  

-  zadbane dłonie,  

-  czyste paznokcie, - 

- czyste, ładnie uczesane włosy,  

- delikatny makijaż. 



Rozmowa 

  Staraj się zachować spokój.  

 Na pytania odpowiadaj rzeczowo.  

  Nie udawaj, że znasz odpowiedź, jeśli jej nie 
znasz. Lepiej przyznać się do niewiedzy niż 
kłamać.  

  Powiedz: „ Nie potrafię odpowiedzieć na to 
pytanie, ale szybko się uczę i chętnie dowiem 
się nowych rzeczy”.  

  Mów o swoim prawdziwym doświadczeniu. 

 Dobrze jest przed rozmową poczytać o firmie, 
w której ubiegasz się o pracę, np. czym się 
zajmuje, co jest jej celem etc. 



Unikaj 

  nie podtrzymywania kontaktu wzrokowego, 

 obojętnego wyrazu twarzy,  

 zamkniętej pozycji ciała - skrzyżowanie rąk, nóg, 
ściskanie przedmiotu,  

 wiercenia się na krześle,  

  ziewania,  

  pocierania oczu, uszu, 

  drapania się w kark,  

  poprawiania kołnierzyka,  

 dotykania podbródka, policzków,  

  trzymania torebek, teczek - ( sprawia wrażenie 
bariery między rozmówcami;). 
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