
 

 

AUTOPREZENTACJA 
 

Co to jest autoprezentacja? 
Autoprezentacja jest to sposób, w jaki każdy człowiek poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i mowę 
ciała (na przykład gestykulację, wyraz twarzy, spojrzenia, czy postawę) informuje na, zewnątrz kim jest, 
albo, za kogo chciałby być uważany. Zasady autoprezentacji stosujemy zazwyczaj przy większych bądź 
mniejszych wystąpieniach publicznych, spotkaniach towarzyskich (szczególnie, gdy poznajemy kogoś 
nowego) oraz w trakcie procesu szukania i starania się o pracę. Świadoma, odpowiednia i przemyślana 
autoprezentacja pozwala łatwiej zrealizować zamierzone cele i osiągnąć życiowy sukces. 
 
Dlaczego autoprezentacja jest ważna? 
W bardzo wielu sytuacjach musimy umieć pokazać się w jak najlepszym świetle. Człowiek, który potrafi 
zaprezentować siebie może bez problemów pokazać pozytywne cechy swojego charakteru tak, by 
przyćmiły te, których z jakichś powodów nie chce w danym momencie ujawniać. Dodatkowo, 
umiejętne zachowanie i autoprezentacja, ułatwiają komunikację oraz pozwalają budować właściwe 
relacje z ludźmi 
 
Główne zasady dobrej autoprezentacji, czyli jak powinna wyglądać prezentacja własnej osoby?  
Przy autoprezentacji ważna jest całość, czyli nie tylko to, co mówimy, ale też jak mówimy. Ważną rolę 
w autoprezentacji odgrywa pierwsze wrażenie, podczas którego osoba, z którą rozmawiamy wyrabia 
sobie opinię o nas. Należy dołożyć wszelkich starań, by wypaść jak najkorzystniej podczas pierwszych 
minut spotkania, gdyż skorygowanie negatywnego pierwszego wrażenia bywa niemalże niemożliwe. 
- Przemyśl, co chcesz powiedzieć, pamiętaj że przygotowanie zawsze jest kluczem do sukcesu. 
Zastanów się, jak chcesz się zaprezentować, które z cech warto podkreślić. Zrób notatki, koniecznie się 
przygotuj. 
- Zwróć uwagę na styl wypowiedzi, czyli ton głosu, zrozumiały język, słownictw i dostosuj je do 
spotkania 
- Zadbaj o wygląd i postawę, pamiętaj, że ubranie powinno być czyste i porządne, a ciało swobodne, 
wyprostowana i całkowicie zwrócona w kierunku rozmówcy. Nie zapomnij także o szczerym uśmiechu 
i kontakcie wzrokowym - taka postawa zachęca do rozmowy, pokazuje zainteresowanie i pewność 
siebie 
- Zachowuj się naturalnie i autentycznie 
- Masz prawo do wyrażania swojego zdania, uczuć i bronienia własnych potrzeb, oczywiście nie 
naruszając praw i potrzeb innych osób 
 

Pamiętaj! Dobre kwalifikacje to jeszcze nie 
wszystko. Aby osiągnąć sukces, ważne jest 
również to, jak potrafimy się zaprezentować. Nie 
zastąpi to wiedzy, doświadczenia lub 
kompetencji, ale pomoże w ich dobrym 
sprzedaniu pracodawcy. 
 


