
Temat lekcji: Sztuka autoprezentacji ( 2 jednostki lekcyjne) 
Cele operacyjne. Uczeń: 

•  Uważnie czyta, rozumie i słucha informacji, poleceń, wypowiedzi osób drugich, 
•  Tworzy kilkuzdaniową, precyzyjną wypowiedź ustną zgodnie z określoną intencją oraz 

uwzględniającą osobę odbiorcy i nadawcy, 
•  Świadomie i aktywnie uczestniczy w rozmowie, stosując formuły grzecznościowe, wyrazy, 

wyrażenia i zwroty podtrzymujące  kontakt z rozmówcą, 
•  Potrafi w kilku zdaniach zaprezentować się publicznie, 
•  Dostrzega swoje mocne strony i pozytywne cechy charakteru, 
•  Potrafi pracować w grupie. 

Metody i formy pracy 
•  Gry dydaktyczne (drama), 
•  Rozmowa, 
•  Ćwiczenia redakcyjne, 
•  Mapa mentalna (mapa skojarzeń), 
•  Praca w grupach, 
•  Burza mózgów. 

Środki dydaktyczne 
•  Plansza z mapą skojarzeń słowa: AUTOPREZENTACJA, 
•  Instrukcje dla grup, 
•  Wiersz Philla Bosmansa pt. ,,Czuj się szczęśliwy”, 
•  Papier pakowy, mazaki. 

 
Przebieg zajęć 

1. Wprowadzenie. Odczytanie wiersza Philla Bosmansa pt. ,,Czuj się szczęśliwy”, mającego na celu 
wprowadzenie uczniów w dobry, pełen optymizmu i wiary w siebie nastrój. Uaktywnienie 
pozytywnego obrazu samego siebie w umysłach uczniów. 

2. Krótka rozmowa na temat reklamy – jej funkcji, znaczenia, sposobów i chwytów  reklamowych 
stosowanych przez twórców. Wprowadzenie słowa: AUTOPREZENTACJA, jako sztuki prezentacji 
samego siebie, której głównym celem jest wytworzenie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku 
własnej osoby w oczach innych ludzi. Uświadomienie uczniom jak ważna jest umiejętność dobrego 
zaprezentowania własnej osoby w dzisiejszych czasach. 

3. Praca w grupach. Uczniowie otrzymują papiery pakowe, na których zapisują zasady dobrej i udanej 
autoprezentacji ( Jakie warunki powinna spełnić osoba dokonująca autoprezentacji, aby wywrzeć na 
innych dobre wrażenie? Jak powinna się zachowywać? Jak powinna być ubrana? Itp.). 

4. Omówienie zasad sformułowanych przez uczniów. Wspólne tworzenie mapy skojarzeń do hasła: 
UDANA AUTOPREZENTACJA. 

5. Gry dydaktyczne. Podział klasy na zespoły. Uczniowie otrzymują instrukcje i przygotowują scenki 
dramowe. 

6. Prezentacja przygotowanych scenek dramowych. 
7. Omówienie i dokonanie oceny przygotowanych scenek przez uczniów (członków jury) i nauczyciela 

-  ukazanie i uświadomienie uczniom celowości takich ćwiczeń. 
8. Ocena aktywności uczniów. 
9. Przeprowadzenie autorefleksji wśród uczniów – wykorzystanie jednej z metod aktywnych (list do 

siebie, smily, kosz i walizeczka inne). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 Przykładowe instrukcje dla grup 
 
GRUPA I (na wykonanie zadania macie 8 minut) 
Próbujecie otrzymać pracę opiekunki do dziecka. Pokażcie, jak należy się zachować, co mówić, aby 
otrzymać zatrudnienie. Zwróćcie uwagę na gesty, zachowanie, sposób bycia, grzeczność, poprawność 
wypowiedzi oraz na właściwe i ciekawe zaprezentowanie swoich zalet, mocnych stron, cech charakteru, 
zdolności i umiejętności, którymi powinna wykazać się osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem. 
Przydzielcie w zespole role (np. osoby ubiegającej się o pracę, rodziców, dziecka). 
 
GRUPA II 
Kandydujesz na przewodniczącego samorządu uczniowskiego naszej szkoły. Przygotujcie atrakcyjną 
autoprezentacją. Zwróćcie uwagę na ciekawe i właściwe zaprezentowanie swoich zalet, mocnych stron, 
zdolności organizatorskich i umiejętności, które przekonają kolegów i koleżanki o głosowaniu w wyborach 
właśnie na ciebie. 
 
GRUPA III 
Próbujecie otrzymać pracę prezentera telewizyjnego w popularnym programie młodzieżowym 
,,Makulatura”. Pokażcie, jak należy się zachować, co mówić, aby otrzymać zatrudnienie. Zwróćcie uwagę 
na gesty, zachowanie, sposób bycia, poprawność wypowiedzi oraz na właściwe i ciekawe zaprezentowanie 
swoich zalet, mocnych stron, cech charakteru, zdolności i umiejętności, którymi powinna wykazać się osoba 
prowadząca program telewizyjny dla młodzieży. Przydzielcie w zespole role (np. osoby starającej się o 
pracę w programie, reżysera lub innych twórców programu). 
 
GRUPA IV 
Staracie się o przyjęcie do młodzieżowej drużyny sportowej – sekcja piłki nożnej, reprezentującej miasto w 
różnych rozgrywkach sportowych. Udajecie się w związku z tym na rozmowę z głównym trenerem. 
Pokażcie, jak należy się zachować, co mówić, aby stać się zawodnikiem. Zwróćcie uwagę na gesty, 
zachowanie, sposób bycia, poprawność wypowiedzi oraz na właściwe i ciekawe zaprezentowanie swoich 
zalet, mocnych stron, cech charakteru, zdolności, umiejętności oraz dotychczasowych sukcesów 
sportowych, które sprawią, że zostaniecie przyjęci do drużyny. Przydzielcie role w zespole (np. osoby 
ubiegającej się o przyjęcie do drużyny, głównego trenera lub innych osób). 
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Dzień dobry, mój kochany 
Znajdź trochę czasu na to, by być szczęśliwy! 
Jesteś cudem, który żyje. 
Który rzeczywiście istnieje na ziemi. 
Jesteś kimś jedynym, niepowtarzalnym, 
nie można cię z nikim pomylić. 
Czy wiesz o tym? 
Dlaczego się nie zdumiewasz, nie podziwiasz, 
nie cieszysz swym istnieniem 
i istnieniem innych wokół ciebie? 
Czy to tak oczywiste? 
Czy to nic nadzwyczajnego, 
że żyjesz, 
że możesz żyć, 
że dano ci czas, 
abyś śpiewał i tańczył, 
czas, abyś był szczęśliwy. 
 
      Czuj się szczęśliwy 
      Phill Bosmans 


