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Jak powinna wyglądać dobra prezentacja?  

>>na stronie: menti.com 

>> wpisz: 19 78 17

http://menti.com
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adiunkt w Zakładzie Socjologii Zmiany Społecznej na 
Wydziale Socjologii UAM;  

dydaktyka: socjologia kultury, współczesne 
społeczeństwo polskie, globalizacja przestępczości 
zorganizowanej, społeczne aspekty turystyki i 
podróżowania;  

w ramach AMU-PIE, ogólnouniwersyteckich wykładów 
dla doktorantów, szkół letnich; 

inne doświadczenia dydaktyczne: program UQASE, 
stypendia: ERASMUS+, MarieCurie, etc.
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Najczęstsze błędy:
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1. problemy techniczne i niewłaściwa reakcja na nie 

2. niedopracowane: edycja (przedstawienie) materiału, 
dobór źródeł, nieprzygotowany mówca  

3. prezentacja nie na temat albo jedynie ’zahaczająca’ o 
temat
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Gdy komunikujemy coś bez adekwatnego odniesienia do szeroko rozumianej rzeczywistości 
(kłamstwo, manipulacja) 

Gdy komunikujemy ‘coś innego niż komunikujemy’ (dyplomacja) 

Komunikujemy coś, czego prawdziwe intencje i cele są skryte (reklama) 

Komunikujemy coś jawnie, co sprzeczne jest w wewnętrznym naszym poglądem (komplement) 

Nie komunikujemy czegoś, co powinno być zakomunikowane (diagnoza stanu zdrowia) 

Komunikujemy coś innemu adresatowi niż powinniśmy (graffiti) 

Komunikujemy coś komuś, kto z założenia tego nie zrozumie (różnice kulturowe) 

Komunikujemy ‘za dużo’

Nie-komunikowanie [Golka]
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Gdy nie potrafimy wybrać odpowiedniego przekazu (zalew informacji) 

Komunikujemy coś zakładając, że i tak wypowiedź do nikogo nie dotrze (publikując w internecie) 

Komunikujemy coś bez oddźwięku, ‘do samych siebie’ (fotografie) 

Komunikujemy, lub odbieramy coś ‘bez znaczenia’ (small talk) 

Komunikujemy coś zrozumiałego dla partnera, ale nie wywołującego u niego oddźwięku 
emocjonalnego 

Komunikujemy lub odbieramy coś bez właściwego stanu emocjonalnego

Nie-komunikowanie [Golka]
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1. wymaga dłuższego przygotowania, co ogranicza 
przygotowanie ’na ostatnią chwilę’ i wpadki z tym związane 

2. pokazanie prezentacji jest okazją do ćwiczenia 
publicznego przemawiania, daje okazję do konfrontacji z 
pytaniami słuchaczy 

3. prezentacja może być umieszczona w internetowym 
repozytorium, portfolio, na prywatnym profilu

Dobra prezentacja:
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0) TYTUŁ + dane autora + afiliacja 

1) czytelnie przedstaw cel prezentacji, krótko streść całość 

2) przedstaw metodologię (sposób w który zamierzasz 
odpowiedzieć na zadane pytania)  

3) przedstaw główne wnioski z badań i ich potencjalne 
znaczenie - dla słuchaczy, dla nauki, dla całego świata 

4) podsumuj całość, zinterpretuj wyniki swoich badań



zmiana lub utrwalenie postaw 

internalizacja wartości 

zapamiętanie przekazu 

ocena przekazu 

interpretacja przekazu 

odczytanie przekazu 

przeżycie estetyczne 

postrzeżenie zmysłowe 

Elementy odbioru informacji

22
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Co już wiadomo na ten temat? 

Kto to wymyślił, opisał, zbadał, odkrył? (notatki i cytaty!) 

Kto będzie ją oglądał?

Przed prezentacją:
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’mniej to więcej’: mniej treści, mniej zdjęć i rysunków, mniej ględzenia = 
więcej zapamiętane 

 3 x  
skupić się na głównej myśli (i powtórzyć ją conajmniej 3 x podczas prezentacji) 

3 x NIE (nie-czytać, nie-nudzić, nie-mylić się) 

3 x TAK (notatki, wskaźnik, ruszanie się)
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Czy tytuł jest zgodny z treścią? 

Czy cel jest wystarczająco czytelnie przedstawiony? 

Czy treść poszczególnych slajdów jest logicznie ze sobą powiązana? 

Czy przykłady są odpowiednio dobrane? 

Czy przegląd literatury został odpowiednio wyczerpująco dokonany i skomentowany 
przez autora? 

Czy w konkluzji są jakieś nowe wnioski autora? 

Czy jakakolwiek część prezentacji może zostać pominięta bez straty dla całości? 

Po przygotowaniu prezentacji:
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ważne pytanie: i co z tego? 

’powiedz co masz powiedzieć, powiedz to, powiedz co powiedziałeś’ 

’wrażenia przekazywane a wrażenia wywoływane’, zarządzanie wrażeniami  

wykorzystywanie przestrzeni

…przed jej pokazaniem?
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Przestrzeń i zarządzanie wrażeniami
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1) Wygląd fizyczny i pierwsze wrażenie 

2) Mowa ciała: ruchy, postawa, gesty, wyrazy twarzy (6 podstawowych 
emocji: radość, smutek, złość, wstręt, strach, zdziwienie), 
utrzymywanie kontaktu wzrokowego, dotyk fizyczny 

3) Głos (lub milczenie) 

4) Czas i przestrzeń, dystanse (intymny, osobisty, społeczny, publiczny)

Typy przekazów niewerbalnych:
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 „jednostki są aktorami ‘wystawiającymi’ przed sobą nawzajem 
przedstawienie, często cynicznie i fałszywie manipulując przy tym 
scenariuszem, sceną, dekoracjami i rolami dla swych własnych 
celów.” (Turner 2004)  

 „Zachowanie każdego człowieka na społecznej scenie jest 
efektem długotrwałego treningu, a swoboda – skutkiem lat pracy 
włożonej w wytwarzanie pozoru.” (Joanna Tokarska-Bakir) 

Teoria dramaturgiczna [Goffman]
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 1) obecne w każdej grze informacyjnej zabiegi, 
których celem jest, zgodne z intencjami 
aktorów, przedstawienie siebie i swoich cech 
partnerowi interakcji, zgodnego z definicją 
sytuacji 

 2) zabiegi te, najczęściej, są także równoznaczne 
z próbami wywołania u partnera przekonania o 
posiadaniu określonych cech osobowych, 
odpowiadających oczekiwaniom społecznym 
związanym z odgrywaną rolą   

 3) zabiegi te są także związane z odkrywaniem  
 przed innymi także swoich cech indywidualnych,  
 niezwiązanych bezpośrednio z odgrywaną  

 aktualnie rolą

Ogólne założenia teorii dramaturgicznej
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Fasada: dekoracje, powierzchowność  
i sposób bycia

 Goffman, pisząc o fasadzie, wymienia jej trzy części składowe: 
„dekorację, powierzchowność i sposób bycia.” 

  
 Pojęcie dekoracji dotyczy wykorzystywanych elementów tła 

odgrywanej roli.  
 W przypadku powierzchowności, ich znaczenie dotyczy przekazu 

informacji o pozycji jednostki, jej statusie.  
Natomiast sposób bycia przekazuje znaki informujące widzów o 
odgrywanej przez aktorów roli.  

 „Z zasady ludzie oczekują spójności elementów owych fasad” 
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…fasada to:

 „ta część występu jednostki, która funkcjonuje niezmiennie przez 
cały czas jego trwania, dostarczając obserwatorom definicji sytuacji.” 

  

 „Istnieje względnie niewielka liczba fasad i ludzie znają je wszystkie. 
Ponadto fasady mają tendencję do: 

 utrwalania się,  

 instytucjonalizowania i  

 stereotypizacji  

 w związku z różnymi rodzajami inscenizacji (...) Kiedy aktor przyjmuje 
określoną rolę społeczną, zdaje sobie zazwyczaj sprawę, że 
przypisana jest już do niej określona fasada”. 
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Przykładowe role:

Informator 

Klakier 

Wtyczka 

Podglądacz 

Pośrednik (mediator) 

‘osoba, której nie ma’ (np. służba) – w tym także zachowanie wobec 
osób, które traktowane są, jakby ich nie było np. małe dzieci, chorzy
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Twarz i techniki twarzy

Twarz to pozytywna wartość społecznie przypisana osobie w danej 
sytuacji spotkania, gdy inni przyjmują, że trzyma się ona określonej 
roli. 

Twarz jest obrazem własnego ‘ja’ naszkicowanym w kategoriach 
uznanych atrybutów społecznych, przy czym może to być obraz 
zbiorowy, jak wówczas gdy ktoś wystawia dobre świadectwo swojej 
profesji bądź religii, wystawiając dobre świadectwo samemu sobie 

Osoba ma lub zachowuje twarz wówczas, gdy rola, której się 
konsekwentnie trzyma, tworzy spójny obraz tej osoby w danej 
sytuacji, poparty ocenami i dowodami przekazywanymi przez innych 
uczestników spotkania
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…zachowywanie twarzy

Celem interakcji jest:  

- wyrobienie sobie twarzy 

- swobodne wyrażanie głębokich przekonań 

- oddzielanie kompromitujących informacji od innych 

- rozwiązywanie problemów i wykonywanie zadań 

...realizowane tak, aby nie narazić twarzy 

Techniki twarzy (np. opanowanie, unik) – zapobiegają ewentualnym 
incydentom, tj. zdarzeniom, których ostateczne skutki symbolicznie 
zagrażają twarzy.



29

Podstawowe techniki twarzy 1/3

Unik:  

- unikanie kontaktów, przekazywanie spraw delikatnych w ręce 
pośredników 

- unikanie tematów, czynności – gdy już znajdziemy się w niezręcznej 
sytuacji 

- zabiegi ochronne – okazywanie szacunku, dyskrecja, mówienie 
oględnie
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Podstawowe techniki twarzy 2/3

Naprawa – nadawanie ‘wpadce’ (czyli zdarzeniu w widoczny sposób nie 
pasującego do przyjętego systemu wartości społecznych, który trudno 
przeoczyć) oficjalnego statusu incydentu 

- wymiana interakcyjna – od wywołanego zagrożenia dla twarzy do ustanowienia 
nowej równowagi rytualnej, ‘przepraszam-proszę bardzo’ 

1) Rzucenie wyzwania – zwrócenie uwagi na niewłaściwe zachowanie 

2) Złożenie propozycji, przeciwnik ma możliwość naprawić szkody i np. 
obrócić to w żart; osoby urażone mogą to uznać za zadowalający środek 
ponownego ustanowienia porządku ekspresji i zaakceptować 

3) Osoba, której wybaczono, przekazuje wyrazy wdzięczności 

Osoba, która naraziła na szwank czyjąś twarz, ma prawo wybrnąć z sytuacji 
pomniejszając, do pewnych granic, własną wartość
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Podstawowe techniki twarzy 3/3

Agresywne techniki twarzy – każda metoda ratowania twarzy, służąca 
neutralizacji określonego zagrożenia otwiera możliwość celowego 
zastosowania groźby z zamiarem osiągnięcia konkretnych korzyści 

Zwycięzca przekazuje informacje korzystne dla siebie i niekorzystne dla 
innych, ale również demonstruje, że radzi sobie lepiej od swoich 
przeciwników w roli uczestnika interakcji 

Noblesse oblige – po osobach o wysokim statusie spodziewamy się, że 
chociaż mogłyby, nie będą zawstydzać innych
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…oraz inne techniki twarzy 1/2

‘ależ Pan pierwszy’ – umniejszamy własną wartość, aby inni ją 
komplementowali i chwalili 

Rytualne role ‘ja’  

- ’ja’ jako obraz jednostki, tworzony przez symboliczny przekaz zawarty 
w całym ciągu zdarzeń składających się na daną sytuację 

- ’ja’ jako gracz uczestniczący w grze rytualnej, honorowo lub 
niehonorowo, dyplomatycznie lub niedyplomatycznie radzący sobie 
z sądami, jakie niesie sytuacja.
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…oraz inne techniki twarzy 2/2

Reguły okazywania szacunku 

- rytuały unikania – wskaźnik różnic klasowych, np. unikanie drażliwych 
tematów, tabu 

- rytuały obdarowywania – wymiana pozdrowień, zauważanie zmian w 
wyglądzie (komplementy), zaproszenia oraz drobne przysługi 

Reguły symetryczne – jednostka wobec innych ma takie same prawa i 
oczekiwania jak oni względem niej 

Reguły asymetryczne – pewne jednostki są traktowane inaczej, np. 
pacjenci przez lekarzy
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…ryzyko utraty twarzy:

Przykłady odpowiedzialności za stwarzanie zagrożenia dla twarzy innych: 

Niewiedza - niezamierzone i nieświadome faux pas, gafa, niezręczność, 
głupstwo 

Złośliwość - złośliwe i z premedytacją dokonywanie działania by celowo 
kogoś skrzywdzić 

Niezaplanowane, nieprzewidziane uboczne skutki działania
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Twarz i utrata twarzy

 Zachowanie twarzy nie jest celem, ale warunkiem interakcji 

 „Za pomocą działań z wykorzystaniem dekoracji i fasady osobistej, 
jednostka pragnie ukazać innym swoją twarz, czyli obraz samej siebie 
ukształtowany zgodnie z uznanymi społecznie atrybutami.  

  
 Utrata twarzy to sytuacja, gdy jakieś działania jednostki przeczą temu 

wizerunkowi, stanowią wobec niego dysonans. Wówczas jednostka 
podejmuje starania, aby odzyskać twarz poprzez szczególne 
interakcje naprawcze, np. przeprosiny, tłumaczenia, 
autoironię.” (Sztompka 2005) 

 „nie ma (...) społeczeństwa, w którym przedstawiciele obu płci, bez 
względu na to, jak blisko są ze sobą związani, nie zachowywali by 
wobec siebie pewnej fasady.” 
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Przestrzeń i symboliczne demonstrowanie 
swojej obecności i prawa do przestrzeni

„prawa do takiego terytorium można zachować nawet opuszczając je, 
ale tylko na jakiś czas, np. pozostawiając walizkę na siedzeniu w 
pociągu.”  
przestrzeń istotna interakcyjnie: 

 - przestrzeń osobista, otaczająca osobę, gdziekolwiek ona się 
znajduje, pozwalając jej na odpowiednią reakcję w sytuacji 
wkraczania do tej sfery innych, pozwalając okazać niezadowolenia 
lub też wycofać się  

 - ogrodzenie, będące ‘dobrze odgraniczoną przestrzenią’, w której 
osoba może czasowo przebywać, granice takiego miejsca 
zaznaczone są w czytelny sposób, mimo jego publicznego 
charakteru, pozwalają na łatwe zaznaczenie, tymczasowych choćby, 
granic swojego terytorium; przykład siedzenia w autobusie 
publicznym 
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 - używana przestrzeń, która znajduje się wokół lub przed daną 
osobą, która może oczekiwać w niej odpowiedniego traktowania i 
szacunku, jest to także obszar, w którym, poprzez określenie 
dystansu, jednostka może oczekiwać od innych osób, na przykład w 
zakresie dopuszczalnego poziomu dźwięku i hałasu  

 - zmiana, kategoryzująca jednostki wedle różnych kryteriów, na 
przykład: ‘kobiety najpierw’  

 “ogólną cechą tych kilku form terytorialności, jaka powinna być 
zauważona, jest ich społecznie zdeterminowana niestałość, (...) 
rozszerzanie obszaru ich zachowywania może różnić się znacząco w 
zależności od władzy i rangi  (...), ogólnie im wyższe rangi, tym 
większy obszar terytorium jednostki i tym większa kontrola nad jego 
granicami” 



Gra na scenie i lojalność aktorów 
oraz zespołów

 „Po pierwsze, pod nieobecność publiczności każdy członek 
zespołu stara się wywołać wrażenie, że można mu powierzyć 
tajemnice zespołu i że dobrze odegra swą rolę wobec widowni. 
(...)  

  

Po drugie, za kulisami często zdarzają się sytuacje, w których 
wykonawcy muszą udzielać sobie nawzajem moralnego 
wsparcia i podtrzymywać wobec siebie wrażenie, że występ, 
który przygotowują, będzie sukcesem, albo też, że zakończone 
już przedstawienie zostało zagrane całkiem nieźle.  

 Po trzecie, jeśli w zespole są ludzie różniący  
 się wiekiem, przynależnością etniczną, itd.,  

 to zmniejsza się swoboda działań zakulisowych” 



Dezorganizacja przedstawienia 1/2

 formy dezorganizacji przedstawienia: ‘mimowolne gesty’, 
‘wejścia nie w porę’, ‘faux pas’ oraz ‘robienie scen’ 

 Potknięcia:  
 po pierwsze, wykonawca może przez przypadek okazać 

nieumiejętność, niezręczność towarzyską czy brak 
szacunku, tracąc chwilowo kontrolę nad swoim ciałem. 
(...)  

 po drugie, wykonawca może działać w taki sposób, że 
wywoła wrażenie nadmiernego lub niedostatecznego 
przejęcia się interakcją. (...)  

 po trzecie, dramaturgiczny kierunek występu wykonawcy 
może okazać się niewłaściwy”  
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 Gafa: „jednostka działa w taki sposób, 
jakby zależało jej na zniszczeniu lub 
poważnym zagrożeniu wrażenia zgody 
i choć nie musi celowo zmierzać do 
wywołania rozdźwięków, działa 
świadoma możliwych skutków swojego 
zachowania”  

 Robienie sceny: „członkowie nie mogą 
dłużej znieść aktorskiej nieudolności 
swoich partnerów i zaczynają 
publicznie krytykować osoby, z którymi 
powinni dramaturgicznie 
współpracować” 

Dezorganizacja przedstawienia 2/2



41

 „Zdyscyplinowanym, z dramaturgicznego punktu widzenia, 
wykonawcą jest ktoś, kto zna swoją rolę, nie popełnia faux pas, nie 
robi mimowolnych gestów.  
Jest osobą dyskretną i nie kompromituje zespołu, ujawniając 
niechcący jego sekrety.  
Umie zachować ‘przytomność umysłu’ i błyskawicznie zatuszować 
niewłaściwe zachowanie się partnerów, a przy tym robi wrażenie, że 
po prostu odgrywa swoją rolę.  
A gdy nie można już uniknąć lub ukryć pęknięć i dysonansów w 
przedstawieniu, zdyscyplinowany wykonawca jest gotów 
przekonująco wyjaśnić, dlaczego nie należy się nimi przejmować, 
obrócić je w żart, pomniejszając w ten sposób ich znaczenie, lub 
dostarczyć usprawiedliwienia pozwalającego powrócić na scenę.” 

’Zdyscyplinowany wykonawca’ 1/2
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 „Zdyscyplinowany wykonawca jest też kimś, kto potrafi ‘panować 
nad sobą’. Potrafi stłumić swe spontaniczne i emocjonalne reakcje na 
błędy partnerów lub niewłaściwe zachowania się publiczności. Umie 
powstrzymywać śmiech z rzeczy, które zostały zdefiniowane jako 
poważne, i nie traktować poważnie tego, co zostało uznane za 
śmieszne.  
Innymi słowy, zdolny jest stłumić swoje żywiołowe odruchy, aby robić 
wrażenie osoby wiernej emocjonalnej linii zespołu i ustalonemu 
status quo zespołowej ekspresji, ponieważ ujawnienie sprzecznych z 
nimi emocji nie tylko może prowadzić do zagrożenia doraźnej zgody, 
ale, implicite, oznaczać może nadawanie członkom publiczności 
statusu członków zespołu.  
Wykonawca zdyscyplinowany to ktoś dostatecznie zrównoważony, 
aby bez utraty orientacji przechodzić od prywatności do 
najróżniejszych sytuacji oficjalnych”  

[Goffman]

’Zdyscyplinowany wykonawca’ 2/2
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Jak oceniasz moją prezentację? 

>>na stronie: menti.com 

>> wpisz: 52 28 37

…in vivo

http://menti.com




46

Babbie Earl, 2014, The Basics of Social Research, Wadsworth 
Denzin Norman, Lincoln Yvonna (eds.), 2005, The Sage Handbook of Qualitative Research, SAGE Publications, 
Thousand Oaks - London - New Delhi. 
Goffman E., 2000, Człowiek w teatrze życia codziennego, KR 
Goffman E., 2004, Rytuał interakcyjny, PWN 
Golka M., 2008, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, PWN Warszawa 
Hall E., 2001, Poza kulturą, PWN 
Hall E., 2003, Ukryty wymiar, PWN 
Hamid Sarah, Writing a research paper. 
http://statystyka.policja.pl/st/historyczne/statystyki-z-lat-20-ty/47670,Statystyki-z-lat-20-tych.html 
Journal of Organizational Change Management 
Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego KGP za 2010 rok 
http://www.estartupdays.eu/2018/pl/start-up-challenge/226/ 
Baran S., Davis D., (2007), Teorie komunikowania masowego, wyd. UJ Kraków 
Golka M., (2008), Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, PWN Warszawa

Literatura:

http://statystyka.policja.pl/st/historyczne/statystyki-z-lat-20-ty/47670,Statystyki-z-lat-20-tych.html
http://www.estartupdays.eu/2018/pl/start-up-challenge/226/

