
Program edukacyjno- wychowawczy: 

„Dobre maniery łamią bariery”. 

     

     „Grzeczność na co dzień, bardzo ważna sprawa, 

     więc o niej w szkole wspomnieć wypada.” 

 

 

WSTĘP 

 „Dobre maniery łamią bariery” to program edukacyjno- wychowawczy, 

poświęcony zasadom savoir- vivre w różnych sytuacjach. Został stworzony, aby 

przekazać uczniom pewne minimum dotyczące kultury bycia. 

 Jest on skierowany do uczniów klas I-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum.   

 Nawyki stylu bycia kształtują się już od najmłodszych lat. Pewne postawy 

nabyte w dzieciństwie, pozostaną na dalsze lata życia dlatego każdy człowiek 

powinien wiedzieć jak się zachować w różnych sytuacjach : w kinie, w teatrze, 

na przyjęciu itp. Zasady dobrego wychowania obowiązują zawsze i wszędzie 

i po prostu trzeba je znać. 

 Praca z uczniami pokazała, że dzieci nie zawsze wiedzą jak należy się 

zachować. Nawet gdy znają zasady bon ton, to niestety niechętnie je stosują. 

Stąd narodził się pomysł opracowania programu „Dobre maniery łamią bariery”. 

Znajomość zasad kultury to jak znajomość przepisów ruch drogowego: 

pomagają i ułatwiają nam życie, łamią niepewność i powodują, że wiemy jak się 

poruszać. 

 Założeniem programu jest kształtowanie postawy kulturalnego stylu bycia w 

różnych sytuacjach. Dzięki zdobytej podczas realizacji programu wiedzy 

uczniowie powinni z większym szacunkiem traktować siebie i innych, co będzie 

szansą na budowanie właściwych relacji między nimi. 

 Program edukacyjny „Dobre maniery łamią bariery” realizujemy w 

przekonaniu, że nasze działania będą miały pozytywne odzwierciedlenie w 

życiu naszej szkoły i podniosą poziom kultury osobistej naszych uczniów, to 

natomiast pozytywnie wpłynie na zmniejszenie przejawów zachowań 

agresywnych wśród uczniów. 

 Pod koniec wszystkich działań dokonamy ewaluacji programu, sprawdzimy, co 



udało się nam osiągnąć i jakie wyznaczyć cele w programie wychowawczym w 

kolejnych latach szkolnych. 

 

CELE PROGRAMU 

CELE GŁÓWNE: 

1.Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych 

sytuacjach. 

2. Podnoszenie kultury osobistej uczniów. 

3.Wpojenie korzyści płynących z obcowania z kulturalnym człowiekiem. 

4. Wyrabianie szacunku dla siebie i innych. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

1.Rozszerzanie podstawowej wiedzy na temat kultury człowieka wyniesionej z 

domu rodzinnego. 

2.Wyrabianie nawyku kulturalnego załatwiania każdej sprawy-stosunek do osób 

starszych i rówieśników. 

3.Uczenie krytycznej postawy wobec różnych zachowań. 

4.Kształcenie umiejętności kulturalnego uczestnictwa w rozmowie. 

5.Wyrabianie sprawności w posługiwaniu się zwrotami grzecznościowymi 

6. Przestrzeganie norm społecznych i zasad kultury. 

7.Uwrażliwienie na kulturalny sposób bycia. 

8. Umiejętność kulturalnego komunikowania się z innymi. 

9.Właściwy dobór stroju w zależności od okoliczności. 

10.Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole. 

11. Zmniejszenie ilości konfliktów w grupie. 

 

OCZEKIWANE REZULTATY 

 

Uczeń : 

1. Szanuje wartości : dobro , prawdę , uczciwość , życzliwość, 

wyrozumiałość. 

2. Dostrzega i rozumie potrzeby innych. 

3. Przestrzega zasad zgodnego współdziałania w grupie. 

4. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych , używa zwrotów 

grzecznościowych. 



5. Potrafi nazywać ,wyrażać i kontrolować swoje emocje. 

6. Ma poczucie własnej wartości , wiary we własne siły, możliwości i 

umiejętności. 

7. Wyraża swoje uczucia i potrzeby a także dostrzega je u innych. 

8. Potrafi prawidłowo i kulturalnie zachowywać się przy stole, w miejscach 

publicznych. 

9. Dba o piękno języka ojczystego. 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 

1.Pogadanki, dyskusje 

2.Przedstawienie, scenki sytuacyjne. 

3. Konkurs szkolny i międzyszkolny. 

4. Wystawa prac. 

5.Gazetki klasowe i szkolne. 

6.Umieszczanie artykułów w gazetce szkolnej „Gimnazjadek” 

7. Redagowanie haseł grzecznościowych. 

8.Wykorzystywanie ciekawych środków dydaktycznych, w tym 

wykorzystywanie techniki komputerowej. 

 

EWALUACJA PROGRAMU: 

Ewaluacja dotyczyć będzie refleksji na temat jakości proponowanego programu, 

oszacowania, w jakim stopniu został zrealizowany, uświadomienia przeszkód 

pełnego osiągnięcia celów kształcenia. Będzie miała formę ankiety skierowanej 

zarówno do uczniów jak i nauczycieli. 

Ewaluacja zostanie dokonana również na podstawie rozmów z uczniami, 

obserwacji ich zachowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU 

 

Treści Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni 

 
I. Kultura 

osobista 

w życiu 

codziennym – 

uprzejmość, 

życzliwość w 

kontaktach 

międzyludzkich 

 

Wyjaśnienie pojęć: 

kultura, dobre 

wychowanie, bon 

ton, savoir-vivre. 

Zasady stosowania 

słów: dzień dobry, 

do widzenia, 

przepraszam, 

dziękuję, cześć. 

 Przeprowadzenie 

lekcji 

wychowawczych, 

pogadanek na temat 

używania zwrotów 

grzecznościowych 

 Przygotowanie 

gazetek w klasach, 

jak i na korytarzu 

szkolnym nt dobrych 

manier 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog 

 
II. Kultura w 

szkole 

Uczenie 

zachowania wobec 

osób starszych- 

nauczycieli, 

pracowników 

szkoły. 

Zachowanie na 

lekcji, przerwie. 

Stosunek do 

koleżanek i 

kolegów. 

 Przeprowadzenie 

lekcji 

wychowawczych 

 Pogadanki 

 Zawarcie kontraktu z 

uczniami 

 Opracowanie 

Kodeksu 

Kulturalnego Ucznia 

(każda klasa 

opracowuje 

Kodeks).  

 Umieszczenie 

zwycięskiego 

Kodeksu na gazetce 

ściennej na 

korytarzu szkolnym. 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 



 

III. Kultura 

spożywania 

posiłków 

Wdrażanie do 

kulturalnego 

zachowania się 

przy stole:  

- jak siedzieć przy 

stole 

- kulturalne 

jedzenie 

- prawidłowe 

używanie sztućców 

- dziękowanie za 

podany i skończony 

posiłek 

 Lekcje 

wychowawcze 

 Pogadanki 

 Zorganizowanie 

klasowej Wigilii oraz 

Śniadania 

Wielkanocnego 

(prawidłowe 

nakrycie stołu, 

tradycje świąteczne) 

 Zasady zachowania 

się na stołówce – 

lekcja pokazowa 

Wychowawcy, 

intendent szkoły 

 
IV. Mój wygląd 

świadczy o 

mnie 

Stosowny strój na 

różne okazje. 

Właściwe 

dobieranie stroju w 

zależności od 

okoliczności. 

 Pogadanki na temat 

odpowiedniego 

ubierania się na 

różne okazje: 

uroczystości 

szkolne, wyjścia do 

kina, teatru, opery, 

dyskotekę, zajęcia 

sportowe, wycieczki 

itp. 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

 

V. Kultura w 

miejscach 

publicznych 

Wyjścia do kina, 

muzeum, 

przedstawienia 

teatralne wycieczki. 

 Pogadanki na temat 

kulturalnego 

zachowania się w 

miejscach 

publicznych w tym w 

środkach transportu 

(autobus, pociąg). 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

VI. Piękno 

mowy polskiej 

Dbanie o piękno 

języka ojczystego. 

 Konkurs pięknego 

czytania 

Bibliotekarki, 

nauczyciele 



 Przysłowia, 

aforyzmy, cytaty 

propagujące 

używanie pięknej 

polszczyzny – 

gazetki ścienne w 

klasach. 

 Stop wulgaryzmom 

– używanie 

poprawnego języka. 

języka polskiego 

 

VII. Jestem 

kulturalnym 

Europejczykiem 

Graficzne 

opracowanie 

zwrotów 

grzecznościowych 

w języku 

angielskim i 

niemieckim.  

 Plakat Nauczyciele 

języka 

angielskiego i 

niemieckiego 

 

VIII. Akademia 

Dobrych Manier 

Kultura zachowania 

w różnych 

sytuacjach – 

propagowanie 

zasad savoir-vivre. 

Konkurs na 

najkulturalniejszego 

ucznia i uczennicę 

szkoły 

podstawowej i 

gimnazjum. 

 Zamieszczenie 

porad, artykułów w 

gazetce szkolnej 

„Gimnazjadek” 

 Opracowanie 

regulaminu 

konkursu 

 Wytypowanie 

najkulturalniejszego 

ucznia i uczennicy 

szkoły podstawowej 

i gimnazjum – 

nagrodzenie 

laureatów, zapis w 

Kronice szkolnej. 

Wychowawcy, 

opiekun gazetki 

szkolnej  

 


