
Dobre vvychowanie 

NA TEJ LEKCJI DOWIECIE SIĘ 
• dlaczego zasady dobrego wychowania ułatwiają życie, 
• o dobrych manierach, których należy przestrzegać w domu, 

szkole i miejscach publicznych. 



Magiczne słowa 
Gdy byliście małymi dziećmi, rodzice zachęcali was do częstego 
używania zwrotów grzecznościowych: „proszę" „dziękuję" i „prze
praszam". Czasami mówimy, że to magiczne słowa i rzeczywiście 
jest w nich coś magicznego. Osoba, która potrafi prosić, dziękować 
i przepraszać jest lubiana, a inni chcą przebywać w jej towarzy
stwie. Uważają, że jest dobrze wychowana. 

Zasady dobrego wychowania czynią codzienne życie łatwie -
szym i piękniejszym, kształtują charakter osoby, która postępuje 
zgodnie z nimi. Z języka francuskiego nazywamy je savoir-vivre em 
(wym. sawuar wiwrem). Zasady te obejmują wszystkie dziedziny 
życia. Podpowiadają, jak postąpić w konkretnej sytuacji, aby nie 
tylko pokazać się z dobrej strony, ale również sprawić, by innym 
było przyjemnie przebywać w naszym towarzystwie. Znajomość 
zasad dobrego wychowania (nazywanych też dobrymi manierami) 
jest przydatna w wielu sytuacjach: gdy spotykacie rodziców kolegi, 
bądź gdy rozmawiacie z nauczycielem na przerwie, gdy jesteście 
w kinie albo na obiedzie w restauracji. 

Dobre maniery w praktyce 

Dom 

Pierwszym miejscem nauki dobrych manier jest dom rodzinny 
i relacje z bliskimi. Kulturalny nastolatek pamięta o urodzinach, 
imieninach i innych świętach ważnych dla niego osób, na przykład 
o Dniu Babci i Dniu Ojca. Potrafi złożyć życzenia, najlepiej oso
biście, a jeśli babcia mieszka daleko - telefonicznie lub wysyłając 
kartkę z życzeniami. Byłoby idealnie, gdyby kartka była zrobiona 
własnoręcznie, bo takie prezenty sprawiają największą radość. 

Dobrze wychowany nastolatek nie czeka, aż zostanie poproszony 
o pomoc w wypełnieniu domowych obowiązków, ale sam wychodzi 
z inicjatywą. Co równie ważne, stara się mówić dobrze o swoich bli
skich, nie opowiada publicznie o wadach rodzeństwa czy rodziców. 



Jednym z najmilszych elementów domowego życia są spotkania 
przy obiedzie lub kolacji. Zwróćcie uwagę na to, aby zaczynać po
siłek, dopiero gdy wszyscy usiądą do stołu. Poczęstujcie potrawa
mi rodziców i rodzeństwo, a dopiero potem nałóżcie sobie. Łokcie 
trzymajcie blisko tułowia. Na koniec podziękujcie za posiłek i . . . 
zaproponujcie, że następnym razem sami nakryjecie do stołu. 

• Szkoła 

Innym miejscem, w którym oczekuje się od was, że zachowacie się 
. z kulturą, jest szkoła. Pozdrawianie nauczycieli i innych pracow

ników szkoły zwrotem „dzień dobry" mówienie „do widzenia" to 
absolutne minimum. Pamiętajcie też, że kulturalny uczeń chętnie 
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pomaga innym w nauce oraz nie spóźnia się na lekcje, gdyż punk
tualność jest oznaką szacunku i cechują dobrze wychowanych ludzi. 

W szkole i poza nią macie wiele okazji, aby rozmawiać i przed
stawiać własne zdanie. Z pewnością wiecie, że kulturalna osoba 
podczas dyskusji nie przerywa innym, lecz pozwala im dokończyć 
zaczętą myśl. Co więcej, nigdy nie używa brzydkich wyrazów, czyli 
słów uznawanych za wulgarne lub obraźliwe. Dobrze w)'chowa-
ny rozmówca szanuje osoby, z którymi dyskutuje, nawet jeśli się 
z nimi nie zgadza, a także potrafi zmienić swój pogląd pod wpły
wem silniejszych argumentów. Pamiętajcie: przyznanie racji innym 
osobom, na przykład mamie czy nauczycielowi, nie jest powodem 
do wstydu. 

Miejsca publiczne 

Osoba kulturalna potrafi również odpo
wiednio zachować się w kinie lub teatrze. 
Pamiętajcie, by podczas oglądania filmu 
lub spektaklu nie korzystać z telefonu, ta
bletu i innych urządzeń elektronicznych: 
nie rozmawiać, nie odpisywać na SMS-y 
i nie robić zdjęć. Co jeszcze może prze
szkadzać innym widzom? Na przykład 
szeleszczenie papierkami, głośna rozmo
wa z siedzącymi obok kolegami i kole
żankami, komentowanie tego, co dzieje 
się na ekranie lub na scenie. 

Czy jeździcie często tramwajami, au
tobusami lub pociągami? Mówimy, że to 
środki komunikacji publicznej. W takich 
miejscach dbajcie o wygodę nie tylko swo
ją, ale również innych pasażerów. Dlatego 
nie krzyczcie i nie śmiejcie się głośno -
może ktoś chce poczytać książkę albo odpocząć po ciężkich dniu. 
Miłym gestem jest także ustąpienie miejsca osobom starszym, ma
mom z małymi dziećmi oraz kobietom spodziewającym się naro
dzin dziecka. 
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Ubranie to nie przebranie 
Zaprezentowaliśmy krótko zasady dobrego wychowania w co
dziennych sytuacjach. Wiecie już, kiedy można zacząć posiłek oraz 
komu należy ustąpić miejsca w autobusie. Jednak czy zdajecie sobie 
sprawę, że o kulturze osobistej świadczy także ubiór? 

Przysłowie „Nie szata zdobi człowieka" podpowiada, że o war
tości człowieka nie decydują markowe ubrania, droga biżuteria ani 
modne gadżety. Człowiek nie jest wart tyle, ile dżinsy, które włożył 
- jest wart o wiele więcej. Pamiętajcie o tym szczególnie wtedy, gdy 
rodziców waszej przyjaciółki nie stać na częste kupowanie nowych 
bluzek i spodni. Najważniejsze jest to, jakim człowiekiem jest wa
sza koleżanka czy kolega. Jeśli możecie na nich Uczyć, bo są życzli
wi i uczynni, jeśli są dowcipni i lubicie z nimi spędzać czas, to czy 
będzie miało znaczenie, jak drogie mają ubrania? Z pewnością nie. 

Jest jeszcze jedno mądre powiedzenie, które odnosi się do wa
szej garderoby: „Jak cię widzą, tak cię piszą". Oznacza ono, że inne 
osoby oceniają was na podstawie wyglądu. Ubranie jest tym, co 
od razu rzuca się w oczy. W tym sensie ubrania są waszą wizy
tówką, znakiem rozpoznawczym, przedstawiają was, zanim jeszcze 
zdążycie cokolwiek powiedzieć. Warto po raz drugi podkreślić, że 
nie chodzi o ich cenę. Najważniejsze, aby były czyste, wyprasowa
ne i stosowne do okazji. Z pewnością już wiecie, że szkoła to nie 
dyskoteka, a teatr to nie plaża - w każdym z tych miejsc obowiązuje 



inny strój. W teatrze jest konieczny ubiór galowy, podczas gdy strój 
do szkoły powinien być skromny i nie wyzywający. Plaża i dyskoteka 
pozwalają na większą swobodę: krótkie spodenki, spódniczki przed 
kolano, koszulki na ramiączkach. 

Ubrania spełniają wiele funkcji - prze
cież wkładacie je nie tylko po to, aby nie było 
wam zimno. Poza tym podstawowym zada
niem ubrania chronią waszą intymność oraz 
pomagają wyrazić styl, osobowość, wartości, 
ctóre są wam bliskie. Pamiętajcie, że 
strój może powiedzieć o was wię
cej niż tysiąc słów. Oczywiście są 
okazje, kiedy moglibyście włożyć 
spodnie z dziurami albo bluzkę 
z głębokim dekoltem. Zasta
nówcie się jednak przez chwi

lę, jakie emocje moglibyście wzbudzić w innych 
i czy na pewno tego chcecie. 

W niektórych domach ubiór jest powodem 
konfliktów. Czasami rodzice proponują wam 
ubrania, które wydają się mniej atrakcyjne. Warto 
o tym porozmawiać i zapytać, dlaczego mama i tata nie zga
dzają się na bluzki odsłaniające pępek albo koszule z wzorem 
w czaszki. Może ich argumenty was przekonają? 

I jeszcze jedna wskazówka: ubranie to nie przebranie. Nie po
dążajcie ślepo za modą, ale noście to, w czym dobrze się czujecie. 

POLECENIA! PYTANIA 
Pracując w pięciu grupach, stwórzcie katalog dobrych manier 
obowiązujących w różnych sytuacjach. 
Grupa i - rodzinny obiad przy wspólnym stole. 
Grupa il - sktadanieżyczeń z okazji urodzin koleżanki albo kolegi. 
Grupa III - uroczysty apel w szkole. 
Grupa IV- podróż pociągiem lub autobusem. 
Grupa V - spektakl w teatrze lub seans w kinie. 


