
Temat: Kultura osobista i jej wpływ na zachowanie się w różnych 
okolicznościach. 

Kochani, z pewnością znacie pojęcie savoir-vivre. 
Savoir-vivre czyli ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, kindersztuba;  
Rozumie się to jako: 
 1 – znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności;  
2 – umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach. 
 
Wyrażenie Savoir-vivre pochodzi z j. franc.: savoir (wiedzieć) i vivre (żyć).  Savoir-vivre 
przetłumaczyć można jako sztuka życia.  
 
Zasady savoir-vivre'u dotyczą przede wszystkim kilku głównych dziedzin życia:  

 nakrywania, podawania do stołu i jedzenia,  
 wyglądu, prezencji (np. postawy, higieny) i właściwego ubioru,  
 form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, na przyjęciach), 
 komunikacji (także telefonicznej i internetowej),  
 zachowania się w szczególnych sytuacjach.  

 
Warto nadmienić, że savoir-vivre jest uwarunkowany kulturowo, a więc znacząco różni się od 
siebie w zależności od regionu świata. 
 
Czemu służą dobre maniery?  
Dlaczego warto znać i stosować zasady kulturalnego zachowania się?  
 
 Formy towarzyskie są po to, abyśmy swym zachowaniem nie obrażali innych.  
 Na podstawie zachowania oceniamy innych i sami jesteśmy oceniani („Jak cię widzą, 

tak cię piszą”).  
 Zachowanie zgodne z zasadami dobrego wychowania zjednuje sympatię i szacunek 

innych ludzi. 
 Naruszenie reguł obyczajowych może powodować ośmieszenie (drwiący uśmiech, 

ironiczne spojrzenie).  
 Im lepsze opanowanie zasad kulturalnego zachowania się, tym lepsze samopoczucie, 

większe poczucie bezpieczeństwa i możliwości nawiązywania i utrzymania kontaktów 
z innymi (człowiek nie musi zastanawiać się, jak się zachować w danej sytuacji, 
obawiać się ośmieszenia). 

 Jest to element naszej tradycji, kultury.  
 Dzięki dobrym manierom ułatwiamy życie starszym i słabszym, nie zakłócamy życia 

innym. 
 
Nieeleganckie gesty, zachowania, nawyki:  
 pokazywanie palcem, zwłaszcza na jakąś osobę,  
 trzymanie rąk w kieszeniach podczas rozmowy,  
 trzaskanie drzwiami - zupełnie niedopuszczalne; drzwi trzeba zawsze przytrzymać i 

zamknąć "aksamitnie", nawet, jeśli bardzo się spieszymy; w kłótni trzaskanie nie jest 
argumentem, tylko czynnością agresywną, obraźliwą; 



 podrygiwanie kolanem podczas dyskusji · „rozsiadanie” się na fotelu, krześle · bujanie 
się na tylnych nogach krzesła 

 zakładanie nogi na nogę w taki sposób, że kostka jest oparta na kolanie 
 uderzanie pięścią w stół  
 odwracanie się plecami do rozmówcy lub innej osoby, w pobliżu której znajdujemy 

się w towarzystwie  
 drapanie się w towarzystwie (także w głowę na znak zakłopotania)  
 dłubanie w nosie  
 plucie na podłogę czy gdziekolwiek indziej 
 pociąganie nosem, 
 „maniakalne” bawienie się przedmiotem trzymanym w ręce, 
 podśpiewywanie, pogwizdywanie w towarzystwie  
 przywoływanie kogoś gwizdem 
 wzruszanie ramionami  
 ślinienie palca przy kartkowaniu  
 spoglądanie na zegarek w trakcie lekcji, uroczystości, w trakcie zabawiania gości, 

(osoba prowadząca lekcję może spojrzeć na zegarek, czasem jest to nawet wskazane) 
 poprawianie części garderoby przy świadkach (podciąganie spodni, rajstop, itp.)  
 dotykanie na wystawie dzieł sztuki i innych eksponatów 

 
Zapraszam Was do obejrzenia  krótkiego filmu: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eXFYkn3Rt20 
 
Wychowawca 
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