
Drodzy Uczniowie. Proszę o zapoznanie się z tematyką wychowania do życia w rodzinie.  

1-2. Pierwsze kroki i szczęśliwe dzieciństwo (lekcja dla chłopców i dziewcząt). 

Przyszli rodzice, a więc każda dziewczyna i każdy chłopak musza wiedzieć, że stały, bliski kontakt 

matki i nowo narodzonego dziecka jest warunkiem powstawania między nimi silnej więzi, ta więź zaś warunkuje 

prawidłowy rozwój psychiczny dziecka. Zachęcam do obejrzenia filmu poruszającego powyższa tematykę. 

Film „Pielęgnacja noworodka i niemowlęcia” https://youtu.be/J6LHVroRkN0. 

3. Komunikacja w rodzinie  

Zachęcam do zapoznania się z tematem. 

Komunikacja interpersonalna jest zjawiskiem towarzyszącym nam od początku do końca życia. Stanowi 

element niezbędny do nawiązywania relacji pomiędzy poszczególnymi ludźmi, a także podstawę 

funkcjonowania społeczeństwa.  

Ale czy każdy z nas posiada umiejętności niezbędne do komunikowania się w sposób skuteczny? Mimo że 

wszyscy intuicyjnie wiemy, czym jest komunikacja interpersonalna, warto poznać pełną definicję tego 

pojęcia . 

Komunikowanie jest procesem porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. Jego celem jest wymiana 

myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach, przy użyciu 

zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki (Dobek-Ostrowska, 1999). 

Każdy akt komunikacyjny składa się z kilku niezbędnych, ściśle powiązanych ze sobą elementów. Należą do 

nich kontekst (wyznawane wartości i sposób, w jaki uczestnicy interakcji postrzegają siebie nawzajem, np. 

życzliwość, formalność lub bezpośredniość), uczestnicy, komunikat (zawierający wiele różnych elementów, 

m.in. znaczenia, symbole i formę), to, w jaki sposób się komunikujemy, czyli kanał przekazu (np. rozmowa, e-

mail czy SMS) oraz szumy, czyli źródło zakłóceń, takich jak: hałas, uczucia uczestników (zmęczenie, 

uprzedzenia), uszkodzony telefon czy zamierzone lub niezamierzone użycie niewłaściwego słowa. 

Każdy komunikat powoduje również reakcję u odbiorcy, zwaną sprzężeniem zwrotnym. Jak widać, 

komunikacja interpersonalna jest procesem złożonym z wielu elementów, a co za tym idzie, może zostać 

zakłócona w różny sposób i na rozmaitych etapach.  

 

Jak tego uniknąć? Aby zwiększyć szanse na realizację założonego przez siebie celu interakcji, warto poznać 

kilka zasad oraz technik. 

1. Aktywne słuchanie 

Kluczem do zrozumienia rozmówcy jest okazanie mu zainteresowania. Należy skoncentrować się na jego 

słowach oraz mowie ciała, zamiast skupiać się na nieistotnych rzeczach: jego wyglądzie, leżącej przed nami 

gazecie czy włączonym w tle telewizorze. Nawiązujmy kontakt wzrokowy, nie przerywajmy partnerowi 

interakcji i zadawajmy mu dodatkowe pytania (najlepiej otwarte, pozostawiające przestrzeń na wyrażenie 

szczerej opinii). 

2. Opanowanie 

Bardzo istotna jest cierpliwość (ważne jest zarezerwowanie sobie wystarczającej ilości czasu na rozmowę) i 

trzymanie emocje na wodzy. Unikajmy kłótni o to, „kto ma rację”. Zastąp słowo „racja” określeniem „opinia”, 

bo opinii, jak wiadomo, jest tyle, ilu ludzi na świecie i każdy ma pełne prawo do posiadania własnej. 

3.Sprecyzowany cel komunikacji 

 

Osiągnięcie celu jest możliwe jedynie wówczas, gdy zdajemy sobie z niego sprawę. Przed rozpoczęciem 

rozmowy warto więc zastanowić się, co planujemy przez nią osiągnąć (może to być jedynie wysłuchanie nas 

przez drugą osobę, ale również podpowiedź, rada, podjęcie decyzji). Po określeniu celu konwersacji warto 

wyartykułować go naszemu rozmówcy. 

 

https://youtu.be/J6LHVroRkN0


4. Odpowiedzialność za własny komunikat 

Jeśli chcemy być odbierani jako osoby wiarygodne i godne zaufania, musimy brać odpowiedzialność za własne 

słowa. Nie wahajmy się zaznaczyć, że nie jesteśmy czegoś pewni. Jeśli widzimy, że nasz rozmówca wydaje się 

być zakłopotany, nie przerzucajmy na niego odpowiedzialności („Dlaczego nie rozumiesz tego, co mówię?”), a 

postarajmy się sprecyzować lub wyjaśnić prezentowany przez siebie punkt widzenia. Przyznawajmy się do 

błędów i na bieżąco korygujmy zakłócony przez nie komunikat. 

5. Jasne i precyzyjne komunikaty 

Język, którym się posługujemy, powinien być prosty i jednoznaczny, a także dopasowany do rozmówcy. 

Unikajmy skrótów i żargonów (jeśli nie mamy pewności, że partner interakcji je zrozumie), a także zbyt długich 

i rozbudowanych zdań. Warto powtarzać najważniejsze informacje, używając w tym celu innych słów. Mówmy 

o faktach i konkretnych wydarzeniach (np. „Spóźnił się pan z tym zleceniem aż o 5 dni”, zamiast: „Jest pan 

niesolidny i nieodpowiedzialny, nie dotrzymuje pan terminów”). 

6. Konstruktywna informacja zwrotna 

Informacje zwrotne pomagają nam dowiedzieć się, czy zostaliśmy trafnie zrozumiani, a także jak druga osoba 

odbiera nasze zachowanie. Pozwalają również na bieżąco konfrontować cel wypowiedzi z osiągniętymi 

rezultatami i dokonywać ewentualnych korekt. Konstruktywna informacja zwrotna dotyczy jej nadawcy (np. 

„Przykro mi, że tak się zachowałeś”, „Jestem zawiedziony, że spóźniłeś się na to spotkanie”, zamiast: „Ty 

zawsze tak się zachowujesz”, „Znowu się spóźniłeś”). 

7. Komunikacja niewerbalna 

Komunikacja niewerbalna może nam przekazać więcej informacji, niż same słowa rozmówcy. Zwracajmy 

uwagę na to, czy zachowanie partnera interakcji wydaje się być zgodne z tym, co mówi. Starajmy się 

wykorzystywać mowę ciała do wywierania pozytywnego wrażenia: siedźmy lub stójmy wyprostowani, 

uśmiechajmy się, akcentujmy najważniejsze informacje za pomocą tonu głosu, dobierajmy optymalną szybkość 

oraz głośność mówienia. 

Umiejętność dobrego komunikowania się z innymi jest bardzo ważna z perspektywy naszego rozwoju 

osobistego - pomaga nam na drodze do budowania pozytywnych kontaktów z innymi, unikania konfliktów, a 

także zwiększania skuteczności stosowanej przez siebie perswazji. Powyższe zasady mogą przynieść poprawę 

jakości wszystkich wymienionych aspektów. 

 

4. Savoir-vivre, czyli zasady dobrego wychowania 

Film ABC Dobrego Wychowania https://youtu.be/17lJrldvmR4 

Wiersz P. Słoty „O zachowaniu się przy stole” z XIV/XV w., fragmenty „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza 

Savoir-vivre – To  ogłada, dobre maniery, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł 

grzeczności funkcjonujących w danej grupie. To normy grzecznościowe, które ułatwiają życie rodzinne i 

społeczne. Savoir vivre może, a nawet powinno być filozofią miłości do drugiego człowieka. Savoir-vivre to 

zbiór dobrych manier i zasad obowiązujących w danej kulturze i szerokości geograficznej. Dobre wychowanie w 

życiu codziennym może nam wiele dać. Ludzie, wokół nas będą przyjaźniej nastawieni, a to z kolei na pewno 

wpłynie na polepszenie wzajemnych kontaktów. Jak zatem można rozpoznać kulturalnego człowieka? Nie jest 

ważny status społeczny ani pieniądze, a to, co “wynieśliśmy” z domu. O dobrym wychowaniu świadczy nie 

tylko to, co mówimy, ale także nasza mimika, sposób bycia czy postępowania w określonych sytuacjach, a także 

życzliwość wobec innych. Właśnie tym możemy zapracować na sympatię i szacunek - to podstawy, o których 

nie powinniśmy zapominać. 

1. Savoir-vivre czyli szacunek zawsze i wszędzie - Każdy człowiek jest indywidualnością i ma prawo do 

własnego zdania, wyglądu, religii czy orientacji. Możemy mieć inne zdanie, ale stosując się do savoir-

https://mojapsychologia.pl/artykuly/10,zjawiska_spoleczne/223,milczenie_jest_zlotem_sila_komunikacji_niewerbalnej.html
https://mojapsychologia.pl/artykuly/1,porady_psychologiczne/215,anatomia_klamstwa_poznaj_mikroekspresje_ktore_zdemaskuja_oszusta.html
https://youtu.be/17lJrldvmR4


vivre, warto abyśmy mieli szacunek do odmiennego podejścia. Starajmy się każdego traktować tak, jak 

sami chcielibyśmy być traktowani. 

2. Ubiór zawsze dostosowany do okoliczności - Nasz ubiór jest ważny nie tylko w pracy, ale także na co 

dzień. O ile, jeśli jesteśmy sami w domu, nasz ubiór nie ma aż takiego znaczenia, to w przypadku 

kontaktu z innymi ludźmi starajmy się zawsze ubierać adekwatnie do okoliczności według zasad savoir-

vivre. Jeśli jest to jakaś uroczystość, zachowajmy elegancję. W mniej formalnych miejscach (takich jak 

centra handlowe, dyskoteki, puby) możemy pozwolić sobie na więcej ekstrawagancji. Z kolei jeśli 

wybieramy się w miejsce, gdzie wymagany jest jakiś określony z góry strój (bądź jego brak), 

uszanujmy to. 

3. Savoir-vivre przy stole - Choć pojęcie savoir-vivre’u podczas jedzenia to materiał na osobny artykuł, 

tutaj przypomnimy tylko o ogólnie obowiązujących zasadach. Do stołu siadajmy z czystymi rękami i 

starajmy się nie rozmawiać, kiedy mamy pełne usta. Jedzmy z zamkniętymi ustami, a kiedy skończymy 

posiłek, sztućce połóżmy równolegle na talerzu. Po posiłku obowiązkowo podziękujmy i spytajmy, czy 

możemy pomóc w uprzątnięciu stołu (jeśli jesteśmy u znajomych). 

4. Dzwoniąc pamiętajmy o zasadach savoir-vivre - Najważniejszą zasadą w kontekście używania 

telefonów jest pora wykonywania połączeń - przyjmuje się, że czas na takie rozmowy obejmuje 

godziny od 8.00 rano do maksimum 21.00 wieczorem Gdy do kogoś dzwonimy, obowiązkowo 

przedstawmy się na początku i powiedzmy, w jakiej sprawie telefonujemy. Jeśli połączenie zostało 

przerwane, zawsze ponownie nawiązuje je ta osoba, która dzwoniła za pierwszym razem. 

5. Kiedy zostaliśmy zaproszeni... -Odwiedzając kogoś w jego domu bądź mieszkaniu, starajmy się czuć 

swobodnie, ale bez przesady. Niewskazane jest otwieranie drzwi czy szafek bez wyraźnego 

przyzwolenia ze strony gospodarza. Przed wejściem wytrzyjmy buty na wycieraczce i zostawmy je w 

odpowiednim miejscu. Nie trzaskajmy drzwiami i nie dotykajmy przedmiotów znajdujących się w 

mieszkaniu. Szanujmy cudzą własność. 

Karta pracy „Szkolny kodeks dobrego zachowania się”- do zapoznania się i stosowania. Plik pdf 

 

 

 

 

 

 

 


