


� „Dobre maniery drogą do kariery – z kulturą za pan brat ’’
� - to projekt realizowany w Szkole im. Arkadego Fiedlera

w Połajewie rozpoczęty we wrześniu 2019 r.

� W projekt zaangażowani są uczniowie i nauczyciele ze
wszystkich oddziałów klasowych, kontynuacja projektu
odbywa się w okresie zdalnego nauczania poprzez lekcje
online.





� Dobre wychowanie – jest to proces w którym rodzice 
(opiekunowie) kształtują zachowania 
dzieci przygotowujące do dorosłego życia.



� Kultura osobista jest cechą, którą nabywa się w wyniku 
ciągłej pracy nad sobą przez całe życie. Jest 
trwałą własnością człowieka, charakteryzującą jego 
zachowanie i poziom. Na pojęcie kultury osobistej składa 
się wiele elementów, tj. kultura słowa.



� Kultura słowa - kulturalny sposób wyrażania swoich
poglądów i opinii. Są to wypowiedzenia bez
przekleństw, wulgaryzmów i różnych innych tekstów.



� Savoir– Vivre dotyczy:
� - zachowywania się przy stole,

- wyglądu zewnętrznego, 
- prezencji (np. postawy, higieny), właściwego ubioru,
- form towarzyskich (np. w miejscu pracy, w rodzinie, 
na przyjęciach),
- komunikacji (także telefonicznej i internetowej)

�



„Grzeczność                                                                   
nie jest nauką łatwą, ani małą”.                                                             

(Adam Mickiewicz)





1. Szanuj innych. 
Traktuj ich tak, jak sam 
chcesz być traktowany. 
* nie używaj wulgaryzmów, brzydkich słów                                 
* nie sprawiaj innym przykrości                                                   
* nie namawiaj do złych rzeczy, przestępstwa,                               
pamiętaj, że pod żadnym pozorem nie wolno grozić                           
* nie działaj na szkodę innych (trollowanie - ośmieszanie                       
i obrażanie innych internautów)                                                                                      
* szanuj prywatność – nie zaglądaj bez pozwolenia do 
cudzych plików



- pomoc w nauce, źródło wiedzy,
- rozrywka,
- narzędzia komunikacji.



2. Nie publikuj zbędnych 
komentarzy. Nie powielaj tych 
samych wiadomości. 
* flooding - wysyłanie w dużej ilości, tych samych 
wiadomości w krótkim czasie                                                                                    
* floodowanie (z ang. flood - powódź), wielokrotne wysyłanie 
tej samej wiadomości lub wiadomości pustych, 
zniekształconych lub nieczytelnych



3. Nie przekazuj żadnych 
łańcuszków.                                                                                
Nie przesyłaj Spamu.
* nie przekazuj żadnych łańcuszków (tzw. „na szczęście”)                       
* nie wierz w takie łańcuszki                                                                  
* spamowanie - wysyłanie nieistotnych lub zainfekowanych 
wirusem komputerowym wiadomości, reklam



4. Nie nadużywaj emotikonek.

* zachowaj „złoty środek”



5. Nie krytykuj, nie narzekaj 
i przede wszystkim pod żadnym  
pozorem nie obrażaj publicznie.

6. Podawaj źródła z których 
korzystałeś.



7. Nie dodawaj do znajomych 
osób, których nie znasz.

8. Nie podszywaj się pod 
kogoś innego,                                  
podawaj prawdziwy wiek                    
i płeć.



9. Nie pisz wyłącznie                                                           
z włączonym przyciskiem Caps 
Lock – oznacza to w sieci krzyk.

10. Nie pisz na przemian:                          
małą i wielką literą –
oznacza to bełkot.



11. Poprawnie używaj interpunkcji –
pamiętaj o przecinkach, kropkach. 
Ich brak może sprawić, że ktoś zupełnie 
inaczej zrozumie Twoją wiadomość.
.,.,.,.,.



12. Pamiętaj o powitaniu adresata 
na początku wiadomości. 

* Szanowna Pani                                                                                       
* Szanowny Panie                                                                                         
* Dzień dobry



13. Zapisuj z wielkiej litery zwroty 
osobowe i grzecznościowe.

• * Pani                                                                                                                       
* Pan                                                                                                                    
* Tobie                                                                                                        
* Ciebie                                                                                                    
* Cię                                                                                                              
* Wam                                                                                                                        
* Waszą



� Kultura osobista
� Kultura słowa 
� Dobre wychowanie  
� Dobre maniery
� SAVOIR – VIVRE
� Zasady netykiety

Pracuj nad sobą postaraj się aby powyższe 
wyrażenia były twoją wizytówką.



J


