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Dziecko rozpoczynające naukę w szkole zmuszone jest do współdziałania w zespole. 

Umiejętności społeczne, postawa względem innych określa jego pozycję w grupie i ma 

znaczący wpływ na postrzeganie samego siebie oraz  motywację do podjęcia wysiłku 

edukacyjnego. Pięciolatek wyrasta z egocentryzmu i zaczyna dostrzegać potrzeby i 

oczekiwania innych członków zespołu. Doświadcza, że jego sposób zachowania ma wpływ na 

reakcje innych. Dziecko sześcioletnie posiada już pewne podwaliny wiedzy społecznej, na 

których można  rozpocząć systematyczną  i celową edukację zachowań społecznych. 

Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej wskazuje kształtowanie wrażliwości 

społecznej oraz umiejętności współżycia i współdziałania w grupie jako nadrzędny cel  pracy 

wychowawczej.  Tak jak każda umiejętność  tak i ta dotyczące postaw społecznych musi 

bazować na fundamentach teoretycznych, aby w oparciu o nie wypracować oczekiwane 

zachowania, a co za tym idzie właściwe  nawyki.  Celem tej innowacji jest więc wyposażenie 

uczniów w podstawowy pakiet wiadomości dotyczący   savoir-vivre’u i wypracowanie na 

jego podstawie właściwych zachowań i postaw określanych mianem dobrego wychowania. 

Uważamy, że jest to konieczna i najlepsza inwestycja w przyszłość każdego ucznia. Dobre 

maniery opierające  się na życzliwości, poszanowaniu  godności zarówno własnej, jak i osób 

ze swojego otoczenia, odpowiedzialne podejście do nauki, pracy czy dążenie do stworzenia 

dobrej atmosfery w domu, szkole i wśród znajomych oraz bezinteresowna troska o innych, 

sprawiają, że  uśmiech częściej gości na twarzach ludzi. Łatwiej będzie naszym 

wychowankom nawiązywać znajomości i przyjaźnie, a nauczyciele, czy w przyszłości 

pracodawcy, będą mieli o nich dobre zdanie.   Gdy dziecko pozna właściwą drogę do 

drugiego człowieka nie będzie uciekało się do przemocy, agresji czy  nietolerancji. Wiedząc, 

że zna zasady zachowania w relacjach międzyludzkich, przy stole, podczas przyjęcia, 

poznając nowe osoby łatwiej pokona nieśmiałość i zawstydzenie.      

Kultura osobista jest cechą, którą nabywa się w wyniku ciągłej pracy nad sobą przez 

całe życie. Jest ona pewną trwałą właściwością, określa zachowanie człowieka niezależnie od 

czasu, miejsca i okoliczności. Pragniemy więc wskazać naszym wychowankom drogę i 

potrzebę do ciągłego samodoskonalenia w tym zakresie. Uświadamiając im, iż praca nad 

własnym zachowaniem nigdy się nie kończy. 

Ponieważ najlepszą formą edukacji jest obserwacja wzorców zachowań  pragniemy 

włączyć do współpracy  rodziców. Tylko konsekwencja i jedność oddziaływań 

wychowawczych mogą przynieść oczekiwane i trwałe rezultaty. 

 


