
     Konkurs "SAVOIR- VIVRE"  

     

      Celem konkursu była popularyzacja kultury osobistej i obycia 

towarzyskiego wśród młodzieży oraz uświadomienie jej istnienia 

zasad grzecznościowych. Zachęcono i zmotywowano uczniów  

do poznawania norm obyczajowych oraz obowiązujących reguł 

grzecznościowych poprzez łączenie nauki z zabawą (prezentacja, drama,).  

Adresatami inicjatywy byli uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły  

Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku  Szkolno -Wychowawczym w Nowym Mieście 

nad Pilicą. 

     Konkurs stał się dla uczniów świetną okazją do pogłębienia tematyki dotyczącej 

zasad zachowania się i savoir-vivre`u oraz poszerzenia umiejętności zachowania                

w różnych sytuacjach życiowych dnia codziennego. 

Uczestnicy konkursu  musieli  wykazać się znajomością zasad savoir vivre’u,              
 
Konkurs obejmował następujące  konkurencje z zakresu:  

1. autoprezentacje 

2. odpowiedzi na wylosowane pytanie z zakresu savoir- vivre,  

3. umiejętności zastosowania zasad savoir -vivre w różnych okolicznościach – scenki 
sytuacyjne, inscenizacje 

3 prezentacje „zadania klasowego”: cytaty, przysłowia, aforyzmy mówiące o kulturze 
człowieka – kodeks kulturalnego ucznia 
   
        Dnia 06.05.2014 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu : na wstępie 

organizatorzy powitali wszystkich uczniów i dyrekcję  naszej placówki .  

       Tego dnia mieliśmy dużą niespodziankę, gdyż do naszej szkoły przyjechał 

„Autobus Dobrych Manier”, którym przyjechali nasi najmłodsi uczestnicy konkursu. 

Przedstawili oni kilka złotych zasad zachowania się w środkach lokomocji.  

        Następny zespół najmłodszych artystów zaprezentował dobre maniery                        

w restauracji. 

        Klasy starsze przedstawiły różne przykłady zachowania się ludzi w miejscach 

publicznych oraz zasady dobrych manier obowiązujących w kontaktach z innymi 

osobami. 

Kiedy wszystkie zespoły zaprezentowały swoje występy Jury udało się na krótką 

naradę . Pani Dyrektor mgr E. Fałek , która była przewodniczącą Jury podziękowała 

wszystkim uczestnikom za przygotowanie i podjęcie tak ważnego problemu jakim jest 

przestrzeganie zasad  savoir vivre’u  w życiu codziennym. 

Zespół Jury postanowił nagrodzić wszystkich uczestników , ponieważ 

przedstawione przez młodzież scenki i  prezentacje były na wysokim poziomie oraz  

trafnie dobrane do potrzeb .  



Wszystkie zespoły klasowe otrzymały nagrody ufundowane przez sponsorów. 

       Na koniec konkursu organizatorzy zebrali od uczestników wykonane plakaty, 

transparenty, ulotki na temat  dobrych manier i umieścili je na korytarzach szkoły             

w celu propagowania i utrwalania ich wśród młodzieży .   
          

        

                      

                Organizatorzy :mgr E.Borowska , mgr J.Szymański     


