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Illemkódexe

Illemkódex
1. Az iskolába érkezéskor a felnıtteket a napszaknak megfelelıen tisztelettel köszöntöm. (Jó
napot kívánok, stb.)

2. Tanítási órák kezdetekor vagy óraközben vigyázzállással üdvözlöm a belépı felnıtteket.
3. Társaimat barátságosan köszöntöm.
4. Köszönésemkor nem feledkezem meg a tekintetváltásról, helyes testtartásról. Köszönéskor a
zsebembıl is kiveszem a kezem.
5. A felnıttek megszólításakor használom a – néni, - bácsi szavakat, s ha ismerıs a felnıtt, akkor
hozzáteszem az utó- vagy vezetékneveket, illetve foglalkozásukat. (Edit néni, Kovács bácsi,
tanító néni)
6. Megszólításnál használom a legyen szíves, légy szíves, kérem, kérlek szavakat.
A kérem szócskát még a név szerinti megszólításokhoz is hozzáteszem, így tisztelettudóbb,
udvariasabb a mondanivalóm. (Tanár néni kérem!)
7. Társaimat, ismerıs gyerekeket mindig az utónevükkel vagy a becenevükkel szólítom meg.
Csak olyan becenevet használok, amelyet a megszólított is szívesen fogad.
8. A felnıttekrıl, tanáraimról tisztelettel beszélek.
9. Beszéd közben igyekszem szabályozni hangerımet.
Hangom erısségét a távolsághoz igazítom.
10. Tekintetváltással, megfelelı térközszabályozással, érthetıen fogalmazva mondom el
gondolataimat.
11. Kedves, mosolygós, megértı beszélgetıtárs akarok lenni.
12. Társaimmal nem ordítozok.
13. A vitákban mások véleményét tiszteletben tartva, udvariasan veszek részt.
14. Kerülöm a durva megjegyzéseket, ha másnak ellenvéleménye van.
15. Nem használok hézag pótló, trágár szavakat, nem káromkodok.
16. Beszélgetésem része lehet a szellemesség, vicc, de mások rovására nem viccelıdöm.
17. Ha valakit a beszélgetés során megsértek, elnézést kérek tıle. Ezzel jelzem hogy észrevettem
udvariatlanságomat, tapintatlanságomat, megbántam, amit meggondolatlanul mondtam ki.
18. Ügyelek az ápolt külsıre: ruhám, cipım mindig tiszta, rendes legyen.
19. Öltözetemet alkalomhoz illıen választom meg; iskolai munkához a praktikusság, ünnepekkor
a szolid elegancia dominál.
20. Különbözı kozmetikai szereket (rúzs, szemfesték, hajfesték, körömlakk ) iskolai
megjelenésemhez nem használok.
Az osztályteremben sapkát nem viselek.
21. Az iskolában úgy közlekedek, hogy ne akadályozzak másokat.
22. Nem foglalom el a teljes lépcsıfeljárót, mert a szembejövıknek is kell helyet hagyni a
lépcsın.
Ha elılem elállják az utat, udvariasan annyit mondok: „Szabad?”
23. A folyosókon nem közlekedek futva.
24. Az autóbuszra felszálláskor nem tolakodok, nem lökdösödöm, betartom az udvariassági
szabályokat.
Utazás közben beszédem hangerejét úgy választom meg, hogy csak a mellettem állók hallják
amit mondok.
25. Az iskola területén nem rágózom, nem fogyasztok szotyolát, tökmagot.

