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SAMODZIELNOŚĆ
8:15 W szatni lekki tłok, 

szurają ustawiane pod wie-
szakami buty, szelest kurtek. 
Rodzice stoją obok, w małym 
korytarzyku, rozmawiają. 
Dzieci rozbierają się same. 
Tak, to jedna z pierwszych 
rzeczy, które zwracają uwagę 
w Przedszkolu Familijnym. 
Nawet trzylatki potrafią zało-
żyć kapcie, skorzystać samo-
dzielnie z toalety, umyć zęby. 
Naszym zadaniem (rodziców, 
wychowawców) jest wspiera-
nie ich samodzielności.

DOBRE NAWYKI
O 8:30 dzieci zaczynają 

zajęcia modlitwą. Potem mają 
okazję opowiedzieć o tym, 
co się wydarzyło w ich ży-
ciu, co jest dla nich ważne. 
Następnie uczą się, ćwiczą, 
wykonują różne zadania pla-
styczne. Praktycznie każdego 
dnia, niezależnie od pogody, 
wychodzą na plac zabaw. Od-
wiedzają muzea, grają w sza-
chy, chodzą na basen. Niby 
to samo, co w każdym przed-

szkolu. Jednak my – rodzice 
– wiemy, że dzieje się tam nie 
tylko to. To, co wyróżnia nasze 
przedszkole, to zachęta do 
pracy nad sobą już od naj-
młodszych lat. 

W  k a ż d y m  m i e s i ą c u 
przedszkolaki pracują nad 
trzema dobrymi nawykami, 
które mają na celu pomóc 
im w byciu dobrymi ludźmi. 
Brzmi patetycznie, ale cho-
dzi o bardzo proste, a ważne 
umiejętności, takie jak: mycie 
rąk, by nie zachlapać podłogi; 
odnoszenie talerza po posił-
ku czy cierpliwe czekanie na 
swoją kolej. Bo przedszkole 
to nie „przechowalnia” dla na-
szych dzieci, ale bardzo ważne 
miejsce, gdzie poprzez nawy-
ki – budujemy fundament ich 
dorosłego życia. 

WSPARCIE OPIEKUNA
 W Przedszkolu Familij-

nym jest jeszcze jeden bardzo 
trafiony pomysł – tutoring. 
Każde dziecko jest pod szcze-
gólną obserwacją konkret-
nego wychowawcy (tutora), 
który w związku z tym dobrze 

poznaje nasze dziecko. Trzy 
razy w roku my, rodzice, spo-
tykamy się indywidualnie 
z naszym tutorem i rozma-
wiamy o dziecku, ale niewiele 
ma to wspólnego z typową 
„w y wiadówką”. Wspólnie 
ustalamy plan wychowaw-
czy na najbliższe miesiące, 
czyli zastanawiamy się, jak 
wesprzeć dziecko w jego sła-
bych stronach i jak pomóc mu 
w rozwijaniu dobrych cech. 
Tutor jest więc opiekunem, 
który pomaga rodzicom w wy-
chowaniu dziecka.

WYCHOWANIE W WIERZE
Chciałabym, by w miej-

scu, w którym moje dzieci 
spędzają pół dnia, były prze-
kazywane te same wartości, 
które my z mężem im wpaja-
my i którymi żyjemy. Przed-
szkole Familijne prowadzą 
osoby świeckie, ale wychowu-
ją, opierając się na zasadach 
wypływających z Ewangelii 
i nauczania Kościoła. Każdy 
dzień rozpoczyna się i kończy 
modlitwą. 

DOBRA ATMOSFERA
Wszystkie te wielkie małe 

rzeczy odbywają się w ser-
decznej, wręcz rodzinnej at-
mosferze. Gdy pojawia się 
konflikt, wychowawcy szanu-
ją emocje dziecka, rozmawia-
ją z nim, by zrozumieć jego 
zachowanie. Uwzględniane 
są naturalne, odmienne po-
trzeby chłopców i dziewczy-
nek. Podstawą jest pozytywne 
wsparcie, w związku z tym 
każdego dnia w specjalnym 
kalendarzu – czyli agendzie, 
którą ma każdy przedszkolak, 
zarówno wychowawcy, jak 
i my – rodzice – zapisujemy 

jedną rzecz, które dziecko 
dobrze zrobiło. Te pozytyw-
ne „uwagi” od rodziców są 
czytane dzieciom w trakcie 
posiłku, a te od wychowaw-
ców – w domu. Ta pozytywna 
motywacja potrafi sprawić 
cuda. Dzieci są zmobilizowa-
ne, by kolejny raz zrobić coś 
dobrego. 

***
Przedszkole Familijne 

położone jest w wałach ko-
ścioła św. Rocha. W odróż-
nieniu od innych placówek 
powstało z inicjatywy grupy 
rodzin, które zapragnęły, aby 
ich dzieci mogły korzystać 
ze wszechstronnej opieki 
przedszkolnej – ukierunko-
wanej nie tylko na rozwój in-
telektualny, ale także kształ-
towanie charakterów. To 
przedsięwzięcie non-profit, 
nawiązujące do modelu szkół 
i przedszkoli stowarzyszenia 
STERNIK, które od wielu lat 
działają w największych mia-
stach w Polsce. Przedszkole 
Familijne obecnie gromadzi 
4 grupy dzieci we wszystkich 
przedziałach wiekowych, po-
cząwszy od 2,5 lat do 6 roku 
życia. Naturalną kontynuacją 
przedszkola jest Szkoła Pod-
stawowa STER, która działa 
od 2019 r. Obecnie trwa re-
krutacja do obu placówek. Po 
więcej informacji zapraszamy 
na naszą stronę internetową: 
www.ster.bialystok.pl oraz 
zachęcamy do odwiedzenia 
naszego facebooka: www.fa-
cebook.com/przedszkolefa-
milijne. 

Barbara Górska
mama dwójki dzieci chodzących  

do Przedszkola Familijnego  
oraz Szkoły Podstawowej STER

MAŁYMI KROKAMI  
DO WIELKICH RZECZY!

 Edukacja i  wychowanie


