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Tak, jak ptak nie doleci do celu, 
machając tylko jednym skrzydłem, 
tak i dzieci do pełnej dojrzałości 
potrzebują dwóch „skrzydeł”: 
edukacji i wychowania.

Szkoła, do której chodzi 
mój syn, jest stosunkowo mło-
da, ponieważ działa w Białym-
stoku od 2 lat. Jednak bazuje 
na pomyśle hiszpańskiego in-
stytutu edukacyjnego, który 
sprawdził się w wielu krajach 
na całym świecie i z sukce-
sem wypuszcza kolejnych ab-
solwentów od prawie 50 lat. 
W Polsce, zainspirowane tym 
modelem, placówki stowarzy-
szenia „STERNIK” znajdują 
się w kilkunastu miastach, 
m.in. w Warszawie, Krakowie 
czy w Katowicach. Rodzice, 
którzy zakładali te przedsię-
wzięcia non-profit, pragnęli 
wychowywać dzieci na pra-
cowitych, wolnych i odpowie-
dzialnych ludzi. Cieszę się, że 
ten model edukacyjny trafił 
nareszcie i do naszego miasta 
i że moje dzieci mogą z niego 
korzystać. Czym się różnią te 
placówki od innych szkół? Jest 
kilka małych, ale znaczących 
różnic, o których chciałabym 
opowiedzieć.

DWA SKRZYDŁA
My, rodzice,  jesteśmy 

pierwszymi i najważniejszy-
mi wychowawcami naszych 
dzieci. Szkoła jedynie pomaga 
nam w pełnieniu tej roli. Pod-
stawą dobrego wychowania 
dzieci jest to, by te dwa śro-
dowiska wychowawcze szły 
w jednym kierunku i były 
spójne. W szkole „STER” nie 
umniejsza się roli wycho-
wania na rzecz edukacji. I to 
działa. Dobrze wychowane 
dzieci osiągają lepsze wyni-
ki w nauce. Od przedszkola 
dzieci uczone są pewnych na-
wyków: porządku, działania 
w grupie, samodzielności, 
dyscypliny, bycia życzliwym. 
Hasło tego tygodnia w klasie 

mojego syna brzmi: „Zamiast 
narzekać, rozmawiam o mo-
ich kłopotach”, w poprzednim: 
„Pomimo trudności, jestem 
radosny”. Są to drobne rzeczy, 
które kształtują charakter, 
by wypuścić dojrzałego ab-
solwenta, zdolnego podejmo-
wać wolne i odpowiedzialne 
decyzje.

WYCHOWANIE CAŁEJ 
RODZINY

Założeniem naszej szkoły 
jest rozwój nie tylko uczniów, 
ale cał ych rodzin, a więc 
też i nas – rodziców. Mamy 
możliwość uczestniczenia 
w różnych warsztatach i wy-
kładach w ciągu całego roku, 
dotyczących relacji z dziećmi 
i pomiędzy małżonkami, ko-
munikacji i różnych aspektów 
wychowawczych. Dzięki nim 
stajemy się lepszymi małżon-
kami, rodzicami, obywatela-
mi. To też pomaga w budowa-
niu spójnego obrazu świata 
– w szkole i w domu odwołu-
jemy się do tych samych war-
tości i zasad. Szkołę prowa-
dzą osoby świeckie, ale uczą 
i wychowują, opierając się 
na zasadach wypływających 
z Ewangelii i nauki Kościoła. 
Każdy dzień rozpoczyna się 
i kończy modlitwą.

POZYTYWNI INFLUENCERZY
Edukacja w szkole „STER” 

jest na wysokim poziomie, 
ale bardzo cenię w wycho-
wawcach to, że uczą dzieci 
nie rywalizować ze sobą. Gdy 
uczeń skończy robić zadania 
wcześniej niż jego koledzy, 
nie dostaje kolejnych stron 
do uzupełnienia, ale jego za-
daniem jest pomoc słabszemu 
koledze. Uczy to szlachetno-
ści, wrażliwości na potrzeby 
innych, a nie „wyścigu szczu-
rów”. Mówiąc współczesnym 
językiem, celem szkoły jest 
wychowanie „pozytywnych 
influencerów”, czyli ludzi, 

którzy pomnażają dobro i mi-
łość w świecie. 

PEŁNA INTEGRACJA
W szkole zajęcia z języka 

angielskiego są 4 razy w ty-
godniu. Dodatkowo odbywają 
się nieodpłatne zajęcia z filo-
zofii, tańce czy szachy. Dzieci 
czytają dużo książek, mają 
na to wyznaczony konkretny 
czas w ciągu dnia. Niezależnie 
od pogody codziennie bawią 
się na świeżym powietrzu, 
grają w piłkę, raz w tygodniu 
jeżdżą na basen. Modlą się ra-
zem. To wszystko wspomaga 
integralny rozwój – nie tylko 
umysłu, ale i ciała, ducha, 
emocji i woli. 

WYWIADÓWKI  
INNE NIŻ ZWYKLE

Spotkania z wychowawcą 
w naszej szkole wyglądają 
trochę inaczej niż w innych 
szkołach. Trzy razy w roku 
szkolnym spotykamy się z tzw. 
tutorem, czyli nauczycielem, 
który jest opiekunem nasze-
go dziecka. Oboje z mężem 
lubimy te spotkania. Wiem od 
innych małżeństw, że i oni ce-
nią sobie ten tzw. tutoring, bo 
jest rozmową o konkretach. 
Dotyczy to również ojców, 
którzy często uważają typowe 
„wywiadówki” za stratę czasu. 
Rozmawiamy tylko o naszym 
dziecku, o tym, jak wzmacniać 
jego mocne strony, jak poma-

gać mu w radzeniu sobie ze 
słabościami i podczas spotkań 
wyznaczamy cele, do których 
zamierzamy dążyć w najbliż-
szym czasie. Opiekun dobrze 
zna charakter dziecka, jego 
zalety i wady, więc to bardzo 
konkretnie pomaga zachować 
jedność działań wychowaw-
czych rodziny i szkoły. 

Po kilku latach uczęszcza-
nia naszych dzieci do „sterni-
kowych” placówek (chodziły 
też do Przedszkola Familijne-
go) widzimy pozytywne owo-
ce wychowawczo-edukacyjne. 
Od września naukę w szkole 
zacznie również nasza córka. 
Mój syn bardzo lubi tam cho-
dzić. Nie było dnia, żeby nie 
chciał do niej iść. Czy może 
być lepsza rekomendacja? 

S z k o ł a  P o d s t a w o w a 
„STER” mieści się w wałach 
kościoła św. Rocha. Jest kon-
tynuacją Przedszkola Fami-
lijnego, które gromadzi dzieci 
w przedziałach od 2,5 do 6 
lat. Obecnie trwa rekrutacja 
do obu placówek. Po więcej 
informacji zapraszamy na na-
szą stronę internetową: www.
ster.bialystok.pl oraz zachęca-
my do odwiedzenia naszego 
facebooka: www. facebook.
com/szkolapodstawowaster 
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