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„Splot” jako kreatywna szkoła:
czyli splatanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń
Jaki jest obiektywny sposób oceny pracy
szkoły? To pytanie zapewne zadają sobie
nie tylko uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, ale także osoby zajmujące się rynkiem
pracy. Jak oceniają eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie to wskaźnik
EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) jest najbardziej obiektywnym wyznacznikiem, który pozwala oszacować, czy szkoła rozwija
potencjał, umiejętności i wiedzę ucznia, czy
wręcz przeciwnie. Wysoki wskaźnik oznacza, że szkoła nie tylko potrafi pracować
z bardzo zdolną młodzieżą, ale także zadaje sobie trud szlifowania diamentów, aby
z każdego ucznia wydobyć jego ukrytą wartość. Zespół Szkół Społecznych „Splot”
znajduje się na pierwszym miejscu w Nowym Sączu ostatniego rankingu EWD opublikowanego w „Dzienniku Polskim” zarówno w kategorii gimnazjum, jak i liceum.
Skąd się bierze taki wynik „Splotu”? Wynika on przede wszystkim z otwartości
i misji szkoły - jako miejsca, gdzie sztukę
stawiania pytań ceni się bardziej niż gotowe odpowiedzi. Tak się składa, że zadawanie pytań jest jedną z umiejętności
wspierających twórcze myślenie, która znajduje się w zestawie kluczowych
sprawności najbardziej znanych innowatorów obok obserwowania, eksperymentowania, budowania sieci kontaktów, a wreszcie umiejętności myślenia
skojarzeniowego.
Stymulacją do rozwijania tych umiejętności jest uczenie się w oparciu o wykorzystanie wszystkich zmysłów. Taki

sposób uczenia się zapewniają, między
innymi, szkoły Montessori. Fakt ten poparty jest wieloletnimi badaniami innowacyjnych przedsiębiorców, które opublikowane są w książce „DNA innowatora. Zostań
mistrzem we wdrażaniu innowacji!” autorstwa trzech amerykańskich profesorów.
Zgodnie z nimi znaczna część innowatorów ukończyła szkoły Montessori np. Larry Page i Sergey Brin założyciele Google,
Jeff Bezos twórca Amazon.com, Jimmy
Wales współzałożyciel Wikipedii czy Julia
Child legendarna autorka książek kucharskich i programów kulinarnych. Esencją
takich szkół jest aktywne doświadczanie,

ciągłe stawianie pytań oraz rozwijanie zainteresowań w duchu wewnętrznej motywacji i radości samodzielnego odkrywania
w starannie przygotowanym otoczeniu
edukacyjnym, a nie pobieranie gotowej
wiedzy od nauczyciela.
Niezależnym katalizatorem pobudzającym otwartość na świat i ludzi jest dwujęzyczne rozwijanie zdolności komunikacyjnych i praktyczny kontakt z językiem
obcym poprzez poznawanie innych kultur i tzw. „zanurzenie się”, czyli różnorodne i aktywizujące sposoby pracy na
autentycznych materiałach pobudzające koncentrację, bystrość umysłu oraz

sprawność w rozwiązywaniu rozmaitych kwestii. Dwujęzyczność sprawia
też, że język obcy staje się narzędziem
poznawania wiedzy z innych przedmiotów, a dodatkowo stanowi atut, jakim
jest możliwość kontynuacji nauki w języku obcym w kraju i zagranicą oraz
zapewnia lepsze perspektywy pracy
w przyszłości.
Doskonałym sposobem na łączenie wiedzy, umiejętności i doświadczeń, czyli przygotowanie się do wyzwań zmieniającej się rzeczywistości,
jest także udział w projektach międzynarodowych i nawiązywanie licznych
kontaktów z rówieśnikami z innych krajów. Uczniowie „Splotu” mają taką możliwość w ramach licznych wyjazdów do
szkół partnerskich z sześciu krajów (Austrii, Danii, Finlandii, Włoch, Słowenii i
Hiszpanii) dzięki realizacji projektu KA2
InTime21, którego celem jest rozwijanie
przedsiębiorczości, umiejętności pracy
w grupie oraz kreatywności młodzieży
i nauczycieli w ramach programu Erasmus+. Uczniowie „Splotu” biorą też aktywny udział w wymianach ze szkołami z Izraela i Niemiec. Ponadto, już od
dwudziestu lat, co roku jeden uczeń
wyjeżdża na roczne stypendium do
Thomas Jefferson School w Saint Louis
(USA). Współpraca z rówieśnikami z innych krajów pozwala im spojrzeć na realia z innej perspektywy, uczy szacunku, daje możliwość doceniania inności,
a także poczucie dumy z osiągnięć kraju, z którego pochodzą.
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