Szkoła Skie w 3 % najlepszych w Polsce
- tzw. test wałbrzyski, październik 2014 r.

pozostałe szkoły
najlepsze szkoły w Polsce

Bardzo się cieszę z tak dobrego wyniku naszej szóstej klasy. Test Wałbrzyski uchodzi za najbardziej fachowy i wymagający wśród naukowców. Stąd tylko najbardziej pewne siebie szkoły odważają
mu się poddać. Wynik cieszy tym bardziej, że to już kolejna szósta klasa w naszej szkole, która tak
dobrze wypada. Jest on zwieńczeniem pięciu lat pracy uczniów i nauczycieli. Trzeba zatem gratulować
całemu zespołowi nauczycieli, od edukacji początkowej poczynając. Zwłaszcza matematykom, polonistom i anglistom uczącym nie tylko w obecnej, ale też w piątych i szóstych klasach ubiegłorocznych
i tych sprzed dwóch lat (rezultaty były wówczas równie dobre).
Cieszymy się, ale pamiętajmy jednak, że tak rozumiane wyniki nie są naszym celem. Jest to pomiar jednego tylko z procesów Podmiotowej Edukacji Integralnej, której metody są autorskim dziełem naszych szkół, a które poza doraźnymi efektami dydaktycznymi mają także wielostronnie rozwijać inteligencję, zdolności twórcze, umiejętności interpersonalne, wrażliwość, wartości i postawy
moralne oraz społeczne, ogólną kulturę, kulturę osobistą, a także sprawność fizyczną. Poddajemy
szkoły pomiarowi, gdyż chcemy skonfrontować wyniki naszych narzędzi z obiektywnymi testami
ogólnopolskimi. Dobrze, że wyniki są pozytywne. Jednak musimy pamiętać, że sporo jeszcze jest do
zrobienia i nie w każdej z wymienionych dziedzin musimy być z siebie bardzo zadowoleni.
Na podstawie własnych pomiarów wiemy też, że bardzo dobre wyniki osiąga również nasze gimnazjum i liceum. W gimnazjum zresztą, pracuje wielu tych samych nauczycieli, którzy tak dobrze radzą sobie w szkole podstawowej, a uczniowie gimnazjum często rekrutują się z naszej szkoły podstawowej. Co nie może dziwić, gdyż absolwenci naszej szkoły podstawowej, nawet ci, którzy u nas oceniani są nieco słabiej, z reguły są w stanie spełnić wysokie wymagania wstępne, które - bywa – czasem są za trudne dla dobrych absolwentów innych szkół podstawowych. Uczniowie gimnazjum, którzy przeszli przez naszą szkołę podstawową pomagają wdrożyć się do naszych metod, jakie stosujemy
w gimnazjum i osiągać dobre wyniki kolegom, którzy przyszli z innych szkół. Nasze liceum zaś, jest
także znakomita szkołą, stosujemy w nim metody inspirowane akademickimi, współpracujemy z naukowcami i wybitnymi polskimi artystami oraz instytucjami naukowymi i kulturalnymi.
Nie jestem zwolennikiem pasjonowania się wynikami testów, ale może raz na parę lat warto docenić nauczycieli, uczniów i rodziców i dać satysfakcję za ciężką i owocną pracę. Oczywiście, wszystkim serdecznie gratuluję. Proszę jednak byśmy ciesząc się, pamiętali, że to tylko dobre wiadomości
z jednego z odcinków „trasy”, a nie „meta”.
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