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1. WYMAGANIE 

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 
 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

„Trójporozumienie – Lublin – Bytom – Gdańsk: wymiana szkół budowlanych” 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

Celem współpracy szkół budowlanych z Lublina, Gdańska i Bytomia jest integracja społeczności 
szkolnych, zwłaszcza uczniów, wymiana doświadczeń między nauczycielami, poznawanie historii, 
geografii, kultury i współczesności regionów Polski, rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów 
poprzez uczestnictwo w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. 

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

W 2008 roku, z inicjatywy dyrektora Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji, powołano do 
życia tzw. „Trójporozumienie” – współpracę trzech szkół budowlanych. Współpraca obejmuje: 
PSBiG w Lublinie, Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku i Państwowe Szkoły Budownictwa 
– Zespół Szkół w Bytomiu. 
Głównym założeniem przedsięwzięcia jest realizowana corocznie wymiana uczniowska i 
odwiedziny jednej z partnerskich szkół połączone z rywalizacją w różnorodnych konkursach 
przedmiotowych, zawodach sportowych, pracą nad projektami (np.: gazetką) i poznawaniem 
regionów. W wymianę zaangażowani są uczniowie z różnych klas przejawiający uzdolnienia 
przedmiotowe, talenty sportowe czy zainteresowania historią, geografią czy kulturą.  
Przy rekrutacji do wymiany uwzględniani są również uczniowie niekoniecznie zdolni ale 
pochodzący z terenów wiejskich i z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 
Uczestnictwo w wymianie i wyjazd do Gdańska czy Bytomia jest dla nich nierzadko jedyną formą 
zorganizowanego wypoczynku w ciągu roku.  
Do najważniejszych działań w przedsięwzięciu należą: 
- coroczna wymiana uczniów i nauczycieli połączona z wizytą w jednej ze szkół partnerskich, 
- organizowanie dla uczniów konkursów przedmiotowych z matematyki, języków obcych i  
   przedmiotów zawodowych budowlanych, 
- organizowanie dla uczniów drużynowych zawodów sportowych w piłce ręcznej i  
   koszykówce, 
- organizowanie dla uczniów konkursu wiedzy o regionach - quizu ze znajomości historii,  
   geografii, atrakcji turystycznych Lubelszczyzny, Śląska, Pomorza i Kaszub, 
- redagowanie przez uczniów wspólnej gazetki „Trójgłos”, 



- organizowanie dla uczniów wycieczek krajoznawczych po najciekawszych miejscach  
  odwiedzanych regionów, 
- organizowanie sympozjów i paneli dyskusyjnych dla nauczycieli połączonych z wymianą  
  doświadczeń z zakresu metodyki i dydaktyki, 
- organizowanie dla nauczycieli lekcji koleżeńskich, 
- wspólne świętowanie jubileuszy i innych ważnych wydarzeń szkolnych, 
- rozpowszechnianie idei współpracy w środowisku lokalnym, 

 

5. EFEKTY 

Wieloletnia współpraca szkół budowlanych przynosi wymierne efekty zarówno dla uczniów, 
nauczycieli, jak i całej szkoły. 
Efekty dla uczniów: 
- uczestnictwo w ciekawym projekcie wymiany, 
- włączenie uczniów zdolnych ale też uboższych i pochodzących z terenów wiejskich w  
  atrakcyjne przedsięwzięcie, 
- integracja z rówieśnikami z różnych regionów Polski, 
- nawiązanie kontaktów i przyjaźni, 
- rozwijanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności z przedmiotów, 
- nabycie umiejętności współpracy w grupie, 
- nabycie umiejętności sportowej rywalizacji i kulturalnego kibicowania, 
- nabycie wiadomości o historii, geografii, kulturze Lubelszczyzny, Śląska, Pomorza i Kaszub, 
- zredagowanie w formie papierowej i elektronicznej gazetki „Trójgłos” 
- nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi, 
- poznanie ciekawych krajobrazowo i turystycznie miejsc, 
- wzrost świadomości uczniów  
Efekty dla nauczycieli: 
- nabycie umiejętności organizacyjnych i pracy w grupie, 
- nabycie nowych wiadomości i umiejętności z zakresu dydaktyki i metodyki, 
- integracja i nawiązanie kontaktów z nauczycielami szkół partnerskich, 
- poszerzenie wiadomości o regionach, 
- podniesienie jakości pracy własnej, 
Efekty dla szkoły: 
- uczestnictwo w autorskim i prestiżowym przedsięwzięciu, 
- promocja w środowisku lokalnym i w innych regionach kraju, 
- poszerzenie oferty działań opiekuńczo – wychowawczych, 
- podniesienie jakości pracy szkoły, 
- nawiązanie współpracy z instytucjami, urzędami i firmami środowiska lokalnego 

6. RADY I PRZESTROGI 

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia jak cykliczna wymiana uczniów wymaga sprawnego i 
systemowego działania i współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Działania przewidziane w 
ramach współpracy (konkursy, wycieczki, zakwaterowanie, wyżywienie, przygotowanie 
upominków i przygotowanie materiałów promocyjnych) wymagają przemyślenia, długich 
przygotowań, nawiązania kontaktów z wieloma instytucjami i urzędami. Osoby odpowiedzialne 
za realizację działań muszą wykazywać się sumiennością, starannością i dużą odpornością na 
stres, gdyż zadania wykonywane są często pod presją czasu. 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

kronika na stronie www szkoły, gazetka „Trójgłos” kolportowana wśród uczniów, nauczycieli 
rodziców, informacje zamieszczane w gablotach, materiały promocyjne (ulotki, broszury, plakaty, 
notatniki, pamiątkowe długopisy z logo szkoły i nazwą przedsięwzięcia. 



 


