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 Będąc pod wpływem psychologii 
pozytywnego myślenia, stwierdzam, że 
liczne szkoły, zarówno podstawowe, jak 
i średnie, całkiem nieźle radzą sobie z lo-
kalną społecznością, wśród której przy-
szło im funkcjonować. Dlaczego zatem 
artykuł o współpracy? Ponieważ oprócz 
szkół, dla których networking jest chle-
bem powszednim, jest też wiele takich, 
które skłaniają się bardziej w stronę alie-
nacji. Te drugie spróbuję przekonać do 
zmiany wektora. Tym pierwszym wska-
żę nowe obszary, które pomogą wejść na 
wyższe poziomy synergii i networkigu. 
 Celem artykułu jest odpowiedź na 
następujące pytania: 1) Czy szkoła jest 
atrakcyjnym partnerem do współpracy? 
2) Z kim może współpracować szkoła?
3) Dlaczego nie warto i dlaczego warto
współpracować na linii szkoła – środo-
wisko lokalne? 4) Co to jest synergia
i  jak wejść na drogę networkingu? Od-
powiedzi na przedstawione pytania
będą stanowić kolejne części tekstu. Zo-
stanie w nich rozwinięty temat zasobów
szkoły, partnerstwa oraz zysków i strat

Szkoła w lo-
kalnym środo-
wisku.
Pomiędzy net- 
workingiem
a alienacją

DR ŁUKASZ HAJDUK

Współpraca szkoły ze środowi-
skiem lokalnym nie jest tema-
tem nowym. Można by też po-
wiedzieć, że w tej kwestii trudno 
o jakieś innowacje. Jednak duży
rozdźwięk pomiędzy teorią
a  praktyką nie pozwala prze-
nieść tego tematu do archiwum,
tylko wciąż na nowo odkrywać,
być może już wcześniej odkryte,
przestrzenie współpracy.
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związanych ze wspomnianą współpracą. 
Na wstępie rozwinę jeszcze temat szkoły 
w  środowisku lokalnym z perspektywy 
historyczno-pedagogicznej. 

Kontekst
 W raporcie pt. Współpraca szkół 
z  podmiotami zewnętrznym czytamy: 
„Powiązanie szkoły ze środowiskiem 
lokalnym było przedmiotem zaintere-
sowań socjologii wychowania i peda-
gogiki społecznej. W Polsce rozważania 
na ten temat zapoczątkowali F. Zna-
niecki, H. Radlińska, czy J. Chałasiński, 
wprowadzając do szkoły obok zasady 
indywidualizacji, jeszcze zasadę uspo-
łeczniania uczniów oraz wiązania ich ze 
środowiskiem (…)”1. Temat współpracy 
szkoły ze środowiskiem lokalnym po-
jawił się już w latach 20-lecia między-
wojennego, kiedy odbudowywane były 
zręby polskiego szkolnictwa. W artykule 
z lat 90. XX w. pt. Od szkoły środowisko-
wej do szkoły uspołecznionej podkreśla 
to Edmund Trempała. „Problematyka 
współdziałania szkoły ze środowiskiem 
nie była i nie jest w Polsce nowa. Zagad-
nienie to było już w okresie międzywo-
jennym przedmiotem zainteresowania 
naukowców i praktyków. Szczególną jed-
nak popularność zdobyło w latach sześć-
dziesiątych i siedemdziesiątych. Obecnie 
idea powiązania pracy szkoły ze środo-
wiskiem także nie straciła wiele na swej 
aktualności”2. Współdziałanie szkoły 
z  różnorodnymi podmiotami środowi-
ska lokalnego rozwijało się przez kolej-
ne dziesięciolecia. W  pierwszej połowie 
XXI w. badacze nadal wskazują, „(…) jak 
istotna jest współpraca zarówno w szko-
le, jak i szkoły ze środowiskiem lokalnym 
dla budowania kapitału społecznego. To 
od jakości tej współpracy zależy bowiem, 
czy uczniowie zostaną wychowani na 
obywateli wykazujących postawę aktyw-
ną, czy biernie będą czekać na realizację 
swoich roszczeń”3. 

Zasoby 
 Powszechne przekonanie o wycho-
wawczej wartości współpracy rozsze-
rzyłbym również o wartość ekonomicz-
ną, a w niektórych sytuacjach również 
edukacyjną. Szkoła wiele zyskuje dzię-
ki współpracy, ale sama równie wie-
le oferuje. Sprawiają to zasoby placó-
wek szkolnych. Można je rozpatrywać 
w kontekście teorii kapitałów – rzeczo-
wego, ludzkiego i społecznego. W myśl 
tego pierwszego szkoła to budynek: sale 

lekcyjne i gimnastyczne, czasami kuch-
nia, świetlica, aula, boiska, specjalistycz-
ne pracownie (np. komputerowa). Do 
tego dodać należy sprzęt będący w po-
siadaniu szkoły: nagłośnienie, kom-
putery, sprzęt sportowy. Każdy z tych 
elementów może stać się wartością dla 
potencjalnego partnera. Przykładami 
na dostrzeganie tego rodzaju kapitału 
są szkoły wynajmujące swoje sale np. 
firmom szkoleniowym, placówki, które 
podczas wakacji pełnią funkcję schro-
nisk czy szkolne kuchnie „wynajmowa-
ne” w celach cateringowych. 
 Kapitał rzeczowy szkoły to nie 
tylko szansa na podreperowanie bu-
dżetu. Dzięki niemu szkoła staje się 
atrakcyjnym partnerem dla organiza-
cji pozarządowych czy lokalnych grup 
nieformalnych. Taka współpraca może 
przyjąć  – i liczne szkoły udowadniają, 
że rzeczywiście przyjmuje – postać bar-
terową. Szkoła udostępnia lokal lokal-
nemu stowarzyszeniu, które w zamian 
realizuje ciekawe projekty dla dzieci. 
Pomysły na taką współpracę można by 
mnożyć. Nie można jednak zapominać, 
że podmiotem, z którym de facto podej-
muje się współpracę nie jest placówka 
szkolna tylko samorząd lokalny. Taka 
współpraca na większą skalę rozszerza 
się zatem z gabinetu dyrektora na sie-
dzibę wójta gminy, burmistrza czy pre-
zydenta miasta. Inaczej wygląda zarzą-
dzanie pozostałymi kapitałami. 

 Kapitał ludzki, na który ekonomiści 
zwrócili uwagę już w XVII w., zakłada, 
że najcenniejszym elementem zasobów 
przedsiębiorstwa jest człowiek wraz ze 
swoją wiedzą i umiejętnościami. Ana-
logicznie w szkole będą to nauczyciele 
oraz uczniowie. W tym przypadku ofe-
rowanym zasobem będzie wiedza (na-
uczyciel jako ekspert w danej dziedzinie) 
oraz umiejętności, którymi zarówno 
nauczyciele, jak i uczniowie mogą – np. 
w ramach wolontariatu – wspierać inne 
organizacje. Pozostaje jeszcze, bardzo 
cenny w kontekście społeczeństwa oby-
watelskiego, kapitał społeczny. W kon-
tekście szkoły składają się na niego: za-
ufanie (uczniów, nauczycieli, rodziców, 
dyrekcji), sieć relacji i „znajomości”, pa-
nujące w szkole normy, cechy takie jak 
uczciwość, rzetelność, odpowiedzial-

ność. To właśnie dzięki tym zasobom 
szkoła staje się atrakcyjnym partnerem 
do współpracy. Zasoby składające się na 
kapitał rzeczowy i ludzki nie są warto-
ściowe, o ile nie występują w połączeniu 
z kapitałem społecznym. Tak jak w spo-
łeczeństwie obywatelskim kapitał spo-
łeczny jest spoiwem skutecznie łączącym 
jego poszczególne elementy, tak w  szko-
le pozwala budować dobrą współpracę 
zarówno wewnątrz placówki, jak i z lo-
kalnym środowiskiem na zewnątrz.

Partnerzy
 Wymienione powyżej zasoby czę-
sto nie występują w świadomości decy-
dentów mogących wprowadzić szkołę 
na drogę współpracy. Dlatego krokiem 
poprzedzającym analizę potencjalnych 
partnerów jest analiza zasobów. Dopiero 
uświadomienie ich występowania otwie-
ra przed szkołą coraz szersze spektrum 
współpracy. Z kim zatem może współ-
pracować szkoła? Listę kandydatów 
znajdziemy w cytowanym już raporcie 
z badań nad współpracą szkoły. Należą 
do nich: jednostki samorządu lokalnego, 
instytucje systemu oświaty, organy po-
rządku publicznego, instytucje pomocy 
społecznej, szkoły i inne placówki edu-
kacyjne, instytucje kulturalne, publiczne 
instytucje kulturalno-oświatowe, kluby 
sportowe i obiekty sportowe, jednost-
ki organizacyjne Lasów Państwowych 
(nadleśnictwa, parki krajobrazowe), 
kościół i związki wyznaniowe, przed-
siębiorstwa, organizacje pozarządowe, 
Ochotnicza Straż Pożarna i inne służby 
ratownicze, uczelnie wyższe, placówki 
ochrony zdrowia, media (np. prasa lokal-
na, radio, TV), rady rodziców, samorząd 
uczniowski, partnerzy zagraniczni, po-
żądani partnerzy (tutaj autorzy raportu 
wskazują na potencjalnych partnerów, 
z którymi z różnych względów szkoła 
jeszcze nie współpracuje)4. Przytoczo-
na lista wyczerpuje partnerów zarówno 
z sektora publicznego, jak i biznesu oraz 
organizacji pozarządowych. Ich dobór 
przez szkołę jest uzależniony od dostęp-
ności danego partnera w środowisku lo-
kalnym, jego potrzeb i chęci współpracy 
oraz przede wszystkim od potrzeb szkoły 
i zdiagnozowanego kapitału (rzeczowe-
go, ludzkiego, społecznego). 

Warto czy nie warto współpracować?
 Zasoby, którymi dysponuje szko-
ła, stanowią wartość dla jej partnerów. 
Jednak podejmując współpracę, chodzi 

Szkoła wiele zyskuje dzięki współpracy, 
ale sama równie wiele oferuje. 
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o obustronne korzyści. Zanim do nich 
przejdę, krótka argumentacja dla niepo-
dejmowania współpracy. Dotyczy ona 
każdego z trzech przytoczonych poten-
cjałów. Zaangażowanie szkolnych bu-
dynków, sal, sprzętu sprawia, że te szyb-
ciej się zużywają i psują lub po prostu są 
niedostępne. Przechodząc do kapitału 
ludzkiego, poprzez angażowanie się we 
współpracę ludzie (nauczyciele, ucznio-
wie) są bardziej zmęczeni, zapracowani, 
a w przypadku niespełnionych oczeki-
wań także zawiedzeni. Również w kon-
tekście kapitału społecznego współpraca 
może wiązać się z popsuciem się relacji, 
nadszarpnięciem zaufania, nieprze-
strzeganiem przyjętych norm i wartości. 
 W tym miejscu zaznaczę jednak, że 
te wszystkie negatywne efekty współpra-
cy dominują w sytuacjach, kiedy współ-
praca szkoły ze środowiskiem jest pro-
wadzona źle – np. hala sportowa przez 
większą część tygodnia wynajmowana 
jest na komercyjnych zasadach, zamiast 
służyć uczniom, nauczyciele angażują 
się w liczne projekty realizowane przez 
lokalne stowarzyszenia kosztem bycia 
z  uczniami, podejmuje się współpracę 
z  podmiotami, których wiarygodność 
jest mocno nadszarpnięta. Wszelkie 
działania podejmowane przez szkoły 
mają służyć uczniom – także współpraca 
szkoły, pośrednio, a czasem bezpośred-
nio ma przynosić korzyści uczniom. Nie 
można bagatelizować negatywnych skut-
ków współpracy, lecz łatwo je neutralizo-
wać, prowadząc mądrą politykę szkoły. 
Przejdźmy jednak do korzyści. 

Synergia i networking
 W najprostszym ujęciu, współpraca 
daje szkole to, czego nie ma w swoich 
zasobach. Dzięki współpracy szkoły po-
mnażają też posiadany kapitał (zwłaszcza 
społeczny i ludzki). Wreszcie współpraca 
ma charakter wychowawczy, przyczy-
niając się do budowania lokalnej wspól-
noty, a także edukacyjny, dając uczniom 
dostęp do nowych źródeł wiedzy i do-
świadczenia. Innymi słowy współpraca 
pozwala wejść na drogę synergii i net- 
workingu. Networking to nic innego jak 
bycie w sieci. Nie chodzi tu jednak o sieć 
Internet tylko o sieć kontaktów. Jeden 
z  nauczycieli zna rodzica, który z kolei 
zna przedstawiciela fundacji, która chęt-
nie zrealizuje swój projekt właśnie w tej, 
a nie innej szkole. Będąc w sieci kontak-
tów, mamy dostęp do osób, do których 
bez tej sieci nigdy byśmy nie trafili. 

 Jednak aby taka sieć dobrze funk-
cjonowała, trzeba przestrzegać kilku 
zasad. W pierwszej kolejności należy się 
skupić nie na tym, czego potrzebujemy, 
ale na tym, co możemy dać. Zaczynamy 
zatem od wspomnianej już analizy za-
sobów. Następnie pamiętamy o dobrej 
atmosferze i wdzięczności. Współpraca 
nabierze innego charakteru, jeśli dy-
rektor szkoły spotka się z potencjalnym 
partnerem przy dobrej kawie i ciastku 
upieczonym przez uczniów podczas 
lekcji, a w ramach podtrzymania relacji 
na święta prześle kartkę wykonaną na 
lekcji plastyki. Dlatego skuteczny net- 
working wymaga zaangażowania. Takie 
podejście nie sprawdzi się w sytuacji, 
kiedy kontaktujemy się z potencjalnym 
partnerem tylko wtedy, kiedy czegoś 
potrzebujemy. 
 Jeszcze więcej korzyści związanych 
jest ze zjawiskiem synergii, polegają-
cym na współdziałaniu (współpracy) 
różnych elementów szkoły (nauczyciele, 
uczniowie, dyrekcja, rodzice), które-
go efekt jest zawsze większy niż suma 
poszczególnych, oddzielnych działań. 
Podając przykład, jeśli w ramach szkol-
nego festynu dyrekcja, nauczyciele, 
uczniowie i rodzice podejmą owocną 
współpracę, „dogadując się” w poszcze-
gólnych kwestiach jego organizacji, efekt 
będzie znacznie lepszy niż w sytuacji, 
kiedy każda z tych grup będzie działała 
na własną rękę, realizując własne cele. 
 Co konkretnie daje synergiczność 
działań: dostęp do sieci powiązań i kon-
taktów (np. kontakty rodziców mogą 
być przydatne dla nauczycieli), trans-
fer technologii i wiedzy (np. współpra-

ca z uczelnią wyższą może umożliwić 
konsultacje ze specjalistami), większą 
szansę na innowacyjność (szukając 
rozwiązań w szerszym i różnorodnym 
gronie, prędzej „wpadniemy” na dobry, 
innowacyjny pomysł), przyciąganie no-
wych partnerów (każdy partner szkoły 
może przyciągać nowych partnerów, 
korzystając ze swojej sieci kontaktów), 
poszerzenie oferty w wyniku połączenia 
potencjałów. Żadna z wymienionych 
korzyści nie stanie się udziałem szkoły, 
która na drodze alienacji ochrania swoje 
zasoby, nie dopuszczając do współpracy 
z lokalnymi partnerami. Nie wystąpi 
efekt synergii, a sieć kontaktów pozosta-
nie tylko serią rubryk w zeszycie. 
 O współpracy szkoły ze środowi-
skiem lokalnym pisze się dużo. Klu-
czową kwestią jest jednak to, jak wiele 
z tych zapisanych obserwacji, wniosków, 
pomysłów zaaplikuje się w praktyce. 
Współpracę po prostu trzeba zacząć, nie 
czekając aż szkoła znajdzie się w potrze-
bie, zmuszona do poszukiwania part-
nerów. Efektywna współpraca swój po-
czątek bierze w podejściu: „co ja Tobie 
mogę dać?”, a takie jest możliwe tylko 
wtedy, kiedy szkoła zna swoją wartość 
i swoje zasoby. Ich rozpoznanie będzie 
pierwszym krokiem na ścieżce synergii 
i networkingu.

 Słowa kluczowe: współpraca, syner-
gia, networking, zasoby.

Fot. E. Demczuk
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nego przedszkoli, szkół podstawowych i gim-
nazjów, praca zbiorowa, Warszawa 2012, 
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szkoli-szkol-podstawowych-i-gimnazjow.
html (dostęp: 2.10.2018).

2 E. Trempała, Od szkoły środowiskowej do 
szkoły uspołecznionej, „Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Byd-
goszczy. Studia Pedagogiczne” 1996, z. 24, 
s. 181.

3 A. Wójciak, Obszary współpracy w szkole 
i środowisku lokalnym w opinii dyrektorów 
szkół – przegląd dotychczasowych badań, 
„Edukacja – Technika – Informatyka” 
2016, nr 2/16, s. 68.

4 Współpraca szkół…, dz. cyt., s. 19–70.
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