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Jak pozyskiwać sojuszników  
i promować projekt?

PROJEKT  
EDUKACYJNY

Projekty edukacyjne w szkołach mogą być realizowane we współpracy  
z różnymi partnerami zewnętrznymi. Mogą oni zaoferować zespołom  
projektowym wsparcie merytoryczne, organizacyjne, finansowe,  
poszerzając tym samym zakres możliwości działania samych uczniów.

• inne szkoły i placówki oświatowe,  
samorząd lokalny,

• urzędy,
• muzea,
• biblioteki,
• domy kultury,
• wyższe uczelnie, 
• instytuty naukowe, 

• organizacje pozarządowe, 
• placówki medyczne, 
• policja,
• straż pożarna,
• parafia,
• media lokalne,
• firmy itp.

Sojusznikami w realizacji projektu mogą być:
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W zależności od tematyki i rodzaju projektu, sojusz-
nikami tych działań mogą być rozmaite instytucje 
i organizacje, działające w lokalnym środowisku.  
Ale nie tylko – przy dzisiejszych możliwościach tech-
nicznych partnerem projektu może być nawet pod-
miot zlokalizowany na innym kontynencie. 

Wyżej wymienione przykłady to podmioty ze-
wnętrzne, ale wsparcia powinny udzielać uczniom 
przede wszystkim osoby najbliższe: rodzice, na-
uczyciele, dyrektor szkoły.
Rodzice mogą pomóc w organizacji uczniow-
skich przedsięwzięć, w transporcie różnych ma-
teriałów, w wykonywaniu niektórych zadań, mogą 

być sponsorami, zapewnić opiekę podczas róż-
nych działań.
 
Nauczyciel od początku realizacji wspiera 
uczniów swoim doświadczeniem, wiedzą, umie-
jętnościami, może też przekonać do uczniow-
skich pomysłów innych nauczycieli.
Z dyrektorem należy ustalać wszystkie spra-
wy dziejące się w szkole. Może on udostępnić 
uczniom salę na miejsce spotkań grupy, szkolne 
boisko, salę gimnastyczną, sprzęt nagłośnienio-
wy lub sportowy. Może pozwolić zorganizować 
jakieś wydarzenie w szkole, wystosować pismo/
rekomendację do innej instytucji czy organizacji, 

w celu wsparcia realizacji projektu.
Ważną rolę mogą odegrać włodarze miasta/gminy/
powiatu i o ich zainteresowanie trzeba szczególnie 
zabiegać. Przede wszystkim mogą udzielić wspar-
cia w postaci wydania zgody i odpowiednich ze-
zwoleń potrzebnych np. do organizacji happeningu 
lub koncertu. Mogą też wesprzeć uczniów finanso-
wo (przyznając środki lub fundując nagrody w kon-
kursie) bądź rzeczowo (w formie materiałów biuro-
wych lub promocyjnych). Najbardziej cenne byłoby, 
gdyby udało się przekonać wójta czy burmistrza do 
objęcia patronatem uczniowskich działań projekto-
wych. Wtedy łatwiej zainteresować nimi media oraz 
przekonać do współpracy inne osoby.

Rodzaj wsparcia Sojusznicy Przykłady

finansowe
samorząd lokalny, firmy, instytucje, 
fundacje, rodzice

przekazanie środków na zakup materiałów potrzebnych  
do projektu, ufundowanie nagród, sfinansowanie transportu,  
pomoc rzeczowa w postaci materiałów, sprzętu, gadżetów  
reklamowych

merytoryczne

urzędy, muzea, biblioteki,
domy kultury, wyższe uczelnie,  
instytuty naukowe, organizacje  
pozarządowe, placówki medyczne, 
policja, straż pożarna, parafia

pomoc pracowników merytorycznych tych instytucji/placówek  
w realizacji projektów (w zależności od tematyki) – udzielanie  
informacji, udostępnianie zasobów, wskazywanie pomocnej  
literatury czy innych źródeł informacji, udział ekspertów  
merytorycznych w spotkaniach z młodzieżą, zorganizowanie  
pokazu lub prezentacji dla realizatorów projektu

organizacyjne

samorząd lokalny, urzędy, instytucje, 
inne szkoły i placówki oświatowe,  
organizacje pozarządowe, placówki  
medyczne, policja, straż pożarna,  
parafia, rodzice

wsparcie przy organizacji różnych działań projektowych  
– udzielenie formalnych pozwoleń na organizację imprez,  
udostępnienie bazy, użyczenie sprzętu, środków transportu, zapew-
nienie bezpieczeństwa podczas imprez, oddelegowanie pracowników 
do pomocy

medialne prasa, radio, telewizja, Internet, parafia
promocja projektu – udział dziennikarzy w wydarzeniach  
projektowych, publikowanie ogłoszeń, informacji, zdjęć,  
materiałów filmowych o tych działaniach

Trudnym zadaniem jest przekonanie sojuszni-
ków do współpracy. Najpierw uczniowie powin-
ni się postarać o spotkanie z przedstawicielem 
firmy, instytucji czy organizacji, w której szukają 
wsparcia. Warto poszukać kontaktów wśród 
rodziców i znajomych – być może ktoś mógłby 
ułatwić ten pierwszy kontakt. Pomocne może 
być tutaj wsparcie nauczyciela lub dyrektora 
szkoły, którzy pomogą wystosować pismo/re-
komendację do firmy, instytucji albo organiza-
cji. Gdy już zostanie przygotowany „grunt” i uda 

się umówić na spotkanie, trzeba się dobrze do 
niego przygotować. Trzeba przede wszystkim 
pamiętać o zasadzie pierwszego wrażenia – 
odpowiednio się ubrać, przyjść punktualnie, 
być dobrze przygotowanym. Należy na wstępie 
krótko się przedstawić i udzielić pełnej, rzeczo-
wej informacji na temat podejmowanych dzia-
łań. Nie będzie zapewne wiele czasu na spotka-
nie, więc tym bardziej trzeba dobrze przemyśleć 
argumenty, jakie będą pomocne w rozmowie 
zpotencjalnym partnerem/sojusznikiem. Przy-

datna jest tutaj sztuka negocjacji. Należy w 
rozmowie uwzględnić następujące kwestie: 

• Dlaczego ten podmiot wybraliśmy na 
partnera projektu? Trzeba się wcześniej 
dokładnie dowiedzieć, czym instytucja/
firma się zajmuje, jaką działalność prowa-
dzi, posłużyć się przykładami wcześniej 
podejmowanych przez nią działań wspie-
rających inne projekty. Nasz potencjalny 
partner musi być przekonany, że darzymy 



4

www.projektzklasa.pl

go szacunkiem i zaufaniem i w pełni świa-
domie prosimy o współudział w projekcie.

 
• Na czym ma polegać nasza współpra-

ca? Należy przekonać drugą stronę, że 
nie przyszliśmy jedynie po pieniądze, ale 
że chcemy podjąć razem jakieś działania.  
Trzeba dokładnie przeanalizować, co obie 
strony mogą wnieść do wspólnego projektu. 

• Jakie będą korzyści z udziału w projekcie 
dla naszego partnera? Potencjalny so-
jusznik musi być przekonany, że będzie 
miał jakiś pożytek z udziału wprojekcie. 
Trzeba krótko i klarownie te korzyści 
przedstawić, aby przystąpienie do pro-
jektu wydało się naszemu partnerowi 
atrakcyjne. Możemy zaproponować 

jakieś działania ze swej strony, które 
będą przydatne partnerowi. Koniecznie 
trzeba wskazać aspekt promocyjny (za-
mieszczenie informacji opartnerstwie w 
mediach, eksponowanie logo partnera 
podczas wydarzeń związanych z projek-
tem i na materiałach projektowych itp.). 

• Kogo już pozyskaliśmy do realizacji 
projektu? Przekonującym argumentem 
może być wymienienie innych partnerów, 
których udało nam się pozyskać. Wspar-
cie się autorytetem burmistrza/prezyden-
ta miasta, prezesa znanej wśrodowisku 
firmy czy dyrektora szacownej instytucji 
będzie zapewne pomocne. Dzięki takim 
sojusznikom stajemy się bardziej wiary-
godni.

Poszukiwanie partnerów powinno być  
nieodzownym elementem działań projekto-
wych podejmowanych przez samych uczniów.  
Pomoc osób dorosłych będzie tutaj niezbędna,  
ale dopiero na etapie realizacji. Wcześniej jednak  
to sami uczniowie powinni znaleźć odpowiedzi 
na pytania:

• Czym dysponujemy?
• Czego nam jeszcze potrzeba?
• Kto może nam pomóc w realizacji na-

szych działań? Gdzie znaleźć potencjal-
nych sojuszników?

• Jak ich przekonać do współpracy? 

Rozwiązywanie takich problemów znakomi-
cie rozwija inicjatywność i przedsiębiorczość  
– zaliczane do kluczowych umiejętności.
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DOWIEDZ SIĘ JAK ZWIĘKSZYĆ  
SWOJĄ SZANSĘ NA WYGRANĄ!

Ogólnopolski konkurs na  
NAJCIEKAWSZY PROJEKT EDUKACYJNY

Dowiedz się więcej na  www.projektzklasa.pl

WYGRAJ NAWET  

4000 zł
na swój projekt!

Zdobądź tytuł  

PROJEKTanta  

edukacji!

POBIERZ BEZPŁATNIE PORADNIK  
O PROJEKCIE EDUKACYJNYM  
NA WWW.PROJEKTZKLASA.PL/PORADNIK
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WIĘCEJ INFORMACJI NA WWW.PROJEKTZKLASA.PL  

Nawet 4000 zł na realizację projektu

10 grantów  
po 2000 zł każdy 
przyznawane przez  
Komisję Konkursową  
Nowej Ery

10 grantów  
po 2000 zł każdy 
przyznawane przez
internautów podczas 
głosowania on-line

Certyfikat „Dobrze zaPROJEKTowanej szkoły”
Dla każdej szkoły biorącej udział w konkursie.

Tablica interaktywna oraz Certyfikat „Najlepiej zaPROJEKTowanej szkoły”
Dla szkoły, z której zostanie zgłoszonych najwięcej ciekawych projektów.

Miejsce na mapie „Dobrze zaPROJEKTowanej  edukacji”
Dla każdej szkoły biorącej udział w konkursie.

Każda drużyna może zdobyć  

aż 4000 zł!

Nagrody w konkursie

Kalendarium konkursu

Certyfikat „PROJEKTant edukacji”  
Dla każdego nauczyciela biorącego udział w konkursie.

Dyplomy
Dla wszystkich laureatów konkursu.

Zgłoszenie pomysłu 
do konkursu

Głosowanie 
internautów

Obrady komisji
konkursowej

Ogłoszenie wyników na 
www.projektzklasa.pl

2015
od 01.10 
do 30.11

2015
od 02.12
do 16.12

2016

do 11.01.

2016

12.01.

Pozostałe nagrody to:

Napisz: kontakt@projektzklasa.pl
Zadzwoń: 801 88 10 10 


