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Wstęp
Integrated Learning to hasło, wokół którego powstało dotychczas wiele nieja-
sności. Nie odbija się to jednak na jego wciąż rosnącej popularności, zarówno wśród 
organizacji zajmujących się edukacją i przekazywaniem wiedzy, jak i w świecie biznesu.

Współczesny rynek szkoleń cechuje gwałtowny wzrost i proces profesjonalizacji, zarówno 
instytucji świadczących usługi edukacyjne i rozwojowe, jak i samych trenerów. Dzieje 
się tak między innymi dlatego, że różne podmioty coraz bardziej zdają sobie sprawę 
z potrzeby i istoty nieustannego kształcenia pracowników, a także poszukują firm, które 
dostarczą im usługi na najwyższym poziomie. Ze względu na tempo zmian, wynikające 
chociażby z rozwoju technologii, wiedza kadr musi być poddawana ciągłej rewizji i aktu-
alizacji. Stąd konieczność poszukiwania efektywnych metod, dostosowanych do wymo-
gów stawianych przez współczesność, szczególnie przez samych odbiorców wiedzy.

Dziś coraz mniej zatrudnionych pamięta lata dziewięćdziesiąte, w których prym wio-
dły szkolenia i  kursy konferencyjne, oparte na przekazie jednostronnym czy później-
szy trend na drogie i czasochłonne szkolenia bazujące na narzędziach interaktywnych, 
których efekty były praktycznie niemierzalne. Większość pamięta natomiast początek 
boom’u  na e-learning. Współcześnie wiadomo, że oddzielne stosowanie tych metod 
nie przekłada się na późniejszy wzrost umiejętności. Kluczem do efektywności szkoleń 
jest umiejętne łączenie metod i technik. Dzisiejsi menadżerowie doskonale zdają sobie 
sprawę z wymogu dostosowania szkoleń do środowiska pracy i coraz chętniej zlecają  
to firmom zewnętrznym, specjalizującym się w projektowaniu i wdrażaniu szkoleń dosto-
sowanych do aktualnych potrzeb. Dlatego też coraz bardziej widoczne staje się zapo-
trzebowanie na spersonalizowane i dostosowane do profilu firmy metody nauczania.

Transfer wiedzy jest już na tyle duży, że polski rynek szkoleń nie odstaje od światowych 
standardów, często wyprzedzając trendy. Organizacje wiedzą, jak dużo mogą zyskać, 
zmieniając podejście do edukowania, dlatego coraz częściej decydują się na Integrated 
Learning. To metoda łącząca zalety Blended Learning i uczenia się w środowisku pracy, 
często w  warunkach symulacji. Integrated Learning jest techniką przyszłości, ale już 
teraz w wielu firmach powoli staje się standardem.

Dynamizm nie zawsze idzie jednak w parze z merytoryką. Na rynku nie ma zbyt wielu 
publikacji na temat Integrated Learning, zwłaszcza w kontekście biznesowym, ukazują-
cych zarówno samą metodę, jak i korzyści płynące z jej wykorzystania. Stan ten wywo-
łuje pewien chaos informacyjny, który może skutkować błędnym zrozumieniem tego, 
jakże istotnego, z punktu widzenia wielu organizacji, zagadnienia.



Czym jest  
Integrated Learning?

Jednolita, uniwersalna definicja Integrated Learning  
jak dotąd nie powstała. Wynika to z kilku faktów. Po pierw-
sze: to młoda, innowacyjna metoda, która nie doczekała  
się jeszcze imponującej bibliografii. Po drugie: istnieją rozbież-
ności w jej definicji wynikające z faktu, że Integrated Learning 
jest wykorzystywane zarówno przez szkolną i uniwersytecką 
kadrę pedagogiczną, jak i przez organizacje zajmujące się sze-
roko rozumianym procesem kształcenia w instytucjach z róż-
nych sektorów. Tak więc, w zależności od statusu szkolących 
i  szkolonych, tworzone są własne definicje, które zakładają 
odmienną specyfikę, wynikającą z  różnic środowiskowych, 
w których Integrated Learning znajduje zastosowanie.

Pedagogiczna teoria Integrated Learning zakłada zmianę 
obecnego paradygmatu edukacyjnego, którego początki 
sięgają jeszcze XIX wieku, oraz dostosowanie nauczania 
do współczesnych wymagań rynku edukacyjnego, 
w oparciu o aktualną wiedzę pedagogiczną. Duży nacisk 
kładzie się na przystosowanie procesu uczenia 
do indywidualnych cech i  predyspozycji uczniów, 
łączenia zajęć grupowych z  indywidualnymi oraz 
wykorzystanie zaawansowanych technologicznie 
narzędzi edukacyjnych. O  Integrated Learning mówi 
się także w  kontekście metod WIL (Work Integrated 
Learning) i CILL (Content Language Integrated Learning).

Work Integrated Learning jest metodą z zakresu dosko-
nalenia zawodowego, skierowaną do studentów i  kur-
santów, którzy odbywają część zajęć w zakładach pracy 
zgodnych z przedmiotem ich nauczania. Poprzez zdoby-
wanie wiedzy w  środowisku pracy studenci mają moż-
liwość konfrontacji poznanej teorii z  praktyką, a  także 
zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.1 Content 
Language Integrated Learning (CLIL) jest z kolei metodą 
nauczania (skierowaną głównie do dzieci w wieku szkol-
nym), w której uczy się konwencjonalnych przedmiotów 
szkolnych, takich jak matematyka, chemia czy historia, 
w  obcym języku, podnosząc tym samym kompetencje 
językowe dzieci.2

[1] What is Work Integrated Learning?, Murdoch University, http://www.murdoch.edu.au/Work-Inte-
grated-Learning/What-is-WIL

[2] CLIL, Teaching English, http://www.teachingenglish.org.uk/article/clil



Integrated Learning  
w świecie biznesu

W  świecie biznesu najdokładniejszą polską 
definicję Integrated learning, dostosowaną 
do szkoleń pracowniczych, opracował  
Andrzej Trutkowski,  Dyrektor Programowy 
obszaru Przywództwa i  Zarządzania w  firmie 
Nowe Motywacje. Jego zdaniem:

Geneza Integrated Learning w Polsce sięga lat dziewięćdziesiątych, co oczywiście wiąże 
się z rozpoczynającą się transformacją ustrojową oraz przejściem z gospodarki central-
nie planowanej do wolnorynkowej. Rodzące się zapotrzebowanie na wykwalikowanych 
pracowników skłoniło zarządy wchodzących na polski rynek korporacji do poszukiwania 
alternatywnych metod szkolenia, mogących zniwelować braki w wiedzy i doświawdcze-
niu wśród kadry. Pierwszą nowością był Blended Learning, który polegał na fuzji trady-
cyjnych i elektronicznych szkoleń, co na owe czasy było wielką innowacją. Obecnie wiele 
firm w dalszym ciągu korzysta z metody Blended Learning za pośrednictwem Internetu, 
jednakże skuteczność tej metody nie znajduje potwierdzenia we współczesnych kon-
cepcjach andragogicznych. Wynika to z faktu, że w praktyce szkolenia Blended Learning 
są zdominowane przez działania na sali szkoleniowej, a dodatkowe formy traktowane 
są raczej jako uzupełnienie. Zdaniem niektórych Integrated Learning jest ewolucją 
Blended Learningu, ponieważ wzbogaca tę metodę o możliwość implementacji szko-
leń w środowisku pracy, co odpowiada nierzadko specyficznym realiom biznesowym 
organizacji. Jednakże Integrated Learning to ciągle ewoluująca formuła prowadzenia 
szkoleń, która wręcz nie chce być ograniczona przez sztywną definicję.

[1] Ucz się szeroko i z rozmachem, HRStandard, https://hrstandard.pl/2018/08/01/ucz-szeroko-i-z-
rozmachem

„Integrated Learning to metoda nauczania, która zakłada kompleksowe, 
pod każdym względem, podejście do procesu przekazywania wiedzy 
i  umiejętności, w  oparciu o  doświadczenia zawodowe uczestników 
i w ramach wykonywanej przez nich pracy.”



Istotą Integrated Learning jest dostosowanie wykorzystywanych narzędzi  
do danego typu szkolenia, nie ograniczając się tylko do konwencjonalnych 
metod, budzących skojarzenia z  sennymi salami szkoleniowymi. Proces dydak-
tyczny opiera się na edukowaniu pracowników w  ich środowisku zawodowym. 
Jest na tyle rozciągnięty w  czasie i  dostosowany do realiów życia zawodowego 
uczestnika, że umożliwia ciągłą konfrontację nabytej wiedzy w codziennej prak-
tyce. Bazując na  dotychczasowych doświadczeniach kursantów, trener zyskuje 
punkt odniesienia, który stanowi podstawę jego pracy z grupą. Dzięki wieloeta-
powemu procesowi nauczania, nadmiar nowych informacji nie jest przytłacza-
jący dla uczestników. Stosując metody nauczania oparte na aktualnych teoriach 
psychologicznych i  pedagogicznych zwiększa się bowiem efektywność przeka-
zywanej wiedzy. Kompleksowe podejście Integrated Learning nie ogranicza się 
jedynie do doboru technik, ale również do konstruowania całego długofalowego 
procesu edukacyjnego pracownika, ciągłych ewaluacji stosowanych rozwiązań  
oraz wykorzystywania zaawansowanych technologicznie narzędzi. Dzięki tym 
zabiegom zyskuje się maksymalną aktywizację i  zaangażowanie uczestników 
szkolenia oraz pewność, że przekazana wiedza znajdzie praktyczne zastosowanie 
w życiu zawodowym.

Wspólnym mianownikiem wszystkich definicji i spojrzeń 
na Integrated Learning jest inteligentne łączenie wie-
dzy z  różnych obszarów, technik oraz indywidualnych 
doświadczeń uczestników szkoleń. Dzięki tym zabie-
gom udaje się osiągnąć efekty niemożliwe do uzyskania 
w przypadku konwencjonalnych metod nauczania.



Integrated Learning bywa postrzegane w różny sposób. Wynika 
to z  faktu, że proces edukacyjny jest silnie personalizowany 
względem wymagań stawianych przez organizację, co oznacza, 
że nie ma dwóch takich samych szkoleń. Jednakże rola Integrated 
Learning na dzisiejszym rynku usług edukacyjnych jest bardzo 
klarowna. Jest to metoda przekazywania wiedzy kładąca szcze-
gólny nacisk na wyzwania stawiane przez współczesność.

Integrated Learning to ewolucja w  metodyce nauczania, której 
źródłem są doświadczenia wielu pedagogów i  szkoleniowców, 
doskonalących swoje metody poprzez praktykę i ciągłe ekspery-
mentowanie z różnymi sposobami przekazywania wiedzy. Wielu 
z nich zauważyło, że umiejętne łączenie technik zapamiętywania, 
dostarczanie informacji, tworzenie atmosfery życzliwości i zaan-
gażowania, która jest podstawą Integrated Learning, daje lepsze 
rezultaty niż bezosobowe przekazywanie treści w  konwencjo-
nalny sposób.

Integrated Learning, jako metoda, jest również rewolucją, ponie-
waż diametralnie zmienia sposób myślenia o  edukacji oraz 
przyswajaniu wiedzy. Pokazuje, że poprzez odpowiednie dopa-
sowanie i  połączenie technik, możliwe jest łatwe zwiększenie 
kompetencji. Zdobywanie wiedzy przestało być nudnym obo-
wiązkiem, a stało się ciekawą i zaskakującą przygodą. Uczestnicy 
szkoleń często zwracają uwagę, że  dzięki zastosowaniu zróżni-
cowanych technik, mieli również możliwość lepszego pozna-
nia samych siebie, co  pozwoliło im skupić się na  poprawieniu 
błędów, których wcześniej nie byli świadomi. Rewolucja doty-
czy także zmiany roli osoby szkolącej – z  osoby ograniczającej  
się do przekazywania wiedzy w lidera, który przeprowadza uczest-
ników szkolenia przez meandry poruszanych zagadnień. Biorąc 
aktywny udział w  procesie edukacyjnym trener buduje trwałe, 
a przede wszystkim pozytywne relacje ze szkolonymi, ale także 
pozwala na bieżącą kontrolę postępów. Również ocena nabytych 
kompetencji nie polega na ścisłym rygorze, a ewentualne nieścisłości  
są korygowane dzięki wsparciu udzielanemu po szkoleniu.

Integrated Learning  
–  
ewolucja czy rewolucja,  
a może kontratak? 



Integrated Learning jako  
remedium na problemy  
współczesnej edukacji

Integrated Learning to także kontratak na dynamicznie zmienia-
jącą się rzeczywistość społeczną. Ostatnie dwie dekady były wręcz 
przełomowe. Zmieniła się technologia, powstały produkty i usługi 
kompletnie nieznane i  niepotrzebne wcześniejszym pokoleniom. 
Produkty dziś postrzegane jako nowoczesne, za dekadę będą praw-
dopodobnie mocno przestarzałe. Podobnie rzecz ma się z wiedzą, 
również tą  ekspercką, która bardzo szybko ulega dezaktualizacji. 
Głębokie zmiany społeczne, które były efektem zmian pokolenio-
wych, dziś zachodzą na przełomie lat. Nic więc dziwnego, że w spo-
łeczeństwie jest duży odsetek osób, które nie radzą sobie z  tak 
gwałtownymi zmianami.

Z  drugiej jednak strony to rozwój technologiczny, ze wszystkimi 
zagrożeniami oraz dobrodziejstwami, jak Internet, smartfony i social 
media, umożliwił stosowanie tej metody, co oznacza, że Integrated 
Learning nie mógłby funkcjonować tak dobrze jak dziś jeszcze kilka 
lat temu. Integrated Learning stanowi zatem jednocześnie ewolu-
cję, rewolucję, ale również kontratak na otaczającą rzeczywistość.

[1]  Szkolnictwo w II Rzeczypospolitej, Muzeum Armii Krajowej, http://www.muzeum-ak.pl/slown-
ik/formatka.php?idwyb=51

[2]  Stan czytelnictwa w Polsce, Raport Biblioteki Narodowej 2017
[3]  Współcześni władcy naszych umysłów. Mózgi ludzi przestają sobie już radzić, tech.wp.pl, 

https://tech.wp.pl/wspolczesni-wladcy-naszych-umyslow-mozgi-ludzi-przestaja-sobie-juz-
radzic-6034791562482305a

Innym zagrożeniem jest digitalizacja, objawiająca się uzależnieniem każdego aspektu 
życia od  cyfrowego świata i  niosąca za sobą wiele zmian kulturowych, społecznych,  
ale także tych odnoszących się do psychiki. Umysły współczesnych ludzi są wręcz atako-
wane przez wszechobecną treść. Powszechna umiejętność pisania i czytania, czyli wizu-
alnego przekazywania informacji przez uzgodniony system znaków i  symboli, panuje 
dopiero od kilkudziesięciu lat. Z perspektywy ewolucyjnej nie jest to nawet mrugnięcie 
okiem. Według spisu powszechnego z 1921 roku, jedną trzecią polskich obywateli stano-
wili analfabeci.1 Wbrew mało optymistycznym rankingom czytelnictwa (według raportu 
Biblioteki Narodowej w 2017 co najmniej jedną książkę w zeszłym roku przeczytało zaled-
wie 38 proc. Polaków2), współcześni ludzie czytają średnio o wiele więcej, niż ich przodko-
wie. Zdaniem naukowców z Uniwersytetu w San Diego, współczesny człowiek przyswaja 
ponad 10 tysięcy słów dziennie za pośrednictwem samych tylko mediów.3 Pomimo dobrze 
rozwiniętych zdolności adaptacyjnych, nawet tak, zdawać by się mogło, pasywne intelek-
tualnie czynności, jak przeglądanie mediów społecznościowych czy oglądanie telewizji, 
obciążają umysł, co negatywnie odbija się na  możliwościach zapamiętywania nowych 
rzeczy. Traci się również zdolność koncentracji, a degradacji ulegają umiejętności inter-
personalne. Prowadzi to do wniosku, że współczesność wymaga stosowania rozwiązań, 
które niejako otworzą tylną furtkę do świadomości i psychiki szkolonych i pozwolą dotrzeć 
do obszarów odpowiedzialnych za trwałe nabywanie kompetencji i je zaktywizować.



Integrated Learning może być wykorzystywane zarówno w nauczaniu w szkołach podsta-
wowych, średnich, jak i na uniwersytetach. Środowiskiem, które pozwala najlepiej wyko-
rzystać tę metodę, są jednak przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje, które gotowe są 
wdrażać kompleksowe programy, oczekując jasnych i wymiernych rezultatów. Wynika 
to z  faktu, że szkoły są – w myśl definicji Goffmanna – w dalszym ciągu instytucjami 
totalnymi, które za pomocą autorytarnego systemu zarządzania egzekwują określone 
zachowanie uczniów1. Pomimo demokratyzacji życia społecznego, polskie szkolnictwo 
wciąż cechuje niechęć do zmian, zwłaszcza tych mogących w  jakiś sposób podważać 
budowane przez dziesięciolecia wzorce postaw. Nie bez znaczenia jest także aspekt 
ekonomiczny. W  Polsce w  dalszym ciągu prym wiedzie edukacja państwowa, która 
nie dysponuje środkami na wdrażanie inicjatyw takich, jak wykorzystanie Integrated 
Learning, a budżet na ten cel jest ściśle kontrolowany przez organy publiczne. Z uwagi 
na to, że edukacja na jednym szczeblu trwa kilka lat, wdrażanie Integrated Learning 
jest odbierane jako nierentowne, ponieważ uczniowie kończący szkołę przestają być jej 
„problemem”. Stanowi opozycję do misyjności szkolnictwa i przyjętych zasad ekonomii 
społecznej. Nie oznacza to, że idea Integrated Learning jest skazana na niepowodzenie 
w  masowej edukacji. Programy bazujące na Integrated Learning zdobywają bowiem 
uznanie na całym świecie. Przykładem może być program Ministerstwa Edukacji 
w Ontario z 2013 roku, mający na celu ułatwienie kanadyjskim uczniom poznania ich 
własnej tożsamości narodowej, ale także przekonanie się, w jaki sposób ta kwestia jest 
przez nich rozumiana. Zdecydowano się na wykorzystanie Integrated Learning, ponie-
waż poruszane zagadnienia często nie ograniczały się do jednego obszaru naucza-
nia, a  przekazywanie informacji przebiegało dwukierunkowo pomiędzy studentami 
i nauczycielami. Przedmioty takie, jak nauki społeczne, zajęcia ze sztuki i języka, zostały 
połączone i realizowane były wspólnie, w ramach międzydyscyplinarnych bloków tema-
tycznych. Cały proces był koordynowany przez nauczycieli, którzy mieli ostateczny 
wpływ na jego kształt i przebieg.2

[1] Instytucje totalne – O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji to-
talnych, Erving Goffman

[2] Planning for Authentic, Integrated Learning, https://thelearningexchange.ca/projects/plan-
ning-for-authentic-integrated-learning/

Integrated Learning  
–  
gdzie jest wykorzystywany?



Integrated Learning bywa również wykorzystywane jako metoda aktywizacji zawo-
dowej dorosłych, oraz jako narzędzie ułatwiające przebranżowienie. Przykładowym 
działaniem tego typu jest model Integrated Education and Training (IET), wspierający 
edukacyjnie osoby mające problem z odnalezieniem się na rynku pracy, np. posiadające 
nieudokumentowane doświadczenie, bądź nie posiadające wystarczających kwalifikacji 
do podjęcia zatrudnienia. W  IET skoncentrowano się na  szkoleniach dla zawodów 
w sektorach gospodarki, które wskazują największe zapotrzebowanie na regionalnym 
rynku pracy, co znacząco zwiększa możliwości zatrudnienia. Dzięki kursom uczest-
nicy są  w  stanie zdobyć umiejętności ułatwiające znalezienie pracy. Jest to szczegól-
nie atrakcyjna forma edukacji dla osób mających obowiązki rodzinne bądź zawodowe,  
nie mogących podjąć szkolenia zawodowego w pełnym wymiarze godzin. Największą 
zaletą jest to, że programy wzorowane na Integrated Learning, jak IET, realnie przyczyniają  
się do zwiększenia mobilności edukacyjnej i ekonomicznej uczestników.1

Duże organizacje z  sektora prywatnego są dziś miejscem, 
w którym Integrated Learning rozwija się najprężniej. W związku 
z dynamicznymi zmianami na rynku pracy, najwięcej na wdrożeniu 
szkoleń opartych na Integrated Learning zyskują przedsiębiorstwa 
silnie związane z technologiami, na które przemiany towarzyszące 
współczesności oddziałują najmocniej.  Z  drugiej jednak strony, 
trudno jest dziś wskazać branżę, która byłaby całkowicie 
niezależna od postępu. Nie bez znaczenia są także zmiany 
demograficzne, wynikające z wchodzenia na rynek pracy kolejnych 
pokoleń czy wydłużenia średniej długości życia i  aktywności 
zawodowej. Różne pokolenia mają różne potrzeby edukacyjne,  
co  wynika z  kompletnie innych doświadczeń życiowych oraz 
przyzwyczajeń edukacyjnych, a także predyspozycji do przyswajania 
wiedzy. Co za tym idzie, następują wyraźne przekształcenia kultury 
organizacyjnej i stosunku do pracy, powodujące powstanie stałej 
konieczności organizacji silnie spersonalizowanych szkoleń.

Praca w  rozwiniętych demokratycznych społeczeństwach zachodnich jest egzekwo-
wana najwyżej poprzez przymus ekonomiczny. Od kilku lat w dyskursie coraz częściej 
mówi się o tzw. rynku pracownika. Dlatego też firmy, świadomie korzystając z Integrated 
Learning, przyczyniają się do trwałego budowania zespołu poprzez stabilizację, bez-
pieczeństwo i  lojalność. Miejsce pracy dla wielu przestało kojarzyć się z  aparatem  
ucisku, a stało się miejscem realizacji własnych ambicji. Według badań GUS tylko 2,7% 
polskich pracowników nie odczuwa żadnej satysfakcji z  wykonywanej pracy, 
a 7,3% jest zadowolonych w niewielkim stopniu, ale aż 42,1% pracujących Polaków 
jest wysoce zadowolonych z obecnej pracy, a kolejnych 46,5% w stopniu średnim. 
Reasumując – niemal 89% Polaków jest zadowolona z wykonywanego zajęcia.2

Integrated Learning to także sposobność rzeczywistego pozna-
nia pracownika oraz sprawdzenia, jak reaguje na różne typy sytu-
acji w  warunkach kontrolowanej symulacji. Integrated Learning  
to nie tylko przekazywanie eksperckiej wiedzy, to także budowanie 
trwałych kompetencji i kreacja pracownika idealnego.

[1] INTEGRATED EDUCATION AND TRAINING A Career Pathways Policy & Practice, https://www.
clasp.org/sites/default/files/public/resources-and-publications/publication-1/Integrated-Educa-
tion-and-Training-A-Career-Pathways-Policy-Practice.pdf 

[2] Badania GUS. Polacy raczej zadowoleni ze swojej pracy, RP.pl, https://www.rp.pl/Rynek-pra-
cy/305019956-Badania-GUS-Polacy-raczej-zadowoleni-ze-swojej-pracy.html



41 wymagań klienta zostało zrealizowanych w czasie 19 kursów, z których każdy trwał  
2 dni. Zagadnienia podzielono na dwa główne bloki – obszary działań.

Pierwszy blok tematyczny dotyczył efektywności przywódczej, adresowany był do mene-
dżerów i pracowników na wyższych szczeblach w hierarchii organizacji.

Kurs poruszał zagadnienia takie jak: własność i  odpowiedzialność, 
umiejętności komunikacyjne, zorientowane na działanie oraz 
zachowania przywódcze – zorientowane na ludzi vs zorientowane  
na działanie, a także budowę autorytetu. Szkolenie zostało podzielone  
na trzy etapy:

Przed szkoleniem (3-2 tygodnie – 4 godziny) – wprowadzenie, badanie 
TLC (The Leadership Circle) określające styl przywództwa, prezentacja 
materiałów szkoleniowych na temat dostosowania stylu przywódz-
twa do wymagań sytuacji, sesja e-learningowa, feedback od innych 
oraz badanie zdolności menadżerskich.

Podczas implementacji (24 godziny – 3 dni) – podzielenie się refleksją, 
trzydniowy warsztat grupowy, praca domowa, sesje e-learningowe 
o radzeniu sobie z brakiem motywacji, coaching koleżeński, refleksja 
nad wynikami testu TLC, sesja e-learningowa ucząca odpowiadania 
na słabą wydajność, używania różnych stylów zarządzania na spotka-
niach jeden do jednego.

Po treningu (2-4 godziny) – podsumowanie, pomiar efektywności 
szkolenia, dyskusja na temat rozwoju i wyzwań, kontynuacja modu-
łów do samodzielnej nauki online.

Przykładem kompleksowego wdrożenia Integrated Learning w dużej organizacji 
biznesowej był program LEARNING AT THE SPEED OF BUSINESS, 2018 DEVELOPMENT 
PROGRAMS FOR FCA realizowanym przez firmę Schouten China dla Fiat Chrysler 
Automobiles China.

Program opierał się na czterech podstawowych założeniach:

Elastyczność i nastawienie na dostosowanie do potrzeb klienta;

Połączenie szkolenia teoretycznego i praktyki biznesowej, mak-
symalizacja efektu dzięki wykorzystywaniu indywidualnych 
i grupowych technik nauczania;

Ekspertyza terenowa i zaangażowanie lokalnych trenerów;

Przełożenie szkolenia na wymierne, biznesowe korzyści.



Drugi blok szkoleń dotyczył efektywności osobistej. Rozwijał umiejętności przy-
wódcze takie, jak samoświadomość, zarządzanie stresem czy samo-zarządzanie. 
Adresatami szkolenia byli menedżerowie i  indywidualni pracownicy. Kurs obej-
mował tematy takie jak: własność, odpowiedzialność, pozytywne nastawienie 
i samorealizacja. Także został podzielony na trzy części:

Przed szkoleniem (2 tygodnie – 1 godzina) – zapoznanie się z  fil-
mem „Gdzie jesteś? W  maratonie czy wyścigu konnym?”, sesja  
e-learningowa: „Jaki jest dobry cel?”, indywidualne wsparcie podczas 
sesji z trenerem wyjaśniające celu nauki, identyfikacja 2-3 obszarów 
wymagających poprawy, sesja e-learningowa: „Czym jest inteligencja 
emocjonalna?”, ocena postępów.

Podczas implementacji (16 godzin, warsztaty grupowe) szkolenie gru-
powe, dwudniowe grupowe warsztaty, zadanie domowe, dyskusja 
grupowa na temat case study, kreatywna prezentacja na przykładach.

Po szkoleniu (2 godziny) pomiar efektów szkolenia, ocena menadżera, 
działania uzupełniające, zapoznanie się z  pigułką wiedzy „Jaki jest 
dobry cel?”, identyfikacja obszarów do poprawy w 6-tygodniowej 
perspektywie, sesja e-learningowa: „Jak kontrolować swoje emocje?”, 
przedstawienie postępów grupie, sesja e-learningowa: „Analizuj i oce-
niaj swój stres”, kontynuacja szkolenia online.1

Innym programem realizowanym przez Schouten China w  branży automotive był 
„Program 5 kroków do zmiany kultury i kreatywnego przywództwa”. Został opracowany, 
by zainicjować pożądaną zmianę kultury organizacyjnej i sprawić, by model działania 
liderów organizacji stał się bardziej elastyczny i kreatywny. W skład procesu edukacyj-
nego weszło:

Badanie kultury organizacyjnej, analiza pojedynczych liderów  
i ich zespołów;

Identyfikacja kluczowych kompetencji wymagających rozwijania 
wewnątrz organizacji, w ciągłej współpracy z zespołem HR;

Bootcamp, czyli 4-dniowy obóz szkoleniowy, w którym udział wzięło 200 
czołowych liderów organizacji; celem obozu było opracowanie wspólnej 
wizji firmy na 2020 rok;

Podróże szkoleniowe dla 200 najlepszych liderów – całkowity program 
szkolenia zakładał wzajemne zrozumienie wspólnych ambicji, wartości 
i mocnych stron;

Przeprowadzenie zamykającego warsztatu z  uczestnikami i  czołowymi 
liderami.2

[1] LEARNING AT THE SPEED OF BUSINESS 2018, DEVELOPMENT PROGRAMS FOR FCA, Schouten 
China 2018

[2] VUCA LEADERSHIP IN CHINA, DEVELOP LEADERS THROUGH ALL LEVELS, Schouten China 2016



Integrated Learning dotarł także do Polski. Nowe Motywacje przeprowadziły szkolenie 
tą metodą dla firmy z branży automotive. Klient wymagał maksymalnego przełożenia 
warunków szkolenia na codzienne realia pracowników. Przed rozpoczęciem szkolenia 
pracownicy otrzymali dostęp do mate riałów szkoleniowych na dedykowanej platformie 
online. Zdecydowano się na zajęcia warsztatowe w  grupach liczących 4 do 5 uczest-
ników, nad procesem edukacyjnym których czuwał trenerem. Innym narzędziem były 
ćwiczenia interaktywne z wykorzystaniem metody Video Coach. By zwiększyć realizm, 
zadecydowano się na użycie narzędzi możliwie najlepiej odzwierciedlających rzeczywi-
ste warunki pracy. Wśród nich znalazły się symulacje rozmów telefonicznych z klientami. 
Szkoleni mieli także możliwość ćwiczenia umiejętności sprzedażowych podczas symu-
lowanych jazd testowych. W ramach tego zadania uczestnicy odbywali półgodzinną 
jazdę samochodem z  osobą wcielającą się w  rolę klienta planującego zakup samo-
chodu. Przed przystąpieniem do zadania zostały stworzone szczegółowe persony 
klientów, które ułatwiały aktorom odegranie roli. Szkolonym pracownikom towarzy-
szył trener, który przekazywał każdemu z handlowców ocenę jego kompetencji i wska-
zywał aspekty wymagające poprawy. Ze względu na specyfikę branży, zdecydowano  
się na wykorzystanie zaawansowanych technologicznie narzędzi, jak gogle VR,  
za pośrednictwem których każdy z uczestników obejrzał 15-minutowy pokaz poten-
cjalnej jazdy próbnej z aktorem w roli klienta. Tym razem zadanie szkolonego polegało 
na analizie zachowań przedstawionego w niej sprzedawcy i wskazanie dobrych i złych 
praktyk. Strategia zakładała maksymalne rozciągnięcie procesu edukacyjnego w czasie,  
tak by szkoleni mieli możliwość konfrontacji nowo nabytej wiedzy w praktyce. Przez cały 
czas trwania szkolenia uczestnicy oraz ich przełożeni byli objęci mentoringiem trenera.1

Popularność Integrated Learning w  branży automotive wynika z  charakterystyki  
tej branży. W świecie motoryzacji ostatnie lata były pełne gwałtownych zmian. Rewolucja 
związana z  rozwojem elektromobilności, platform car-sharingowych czy postępującą 
automatyzacją samochodów sprawia, że wiedza specjalistów ulega szybkiej dezaktu-
alizacji. Pracownicy z  tego sektora, zwłaszcza mający bezpośredni kontakt z  adresa-
tami, muszą łączyć w sobie umiejętności miękkie związane z obsługą klienta, sprzedażą,  
ale również szeroką wiedzę techniczną na tematy motoryzacyjne. Sprzedawane 
produkty są relatywnie drogie i  podlegają rzadkiej wymianie przez konsumentów,  
co oznacza, że klienci, na których trafiają sprzedawcy, są wyjątkowo wymagający, a także 
ostrożni i nieskorzy do ryzyka. Integrated Learning jest jedyną metodą, mogącą nauczyć 
pracownika tego, do czego sam dochodziłby poprzez wiele lat.

[1] Ucz szeroko i z rozmachem – nowy wymiar szkoleń, HRstandard.pl, https://hrstandard.
pl/2018/08/01/ucz-szeroko-i-z-rozmachem



Mechanizm działania

Możliwość nieograniczonej konfiguracji procesu edukacyjnego w  Integrated Learning 
sprawia, że  trudno jest wskazać uniwersalny psychologiczny mechanizm, który byłby 
odpowiedzialny za jej skuteczność. Ze względu na to, że Integrated Learning kładzie 
duży nacisk na kształtowanie pozytywnych nawyków, jego efektywności można doszu-
kiwać się na gruncie psychologii behawioralnej. Już dawno przyjęto, że samo szkolenie 
odpowiada zaledwie za 20% dydaktycznych efektów. Za pozostałe 80% odpowiedzialne 
są wszystkie działania przed i  poszkoleniowe, takie jak właściwe poznanie organiza-
cji, dobre przygotowanie projektu oraz późniejsze działania wdrożeniowe. Koncepcja 
Integrated Learning bazuje na podstawowych założeniach modelu Davida Kolba, który 
dowiódł tego, że w gruncie rzeczy dorośli ludzie preferują naukę na podstawie posia-
danych doświadczeń zawodowych oraz na przykładzie wykonywanej przez siebie pracy. 
Jak się okazuje, również w ten sposób przyswajają najwięcej wiedzy.1 Pewną wskazówką 
w zrozumieniu fenomenu tej metody jest fakt, że wywraca ona „do góry nogami” popu-
larny pogląd o trudzie związanym ze zdobywaniem wiedzy. Konwencjonalne szkolenia 
opierają się na ciągłym powtarzaniu nowych treści i umiejętności. Pomimo popularności 
takiej metody nauczania, jest ona wysoce nieskuteczna, ponieważ zwiększenie zasobów 
wiedzy teoretycznej nie gwarantuje zdobycia umiejętności wykorzystania jej w praktyce. 
Kluczem do sukcesu jest pełne zrozumienie. W przypadku Integrated Learning nastę-
puje ono za pomocą szeregu narzędzi dopasowanych do indywidualnych oraz grupo-
wych wymagań uczestników. Ze względu na personalne różnice i preferencje nie jest 
możliwe stworzenie uniwersalnego klucza szkolenia, który byłby skuteczny dla każdego 
pracownika. Dlatego tak istotne jest wykorzystywanie różnych technik.

Integrated Learning cechuje korzystanie z  wielu niekonwencjonal-
nych metod, oddziałowujących na komplete różne obszary psychiki 
odpowiedzialne za zapamiętywanie. Dzięki wykorzystaniu wielu cał-
kowicie odmiennych technik nauczania, możliwe jest także zobrazo-
wanie zagadnienia z  wielu, często kompletnie innych, perspektyw. 
Wcielając się w rolę klienta, pracownik zyskuje sposobność do oso-
bistego doświadczenia tego samego, co czuje nabywca, którego  
na co dzień obsługuje. Możliwość oceny własnych zachowań 
z  nagrań video pozwala z  kolei na spojrzenie na błędy popełniane 
przez pracownika, bez prymatu osobistych sympatii i antypatii wzglę-
dem przełożonych. Korzystanie z  nowoczesnych technologii, takich  
jak VR, gwarantuje sukces szkolenia, ponieważ umysł nie kojarzy 
tych doświadczeń z  rutyną. Dzięki Integrated Learning pracowni-
kowi udaje się samodzielnie wypracować pożądane nawyki i systemy 
zachowań. Zastosowanie tak nieszablonowych rozwiązań tworzy 
w  psychice ścieżkę do posiadanej wiedzy, którą w  razie potrzeby 
łatwo wykorzystać w codziennej pracy.

[1] Dobrze uczę, „Nowoczesne modele nauczania dorosłych zorientowane na rezultat”, Uniwersytet 
Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii, Dawid Stanik, 2014



Istotnym elementem Integrated Learning jest również 
odziaływanie na motywację. Pracownicy biorący udział 
w szkoleniach zdają sobie sprawę z tego, że wprowadze-
nie tak elastycznej metody wymagało zastosowania sze-
regu zabiegów przez pracodawcę, co sprawia, że czują 
się docenieni. Co więcej, perspektywa udziału w niekon-
wencjonalnych szkoleniach naturalnie zwiększa ich chęć 
w  partycypacji. Z  tych względów osoby biorące udział 
w szkoleniach w duchu Integrated Learning cechuje duże 
zaangażowanie, co oczywiście przekłada się na ich sku-
teczność. Ocena kompetencji pracowniczych po  szko-
leniu nie przebiega w  sposób zero-jedynkowy. Dzięki 
temu pracownicy biorący udział w treningu nie skupiają  
sią na samym zaliczaniu, a  rzeczywistym poszerzeniu 
swoich kompetencji.

Niewątpliwie wyróżniającą cechą Integrated Learning na tle innych metod jest uwzględ-
nienie codziennej rutyny pracowniczej. Integrated Learning eliminuje konflikt pomię-
dzy zdobywaniem nauki przez przyswajanie teorii a praktyką, łącząc zalety tych dwóch 
podejść. Jest też unikalną metodą szkoleń pracowniczych, ponieważ bazuje na nowo-
czesnych koncepcjach andragogicznych (nauczania dorosłych) oraz przystosowuje 
proces szkoleniowy do realnych potrzeb, a szkolenie odbywa się w środowisku pracy, 
co zapewnia uczestnikom psychiczny komfort. Późniejsze, samodzielne poszerzenie 
wiedzy zdobytej w  niekonwencjonalny sposób, skutkuje łatwiejszym przyswajaniem 
informacji i polega na wykorzystaniu różnych mediów w procesie szkolenia (najczęściej 
szkoleń tradycyjnych i internetowych).

Transfer przepływu informacji przebiega inaczej, niż w przypadku tradycyjnych 
szkoleń. Esencją mechanizmu uczenia się w Integrated Learning jest wchodzenie 
w świadomość i zdolności zapamiętywania niejako „tylnymi drzwiami”.



Projektowanie  
Integrated Learning

Wdrożenie szkolenia opartego na Integrated Learning powinno zostać poprzedzone 
procesem projektowania, uwzględniającym szereg indywidualnych cech organiza-
cji. Analiza powinna obejmować cechy przedsiębiorstwa, takie jak: wielkość, model 
zarządzania, dostępność narzędzi i czasu. Najistotniejszy jest jednak zamierzony efekt 
i ostateczny cel. Szczegółowej analizie powinna również zostać poddana sylwetka przyj-
mującego wiedzę. Projektując szkolenie, w istocie należy skupić się na tym, czym pra-
cownik zajmuje się w  pracy – jakie dostaje zadania, w  jakich projektach uczestniczy, 
jaki dostaje feedback, z kim pracuje/współpracuje i na jakich zasadach się to odbywa. 
„Integracja” w  Integrated Learning polega nie tyle na łączeniu różnych form naucza-
nia, ale przede wszystkim na kompilacji różnych form przekazywania wiedzy z życiem 
(pracą) pracownika.

Spektakularność szkoleń tworzonych metodą Integrated Learning, wynikająca z faktu 
wykorzystania często widowiskowych narzędzi, bywa imponująca. Każde szkolenie jest 
inne, a co za tym idzie – jego tworzenie wymaga od instytucji wdrażającej każdorazowo 
dużego zaangażowania oraz kreatywności. Wiąże się to z faktem, że pełna kontrola nad 
procesem jest w  praktyce bardzo trudna do osiągnięcia. Przeciwdziałać twórczemu 
chaosowi może tylko dobrze przeprowadzony proces projektowy. Cross Knowledge 
w publikacji „7 golden rules for a successful blended learning program” 1 opisał siedem 
podstawowych zasad, którymi należy kierować się, przygotowując szkolenia oparte 
o Blended Learning oraz Integrated Learning. Oto one:

Wyjaśnij, o co toczy się gra i wyznacz konkretne cele.

Celem szkolenia jest nabycie konkretnych umiejętności w  określony 
sposób. Głównym kryterium jest skuteczność, a więc możliwość wyko-
rzystania nabytej wiedzy w realnej sytuacji. Integrated Learning to pro-
ces, a więc planowanie powinno odbywać się w dłuższej perspektywie 
czasowej, sięgającej nawet roku. Siłą metody jest to, że nie ingeruje 
w  życie pracownika, dlatego bardzo ważne jest uwzględnienie wszyst-
kich aspektów jego codziennej pracy. Wyznaczone przez trenera cele 
powinny przede wszystkim odpowiadać biznesowym potrzebom klienta. 
Dobrą praktyką, pomagającą w późniejszym czasie uniknąć wielu niepo-
rozumień, jest chociażby ogólnikowe wyjaśnienie wybranej metodologii 
szkolenia. Warto także przygotować się na dyskusję i uzbroić w dobrą 
argumentację.

[1] „7 golden rules for a successful blended learning program” Cross Knowledge
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Nie zbliżaj ludzi, chyba że jest to naprawdę warte zachodu.

Szkolenie to nie wyjście integracyjne, ani dodatkowa przerwa. Niestety, 
wielu pracowników wciąż traktuje je jako formę integracji lub chwilę 
wytchnienia od codziennych obowiązków. Do  wad grupowego szko-
lenia nie trzeba nikogo przekonywać. Każdy, kto ma doświadczenia 
szkolne wie, jak bardzo nieefektywną metodą jest nauka w dużej grupie. 
Wynika to z faktu, że początkowy poziom wiedzy uczestników szkolenia, 
a  także tempo przyswajania informacji, jest różne. Nie zawsze wynika  
to z kompetencji pracownika, może być spowodowane także czynnikami 
zewnętrznymi, będącymi efektem chociażby jego aktualnego stanu emo-
cjonalnego. Podczas nauki w grupie część zaangażowania jest przekie-
rowana na interakcję z pozostałymi jej członkami. Wiele osób ma duże 
problemy z  nauką grupową, ponieważ ich uwaga skupia się na chęci 
dobrego zaprezentowania się na tle innych. Problem ten nie dotyczy 
tylko pracowników niższego szczebla, ale także menadżerów, którzy 
w trosce o swoją reputację mogą bać się przyznać do braków w wiedzy. 
Tym bardziej, że w wielu przypadkach ludzie uczą się równie skutecznie, 
lub nawet skuteczniej, gdy są sami.

Dostosuj szkolenie tam, gdzie tylko to możliwe.

W dobie nowoczesnych technologii i interaktywnych narzędzi przed tre-
nerem stoi wiele możliwości personalizacji szkolenia. Warto pamiętać, że 
każdy szkolony zaczyna w innym miejscu, co znaczy, że ma różne kom-
petencje, a także doświadczenia. Rolą trenera jest poznanie organizacji 
i szkolonych na tyle, na ile jest to możliwe. Pomimo tego, że może być 
to trudne do osiągnięcia osobie z zewnątrz, należy zwrócić szczególną 
uwagę na ten etap, ponieważ błędne założenia projektowe mogą dra-
stycznie wpłynąć na końcowy rezultat. Precyzyjne dostosowanie szkole-
nia do organizacji, ale także pojedynczego szkolonego jest wręcz jedną 
z najważniejszych zalet Integrated Learning.

Zachęcaj do interakcji.

Tworzenie sztucznych barier przez osoby z  zewnątrz nigdy nie jest 
dobrze odbierane. Dziś już niewiele organizacji decyduje się na formalne 
stosunki między pracownikami i ściśle określoną hierarchię. Dlatego też 
relacja pomiędzy szkolonymi, a trenerem powinna opierać się na zaan-
gażowaniu i  życzliwości. Pracownicy biorący udział w  szkoleniu muszą 
być świadomi , że mogą zapytać o każdy, nawet techniczny aspekt pro-
jektu. Część szkolenia może odbywać się także w różnej wielkości gru-
pach. W  takich sytuacjach rolą trenera jest umiejętne moderowanie 
szkolonych i zachęcanie bądź zniechęcanie do interakcji pomiędzy pra-
cownikami, w zależności od sytuacji.



Nakręć energię innych ludzi.

Entuzjazm jest wyjątkowo ważnym elementem szkolenia. Rolą Integrated 
Learning jest zmiana paradygmatu szkoleń, które z  nieatrakcyjnej 
konieczności stają się interesującym, a wręcz niezapomnianym przeży-
ciem. Profesjonalizm nie oznacza chłodu i dystansu. Należy mieć na uwa-
dze, że nie wszyscy uczestnicy szkolenia będą do niego entuzjastycznie 
nastawieni od początku. Obowiązkiem trenera jest zatem takie motywo-
wanie szkolonych, by z jednej strony czuli chęć do partycypacji, z drugiej 
jednak pamiętali, że celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim rozwi-
nięcie kompetencji. W każdym szkolonym drzemie potencjał, wystarczy 
go umiejętnie wykorzystać. 

Zaangażuj menadżerów, jako kluczowych uczestników.

Konieczne jest zaangażowanie menadżerów od samego początku. 
W końcu to oni decydują, jak efektywny ma być kurs oraz czego będzie 
dotyczyć. Menadżer, będący bezpośrednim przełożonym, ma najwięk-
szą wiedzę na temat osób objętych szkoleniem. Doskonale zna ich słabe 
oraz mocne strony, wewnętrzne relacje oraz przyzwyczajenia. Jego opi-
nia może mieć kluczowe znaczenie nie tylko na etapie projektowania 
szkolenia. To menadżer jest osobą, która jako pierwsza przedstawi zało-
żenia szkolenia swoim podwładnym. To, w  jaki sposób to zrobi, może 
mieć decydujące znaczenie w nastawieniu pracowników. Niestety każde 
szkolenie w jakiś sposób burzy wypracowaną rutynę pracy, dlatego nie 
każdy menadżer jest do niego w pełni przekonany. Trener powinien roz-
wiać wszelkie wątpliwości już podczas pierwszego spotkania.

Upewnij się, że twoi trenerzy potrafią jednocześnie pełnić funkcję 
facylitatorów grupowych i indywidualnych trenerów.

Skuteczne wdrażanie Integrated Learning wymaga od trenerów łącze-
nia kompetencji, które zazwyczaj nie wchodzą w zakres ich obowiązków. 
Podstawową funkcją, którą pełni trener, jest rola facylitatora, czyli osoby, 
której celem jest usprawnienie procesów komunikacyjnych w  grupie. 
Jako facylitator trener powinien efektywnie wzmacniać grupę, nadzo-
rować zrozumienie kursu oraz inicjować kontakty między uczestnikami, 
aby zachęcić ich do wspólnej pracy. Drugą funkcją jest indywidualny tre-
ner, który powinien skupiać się na pomaganiu jednostkom w wyrażaniu 
tego, czego konkretnie potrzebują, a  także naprowadzać ich na  wła-
ściwy kierunek i pomagać w osiągnięciu zamierzonych celów. To w jego 
kompetencjach leży także ciągła kontrola i upewnianie się, że warunki 
szkolenia są odpowiednie. Tak więc, główną trudnością jest spojrzenie  
na szkolonych jak na grupę, przed którą stoi wspólny cel, ale złożoną 
z indywidualnych jednostek, od których ten cel zależy.

Stosując Integrated Learning należy jednak mieć na uwadze, jak wiele zależy od spe-
cyfiki przedsiębiorstwa, w którym zostanie wdrożone szkolenie. Praca trenera zaczyna  
się od kompleksowego poznania organizacji oraz jej struktury, a dopiero później prze-
chodzi on do dopasowywania procesu do jej realiów.
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Bilans zysków i strat

Integrated Learning jest nadal innowacją w świecie szkoleń. Jak każda nowość, 
spotyka się z  różnymi opiniami, które często wynikają bardziej z wyobrażeń  
na jej temat, niż z rzeczywistych doświadczeń. Korzyści wynikające ze stoso-
wania tej metody są łatwo zauważalne zarówno przez przedsiębiorstwa, które 
zdecydowały się na zastosowanie Integrated Learning, jak i pracowników, któ-
rzy dzięki tej metodzie poszerzyli swoje kompetencje. Wśród głównych zalet 
tej metody można wymienić:

[1] Poznać firmę od podszewki. To klucz do dobrego szkolenia, PlusHR.pl, https://www.pulshr.pl/
zarzadzanie/poznac-firme-od-podszewki-to-klucz-do-dobrego-szkolenia,57811.html

Wysoką skuteczność szkoleń, przekła-
dającą się realne korzyści. Pracownicy 
szkoleni metodą Integrated Learning 
przyswajają więcej wiedzy i  robią  
to szybciej, niż korzystający z  konwen-
cjonalnych szkoleń. Z  biznesowego 
punktu widzenia wydatki na efektywne 
szkolenia to realne zyski.

Personalizacja szkoleń. Dzięki zastoso-
waniu Integrated Learning organiza-
cje otrzymują szkolenie dopasowane 
do własnych wymogów, co pozwala 
im zaoszczędzić czas i  pieniądze. 
Jednakże największe korzyści odczu-
wają sami pracownicy, którzy dzięki 
precyzyjnie dopasowanym szkoleniom 
osiągają lepsze wyniki, a ich praca jest 
wydajniejsza i  bardziej efektywna,  
a  co za tym idzie - bardziej satysfak-
cjonująca. Integrated Learning odpo-
wiada zatem na rzeczywiste potrzeby 
pracowników oraz szkoli w środowisku 
pracy, dzięki czemu uczestnicy potrafią 
bezpośrednio po szkoleniu zastoso-
wać nabytą wiedzę w praktyce.

Szkolenie nie wyklucza pracowni-
kaz  jego codziennego życia zawo-
dowego. Dzięki temu, że  szkolenia 
odbywają się w  miejscu pracy, a  więc 
środowisku dobrze znanym pracowni-
kowi, dostaje on niepowtarzalną szansę 
na natychmiastowe wdrożenie nowej 
wiedzy w codzienną rutynę.

Usprawnia działanie organizacji. Dzięki 
tej metodzie możliwe jest przepracowa-
nie i  przemodelowanie źle działających 
mechanizmów, co przekłada się na lep-
sze funkcjonowanie całego przedsiębior-
stwa i jego zyski.

Wzrasta zadowolenie pracowników 
z  wykonywanej pracy. Pracownicy 
doceniają szkolenia, które zwiększają ich 
efektywność, a także ułatwiają codzienną 
pracę, co bezpośrednio zwiększa ich 
satysfakcję z wykonywanego zajęcia. 
Docenią to szczególnie pracodawcy, dla 
których istotny jest Employer Branding.

Ułatwia komunikację. Nie bez znacze-
nia dla pracowników jest także możliwość 
wpływu na  szkolenie oraz nastawienie  
na przekaz dwustronny, feedback i wpro-
wadzanie kultury otwartości.

Stabilizuje rotację pracowników.  
Integrated Learning może również 
pomóc w  zmniejszeniu rotacji pra-
cowniczej w  organizacji ,  a  także 
przyczynić się do rozwoju kadry. 
W  przeszłości  długoletnia praca 
benefitem są szkolenia. Tak więc, 
zapewniając swoim pracownikom 
ciekawe i pożyteczne szkolenia, pra-
codawca świadomie buduje swój 
autorytet.



Niestety nie każdy rozumie ideę Integrated Learning. Dla wielu osób zrozumienie istoty 
tej metody nauczania może być trudne, ponieważ założenia metodologiczne oraz wyko-
rzystane techniki różnią się w zależności od organizacji i typu szkolenia. Wielu pracow-
ników jest także przyzwyczajona do  archaicznego podejścia do nauczania w  salach 
szkoleniowych i trudno jest mieć do nich o to pretensje.

Należy mieć na uwadze, że większość cech Integrated Learning, postrzeganych 
jako wady, to tak naprawdę trudności, przed jakimi stoją organizacje, chcące 
szkolić pracowników tą metodą. Oznacza to, że nie niosą one negatywnych 
konsekwencji, a  jedynie wymagają wzmożonej pracy i uwagi. Wśród trudno-
ści, na jakie mogą natrafić przedsiębiorstwa wdrażające Integrated Learning, 
należy wymienić:

Mimo wielu trudności, świadome organizacje coraz częściej dążą do stosowania 
Integrated Learning, choć nie zawsze mają do tego wystarczające predyspozy-
cje. Z  pomocą mogą przyjść firmy szkoleniowe, specjalizujące się w  nauczaniu  
tą metodą. 

Pełne wdrożenie Integrated Learning 
wymaga zaangażowania pewnych 
zasobów, w tym przekazania organi-
zacjom zajmującym się przygotowa-
niem i  przeprowadzeniem szkoleń 
wielu, często szczegółowych infor-
macji na temat struktury pracowni-
czej, systemu zarządzania i wiedzy 
o  rzeczywistych kompetencjach 
kadry. Firmy chcące w pełni wykorzy-
stać potencjał powinny zdecydować 
się na politykę „open books”, czyli 
zatroszczyć się o to, by trener projek-
tujący szkolenie miał szansę w pełni 
poznać przedsiębiorstwo, a  nie jego 
wizerunek. Jest to jedno z najwięk-
szych wyzwań stojących przed współ-
czesnymi organizacjami, jednak 
pokazuje, dlaczego tak istotna jest 
szczerość pomiędzy podmiotem zle-
cającym szkolenie, a jego wykonawcą. 
Dzięki pełnemu wdrożeniu się, trener 
zyskuje możliwość stworzenia szko-
lenia „skrojonego na miarę” przed-
siębiorstwa, ściśle odpowiadającego 
jego potrzebom.

Nie bez znaczenia jest także fakt, 
że stosowanie szkoleń opartych 
o  Integrated Learning bazuje  
na realnym zaangażowaniu uczest-
ników oraz ich motywacji. Przed 
przystąpieniem do szkolenia, osoby 
biorące w nim udział, powinny być 
świadome jego celu i  powodów 
doboru określonych narzędzi.

Często powtarzanym zarzutem 
wobec Integrated Learning jest 
jego cena. Rzeczywiście Integrated 
Learning może wydawać się kosz-
towny z  perspektywy jednostko-
wych wydatków. Jednakże jeśli wziąć 
pod uwagę długofalowe rezultaty 
i  korzyści, które zapewnia, okazuje 
się, że  niekoniecznie musi to być 
droga metoda. Dodatkowo wiele 
aktywności firmy mogą wykony-
wać za pomocą własnych zasobów, 
korzystając z  wewnętrznych plat-
form, dostępu do  technologii czy 
usprawniając procesy przepływu 
informacji pomiędzy działami.



Podsumowanie 
Integrated Learning to metoda, która zyskuje coraz większą popularność na współ-
czesnym rynku szkoleń. W odróżnieniu od Blended Learning, nie opiera się wyłącznie  
na łączeniu technik szkoleniowych, a integracji całego procesu szkoleniowego w opar-
ciu o dotychczasowe doświadczenia pracownika w jego codziennym środowisku pracy. 
Dodatkowo, uwzględnia działania wykraczające poza ramy szkoleniowe, takie jak pro-
jekty wdrożeniowe, analizę czy ewaluację pracowniczą, które powodują zwiększenie 
prawdopodobieństwa wdrożenia nabytych umiejętności w codziennej pracy.

Integrated Learning to rewolucja w nauczaniu, która przystosowała proces ucze-
nia się do specyfiki współczesności i związanych z nią zmian stylu życia i kultury 
pracy. Jest to również remedium na problem dostosowania szkoleń do współcze-
snych potrzeb edukacyjnych. 

Integrated Learning jest czymś więcej niż tylko metodą, ponieważ 
wpływa na myślenie o  szkoleniach i  edukacji. To idea zmieniająca 
pogląd na szkolenia, które dotychczas kojarzone były z  nudnymi 
wykładami na salach konferencyjnych. Ta ciesząca się coraz większą 
popularnością metoda pokazuje, że zdobywanie wiedzy i poszerza-
nie kompetencji nie musi być nudne. Może być atrakcyjne, kreatywne  
i, co najważniejsze, przynieść realne korzyści zarówno pracownikowi, 
jak i całej organizacji. 

Edukacja pracownicza w  dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości to konieczność 
w dzisiejszym biznesie. Integrated Learning powinno zainteresować szczególnie osoby 
z branż, w których duży nacisk kładzie się na innowacyjność i podążanie za trendami. 
Zapewnia unikalną wśród metod nauczania możliwość uczenia pracowników w  real-
nych warunkach pracy, w czasie pracy, a co najważniejsze - natychmiastowe przełożenie 
zdobytej wiedzy i doświadczenia na praktyczne działania. To również skuteczny sposób 
na udany Employer Branding i przyciągnięcie do siebie najlepszych pracowników.

Integrated Learning wykorzystywany jest w wielu organizacjach na całym świecie. Z róż-
nych typów tej metody z powodzeniem korzystają szkoły, uczelnie i organizacje trze-
ciego sektora. Na jego wdrożeniu najwięcej jednak skorzystać mogą przedsiębiorstwa, 
które są gotowe, by angażować systemy organizacyjne oraz menadżerów i uczestników 
do działań szkoleniowych. Takie podejście wyraźnie przekłada się na lepsze efekty biz-
nesowe szkoleń. Jednym słowem – Integrated Learning stosowane jest wszędzie tam, 
gdzie od szkolenia wymaga się w pierwszej kolejności efektów. 

Za sukcesem Integrated Learning stoi wysoka skuteczność, przekładająca się na efek-
tywne przyswajanie materiału, a  także na zadowolenie pracowników i  menadżerów.  
To metoda, która łączy w sobie najważniejsze zalety szkoleń tradycyjnych, elektronicz-
nych i nauki poprzez praktykę w miejscu pracy.

Integrated Learning to przyszłość, która nadchodzi, dlatego warto się na nią przygoto-
wać, by zacząć korzystać z jej dobrodziejstw już dziś.


