NAZWA: RAPORT Z REZULTATU O1
NAZWA PROJEKTU: THE FUTURE OF THE LEARING
NR PROJEKTU: 2017-1-PL01-KA204-038721

Istotną częścią projektu The Future of the Learning były badania potrzeb dotyczące rozwoju
kompetencji, w projekcie zebrane pod nazwą Rezultat O1.
Tą cześć rozpoczęliśmy wraz ze startem projektu, czyli na początku października 2017 i
trwała do końca marca 2018roku.
Jako Lider w projekcie, razem z naszymi Partnerami z Wielkiej Brytanii i Czech rozpoczęliśmy
prace nad Rezulatem O1 ustaleniem przedmiotu badań, metodologii, zasad prowadzenia badań i
współpracy nad tą częścią projektu, a następnie ustaliliśmy jakie konkretne działania zostaną
podjęte w ramach Badań.
Bardzo ważne dla nas było dogłębne poznanie potrzeb dotyczących rozwoju zawodowego i
osobistego pracowników, potrzeb i opinii dotyczących rynku pracy wśród pracodawców a także
wyzwań z jakimi się zmagają trenerzy w obliczu nowej rzeczywistości szkoleniowej.
Razem z partnerami wyróżniliśmy 4 metody badawacze: grupy fokusowe, kwestionariusze
ankiet w formie ankiety online, wywiady pogłębione a także badanie desk research.
Prace nad poszczególnymi metodami zostały podzielone w możliwości każdego z Partnerów,
jedna z założeniem, aby każdy z Partnerów przeprowadził każdą z metod badawczych.
Dzięki temu uzyskaliśmy dane z trzech różnych rynków, których rzeczywistość choć podobna,
okazała się różna w szczegółach.
Badania z udziałem uczestników można podzielić na dwie grupy – grupę biorącą udział w
fokusach i grupę odpowiadającą na ankietę online, a także w wywiadach pogłębiających.
Badanie w formie ankiety online dotyczyło doświadczeń różnych grup respondentów ze
zdalnymi formami szkoleń, w tym z platformami szkoleniowymi. Badanie miało na celu poznanie
potrzeb i oczekiwań grup docelowych: pracownicy działów HR, pracownicy – uczestnicy szkoleń,
managerowie, trenerzy.
Badanie zostało przeprowadzone w 3 krajach partnerskich, w językach polskim oraz angielskim.
Łącznie w badaniu wzięło udział 116 osób, w tym 4 pracowników działów HR, 54 pracowników –
uczestników szkoleń, 18 managerów oraz 40 trenerów.
W badaniu kobiety stanowiły 37,6% grupy, natomiast mężczyźni prawie 45%. Reszta respondentów
nie udzieliła odpowiedzi na pytanie o płeć.
Pracownicy działu HR
75% pracowników działów HR zna platformy szkoleniowe on-line i korzysta z nich w celu wspierania
pracowników firmy w procesie szkoleniowym. Jako korzyści wynikające z używania platform on-line
respondenci wymienili możliwość monitorowania postępów pracowników, możliwość aktualizacji
(dostosowywania szkoleń do zmieniających się przepisów) oraz możliwość korzystania z platform nie
tylko w miejscu pracy, podczas wykonywania obowiązków, ale również w czasie i miejscu dogodnym
dla każdego pracownika.
Jako minusy korzystania z platform szkoleniowych on-line respondenci wskazują zbyt długi czas
trwania szkolenia, niski stopień interaktywności oraz dużą ilość niepotrzebnych treści (zdjęcia,
dygresje).

Pracownicy HR wskazują następujące aktywności jako te, które sprawdziłyby się w ich firmie:
komunikacja (np. wysyłka maili), wykonywanie zadań na platformie, obsługa zapisów na szkolenia
(75% głosów) oraz webinarium i ankiety ewaluacyjne na platformie (100%) .
Jako formę komunikacji na platformie respondenci wskazali wysyłkę maili (75%) oraz smsów (50%),
tylko jedna osoba wskazała komunikator w ramach platformy oraz komunikat push na smartfonie.
W pytaniu dotyczącym monitorowania aktywności uczestników na platformie wszyscy badani
wskazali wykonanie zadania. Kolejne odpowiedzi – czas spędzony na platformie oraz obecność na
szkoleniach uzyskały 75% głosów. Żadna z badanych osób nie wskazała liczby logowań jako
aktywności, która powinna być monitorowana.
Wg badanej grupy dane istotne w kontekście rozwoju pracowników to:
• Zaplanowanie szkolenia/moduły dla danego pracownika
• Zaliczone moduły – informacja o postępie
• Informacja o odbytych szkoleniach
• Wyniki egzaminów
• Dane rozwojowe
Na pytanie o formy aktywizacji uczestników na platformie, które sprawdziłyby się w firmach
respondenci wskazali głównie kontakt z trenerem, w dalszej kolejności kontakt z innymi uczestnikami,
odznaki oraz atrakcyjną, rozrywkową formę. W odpowiedzi na końcowe pytanie, dotyczące chęci
wykorzystania platformy w organizacji w ramach testów, 75% pytanych osób wyraziło chęć
przetestowania narzędzia.
Pracownicy – uczestnicy szkoleń
Pracownicy pytani byli w badaniu o ich osobiste doświadczenia w korzystaniu z różnych form nauki
on-line.
W formach nauki on-line uczestniczą osoby we wszystkich przedziałach wiekowych, zarówno
mężczyźni jak i kobiety.
Większość osób korzystała z różnych form kształcenia on-line. Ponad 60% pracowników korzystało z
webinaru, e-learningów, materiałów video oraz ankiet i quizów on-line. Mniej popularne wśród tej
grupy są gry on-line (39%) oraz telekonferencje (33% badanych). Jedynie 5% pracowników nie
korzystało nigdy z form nauki on-line, dodatkowo są to osoby w bardzo różnym przedziale wiekowym.
Mimo, że pracownicy uczestniczą w formach szkolenia on-line, to jedynie 12% z nich w ramach szkoleń
organizowanych przez pracodawcę wykonywało zadania przedszkoleniowe oraz wdrożeniowe. Jako
plusy zadań przedszkoleniowych uczestnicy wymieniają możliwość przygotowania się na zajęcia,
oswojenia z tematem oraz słownictwem i zagadnieniami poruszanymi na szkoleniach. Jako minusy
zadań przedszkoleniowych wymieniane są: czasochłonność, zbyt duża liczba pytań oraz to, że zadania
te były mało interesujące.
Jako pozytywne strony zadań wdrożeniowych uczestnicy wymienili możliwość kontynuacji nauki
możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy, wdrożenia zmian w życie. Jako negatywne
strony zadań wdrożeniowych wymieniane są brak informacji zwrotnej po wykonaniu zadania, brak
wsparcia, oraz to, ze zadania te są bardzo angażujące.
Zdecydowana większość pracowników wie, czym są platformy szkoleniowe oraz korzystała z platform
szkoleniowych przeznaczonej do samodzielnej nauki.
Według tej grupy respondentów główne wartości platform szkoleniowych to:
• Możliwość rozwoju
• Nieograniczony dostęp do wiedzy
• Możliwość dostosowania tempa nauki do potrzeb

•
•
•
•
•

Dostęp do informacji w jednym miejscu
Elastyczny dostęp do platform
Wysoka jakość kursów
Anonimowość
Oszczędność czasu

Jako wady platform szkoleniowych pracownicy wymieniają:
• Małą przejrzystość platform
• Nieintuicyjny układ
• Wygląd platform
• Konieczność posiadania urządzenia i dostępu do internetu
• Brak interakcji z trenerem
• Niska motywacja
Kolejne pytania w badaniu dotyczyły funkcjonalności platform, które są interesujące dla
użytkowników. Uczestnicy najchętniej korzystają lub skorzystaliby z e-learningów (50% badanych),
artykułów do czytania (46% odpowiedzi) oraz zapisów na szkolenia (40%). Na odpowiedzi te
wskazywali respondenci ze wszystkich krajów partnerskich. Istotne różnice w odpowiedziach dotyczą
funkcjonalności takich jak forum dyskusyjne, które wskazali jako istotne respondenci z Czech,
natomiast dla pracowników z pozostałych krajów są mało ważne oraz materiały video, które wskazało
ponad 70% pracowników polskich i tylko 15 % pracowników z pozostałych krajów. Pozostałe
funkcjonalności :informacje o szkoleniu oraz czat z innymi uczestnikami są istotne odpowiednio dla
31 i 25 % użytkowników platform.
Pracownicy pytani byli również o mechanizmy, które pomagają zaangażować się w aktywność
na platformie. Wymienili tu między innymi:
• Własną inicjatywę i motywację
• Kontakt z innymi uczestnikami
• Rekomendację innych osób
• Element grywalizacji
• Mechanizm automatycznego oceniania zadań
Urządzenia na których uczestnicy szkoleń korzystają z platform szkoleniowych na pierwszym miejscu
wymieniają komputer/laptop, na drugim smartfon a na trzecim tablet. Wskazania te są identyczne
w każdym z krajów partnerskich. Częstotliwość, z jaką pracownicy korzystają z platform
szkoleniowych to ok. 2-3 godzin w tygodniu i jest to wg nich optymalna ilość czasu.
W pytaniu dotyczącym formy oraz częstotliwości otrzymywania powiadomień z platformy
respondenci wskazują głownie powiadomienia email oraz powiadomienia push na smartfornie.
Badani nie są zainteresowani powiadomieniami drogą sms. Optymalna częstotliwość komunikatów
z platformy to raz na tydzień.
W pytaniu podsumowującym pracownicy odpowiadali na pytanie o najchętniej wybieraną formę
szkolenia. Większość badanych (prawie 70%) najchętniej wybiera szkolenie na Sali wspierane
aktywnościami online, głównie ze względu na kontakt z trenerem i innymi uczestnikami szkoleń,
możliwość zadawania pytań i wymiany poglądów i doświadczeń.

Managerowie
Jest to grupa która nie korzysta często z platform wspierających pracowników firmy w rozwoju
szkoleniowym, mimo ich znajomości. Managerowie którzy korzystają z takich form kształcenia jako
główne zalety tych form kształcenia wymieniają łatwość dostępu, duży wybór szkoleń, brak
konieczności wyjazdu pracownika poza firmę w celu przeprowadzenia szkolenia, możliwość
monitorowania postępu pracowników.
Aktywności na platformie, które wg managerów sprawdziłyby się w ich firmach to przede wszystkim:
• Komunikacja – wysyłka maili lub smsów do uczestników szkoleń
• Materiały szkoleniowe w formie plików pdf
• Ankiety ewaluacyjne na platformie
• Obsługa zapisów na szkolenia
• Wykonywanie zadań na platformie
Mniej interesujące wg managerów są webinary, które wskazało jedynie 38% respondentów.
Jako formę komunikacji na platformie managerowie wskazali głównie wiadomości email
i komunikator w ramach platformy. Wysyłam smsów oraz komunikaty push na smartfonie nie znalazły
uznania w odpowiedziach badanych osób.
Grupa następnie pytana była o aktywności uczestników na platformie, które powinny być
monitorowane. Jest to głównie:
• Wykonanie zadania
• Obecność na szkoleniach
• Czas spędzony na platformie
Jako mniej istotne badane osoby wskazały ilość logowań na platformie.
Kolejne pytanie tej grupy dotyczyło interesujących danych w kontekście rozwoju pracowników,
szczególnie w kontekście złożonych programów rozwojowych. W tym przypadku osoby ankietowane
wskazały:
• Ewaluacja - badanie wiedzy i umiejętności pracowników przed i po szkoleniu
• Zaangażowanie w pracę i chęć dalszego rozwoju
• Pozytywna zmiana
• Mierzalność osiągniętych celów szkoleniowych
• Kompetencje pracowników
Jako formy aktywizacji uczestników na platformie, które sprawdziłyby się w firmach, managerowie
wymieniają przede wszystkim atrakcyjną, rozrywkową formę oraz kontakt z trenerem. Regularne
mailingi wymieniane są w odpowiedziach partnerów (66%), natomiast w odpowiedziach managerów
polskich stanowią jedynie ok. 30% odpowiedzi. Najmniejszym uznaniem wśród tej grupy cieszą się
odznaki za aktywność.
Trenerzy
W badaniu grupa pytana była o ich własne doświadczenia z platformami w roli trenerów.
Większość z badanych trenerów nie prowadziła webinaru, ale w nim uczestniczyła (67%). Podobna
ilość osób prowadziła tele lub videokonferencję z uczestnikami szkolenia. Najwięcej, bo aż 75%
badanych osób z tej grupy wskazało, że ma kontakt z uczestnikami szkoleń. Najczęściej jest to kontakt
telefoniczny, mailowy, dalej coaching oraz teleklasy.

Wszyscy badani trenerzy słyszeli o platformach szkoleniowych on-line i jako platformy z których
kiedykolwiek korzystali wymieniają głównie Moodle oraz platformy projektowane dla konkretnych
klientów. Jednocześnie deklarują, że poleciliby te platformy swoim klientom.
W kolejnej części badania trenerzy pytani byli o to, czy kiedykolwiek przygotowywali materiały na
szkolenie, które było wspierane platformą on-line lub prowadzili szkolenie, które było wspierane
platformą on-line. 42% trenerów przygotowywało materiały przed i po szkoleniowe na platformę lub
prowadziło szkolenie które było wspierane platformą on-line. Jednocześnie identyczna liczba
trenerów nie przygotowywała materiałów oraz nie prowadziła szkoleń które były wspierane
platformą online.
Jako korzyści płynące z platform szkoleniowych on-line trenerzy wymieniają:
• Szybka interakcja (np. natychmiastowe wyniki)
• Możliwość umieszczenia na platformach różnych materiałów
• Zgromadzenie danych w jednym miejscu
• Element grywalizacji
• Zróżnicowana forma
• Kontakt z uczestnikami
• Różnorodne formy edukacyjne
• Szybkość wymiany informacji
• Informacja zwrotna
• Nieograniczony dostęp
Wady platform szkoleniowych on-line to wg trenerów:
• Brak kontaktu bezpośredniego
• Techniczne problemy uczestników
• Ograniczenie możliwości edycji narzędzi szkoleniowych i dostosowania ich do potrzeb
organizacji
• Problemy z obsługą, błędy w skryptach, archaiczny wygląd, niedopracowanie strony
technicznej
• Problemy z aktualizacją
W badaniu trenerzy zostali zapytani również o ich aktywności na platformach szkoleniowych.
Trenerzy zajmowali się:
• Tworzeniem materiałów
• Przygotowywaniem quizów
• Moderowaniem dyskusji
• Testowaniem platformy
• Pisaniem informacji zwrotnej do zadań wdrożeniowych
• Realizacją zadań
Trenerzy wskazali, że platformy najbardziej pomagały im w:
• Budowaniu zaangażowania uczestników
• W zapisywaniu uczestników
• Uporządkowywaniu i sprawdzaniu wiedzy
• W dostępie do informacji od uczestników bez konieczności przeglądania maili
• W podtrzymywaniu kontaktu z uczestnikami

•
•

Prezentowaniu nowoczesnych narzędzi szkoleniowych na etapie sprzedaży projektów
szkoleniowych
Szybkości wymiany informacji

Jako elementy irytujące w działaniu platform badani zwrócili uwagę na:
• Interfejs
• Słaba szybkość działania
• Niepewność poprawności danych
• Konieczność ciągłego logowania
• Ograniczone możliwości
• Niedopracowanie strony technicznej
• Brak możliwości wprowadzania zmian bezpośrednio na platformie
Mimo że trenerzy wymieniają szereg wad platform, to i tak deklarują ich wykorzystanie w przyszłych
szkoleniach, ponieważ jeżeli platformy są uzupełnieniem szkoleń i są z nimi spójne, to są dla
uczestników szkoleń bardzo motywujące. Dodatkowo podkreślają, ze wynika to też z tendencji na
rynku szkoleń i oczekiwań uczestników. Jednocześnie oczekują od platform, aby były intuicyjne dla
użytkowników, miały atrakcyjną formę, pozwalały na przetwarzanie materiałów interaktywnych,
wysyłały przypomnienia o zadaniach.
W ostatnim pytaniu dotyczącym wykorzystania platformy do testów, 75% ankietowanych wyraziło
chęć jej przetestowania.
W ramach trójstronnego projektu edukacyjnego „The Future of The learning”, w którym udział
wezmą przedstawiciele z Polski, Czech oraz Wielkiej Brytanii mają powstać dwie aplikacje edukacyjne
– w wersji webowej oraz mobilnej, które mają ułatwić, wzbogacić i uatrakcyjnić metody kształcenia
osób dorosłych w zmieniającym się świecie. W ramach realizowanego projektu, który przewiduje
m.in. międzynarodowe spotkani wszystkich stron, przeprowadzenie pogłębionych badań potrzeb
edukacyjnych osób dorosłych, prace developerskie mające na celu stworzenie dedykowanych
narzędzi edukacyjnych oraz międzynarodowe wydarzenia (w tym konferencje) popularyzujące
rozwiązania zrealizowana została część badawcza mająca na celu poznanie potrzeb grup docelowych
– pracowników, pracodawców, trenerów oraz ogólnie osób dorosłych zainteresowanych edukacją
i podnoszeniem kwalifikacji.
Opis badania:
Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone w lutym i marcu 2018 r. w formie rozmów
telefonicznych i osobistych, z wybranymi osobami, które uzupełniły ankietę online:
https://survey.nm.com.pl/index.php/535777/lang/pl/newtest/Y
Ankieta została rozesłana do osób dorosłych zainteresowanych tematyką edukacji i kształcenia w
trzech krajach partnerskich - Polsce, Czechach i Wielkiej Brytanii. Do wywiadów pogłębionych
wybrano przede wszystkim pracowników i aktywnych zawodowo trenerów. Badaniu pogłębionemu
poddano te kwestie, które były ważne lub często pojawiały się w odpowiedziach uczestników ankiety
online, tak by móc doprecyzować określone obszary i potrzeby.
Wnioski z badania:
Wśród najbardziej interesujących wniosków z badania dotyczącego edukacji osób dorosłych wymienić
należy:
- korzyści płynące edukacji online (szczególnie platform edukacyjnych);

Uczestnicy badania – zarówno ankiety jak i wywiadów pogłębionych – doceniają możliwość nauki
online szczególnie za:
•
•
•

oszczędność czasu przeznaczanego na naukę i nieograniczoną czasowo dostępność do
materiałów;
możliwość edukacji poza miejscem pracy, co umożliwia spokojnie i niekolidujące
z zawodowymi obowiązkami przyswajanie wiedzy;
nowoczesne podejście do nauki – nieznane dotychczas w przypadku reprezentantów starszych
pokoleń pracowników.

Trenerzy biorący udział w badaniu wskazywali szczególnie na:
• oszczędność czasu przy przygotowaniu materiałów szkoleniowych;
• szybki i niemal nieograniczony kontakt z uczestnikami – co nie tylko ułatwia komunikację, ale
też usprawnia proces samego kształcenia.
- wady edukacji online;
Przedstawiciele obu grup respondentów, wśród minusów form edukacji dostępnych online
wymieniali:
• brak prawdziwego kontaktu – z żywym człowiekiem (uczestnikiem/trenerem) podczas
procesu nauki;
• bierność platform edukacyjnych – mała interaktywność narzędzia;
• zbyt skomplikowaną budowę platform edukacyjnych – niejasną szczególnie dla osób, które z
taką formą nauki mają do czynienia po raz pierwszy;
• niejasne działanie platform – brak odpowiednich wskazówek działania dla użytkownika
i jasnego przedstawienia funkcjonalności, na które napotyka;
• mało intuicyjne rozwiązania.
Uczestnicy badania opisywali swoje główne doświadczenia z platformą edukacyjną Moodle.
Badani wskazali Blended Learning jako najbliższą im metodę uczenia, która łączy świat online ze
światem rzeczywistym, co według nich daje najlepsze efekty w ramach zdobywania wiedzy
i doświadczeń w procesie edukacyjnym.
Uwaga wszystkich uczestników badania skupiona została na nowych formach uczenia –
z wykorzystaniem nowych technologii i dodatkowych materiałów takich jak: webinaria, ankiety
zadania szkoleniowe z użyciem materiałów audio i video. W opinii badanych każdy dodatkowy
element zastosowany w procesie edukacyjnym, który jest w stanie go uatrakcyjnić i przybliżyć do
naturalnych warunków zawodowych jest elementem pożądanym i skutecznym.
Kolejną niezwykle obszerną i wymagającą czasowo grupą była grupa uczestników
fokusów.
Łącznie zostało zorganizowanych 12 spotkań fokusowych w trzech krajach partnerskich.
Uczestnicy. Byli pracownikami różnych szczebli, często managerami, w fokusach wzięli tez udział
trenerzy.
Podczas fokusów poprosiliśmy na odpowiedz na kilkanaście pytań, które w skrócie brzmiały tak:
•

Jak wg Ciebie wygląda współczesny rynek pracy? Czy widzisz równice w porównaniu z
5,10,15 lat temu?

•

Nauczanie online – czy znane pracownikom, w jakiej formie próbowali, jakie były efekty?

•

Plusy i minusy zdalnych form kształcenia?

•

Rynek pracownika – jakie umiejętności są ważne dla pracodawcy? Czy rynek się zmienia lub
powinien się zmienić?

•

Sposoby uczenia się – jakie są najpopularniejsze, z jakich korzystaliście?

•

Równowaga praca a życie? Czy stosują, jeśli tak to dlaczego to dla nich ważne? Jeśli nie to
dlaczego?

•

Wyzwania w pracy trenera, szczególnie z nowymi formami kształcenia
Wielu pracowników i pracodawców zwracało uwagę na zamieniający się rynek pracy.

Z jednej strony jest coraz więcej pracy na dość niskim poziomie kwalifikacji, szczególnie w centrach
outsourcingowych. Praca jest dość powtarzalna, wymaga dużej dozy motywacji od pracownika I
dobrego managera, potrafiącego zmobilizować zespół.
Z drugiej strony pojawiło się wiele nowych dziedzin, często osadzonych w nowoczesnych
technologiach czy w pracy z danymi, które wymagają wysokiej specjalizacji i pracy z nowoczesnymi
narzędziami.
Obecny rynek pracownika to też rynek ciągłej zmiany. Szczególnie młodsze pokolenia nie
myślą już o pracy w jednym miejscu przed dłuższy okres – ich perspektywa to maksymalnie kilka lat,
nie czują się zobowiązani w stosunku do pracodawcy, aby ich utrzymać pracodawca musi się
mocniej starać, zabiegać, proponować szkolenia i ścieżkę rozwoju.
Bardzo ważne dla nich jest posiadanie dobrego, zaufanego managera – szukają w nim oparcia.
Uczestnicy wskazywali też na potrzebę ciągłego kontaktu z przełożonym, częstych spotkań
ewaluacyjnych i jasno określonych wymagań co do ich stanowiska.
Pomimo zwinności w podejściu do codziennych zadań mają duże oczekiwania w stosunku do
własnych managerów. Ważne są dla nich spotkania feedbackowe, pochwały.
Odpowiednia struktura managerska, nie rozrośnięta, ale funkcjonalna to podstawa dobrze
działającej organizacji.
Pracodawcy widzą coraz większe zmiany w zachowaniu pracowników do firmy i ich
oczekiwań.
Szczególnie młode pokolenia oczekują przygotowania od początku pełnej ścieżki rozwoju,
starannego planu dla ich stanowiska i działu w którym się znajdują, jasnych kierunków rozwoju.

Z kolei jeśli chodzi o wymagania pracodawców to najbardziej skupiali się na aspektach takich
jak samodzielność, duża doza odpowiedzialności i proaktywność.
Zainteresowanie się firmą jako całością, a nie tylko jej wycinkiem, działem czy. Stanowiskiem na
którym się pracuje.
Ze względu na coraz popularniejsza metodologię agile dla pracodawców są bardzo ważne
umiejętności pracy zespołowej i komunikacji. Stad tez coraz bardziej popularne szkolenia
z umiejętności miękkich dla każdego rodzaju pracowników.
Porządane umiejętności:

- Komunikacja
- Negocjacje
- Praca w zespole
- Kontakt z podwykonawcami, partnerami I innymi podmiotami z poza firmy
- odpowiedzialnosc za zadanie
- wysoka etyka pracy
Temat, który często się pojawia to problem nadaktywnych pracowników, narzucających
reszcie zespołu kulturę pracy po godzinach czy w weekendy jako normę, hiperaktywnie
podchodzących do zadań. Cos co wydaje się, że powinno być pozytywnie odbierane dla
pracodawców, ci wskazują jako możliwe zagrożenie – boją się szybkiego wypalenia pracowników i
straty przez nich motywacji.
Dlatego temat równowagi pracy i życia prywatnego jest tematem na którym pracodawcy też
się skupiają – czy to tworząc zdrową kulturę pracy i oddzielenia tych dwóch światów, czy wręcz
przez szkolenia z tych kompetencji. Wskazują, że w dłuższej perspektywie takie podejście jest dla
nich bardziej owocne.
Pracodawcy i pracownicy wskazali na poniższe plusy i minusy korzystania z onlineowych form
nauczania:

Plusy:
-

Elastyczność form i czasu

-

Forma bliska rzeczywistości wielu pracowników, język I forma przypominająca portale
społęcznościowe

-

Dla pracodawcy jest tańsze rozwiązanie

Minusy:
-

Wymaga większego zaangażowania intelektualnego, skupienia się i motywacji

-

Brak bezpośredniego kontaktu z trenerem

-

Dla niektórych pracowników może to być trudne, wolą formy offline

Ostatnią formą, którą jako Konsorcjum wybraliśmy jako metodę badań był Desk
Research skupiający się na dostępnych na każdym z rynków partnerskich narzędziach, dobrych
praktykach i nowych podejściach do współczesnej edukacji.
Parterzy przedstawili przykłądy używanych narzędzi i inspirujących dla projektu rozwiązań, które
zostały zebrane jako linki i opisy tych narzędzi.

NARZĘDZIE:
LINK:

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

CELE:

Competence Navigator™
Advisio
http://www.consulting.projektgamma.pl/ocena-i-rozwoj/ocena-360180.html
Narzędzie rozwoju organizacyjnego weryfikujące poziom kompetencji
pracowników w sposób najbardziej efektywny dla organizacji.
Okazuje krytyczne luki kompetencyjne, miejsca dobrego dopasowania
oraz miejsca, w których kompetencje pracowników dawno przerosły
już potrzeby.
• Moderuje diagnozę kompetencyjną 360 stopni
• Sprawdza, czy kompetencje ludzi służą firmie
• Ukierunkowuje coaching kompetencyjny
Opiera się na opracowanej przez Advisio Skali Kontekstowej®
koncentruje się na najważniejszym celu diagnozy kompetencyjnej w
kontekście biznesowym: określeniu stopnia dopasowania
kompetencji pracownika do organizacji (niewystarczający,
wystarczający, optymalny, przesadny).
Ma okreslic stopień dopasowania kompetencji pracownika do
aktualnych i rzeczywistych potrzeb organizacji
Plusy narzędzia:

-

Jest intuicyjne
Lekkie, proste i czytelne
Łatwe niemal jak kupienie biletu lotniczego on line
Daje obraz z róznych perspektyw
Pozwalaja poznac opinie i porównac ja z samooceną

Raport indywidualny zawiera: graficzne przedstawienie wszsytkich
odpowiedzi włacznie z samoocena badanego, ranking kompetencji.
Zawiera perspektywy: samoocena, przełozonego, podwłądny,
współpraconik i perspektywa klient/ partner wewnetrzny
Raport ponadto opisuje luki krytyczne i szanse na mistrzostwo, ryzyka
zastoju i slepe punkty wunkajace z samooceny. Ciekawym podejsciem
jest umieszczdenie na koncu osobistego planu rozwoju który
porwadzi bdanego pytaniami do jego prrawidłoowego sporzadzenia.
Zadaniem raportów jest uruchomienie procesów zwiększajacych
kompetencyjną adapcyjność ludzi i organizacji.
Raporty grupowe dostarczją wiedzy niezbednej do zarzadzania
kompetencjami dopasowanymi do potrzeb i celów organizacji;
miedzy innymi okreala potrzby szkoleniowe grupy.
Raporty indywidualne sa tak zaprojektowane ze minimalizuja opór
przed zmiana, inspiruja, wyzwalaja energie do działania.

ZASTOSOWANIE W
NOWYCH
MOTYWACJACH

Stworzneie podobnego narzedzia w dłuższej perspektywnie czasowej
może miałoby racje bytu szczególnie, ze Advisio poiasda wiele
podobnych narzędzi np do wyszukiwnaia talentów.
Na chwilę obecną nie konkurowałbym z firma która już podobne
narzędzie ma, czy zaadoptowała na swoje cele.

Aurasma
NARZĘDZIE:
Link do strony: https://www.aurasma.com/
LINK:

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

CELE:

Apka do tworzenia Rozszerzonej rzeczywistości (Augmented
Rality).
Wgrywa się zdjecie – trigger, które jest w realnym świecie oraz
materiał, który wyswietla sie on-line. Użytkownik za
pośrednictwem aplikacji w telefonie najeżdżą na obikt, jakby
chciał mu zrobić zdjęcie, a w tym czasie w monitorze wyswietla
się dodatkowa treść, np. Film.
Działanie podobne jak kod QR, ale materiał jest umieszczony w
przestrzeni i nie musi być zamieszczony na stronie www (np film
nie musi być nigdzie opublikowany)
Ograniczenie: najlepiej, jak zdjęcia mają jakis napis, albo
symbole. Zbyt mała ilośc charakterystycznych elementów nie
pozwala apce działać. Apka nie jest darmowa.
Wywaołanie „WOW“ np.
Umieszczanie w materiałach drukowanych obrazków do
skanowania.
Uatrakcyjnienie szkoleń, np. Zamiast szkolenia w stylu klasy –
pokój szkoleniowy, gdzie w rożnych cześciach sali umieszczone sa
różne materaiły.

ZASTSOWANIE W
NOWYCH
MOTYWACJACH

Demo Day: na Sali porozwieszane są plakaty, po najechaniu na
nie wyswietlaja sie dodatkowe materiały.
Bardziej ambitnie: jako inspiracja do stworzenia własnej aplikacja
„Augmented Motivations“ gdzie będzie przechowywana baza
materiałów. Materiały mogą reagować na elementy, które nie są
„nasze“ np. na jakieś napisy znajdujące się w przestrzeni
miejskiej/biurowej.

NARZĘDZIE:

Blinkist
Linki do aplikacji:

LINK:

https://www.blinkist.com/
Aplikacja zawiera streszczenia różnych ksiażek przedstawione w
formie krótkich plików PDF do wygodnego przeczytania i
jednocześnie w formie nagrań z czytanymi streszczeniami.
Do wyboru jest możliwość czytania treści lub słuchania jej.
Aplikacja w wersji darmowej oferuje jedno streszczenie dziennie,
wybierane / oferowane przez aplikację nie przez użytkownika. W
wersji płatnej – szeroki wybór dowolnych tekstów – pakiet roczny.
Ograniczenie: technologia przygotowania tego typu aplikacji?

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

CELE:

ZASTSOWANIE
NOWYCH
MOTYWACJACH

Szybki i wygodny przekaz treści.

W

Ciekawe byłoby przygotowanie własnej aplikacji ze streszczeniami
w oparciu o nasze dostępne pigułki wiedzy.
Być może w wersji bezpłatnej do danego szkolenia (streszczenia
zakupione przez firmę) i dodatkowo płatnej, jeśli użytkownik się
zdecyduje (płatnej za tytuł lub za miesiąc).

NARZĘDZIE:

Coggle – mind mapa

LINK:

Link do strony:
https://coggle.it/?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_s
ource=%2F6-best-mind-mapping-tools-creativestudents&utm_medium=link

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

Webowe narzedzie on-line do tworzenia kolorowej mapy myśli.
Możliwość przenoszenia, usuwania, zmieniania kolorów itp- jak w
edytorach prezentacji, dodawania ikon oraz wyksportowania
mapy.
Jest mozliwość udostępniania mapy i wspólnego jej tworzenia.
Narzedzie płatne, ale niedrogie. (5$/mies) Wersja darmowa jest,
ale ograniczona.

CELE:
ZASTSOWANIE
NOWYCH
MOTYWACJACH

W Może się przydać na szkoleniu lub spotkaniach kreatywnych
zamiast robienia mind mapy na flipie (na flipie nie wymażesz, nie
przeniesiesz, nie zmienisz struktury, a tutaj można) – do
wdrożenia już teraz.

NARZĘDZIE:

LINK:

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

Generator casów – narzędzie dla trenerów

Działanie na zasadzie gry Story cubes
https://www.rebel.pl/e4u.php/1,ModFiles/Gallery/products/100/
1770/_19771/1_2.jpg/?alt=Story+Cubes
Narzędzie, które za pomocą losowego doboru elementów tworzy
za każdym razem nowy case. Możliwe do wykorzystania w
kontekście managerskim lub negocjacyjnym (ten sam mechanizm,
różna treść).
Losowanie na zasadzie jednorękiego bandyty z kilku kategorii,
które z założenia tworzą realny case biznesowy, np.
• Kto po jednej stronie:
• Kto po drugiej stronie
• Czego dotyczy rozmowa
• Stanowisko jednej strony
• Stanowisko drugiej strony

• Cel rozmowy.
Ograniczenie: opracowanie mechanizmu losowania i takiego
pakietu elementów, który tworzy zamknięty, a w efekcie zawsze
pasujący do siebie zbiór elementów.

CELE:

ZASTSOWANIE W
NOWYCH
MOTYWACJACH

Automatyczne generowanie sensownych case’ów biznesowych.
Usprawnienie przygotowania casów dla trenera.
Jeżeli zrealizujemy on-line uatrakcyjnienie (efekt wow) szkoleń
negocjacyjnych czy menagerskich.
Wzmocnienie etapu praktykowania nabytych umiejętności w
konkretnych sytuacjach biznesowych.

NARZĘDZIE:

Graphic recording – filmy rysowane.

Linki do przykładów:
https://www.youtube.com/watch?v=oUkAV-TnySU&t=2s
LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=ZpYvO_9gJX8

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

CELE:

ZASTSOWANIE W
NOWYCH
MOTYWACJACH

Ciekawy sposób przekazu treści merytorycznych. Pozwala na
przedstawienie teorii, streszczenie zawartości książki lub
przedstawienie zasad w przystępnej i atrakcyjnej formie.
Ograniczenie: wymaga od nas nie tylko przygotowania zawartości
merytorycznej ale też wykonania rysunków i odpowiedniego
sposobu nagrywania.

Atrakcyjne przekazywanie treści.
•
•
•

Nowa wersja pigułek wiedzy – w tej formie streszczenia
książek;
Zadanie przedszkoleniowe – zamiast webinarium, czytania
materiałów, zapoznanie się z teorią;
Zamiast mini-wykładu w trackie szkolenia.

NARZĘDZIE:

Graphic recording – filmy rysowane.

Linki do przykładów:
https://www.youtube.com/watch?v=oUkAV-TnySU&t=2s
LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=ZpYvO_9gJX8

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

CELE:

ZASTSOWANIE W
NOWYCH
MOTYWACJACH

Ciekawy sposób przekazu treści merytorycznych. Pozwala na
przedstawienie teorii, streszczenie zawartości książki lub
przedstawienie zasad w przystępnej i atrakcyjnej formie.
Ograniczenie: wymaga od nas nie tylko przygotowania zawartości
merytorycznej ale też wykonania rysunków i odpowiedniego
sposobu nagrywania.

Atrakcyjne przekazywanie treści.
•
•
•

NARZĘDZIE:
LINK:

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

CELE:

Nowa wersja pigułek wiedzy – w tej formie streszczenia
książek;
Zadanie przedszkoleniowe – zamiast webinarium, czytania
materiałów, zapoznanie się z teorią;
Zamiast mini-wykładu w trackie szkolenia.

HCM (Asseco Human Capital Management
https://www.assecods.pl/ahcm/
kompleksowe narzędzie umożliwiające badanie,
ewidencjonowanie i rozwijanie kompetencji pracowników, a
także na zarządzanie szkoleniami.
aHCM Staff to jeden z podstawowych modułów umożliwiających
m.in.:
• opracowanie i zarządzanie opisami stanowisk pracy z
wykorzystaniem, gotowych (modyfikowalnych) katalogów
zadań, kwalifikacji, obowiązków, uprawnień, kompetencji,
wskaźników efektywności,
• odzwierciedlenie i zarządzanie strukturą organizacyjną
firmy,
• zbieranie i udostępnianie informacji o pracownikach,

opracowanie i zarządzanie systemem ocen
pracowniczych (ocena przełożonego, 180, 360),
• badanie kompetencji pracowników z wykorzystaniem
testów kompetencji,
• przeprowadzanie dowolnych ankiet i kwestionariuszy w
organizacji,
• badanie kwalifikacji pracowników w oparciu o testy
wiedzy,
• wdrażanie i zarządzanie ścieżkami rozwoju, awansu i
sukcesji pracowników,
• integrację aHCM z systemami kadrowymi i ERP w
organizacji.
MODUŁY:
• Staff – struktura organizacyjna, opisy stanowisk,
kompetencje, oceny
• Recruiting – zarządzanie procesem rekrutacji zewnętrznej
i wewnętrznej
• Performance – możliwość zarządzania przez cele,
monitoring efektywności
• Learning – moduł zarządzania szkoleniami i wiedzą
• Collaboration – wsparcie procesów komunikacji i
współpracy
• Knowledge – szeroka baza opracowań dostępnych 24/7
• Career – plany oraz wsparcie sukcesji i kariery pracownik
•

ZASTOSOWANIE W
NOWYCH
MOTYWACJACH

Ocena 360 stopni
NARZĘDZIE:
LINK:

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

CELE:

www.ebadanie.com
http://www.ebadanie.com/Raport/Raport-ocenianego-online.aspx
Kwestionariusz składa się z 45 pytań dotyczących konkretnych
zachowań, obrazujących kluczowe kompetencje, takie jak:
• Zarządzanie
• Motywowanie pracowników
• Komunikacja interpersonaln
Pytanie proste, skala ocen do 5.
Raport oceny 360 on-line zawiera podsumowanie przetworzonych
odpowiedzi z ankiet ocen udzielonych przez respondentów.
Podzielony jest na kilka sekcji, z których startowa zawiera

streszczenie wszystkich dokonanych ocen oraz samoocenę.
Kolejne sekcje zawierają oceny dla poszczególnych ocenianych
kompetencji, ocenianych zachowań oraz rekomendacje
rozwojowe po ocenie 360 stopni. respondentów m.in. Pokazuje
wynik jaki dał zwierzchnik, podwładny i osoba na identycznym
stanowisku.
Prostota to plus i zarazem minus tej ankiety on-line
ZASTOSOWANIE W
NOWYCH
MOTYWACJACH

NARZĘDZIE:
LINK:

Dla klienta małowymagajacego, daje gówne nformacje

Moodle Mobile – aplikacja mobilna do przeglądania zawartości
platformy szkoleniowej
Link do strony:
https://download.moodle.org/mobile/
Aplikacja na google play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moo
dlemobile&hl=pl

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

CELE:

ZASTOSOWANIE W
NOWYCH
MOTYWACJACH

Aplikacja jest dodatkiem do rozwiązana opensourcowego, z
którego korzystamy obecnie. Instaluje się ją na samrtfon i podaje
adres domeny, a nastepni dane logowania.
Aplikacja pozwala na przeglądanie zawartości kursów offline
(pierwse uruchomienie kursu musi byc oczywiście online)
Umozliwia powiadomienia push na telefon.
Ograniczeniem jest konieczność wykonania pewnej ilości prac
programistycznych w celu dostosowania wyglądu oraz waznyc
wtyczek (np. Kalendarz)
Do wdrożenia, jako dodatek do aktualnej platformy.
Konieczny głębszy research programistyczny w EduTechu ile
faktycznie działan musimy podjać by umozliwić użytkownikom
uzywanie jej już teraz.

NARZĘDZIE:

LINK:
OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

CELE:

Ocena kompetencjI on-line
90 stopni, 180 stopni i 360 stopnie
http://www.ocenakompetencji.pl/o-ocenie/
Metoda oparta o pis 225 kompetencji
Pasuje do firm zatrudniajacych kilku pracowników jak i tysiace
pracowników.
Klient wybiera wersje oceny – stopnie
Raport zawiera słowne opis skali ocen.
Odnosi sie do modelu kompetencji danej firmy, choc nie ejst
wymgeiem aby firma musiała ten model stworzyc , moze
skorzystać zprzygotowanych lub dokonac tylko oceny.
Przyklaowe raporty (graficzne):
• Średnia ocena pracownikow a model 3 wybranych
głównych kompetencji
• Róznoce miedzy oceną pracownika a średnia ocena
uzuskana przez wszystkich dla 3 kompetencji głównych
• Porównanie ocen(samoocena, przełozony, podwąłdny,
współpracownnik) dla 3 głównych
• Usprawnienia indywidualne dla wybranych 3 kompetencji
głównych wraz ze szczegółowymi (na plus usprawnienia,
minus to wyższa ocena niż w modelu)
• Usprawnienia ogólne w firmie dla 3 wybranych
kompetencji głównych wraz z kompetencjami
szczegółowymi

ZASTOSOWANIE W
NOWYCH
MOTYWACJACH

NARZĘDZIE:
LINK:

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

CELE:

Platforma elevato / Elevato Software
https://www.elevatosoftware.c
om/pl/74/p/97/oceny?gclid=EA
IaIQobChMI1PzW8HM1QIVzJ3tCh2Wmw6hEAAY
ASAAEgLTb_D_BwE
Platforma elevato to narzędzie online do oceny pracowników w
oparciu o model kompetencji oraz zarządzanie celami.
System oceny pracowników może być wdrożony jako część
platformy lub jako niezależny moduł, dostępny również w
chmurze.
Ocena 180 stopni prowadzona w oparciu o kryteria zdefiniowane
przez dział HR dla danego stanowiska lub pracownika.
Zintegrowana z systemem funkcjonalność
Ocena okresowa pracownika i ocena 360 stopni pozwalają szybko
zdiagnozować luki kompetencyjne w organizacji oraz dostosować
plany rozwoju pracowników do indywidualnych potrzeb. Ocena
360 stopni
Rozwój kompetencji pracowników
Elevato Software Ocena 360 stopni jest uniwersalnym i
skutecznym narzędziem pozwalającym na zdobycie wiedzy
o kompetencjach, zachowaniach i umiejętnościach pracowników
oraz o tym, jak postrzegani są przez otoczenie.
W czasach, kiedy rozwój pracowników stał się kluczem na drodze
do sukcesu organizacji, wiedza na temat ich umiejętności
i postrzegania rzeczywistości zawodowej stała się niezmiernie
ważna w planowaniu przyszłości całej organizacji.
Plusy:
– obniża koszty samego procesu oceny
- zmniejsza czasochłonność procesu
- mozlwosc wprowadznie własnego modelu komoetencji liub
skorzystania z biblioteki
- pozwala zdobyć bezcenną wiedzę o pracownikach dzieki
dokładnym i dogłebnym raprotom
- łatwo wygenerowac raport w firmie/orgaznizacji
- funkcjinalność: łatwe onitorowanie, automatyczne
powiadomienia i przypomnienia; możliwość dodania
nieograniczonej liczby respondentów

ZASTOSOWANIE W
NOWYCH
MOTYWACJACH

Podobna platforma mogłaby byc oferowana klientowm
poszukujących dostawców w tym obszarze –tj badanie 360
stopni..lub 180 stopni
Opisy kompetencji musza być dostosowane każdorazowo do
organizacji lub dostarczone NM przez działy HR .
Wynki kompetencji (Platforma podobna do elevato) mogłby być
początkiem opracowania projektu szkoleń rozwojowych dla
organziacji na dłuższy okres czasu
HCM Deck

NARZĘDZIE:

Link do strony: http://hcmdeck.com/
Demo:
LINK:

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

Platforma HR
Pełni funkcję zarządzania procesami HR-owymi, czyli nie tylko
szkolenia i e-learning, ale także planowanie rozwoju, badanie
kompetencji i ankiety.
Zaletą jest wszystko w jednym miejscu i dość niska cena
(przykładowo przy 100 osobach to 10tyś rocznie z wszystkimi
funkcjonalnościami platformy). Wadą natomiast duże
nagromadzenie wszystkiego i trochę chaotyczna, mało intuicyjna
architektura strony.
Więcej info będziemy mieli na konferencji w październiku.

CELE:

ZASTSOWANIE W
NOWYCH
MOTYWACJACH

Jako inspiracja do stworzenia własnej platformy Nowych
Motywacji.
Ciekawe inspiracje:
Polączenie kilku procesów w jednym miejscu
Grywaliacja (odnaki)
Ikonka powiadomień jak na facebooku
Społeczność – grupy tematyczne
Raprty dla manageró dostępne bezposrednio na platformie

Platforma Promote
NARZĘDZIE:

LINK:

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

CELE:

ZASTSOWANIE W
NOWYCH
MOTYWACJACH

Link do strony: https://promoteint.com/
Link do webinaru z prezentacją narzędzia:
https://promote.wistia.com/medias/mxthlfyhfh

Kompleksowa platforma blended learningowa oparta o
Brinkerhoffa (Succes Case Method, rla działań przed i po
szkoleniu). Główna idea: wsparcie przygotowania do szkolenia
oraz utrzymanie efektu po, a tym samym wyższy zwrot z
inwestycji w szkolenia.
Koncepcja bardzo podobna do naszej: użytkownik jest
prowadzony po projekcie na linii czasu z szeregiem drobnych
aktywności, pojawiających się w określonym czasie.
Ogólnie pltaforma ma funkcjonalności podobne do naszej, ale
bardziej rozbudowane i dopracowane.
Cel: Wsparcie wszystkich szkoleń na sali o działania przed i po
Zamiast aktualnie używanych platform lub jako inspiracja do
stworzenia własnej platformy Nowych Motywacji.
Ciekawe inspiracje:
Inspirujące podejście social learningu: jednym z zadań
przedszkoleniowych jest np. opisanie swoich oczekiwań i
opublikowanie ich na forum.
Filmik nagrany przez CEO jako wiadomość dla uczestników
szkolenia, dlaczego ich udział w tym szkoleniu jest ważny.
Zaangażowany trener/”instruktor” – komentuje aktywności,
szczególnie na forum – rola moderatora grupy.

NARZĘDZIE:

Grywalizacja w procesach szkoleniowych

Linki do wybranych platform:
•

http://www.gameffective.com/solutions/for-training/)

•

http://www.mlevel.com/platform/

•

https://getbadges.io/)

•

http://true-north.etc.cmu.edu/gnovel/

•

ttps://gamfi.pl/pl/textpage/wszkoleniach,62.html?gclid=CjwKEAjwwevLBRCGy-SpfDKjF8SJACpwCb3HmmX0q63njMixf7kUjVIkXoOF90NE3gruObNelUchoCmj_w_wcB

LINK:

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

Technologia tworzenia Platformy Grywalizacyjnej (najczęściej
stosowane)
Przy budowie serwisów grywalizacyjnych wykorzystywane są:
1. MySQL (baza danych) + Doctrine ORM
2. Doctrine PHPCR ODM - obsługa drzewiastej struktury,
świetnie sprawdza się przy stronach, gdzie pozwala na w
pełni elastyczną strukturę danych
3. (HTML5)
4. CSS3 wraz ze wsparciem LESS
5. Javascript
6. jQuery
7. Integracje z API zewnętrznych serwisów/ systemów.
Zestawienie funkcjonalności wykorzystywanych przez firmy w
procesach grywalizacyjnych:
Funkcjonalności podstawowe:
1. Platforma rywalizacyjna:
a. Moduł rejestracji/ logowania
i. Test przydzielający do określonej klasy
b. Przygotowanie i wdrożenie projektu graficznego
c. Przygotowanie
i
wdrożenie
scenariusza
grywalizacyjnego (fabuły rozgrywki)

i. Przygotowanie podstawowych zadań – główny
wątek fabuły
ii. Przygotowanie zadań pobocznych – wieloliniowość
iii. Przygotowanie podstawowej wersji odznak oraz
systemu nagród
iv. Przygotowanie rankingów
v. Przygotowanie modułu sklepu umożliwiającego
wymianę zdobytych punktów na nagrody zarówno
w świecie platformy jak i w „Realu”
d. Przygotowanie modułu komunikacyjnego
i. Tablica główna – Wall (funkcjonalność jak na FB)
ii. Timeline – powiadomienia
iii. Czat 1:1
iv. Czat zespołowy
v. Czat grupowy
vi. Lajkowanie profili
2. Panel Administratora/ Managera zespołu:
a. Dostęp do historii danych zespołu (rodu), pojedynczych
graczy
b. Podgląd aktywności całego zespołu oraz pojedynczych
graczy
c. Możliwość tworzenia/ edycji zadań i ustawiania ich
poziomów trudności
i. Możliwość definiowania celów i monitorowanie
postępu pracy zespołu
ii. Możliwość definicji i przyznawania punktów
indywidualnych oraz grupowych w zależności od
określonych parametrów
d. Możliwość zarządzania systemem nagród i odznak w
obrębie własnego zespołu
i. Możliwość tworzenia nowych odznak i nagród
ii. Zarządzanie sklepem przydzielonym w danym
królestwie
e. Możliwość tworzenia podzespołów do zadań
specjalnych z użytkowników danego zespołu
3. Panel użytkownika
a. Profil postaci
i. Avatr
ii. Opis/ ogólne informacje
iii. Poziom, pasek postępu w grze
iv. Rozwiązane zadania, zadania do wykonania
v. Rzucone wyzwania
vi. Wygrane, przegrane pojedynki
vii. Zdobyte odznaki
viii. Zdobyte przedmioty
ix. Miejsce w rankingu
b. Timeline

c. Wall
d. Wiadomości
i. 1:1
ii. Zespołowe
iii. Grupowe
e. Rozpoczęte zadania główne
i. Dostęp do Wiki danego zadania
ii. Pasek postępu wykonanego zadania
iii. Czas spędzony na danym zadaniu
iv. Możliwość zostawienia komentarza po wykonaniu
zadania
f. Rozpoczęte zadania poboczne
i. Dostęp do Wiki danego zadania
ii. Pasek postępu wykonywanego zadania
iii. Czas spędzony na danym zadaniu
iv. Możliwość zostawienia komentarza po wykonaniu
zadania
g. Lista rzuconych wyzwań:
i. Wyzwania pojedyncze (1:1)
ii. Wyzwania zespołowe (rodowe)
iii. Wyzwania grupowe
iv. Możliwość rzucenia wyzwania pojedynczego
v. Możliwość rzucenia wyzwania grupowego (jeżeli
jest kapitanem grupy)
vi. Możliwość rzucenia wyzwania zespołowego jeżeli
jest managerem
h. Odznaki, nagrody i punkty doświadczenia
i. Zdobyte
ii. Do zdobycia
iii. Sklep – miejsce wymiany punktów, odznak i nagród
i. Dostęp do bazy wiedzy
j. Tworzenie grup, łączenie się w grupy
i. Z użytkownikami z tego samego zespołu
ii. Z użytkownikami z różnych zespołów
k. Lajkowanie profili innych użytkowników
4. Panel zespołu (Ród)
a. Avatar
b. Opis/ podstawowe informacje
c. Zdobyte punkty doświadczenia (zespołowe)
d. Zdobyte „magiczne” przedmioty
e. Podstawowe statystyki (zespołowe)
f. Miejsce w rankingu (jako zespół)
g. Możliwość rzucenia wyzwania innemu zespołowi (tylko
manager)
h. Powiadomienia
i. Czat zespołowy
j. Tablica

5. Panel bazy wiedzy(Sept)
a. Baza artykułów/ Wiki
b. Moduł Q&A
c. Czat z wybranym ekspertem (jeżeli jest dostępny)
d. Wysłanie wiadomości do eksperta (jeżeli nie jest
dostępny)
Modułowość rozwiązania:
1. Moduł Socjalny:
a. Wall – tablica (funkcjonalność jak FB)
b. Timeline – powiadomienia
c. System wiadomości:
i. Czat 1:1
ii. Czat zespołowy
iii. Czat grupowy
d. Komentarze:
i. Zadań
ii. Wyzwań
e. Lajkowanie profili innych użytkowników
f. Tworzenie grup/ łączenie się w grupy
g. Wymiana przedmiotów zdobytych w grze pomiędzy
użytkownikami/ zespołami/ grupami
2. Moduł Sklepu
a. Miejsce wymiany zdobytych punktów na specjalne
przedmioty ułatwiające rozgrywkę, rozwijające postać,
dające dodatkowe cechy etc.
3. Moduł Grywalizacyjny:
a. Zmiany na mapie rozgrywki
b. Rozwój rodów
c. Rozwój postaci
d. Wieloliniowa fabuła
i. Zadania podstawowe
ii. Zadania główne
e. Generowanie przedmiotów możliwych do zdobycia
f. Pasek postępu gry
i. Pasek postępu wykonywanego zadania
g. Pasek poziomu gracza
h. Pasek poziomu rodu
i. Możliwość dodawania materiałów (zdjęcia, pliki, etc)
4. Moduł zaawansowany:
a. Możliwość tworzenia zadań przez administratorów/
managerów
b. Możliwość tworzenia przedmiotów i nagród przez
administratorów/ managerów
c. Możliwość tworzenia nowych linii fabularnych
d. Możliwość rzucania wyzwań zespołowych

i. Organizowanie wielkich starć rodów
e. Możliwość tworzenia i rzucania wyzwań pojedynczym
użytkownikom
f. Możliwość tworzenia i rzucania wyzwań grupom

CELE:

Głównym celem platform jest efektywne budowanie społeczności
w środowisku pracy, procesach edukacyjnych, szkoleniiwy a także
wzmacnianie wśród pracowników idei współodpowiedzialności
poprzez
wykorzystanie
sprawdzonych
mechanizmów
grywalizacyjnych. Poprzez użytkowanie platform, zwiększy się
efektywność współpracy między zespołami, uczestnikami szkoleń
itp.
Platformy składają z zestawu gotowych, zaprogramowanych
mechanizmów i scenariuszy, których zadaniem będzie stworzenie
przyjemnego środowiska dla użytkowników korzystających z
serwisu.
Platformy grywalizacyjna są oparte o mechanizm pozytywnego
wzmocnienia za pomocą dowodu społecznego. Oznacza to, iż
pracownicy/ uczestnicy po zarejestrowaniu się i zalogowaniu do
systemu, będą mieli możliwość nagradzania punktami innych
pracowników za wybrane zachowania. Np podczas pracy osoba
zauważy u innego pracownika w zachowaniu przejaw dzielenia się
wiedzą, to w ramach podziękowania nagradza go punktami.
(Rozwiązanie może być dostosowane do potrzeb danego projektu
szkolenioweg). Osoba która otrzyma punkty czuje się doceniona
więc (standardowe zachowanie ludzkie) będzie szukała okazji do
ponownego "dzielenia się wiedzą", tym razem sama ta wiedzę
dając innym. Ten mechanizm spowoduje wzmocnienie wybranych
zachowań.
Aby rozgrywka była ciekawa, przyznawane punkty podzielone
zostaną na odpowiednie grupy i stworzymy z nich wewnętrzną
walutę którą będzie można zbierać ( np. drewno, żelazo, itp.) na
przykład w koncepcji rozbudowy swoich kontynentów.
Częstym dodaktowym elementem platform grywalizacyjnych jest
pogrupowanie pracowników w hierarchię zespołów i jeśli dany
pracownik otrzymuje punkty to cały zespół i np. departament
otrzymuje punkty. Więc każdy pracuje nie tylko dla siebie, ale także
na sukces zespołu (co angażuje również managerów)
Z zebranych punktów można kupić/zbudować coś na swoich
kontynentach tak aby móc konkurować w różnych rankingach z
innymi pracownikami/zespołami. Mimo konkurencji jedynym
sposobem na wygraną jest współpraca.

Dodatkowo aby rozruszać grę przygotowuje się sekwencję zadań,
które pokażą graczom jak zdobywać punkty, jak robić coś co
pozwala im rozwijać swoje kontynenty, przy okazji wprowadzając
zachowania, które ma wzmacniać cała platforma.

ZASTSOWANIE W
NOWYCH
MOTYWACJACH

•
•
•
•
•
•
•
•

Długofalowe projekty szkoleniowe
Badanie potrzeb szkoleniowych
Zcentralizowanie kontaktu z uczestników z trenérem
Zamieszczanie zadań przed – po szkoleniowych
Tworzenie bazy wymiany wiedzy / doświadczeń
Angażowanie uczestników w różnych etapach przebiegu
procesu szkoleniowego.
Tworzenie rozgrywek / gier wykorzystywanych w trakcie
szkolenia „na sali“ lub po szkoleniu
Tworzenie środowiska osób biorących udział w danym
projekcie szkoleniowym.

NARZĘDZIE:

Podcasty
Link do artykułu informującego jak to zrobić:
https://malawielkafirma.pl/wlasny-podcast-za-darmo/

LINK:

Link do zbioru podcastów:
http://polskiepodcasty.pl/
Nowy sposób przekazu treści merytorycznych. Pozwala na
przedstawienie teorii, streszczenie zawartości książki lub
przedstawienie zasad w przystępnej i atrakcyjnej formie.

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

Wygodne dla użytkownika przez możliwość ściągnięcia plików na
telefon i słuchania np. w samochodzie.
Ograniczenie: wymaga od nas przygotowania sposobu przekazu i
odpowiedniej technologii nagrywania.

CELE:

Microlearning
Mobile learning
•

ZASTSOWANIE W
NOWYCH
MOTYWACJACH

•
•
•

Nowa wersja pigułek wiedzy – w tej formie streszczenia
książek;
Zadanie przedszkoleniowe – zamiast webinarium, czytania
materiałów, zapoznanie się z teorią;
Zadania / aktywności aranżowane w tej formie np.
dwuminutowe koło ratunkowe w stresie.
Jako zadanie wdrożeniowe – nagranie do odsłuchania po
wykonaniu.

NARZĘDZIE:

Remente

Linki do aplikacji:
LINK:

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

CELE:

ZASTSOWANIE W
NOWYCH
MOTYWACJACH

https://remente.com/
Aplikacja łączy funkcjonalności zindywidualizowanej platformy
szkoleniowej z habbit trackerem.
Angażuje poprzez indywidualne ustalanie celów rozwojowych,
Dostarczanie odpowiednich kursów on-line oraz możliwość
śledzenia własnych postępów.
Ograniczenie: aktualnie – język angielski; w naszym wykonaniu
technologia przygotowania tego typu aplikacji?
Wspieranie zmiany zachowania, osiąganie celów rozwojowych.
W obecnej formie:
• Wykorzystanie w ramach kształtowania zmian
zachowania. Na początek / koniec programu rozwojowego
ustalamy cele rozwojowe nad którymi pracujemy i
wykorzystujemy aplikację do wspierania ich osiągania.
•

Wsparcie w indywidualnych procesach coachingowych.

W docelowej formie: własna aplikacja rozwojowa połączona
z platformą lub też przeniesienie funkcjonalności platformy na
działanie aplikacji z wykorzystaniem szkoleń New Heroes.

NARZĘDZIE:

SkillPill

Linki do aplikacji:
LINK:

http://www.skillpill.com/
Aplikacja zawiera materiały edukacyjne przedstawione w różnych
formach: pliki, nagrania i filmy.

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

Udostępnia treści do microlearningu i uwzględnia mechanizmy
gamifikacji. (Tyle wiemy bo nie dostaliśmy triala)
Ograniczenie: technologia przygotowania tego typu aplikacji?

CELE:

Udostępnienie użytkownikom treści edukacyjnych w angażującej
formie.

ZASTSOWANIE W
NOWYCH
MOTYWACJACH

Przygotowanie własnej aplikacji zawierajacej wszelkie materiały
edukacyjne NM – artykuły, streszenia, TEDy itp. Która losowo
udostępnia uczestnikom darmowy materiał lub daje dostęp do
bogatej oferty materiałów płatnych.

NARZĘDZIE:

Śledzenie Nawyków LOOP

Linki do aplikacji:
LINK:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.isoron.
uhabits&hl=pl
Aplikacja – habbit tracker. Pozwala na samodzilne definiowanie
nawyków, ich częstotliwości a nawet przypomnienia przez pytania
o dowolnej porze w ciągu dnia.

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

Działa na zasadzie habbit trackera tzn wzmacnia nawyki przez
przypominanie o nich i możliwość odhaczania realizacji za każdym
wykonaniem określonej czynności.
Ograniczenie: technologia przygotowania tego typu aplikacji?

CELE:

ZASTSOWANIE W
NOWYCH
MOTYWACJACH

Wsparcie w budowaniu nawyków.
W obecnej formie: wykorzystanie w ramach wdrażania poznanych
na szkoleniu zachowań. Na koniec szkolenia ustalamy nawyki nad
którymi pracujemy i wpisujemy w aplikację, żeby na co dzień
wspierała nas wdrożeniu, np. Pytaniem „czy pochwaliłeś dziś
pracownika?“
W docelowej formie: własny habbit tracker najlepiej połączony
z platformą, tak, żeby trener mógł ew. Komentować postępy
uczestników.

NARZĘDZIE:

Lekcje ED.Ted

Link:
LINK:

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

CELE:

ZASTSOWANIE W
NOWYCH
MOTYWACJACH

https://ed.ted.com/
Ciekawy sposób przekazu treści merytorycznych. Pozwala na
przedstawienie teorii, streszczenie zawartości książki lub
przedstawienie zasad w przystępnej i atrakcyjnej formie.
Ograniczenie: przygotowanie lekcji w formie otwartej (tj.
Dostępnej dla wszystkich), w oparciu o materiał (np. Wystąpienie
ted), na ich platformie.

Atrakcyjne przekazywanie treści.
•
•
•

Nowa wersja pigułek wiedzy – w tej formie streszczenia
książek;
Zadanie przedszkoleniowe – zamiast webinarium, czytania
materiałów, zapoznanie się z teorią;
Zamiast mini-wykładu w trackie szkolenia.

Thinglink
NARZĘDZIE:

Link do strony: https://www.thinglink.com/
LINK:

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

Narzędzie do tworzenia interaktywnych grafik. Uploaduje się zdjęcie i
dodaje ikony. Ikony moga być umieszczone w różnych miejscach
zdjęcia i uruchamiają inne linki, np. mapa z punktami.
Cel: urozmaicenie treści, interaktywność

CELE:

ZASTSOWANIE W
NOWYCH
MOTYWACJACH

Tak stworzone zdjęcie można osadzić/wbudować na dowolnej
stronie, np platformie. Mozna wykorzystać do prostego budowania
np. grafiki przestawiajacej etapy projektu, albo w szkoleniach
produktowych (interaktywne opisy elementów jakiegoś urządzenia).

NARZĘDZIE:
LINK:

OPIS
FUNKCJONALNOŚCI:

CELE:

ZASTOSOWANIE W
NOWYCH
MOTYWACJACH

VIEVSUiTE 360
https://hrht.pl/viewsuite360-gotowe-narzedzia-oceny-pracownikowmetoda-360/
ViewSuite360 jest zestawem dobrze sprawdzonych gotowych
narzędzi do dokonywania oceny kompetencji indywidualnych oraz
zespołowych metodą 360 stopni na różnych poziomach
organizacji. Kwestionariusze oceny 360 on-line oraz raporty z
przekazywanych informacji zwrotnych dostępne są w wielu wersjach
językowych.
Firrma oferuje Klientom ponad 50 możliwości wyboru różnych form
raportów. Raporty mogą być generowane w oparciu o średnie wyniki
ocen (wraz ze współczynnikiem zgodności odpowiedzi) lub w oparciu
o skale relatywne typu t-score lub z-score. Wyniki prezentowanee w
postaci wykresów liniowych, słupkowych, “pająkowych” lub w
zestawieniach tabelarycznych. W generowanych raportach można
włączać i wyłączać strony opisowe oraz oceny poszczególnych grup
respondentów. Rodzje raportów: raporty indywidulne, zespołowe
oraz porównawcze (z kolejnych okresów oceny). Poniżej
zamieściliśmy kilka przykładów raportów generowanych z systemu
ViewSuite360.
Każdorazowo firma dopasowuje raporty do oczekiwań swoich
Klientów.
• Raport zawiera:
Definicje Kompetencji
• Podsumowanie Samooceny
• Podsumowanie Grup Kompetencji
• Podsumowanie Kompetencji
• Najczęstsze / Najrzadsze Zachowania
• Otwarte komentarze
• Przewodnik Planowania Rozwoju
Ponadto znajdziemy w nim najczesciej wysteoujące zachwania
respondentów (przełożony podwładny , wszyscy respondencji)

Podobne nrzedzie jak najbardziej w projektach planowania rozwoju,
czy po porstu badania kompetencji

Między innymi powstał szeroki raport dotyczący podejścia Integrated Learning, który jest dla Nas w
ramach projektu jednym z podejść, które jest bazą przy tworzeniu aplikacji.
Raport z podejścia Integrated Learning:
Wstęp
Integrated Learning to hasło, wokół którego powstało dotychczas wiele niejasności, 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 miedzy innymi
dlatego, że różne podmioty coraz bardziej zdają sobie sprawę z potrzeby i istoty nieustannego
kształcenia pracowników i 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 aktualizacji. Stąd konieczność poszukiwania efektywnych metod,
dostosowanych do wymogów stawianych przez współczesność, szczególnie przez samych odbiorców
wiedzy.
Dziś coraz mniej zatrudnionych pamięta lata dziewięćdziesiąte, w których prym wiodły szkolenia i
kursy konferencyjne, oparte na przekazie jednostronnym czy późniejszy trend na drogie i
czasochłonne szkolenia interaktywne, których efekty były praktycznie niemierzalne. Większość
pamięta natomiast początek boom’u na e-learning. Implementacja wielu stosowanych w przeszłości
metod nie jest aktualnie możliwa, gdyż używane rozdzielnie nie przekładają się na oczekiwany wzrost
umiejętności i możliwość ich późniejszego stosowania w praktyce. 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 dostosowanych do
aktualnych potrzeb. Dlatego też coraz bardziej widoczne staje się zapotrzebowanie
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, ukazujących zarówno samą
metodę jak i korzyści płynące z jej wykorzystania. Stan ten wywołuje 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 pierwsze: to młoda, innowacyjna metoda, która nie doczekała się jeszcze imponującej bibliografii.
Po drugie: istnieją rozbieżności w jej definicji wynikające z faktu, że Integrated Learning jest
wykorzystywane zarówno przez szkolną i uniwersytecką kadrę pedagogiczną, jak i przez organizacje
zajmujące się szeroko rozumianym procesem kształcenia w instytucjach z różnych 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
Learnig) i CILL (Content Language Integrated Learning).
Work Integrated learning jest metodą z zakresu doskonalenia zawodowego, skierowaną do
studentów i kursantów, którzy odbywają część zajęć w zakładach pracy zgodnych z przedmiotem ich
nauczania. Poprzez zdobywanie wiedzy w środowisku pracy studenci mają możliwość 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
szkolnym), w której uczy się konwencjonalnych przedmiotów szkolnych takich jak: matematyka,
chemia czy historia w obcym języku, podnosząc tym samym kompetencje językowe dzieci.2
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:
„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.”3
Geneza Integrated Learning w Polsce sięga lat dziewięćdziesiątych, co oczywiście wiąże
się z rozpoczynającą się transformacją ustrojową oraz przejściem z gospodarki centralnie planowanej
do wolnorynkowej. Rodzące się zapotrzebowanie na wykwalikowanych pracowników korporacji
skłoniło zarządy wchodzących na polski rynek korporacji do poszukiwania alternatywnych metod
szkolenia mogących zniwelować braki w wiedzy i doświadczeniu wśród kadry. Pierwszą nowością był
Blended Learning, który polegał na fuzji tradycyjnych i elektronicznych szkoleń, co na owe czasy było
wielką innowacją. Obecnie wiele firm w dalszym ciągu korzysta z Blended Learnig’u, za
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pośrednictwem internetu, jednakże skuteczność tej metody nie znajduje potwierdzenia we
współczesnych koncepcjach 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 szkoleń 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.
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 dydaktyczny 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 praktyce. Bazując
na dotychczasowych doświadczeniach kursantów, trener zyskuje punkt odniesienia, który stanowi
podstawę jego pracy z grupą. Dzięki wieloetapowemu procesowi nauczania, nadmiar nowych
informacji nie jest przytłaczający dla uczestników. Stosując metody nauczania oparte na aktualnych
teoriach psychologicznych i pedagogicznych zwiększa się bowiem efektywność przekazywanej
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 wykorzystywaniu 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 wiedzy z różnych obszarów, technik oraz indywidualnych doświadczeń uczestników szkoleń.
Dzięki tym zabiegom udaje się osiągnąć efekty niemożliwe do uzyskania w przypadku
konwencjonalnych metod nauczania.
Integrated Learning – ewolucja czy rewolucja, a może kontratak?
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 szczególny nacisk
na wyzwania stawiane przez współczesność.
Integrated Learning to ewolucja w metodyce nauczania, której źródłem są doświadczenia wielu
pedagogów i szkoleniowców, doskonalącychi swoje metody poprzez praktykę i ciągłe
eksperymentowanie z różnymi sposobami przekazywania wiedzy. Wielu z nich zauważyło,
że umiejętne łączenie technik zapamiętywania, dostarczania informacji, tworzenie atmosfery
życzliwości i zaangażowania, która jest podstawą Integrated Learning, daje lepsze rezultaty niż
bezosobowe przekazywanie treści w konwencjonalny sposób.
Integrated Learning jako metoda jest również rewolucją, ponieważ diametralnie zmienia sposób
myślenia o edukacji oraz przyswajaniu wiedzy. Pokazuje, że poprzez odpowiednie dopasowanie
i połączenie technik, możliwe jest łatwe zwiększenie kompetencji. Zdobywanie wiedzy przestało być

nudnym obowiązkiem, a stało się ciekawą i zaskakującą przygodą. Uczestnicy szkoleń często zwracają
uwagę, że dzięki zastosowaniu zróżnicowanych technik mieli również możliwość lepszego poznania
samych siebie, co pozwoliło im skupić się na poprawieniu błędów, których wcześniej nie byli
świadomi. Rewolucja dotyczy także, zmiany roli osoby szkolącej – z osoby ograniczającej się do
przekazywania wiedzy w lidera, który przeprowadza uczestników 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 remedium na współczesną edukację
Integrated Learning to także kontratak na dynamicznie zmieniającą 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 prawdopodobnie mocno przestarzałe. Podobnie rzecz ma się z wiedzą,
również tą ekspercką, która bardzo szybko ulega dezaktualizacji. Głębokie zmiany społeczne, które
były efektem zmian pokoleniowych, dziś zachodzą na przełomie lat. Nic więc dziwnego,
że w społeczeństwie jest duży odsetek osób, które nie radzą sobie z tak gwałtownymi zmianami.
Innym zagrożeniem jest digitalizacja, objawiająca się uzależnieniem każdego aspektu życia
od cyfrowego świata i niosąca za sobą wiele zmian kulturowych, społecznych, ale także tych
ograniczających się do psychiki. Umysły współczesnych ludzi są wręcz atakowane przez wszechobecną
treść. Powszechna umiejętność pisania i czytania, czyli wizualnego 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 stanowili analfabeci.4 Wbrew, mało optymistycznym rankingom
czytelnictwa (według raportu Biblioteki Narodowej w 2017 co najmniej jedną książkę w zeszłym roku
przeczytało zaledwie 38 proc. Polaków5) współcześni ludzie czytają średnio o wiele więcej, niż ich
przodkowie. Zdaniem naukowców z Uniwersytetu w San Diego, współczesny człowiek przyswaja
ponad 10 tysięcy słów dziennie za pośrednictwem samych tylko mediów.6 Pomimo dobrze
rozwiniętych zdolności adaptacyjnych nawet tak, zdawać by się mogło, pasywne intelektualnie
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 interpersonalne. Prowadzi to do wniosku, że
współczesność wymaga stosowania rozwiązań, które niejako otworzą tylną furtkę do świadomości i
psychiki szkolonych i pozwolą dotrzeć oraz zaktywizować obszary odpowiedzialne za trwałe
nabywanie kompetencji.
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
4
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Learning nie mógłby funkcjonować tak dobrze jak dziś jeszcze kilka lat temu. Integrated learning
stanowi zatem jednocześnie ewolucję, rewolucję, ale również kontratak na otaczającą rzeczywistość.
Integrated Learning gdzie jest wykorzystywany?
Integrated Learning może być wykorzystywane zarówno w nauczaniu w szkołach podstawowych,
średnich jak i na uniwersytetach. Środowiskiem, które pozwala najlepiej wykorzystać 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 uczniów7. 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 wdrażania 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
niepowodzeniew 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 poznanie ich własnej tożsamości narodowej, ale
także przekonanie się w jaki sposób ta kwestia jest przez nich rozumiana. Zdecydowano się na
wykorzystanie Integrated Learning ponieważ poruszane zagadnienia często nie ograniczały się do
jednego obszaru nauczania, 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 tematycznych. Cały
proces był koordynowany przez nauczycieli, którzy mieli ostateczny wpływ na jego kształt i przebieg.8
Z programów opartych na Integrated Learning korzystają również osoby dopiero co wchodzące
na rynek pracy i potrzebujące dodatkowych umiejętności. Przykładem jest program: Employability
skill development in work-integrated learning: Barriers and best practice realizowany przez Edith
Cowan University, w którym studenci i absolwenci mają możliwość uczestnictwa w stażach i kursach
łączących wiedzę akademicką z praktyczną stroną ich specjalizacji. Z jednej strony istnienie takich
programów jest wynikiem niedopasowania programów nauczania do wymagań stawianych przez
potencjalnych pracodawców, z drugiej jednak Integrated Learning daje młodym osobom szansę na
zatrudnienie w zgodzie z ich kwalifikacjami, zwiększając jednocześnie wagę dyplomu oraz pewność
absolwentów na rynku pracy.9
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Integrated Learning bywa również wykorzystywane jako metoda aktywizacji zawodowej 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 uczestnicy
są w stanie zdobyć umiejętności ułatwiające znalezienie pracy. Jest to szczególnie 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.10
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 towarzyszący 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 wynikaz 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 egzekwowana 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, bezpieczeństwo 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
usatysfakcjonowanych z obecnej pracy, a kolejnych 46,5% w stopniu średnim. Reasumując - niemal
89% Polaków jest zadowolona z wykonywanego zajęcia11.
Integrated Learning to także sposobność rzeczywistego poznania pracownika oraz sprawdzenia jak
reaguje na różne typy sytuacji w warunkach kontrolowanej symulacji. Integrated Learning to nie tylko
przekazywanie eksperckiej wiedzy, to także budowanie trwałych kompetencji i kreacja pracownika
idealnego.
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Mechanizm działania
Możliwość nieograniczonej konfiguracji procesu edukacyjnego w Integrated Learning sprawia,
że trudno jest wskazać uniwersalny psychologiczny mechanizm, który byłby odpowiedzialny za jej
skuteczność. Pewną wskazówką w zrozumieniu fenomenu tej metody jest fakt, że wywraca ona „do
góry nogami” popularny 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 następuje ono za pomocą szeregu narzędzi
dopasowanych do indywidualnych oraz grupowych 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 niekonwencjonalnych metod oddziałowujących
na kompletnie różne obszary psychiki odpowiedzialne za zapamiętywanie. Dzięki wykorzystaniu
wielu, całkowicie odmiennych technik nauczania możliwe jest także zobrazowanie zagadnienia
z wielu, często kompletnie innych, perspektyw. Wcielając się w rolę klienta, pracownik zyskuje
sposobność do osobistego 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 względem przełożonych.
Korzystanie z nowoczesnych technologii, takich jak VR, gwarantuje sukces szkolenia ponieważ, umysł
nie kojarzy tych doświadczeń z rutyną. Dzięki Integrated Learning pracownikowi 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.
Istotnym elementem Integrated Learning jest również odziaływanie na motywację. Pracownicy
biorący udział w szkoleniach zdają sobie sprawę z tego, że wprowadzenie tak elastycznej metody
wymagało zastosowania szeregu zabiegów przez pracodawcę, co sprawia, że czują się docenieni. Co
więcej, perspektywa udziału w niekonwencjonalnych 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 skuteczność. Ocena kompetencji
pracowniczych po szkoleniu nie przebiega w sposób zero-jedynkowy. Dzięki temu pracownicy biorący
udziałw treningu nie skupiają sią na samym zaliczaniu, a rzeczywistym poszerzeniu swoich
kompetencji.
Niewątpliwie wyróżniającą cechą Integrated Learning na tle innych metod jest uwzględnienie
codziennej rutyny pracowniczej. Integrated Learning eliminuje konflikt pomiędzy zdobywaniem nauki
przez przyswajanie teorii a praktyką, łącząc zalety tych dwóch podejść. Jest też unikalną metodą
szkoleń pracowniczych, ponieważ bazuje na nowoczesnych 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 organizacji. 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 przyjmującego wiedzę. Projektując szkolenie w istocie należy skupić się
na tym czym pracownik 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 nauczania, 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
Knowlage w publikacji „7 golden rules for a successful blended learning program” 12 opisał siedem
podstawowych zasad, którymi należy kierować się przygotowując szkolenia oparte o Blended
Learning oraz Integrated Learning. Oto one:
1. 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 wykorzystania nabytej wiedzy w realnej sytuacji.
Integrated learning to proces, 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 wszystkich aspektów jego codziennej
pracy. Wyznaczone przez trenera cele powinny przede wszystkim odpowiadać biznesowym
potrzebom klienta. Dobrą praktyką, pomagającą w późniejszym czasie uniknąć wielu
nieporozumień jest chociażby ogólnikowe wyjaśnienie wybranej metodologii szkolenia. Warto
także przygotować się na dyskusję i uzbroić w dobrą argumentację.
2. 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 szkolenia, 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
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emocjonalnego. Próbując uczyć się w grupie część zaangażowania jest przekierowana 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 trenerem stoi wiele
możliwości personalizacji szkolenia. Warto pamiętać, że każdy szkolony zaczyna w innym
miejscu, co znaczy, że ma różne kompetencje, 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 drastycznie wpłynąć na końcowy rezultat.
Precyzyjne dostosowanie szkolenia 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 zaangażowaniu i życzliwości. Pracownicy biorący udział w szkoleniu muszą być świadomi ,
że mogą zapytać o każdy, nawet techniczny aspekt projektu. Część szkolenia może odbywać
się także w różnej wielkości grupach. W takich sytuacjach rolą trenera jest umiejętne
moderowanie szkolonych i zachęcanie, bądź zniechęcanie do interakcji pomiędzy
pracownikami 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 przeżyciem. Profesjonalizm nie oznacza chłodu i dystansu. Należy mieć
na uwadze, że nie wszyscy uczestnicy szkolenia będą do niego entuzjastycznie nastawieni
od początku. Obowiązkiem trenera jest zatem takie motywowanie szkolonych, by z jednej
strony czuli chęć do partycypacji, z drugiej jednak pamiętali, że celem przedsięwzięcia jest
przede wszystkim rozwinięcie 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 oraz czego dotyczyć będzie kurs. Menadżer, będący bezpośrednim
przełożonym ma największą wiedzę na temat osób objętych szkoleniem. Doskonale zna ich
słabe oraz mocne strony, wewnętrzne relacje oraz przyzwyczajenia. Jego opinia może mieć
kluczowe znaczenie nie tylko na etapie projektowania szkolenia. To menadżer jest osobą,
która jako pierwsza przedstawi założenia 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 rozwiać wszelkie wątpliwości już podczas pierwszego
spotkania.
7. Upewnij się, że twoi trenerzy potrafią jednocześnie pełnić funkcję facylitatorów grupowych
i indywidualnych trenerów.
Skuteczne wdrażanie Integrated Learning wymaga od trenerów łączenia 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, nadzorować
zrozumienie kursu oraz inicjować kontakty między uczestnikami, aby zachęcić ich do wspólnej
pracy. Drugą funkcją jest indywidualny trener, który powinien skupiać się na pomaganiu
jednostkom w wyrażaniu tego, czego konkretnie potrzebują, a także naprowadzać ich
na właściwy 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 specyfiki
przedsiębiorstwa, w którym zostanie wdrożone szkolenie. Praca trenera zaczyna się
od kompleksowego poznania organizacji oraz jej struktury, a dopiero później przechodzi on
do dopasowywania procesu do jej realiów.
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 stosowania tej metody są łatwo zauważalne zarówno przez przedsiębiorstwa,
które zdecydowały się na zastosowanie Integrated Learning jak i pracowników, którzy dzięki tej
metodzie poszerzyli swoje kompetencje. Wśród głównych zalet tej metody można wymienić:
• Wysoką skuteczność szkoleń, przekładającą się realne korzyści. Pracownicy szkoleni metodą
Integrated Learning przyswajają więcej wiedzy i robią to szybciej niż korzystający
z konwencjonalnych szkoleń. Z biznesowego punktu widzenia wydatki na efektywne szkolenia
to realne zyski.
• Personalizacja szkoleń. Dzięki zastosowaniu Integrated Learning organizacje otrzymują
szkolenie dopasowane do własnych wymogów, co pozwala im zaoszczędzić czas i pieniądze.
Jednakże największe korzyści odczuwają sami pracownicy, którzy dzięki precyzyjnie
dopasowanym szkoleniom osiągają lepsze wyniki, a ich praca jest wydajniejsza i bardziej
efektywna, a co za tym idzie bardziej satysfakcjonująca. Integrated Learning odpowiada zatem
na rzeczywiste potrzeby pracowników oraz szkoli w środowisku pracy, dzięki czemu uczestnicy
potrafią bezpośrednio po szkoleniu zastosować nabytą wiedzę w praktyce.
• Szkolenie nie wyklucza pracownika z jego codziennego życia zawodowego. Dzięki temu,
że szkolenia odbywają się w miejscu pracy, a więc środowisku dobrze znanym pracownikowi
dostaje on niepowtarzalną szansę na natychmiastowe wdrożenie nowej wiedzy w codzienną
rutynę.

•

•

•

•

Usprawnia działanie organizacji. Dzięki tej metodzie możliwe jest przepracowanie
i przemodelowanie źle działających mechanizmów, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie
całego przedsiębiorstwa 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 znaczenia dla pracowników jest także możliwość wpływu
na szkolenie oraz nastawienie na przekaz dwustronny, feedback i wprowadzanie kultury
otwartości.
Stabilizuje rotację pracowników. Integrated Learning może również pomóc w zmniejszeniu
rotacji pracowniczej w organizacji, a także przyczynić się do rozwoju kadry. W przeszłości
długoletnia praca u jednego pracodawcy była dowodem lojalności. Dziś postrzegana jest jako
ograniczenie własnego rozwoju, a pracownicy przy wyborze nowego pracodawcy zwracają
dużą uwagę na możliwości kształcenia i doskonalenia. Jak wynika z badań „Benefity
pozapłacowe 2018” przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia, dla 38% badanych ważnym
pozafinansowym benefitem są szkolenia13. Tak więc, zapewniając swoim pracownikom
ciekawe i pożyteczne szkolenia pracodawca 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 wykorzystane techniki różnią
się w zależności od organizacji i typu szkolenia. Wielu pracowników 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
trudności na jakie mogą natrafić przedsiębiorstwa wdrażające Integrated Learning należy wymienić:
• Pełne wdrożenie Integrated Learning wymaga zaangażowania pewnych zasobów, w tym
przekazania organizacjom zajmującym się przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń
wielu, często szczegółowych informacji na temat struktury pracowniczej, systemu zarządzania
i wiedzy o rzeczywistych kompetencji kadry. Firmy chcące w pełni wykorzystać potencjał
powinny zdecydować się na politykę „open books”, czyli zatroszczyć się o to, by trener
projektujący szkolenie miał szansę w pełni poznać przedsiębiorstwo, a nie jego wizerunek. Jest
to jedno z największych wyzwań stojących przed współczesnymi organizacjami, jednak
pokazuje dlaczego tak istotna jest szczerość pomiędzy podmiotem zlecającym szkolenie, a jego
wykonawcą. Dzięki pełnemu wdrożeniu się trener zyskuje możliwość stworzenia szkolenia
„skrojonego na miarę” przedsiębiorstwa, ściśle odpowiadającego jego potrzebom.
• Nie bez znaczenia jest także fakt, że stosowanie szkoleń opartych o Integrated Learning bazuje
na realnym zaangażowaniu uczestników oraz ich motywacji. Przed przystąpieniem do
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•

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 kosztowny z perspektywy jednostkowych 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
wykonywać za pomocą własnych zasobów, korzystając z wewnętrznych platform, dostępu
do technologii czy usprawniając procesy przepływu informacji pomiędzy działami.

Mimo wielu trudności, świadome organizacje coraz częściej dążą do stosowania Integrated Learning,
choć nie zawsze mają do tego wystarczające predyspozycje. Z pomocą mogą przyjść firmy szkoleniowe
specjalizujące się w nauczaniu tą metodą.
Podsumowanie
Integrated learning to metoda, która zyskuje coraz większą popularność na współczesnym rynku
szkoleń. W odróżnieniu od Blended Learning, nie opiera się wyłącznie na łączeniu technik
szkoleniowych, a integracji całego procesu szkoleniowego w oparciu o dotychczasowe doświadczenia
pracownika w jego codziennym środowisku pracy. Dodatkowo, uwzględnia działania wykraczające
poza ramy szkoleniowe, takie jak projekty wdrożeniowe, analizę czy ewaluację pracowniczą, które
powodują zwiększenie prawdopodobieństwa wdrożenia nabytych umiejętności w codziennej pracy.
Integrated Learning to rewolucja w nauczaniu, która przystosowała proces uczenia się do specyfiki
współczesności i związanych z nią zmian stylu życia i kultury pracy. Jest to również remedium
na problem dostosowania szkoleń do współczesnych 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 poszerzanie 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 realnych 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 różnych typów
tej metody z powodzeniem korzystają szkoły, uczelnie i organizacje trzeciego 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 biznesowe 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 efektywne
przyswajanie materiału, a także na zadowolenie pracowników i menadżerów. To metoda, która łączy

w sobie najważniejsze zalety szkoleń tradycyjnych, elektronicznych i nauki poprzez praktykę w
miejscu pracy.
Integrated Learning to przyszłość, która nadchodzi, dlatego warto się na nią przygotować
by zacząć korzystać z jej dobrodziejstw już dziś.
W wyniku szeroko zakrojonych Badań w rezultacie O1 byliśmy stanie zbudować tezy na
których oparliśmy trwający obecnie rezultat O2, dogłębnie poznaliśmy docelowy target naszych
aplikacji, poznaliśmy ich potrzeby i wyzwania im towarzyszące, a także zgromadziliśmy istotne
wskazówki dla pracy edukatorów i interesujące badania rynku, przydatne w pracy w zakresie edukacji
osób dorosłych.

