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Piotr Syguła
Budowanie uczących się organizacji, które dzięki dostarczonym rozwiązaniom, 
wiedzy są liderami w swoich branżach. 
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Idea organizacji uczącej się

Jak budować organizacje uczące się z pomocą Moodle?

Przykłady użycia Moodle – to co 
wspólnie z nami wymyślili klienci
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Wyobraźmy sobie organizację, w której pracownicy:

1. Sąmocno zmotywowani do niestandardowego myślenia i kreatywnego
działania,

2. Z zapałem rozwijają się w pracy zespołowej, aby wymieniać się 
doświadczeniami i zdobywać nową wiedzę,

3. Bardzo chętnie się uczą i ciągle poszukują nowych możliwości osiągania
oczekiwanych rezultatów,

4. Korzystają z szerokiego dostępu do wiedzy,
5. Tworzą kulturę, dzięki której organizacja ciągle kreuje swoje możliwości

rozwoju i wizję przyszłości.

To właśnie jest organizacja ucząca się.
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Jak pozyskać od 2500 pracowników z oddziałów w całej Polsce
oświadczeń o zapoznaniu się z Instrukcją dla pracownika?
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[Głosowanie]

1) Są mocno zmotywowani do niestandardowego myślenia i kreatywnego działania.



Jak zapisać pracowników na różne terminy szkoleń, zgodnie z ich 
preferencjami czasowymi?
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[Głosowanie]

1) Są mocno zmotywowani do niestandardowego myślenia i kreatywnego działania.



Jak przygotować dla pracowników odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania (FAQ) związane z systemem X?
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[Baza danych]

1) Są mocno zmotywowani do niestandardowego myślenia i kreatywnego działania.



Jak przygotować dla pracowników odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania (FAQ) związane z systemem X?
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[Baza danych] – użytkownicy korzystają z opcji wyszukiwania w celu 
znalezienia odpowiednich wpisów w bazie danych 

1) Są mocno zmotywowani do niestandardowego myślenia i kreatywnego działania.



Dlaczego w biznesie mówimy o organizacjach uczących się? (OUS) 
Czy jest to szansa na sukces na rynku?

W połowie lat 90. XX wieku zaczęto rozróżniać pojęcia organizacyjnego uczenia się
i organizacji uczącej się, używanymi do tej pory zamiennie.

Organizacyjne uczenie się – koncentruje się na procesach uczenia się na poziomie
organizacji, odpowiada na pytania: na czym polega organizacyjne uczenie się, jakie są
jego uwarunkowania, od kogo się uczy organizacja, czego, jak itp.

Organizacja ucząca się – uwaga koncentruje się na zmianie sposobu myślenia ludzi,
dobrowolności uczenia się, tworzenia nowej wiedzy. Kultura organizacji tworzy klimat
sprzyjający się uczeniu na poziomie jednostek, zespołów, całej organizacji oraz na
poziomie międzyorganizacyjnym.
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Czy product X sprzedaje się dobrze? Jakie stosować techniki
sprzedaży dla niego?
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[kurs – forum dyskusyjne] 

2) Z zapałem rozwijają się w pracy zespołowej, aby wymieniać się doświadczeniami i zdobywać nową wiedzę.



Czy product X sprzedaje się dobrze? Jakie stosować techniki
sprzedaży dla niego?
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Forum Pojedyncza prosta dyskusja (jeden temat) z obowiązkiem udzielenia 
przynajmniej jednej odpowiedzi (użytkownik motywowany jest do aktywności).

2) Z zapałem rozwijają się w pracy zespołowej, aby wymieniać się doświadczeniami i zdobywać nową wiedzę.



Jak dystrybuować pracownikom zmiany, aktualizacje, nowe 
możliwości w aplikacji sprzedażowej?
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[kurs – forum dyskusyjne - Ogłoszenia] 

Wszyscy użytkownicy zapisani na kurs otrzymują maile z postami.

2) Z zapałem rozwijają się w pracy zespołowej, aby wymieniać się doświadczeniami i zdobywać nową wiedzę.



Jak ocenić sprawność użytkowanego narzędzia? 
Jak przeprowadzić jego ewaluację?
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[kwestionariusz]

2) Z zapałem rozwijają się w pracy zespołowej, aby wymieniać się doświadczeniami i zdobywać nową wiedzę.



Jak ocenić sprawność użytkowanego narzędzia? 
Jak przeprowadzić jego ewaluację?
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Wynik – informacja zbiorcza z kwestionariusza.

2) Z zapałem rozwijają się w pracy zespołowej, aby wymieniać się doświadczeniami i zdobywać nową wiedzę.



Za prekursora idei organizacji uczącej się uznawany jest Peter 
Michael Senge (Piąta dyscyplina, 1990), który stworzył założenia
modelowe pięciu dyscyplin

Ø Myślenie systemowe (piąta dyscyplina) – umiejętność postrzegania organizacji
w sposób globalny, biorąc pod uwagę wszystkie elementy składowe i zachodzące
zależności.

Ø Mistrzostwo osobiste – świadome doskonalenie wszystkich pracowników
organizacji w danej specjalizacji w sposobie pozyskiwania wiedzy.

Ø Modele myślowe – ukryte bądź nieuświadomione przkonania ograniczające,
mające negatywny wpływ na rozumienie otaczającej przedsiębiorstwo
rzeczywistości.

Ø Malowanie wspólnej wizji przyszłości – wysoka umiejętność komunikacji,
wzajemnego porozumienia się pracowników, udzielania, korzystania z feedbacku.

Ø Zespołowe uczenie się – współpraca zespołowa na każdym szczeblu, wymiana
poglądów i doświadczeń pomiędzy członkami zespołów. Prowadzi do szybszego
rozwoju zarówno pojedynczych pracowników jak i całej organizacji.
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Myślenie systemowe (piąta dyscyplina)

Ø Jak często w ciągu dnia personel ma szansę wykonywać pracę, w której się
specjalizuje?

Ø Jakie są jego oczekiwania?
Ø Jak często personel może nauczyć się czegoś nowego?

Myślenie systemowe - budowanie wspólnej wizji przyszłości. Aby osiągnąć cel
kreowania organizacji uczącej się, konieczne jest uzyskanie synergii między
możliwościami twórczymi i innowacyjnymi ludzi oraz możliwościami, jakie stwarza
technologia informacyjna.
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Dążenie do osiągnięcia mistrzostwa osobistego

W OUS pracownik zadaje sobie pytania:
Ø Co chcę osiągnąćw tym roku?

Ø Co chcę osiągnąćw ciągu następnych kilku lat?
Ø Jakie mam środki, które pomogąmi to osiągnąć?
Ø Jakie przeszkody stojąmi na drodze?
Ø Jakiej pomocy potrzebuję (od przełożonego, organizacji)
Ø Jakie są przyczyny i przebieg moich niepowodzeń?

Ø Na jakie przeszkody powinienem uważać?
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Jak badać potrzeby szkoleniowe pracowników?

18

[Kwestionariusz]
Kwestionariusze dla różnych grup (pracownik / kierownik / przedstawiciel 
handlowy) uruchamiane raz w roku przy sporządzaniu planu szkoleń na 
następny rok.

3) Bardzo chętnie się uczą i ciągle poszukują nowych możliwości osiągania oczekiwanych rezultatów.



Jak pytać pracowników o zdanie w różnych kwestiach?
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[Kwestionariusz]

3) Bardzo chętnie się uczą i ciągle poszukują nowych możliwości osiągania oczekiwanych rezultatów.



Jak prezentować pracownikom ich osiągnięcia i ścieżki kariery?
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[kokpit] [kompetencje] [ukończenie kursu] [odznaki] [raporty specjalne]

3) Bardzo chętnie się uczą i ciągle poszukują nowych możliwości osiągania oczekiwanych rezultatów.



Przedsiębiorstwo staje się organizacją uczącą się, gdy:

Ø Doskonali się przez naukę,
Ø Rozwija wiedzę poszczególnych pracowników,
Ø Ma mechanizmy promujące nabywanie i rozpowszechnianie wiedzy,

Ø Uważa każde nowe zadanie, projekt lub działalność za okazję do nauki,
Ø Uczy się, w jaki sposób rozpowszechniać nowe idee, praktyki, procesy i procedury,
Ø Uczy się, w jaki sposób doskonalić procesy, z którymi się styka lub na których

pracuje,
Ø Jest doskonałym obserwatorem otoczenia zewnętrznego i jest na nie otwarte.
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Jak rozpowszechniać nowe idee, praktyki, procesy i procedury?
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[kalendarz] [powiadomienia] [forum dyskusyjne] 

4) Korzystają z szerokiego dostępu do wiedzy.



Powszechny dostęp do wiedzy

Ø Sam LMS jest zbiorem materiałów szkoleniowych,
Ø Dzielenie sięwiedzą (szeroki dostęp do wiedzy i informacji),

Ø Przekraczanie granic funkcjonalnych (hierarchii; w OUS – małe zespoły dzielące się
wiedzą).
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Baza wiedzy zbudowana przez użytkowników z wykorzystaniem
możliwości Moodle

[kategorie kursowe] [moduły kursów]

Kategoria: Baza wiedzyà
Podkategoria: Dziedzinyà

Kursy: Tematyka w obszarach dziedzinyà
Moduły kursowe: Kontenery dla materiałów

Materiały (dokumenty, linki, formularze,
informacje… itp.)

Strukturęmożna pogłębiaćwprowadzając kolejne podkategorie.

244) Korzystają z szerokiego dostępu do wiedzy.



Baza wiedzy zbudowana przez użytkowników z wykorzystaniem
możliwości Moodle

254) Korzystają z szerokiego dostępu do wiedzy.



Baza wiedzy zbudowana przez użytkowników z wykorzystaniem
możliwości Moodle

264) Korzystają z szerokiego dostępu do wiedzy.



Trzy kluczowe kwestie, które trzeba mieć na względzie podczas
realizacji koncepcji OUS (zasada 3M)

Ø Znaczenie (meaning) - poznanie i zrozumienie istoty organizacji uczącej się,
Ø Zarządzanie (management) - realizacja wskazówek dotyczących działań,
Ø Pomiar (measurement) - ocena wskaźnika uczenia się i poziomu zdobytej wiedzy

przez organizację.
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Znaczenie Zarządzanie Pomiar



Model NLG-OUS pomaga tworzyć kulturę organizacji
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5) Tworzą kulturę, dzięki której organizacja ciągle kreuje swoje możliwości rozwoju i wizję przyszłości.



Model NLG-OUS pomaga tworzyć kulturę organizacji
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Zarządzanie
(budowanie OUS)

Organizacja

Materiał 
szkoleniowy,
repozytoria

Motywowanie,
kompetencje

Analizy,
ankiety 

(kwestionariusze)

5) Tworzą kulturę, dzięki której organizacja ciągle kreuje swoje możliwości rozwoju i wizję przyszłości.



WNIOSKI
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“
Tworzenie organizacji uczącej się to process organizacyjny wymagający wielu

działańw różnych obszarach (strategia, struktura organizacyjna, procesy
wewnątrzorganizacyjne, system motywacji, kapitał ludzki, 

identyfikacja,wykorzystanie szans uczenia się, nieograniczony dostęp
do zasobów wiedzy i informacji, klimat organizacyjny. 

Moodle może wspierać ten proces.

Kreatywni użytkownicy Moodle wykorzystująw ciekawy (czasem
zaskakujący) sposób funkcjonalności LMS dla swoich potrzeb biznesowych.
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Dziękuję!

Piotr Syguła
M: Piotr.Sygula@NextLevelGroup.co
W: www.nextlevelgroup.co/blog/
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Może Państwo mają ciekawe doświadczenia
z wykorzystania Moodle w organizacji uczącej się?

mailto:Piotr.Sygula@NextLevelGroup.coW
http://www.nextlevelgroup.co/blog/
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