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1. Wprowadzenie
Raport przekazany w poprzednim planie pracy (WP1: State-of-Art/Identification of common
learning units) porównywał kwalifikację ścieżki Engineered Systems1 z macierzą kompetencji „Mechatronika” przekazaną przez 3s. Ta brytyjska Krajowa Kwalifikacja Zawodowa
(National Vocational Qualification (NVQ)) zawiera elementy ‘Mechatroniki’, ale nie jest oznakowana w ten sposób, a uwaga skupia się na innych aspektach niż w przypadku kwalifikacji ‘Mechatronika’ w innych państwach. Innymi słowy, kwalifikacja VET ‘Mechatronika’
nie jest oferowana w Wielkiej Brytanii w systemie NVQ na poziomie 4 lub niższym.2
Poprzedni raport miał na celu przedstawienie efektów uczenia się w kwalifikacji brytyjskiej
względem dostarczonej macierzy w celu zidentyfikowania wspólnych obszarów rozwoju
kompetencji i zaproponowania nowych obszarów. W procesie tego porównywania zauważono, że ponieważ kwalifikacja ścieżki Engineered Systems jest kwalifikacją zawodową
poziomu 3/4, niektóre obszary rozwoju kompetencji, które były zawarte w macierzy
dostarczonej przez 3s, nie były objęte. Na przykład, macierz ‘Mechatronika’ wykracza poza
korzystanie z rysunków lub dokumentów inżynierskich i obejmuje projektowanie, adaptowanie oraz budowanie układów mechatronicznych oraz uruchamianie ich; obszary te nie
są zawarte w kwalifikacji brytyjskiej.
Wyżej wymieniona brytyjska kwalifikacja poziomu 3/4 została wybrana, ponieważ będąc
National Vocational Qualification (NVQ) oznacza to, że oparta jest ona na kompetencji i ma
na celu odzwierciedlenie, co osoby potrafią zrobić w środowisku pracy. Ponadto, jej jednostki uczenia się oparte są na standardach National Occupations Standards (NOS), które są
„stwierdzeniami dotyczącymi skutecznej realizacji, uzgodnionymi przez reprezentatywną
próbkę pracodawców i innych interesariuszy i zatwierdzonymi przez brytyjski NOS Panel”
(NOS 2012 r.). W rezultacie, jednostki kształcenia, które składają się na standardy NVQ, np.
„Engineered Systems Pathway”, definiowane są na podstawie tego, co pracownicy muszą
wiedzieć, potrafić zrobić oraz rozumieć, aby realizować określoną rolę lub funkcję
zawodową w środowisku pracy.
W niniejszym raporcie skierowano uwagę na kwalifikacje ‘Mechatronika’ w Wielkiej
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Ze struktury kwalifikacji Engineering Maintenance Suite 3 NVQ.
Warto jednak zauważyć, że firma Siemens wprowadziła od sierpnia 2013 r. ‘Europejską praktykę w zawodzie’
opartą na Anglii, w przypadku której osoby rekrutowane mogą wziąć udział w praktyce w zawodzie w
dziedzinie mechatroniki albo elektrotechniki/elektroniki. Program ‘Europejska praktyka w zawodzie’ trwa 3,5
roku; obejmuje poszerzony okres stażu w Berlinie oraz lekcje języka niemieckiego. Szczególna orientacja europejska tego programu zostaje jednak zaakcentowana poprzez fakt, że osoby rekrutowane w Wielkiej Brytanii
do przedmiotowego programu mogą także spędzić 11-29 tygodni w roku w przedsiębiorstwach w Berlinie, a
jedynie 4 tygodnie w Wielkiej Brytanii. W tym przypadku studenci/uczniowie uczą się w kierunku zdania
egzaminu IHK (Izba handlowa) w języku niemieckim. Po zakończeniu edukacji można podjąć kontynuowane
zatrudnienie w Wielkiej Brytanii. Oczekuje się, że idealny kandydat zna język niemiecki na poziomie podstawowym, ale może być na przykład absolwentem szkoły (w wieku 18 lat +), studentem uniwersytetu albo
absolwentem kolegium. Stąd więc, wszystkie dane na temat tego programu wskazują, że ma on niemieckie
pochodzenie i ma charakter wyjątkowy, natomiast nie jest reprezentatywny dla brytyjskiego systemu.
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Brytanii, które oferowane są jako takie na poziomie 5 i powyżej w postaci tytułów „Foundation Degree”. Chociaż ‘Mechatronika’ oferowana jest również w Wielkiej Brytanii jako tytuł/stopień w edukacji wyższej, niniejszy raport skupi się na tytułach „Foundation Degree”,
ponieważ wchodzą one w zakres systemu kształcenia i szkolenia zawodowego. UCAS —
organizacja odpowiedzialna za udostępnianie informacji na temat kursów edukacji wyższej
w Wielkiej Brytanii i zarządzanie zgłoszeniami do edukacji wyższej, udostępnia następujący
opis tytułów „Foundation degree”:


Tytuły „Foundation Degree” są projektowane i dostarczane w partnerstwie z pracodawcami, tak aby wyposażyć osoby w odpowiednią wiedzę i umiejętności w sferze
biznesu.



Są one oferowane przez uniwersytety w partnerstwie z kolegiami edukacji wyższej oraz
kolegiami dalszego kształcenia. Metody nauki mogą być bardzo elastyczne, co oznacza,
że są one dostępne dla osób już pracujących, osób zamierzających zmienić zawód
oraz osób, które niedawno ukończyły kwalifikacje poziomu 3 (np. A levels, Advanced
Apprenticeships lub NVQ3).3



Tytuł „Foundation degree” jest równoważnikiem pierwszych dwóch lat studiów z tytułem „Honours”, może być studiowany w pełnym wymiarze czasu lub w niepełnym
wymiarze czasu, i zawierać studia akademickie zintegrowane z odpowiednim kształceniem opartym na pracy, podjętym u pracodawcy. Może być studiowany jako
samodzielna kwalifikacja albo po ukończeniu można kontynuować naukę na ostatnim roku studiów z tytułem „Honours”.4

Tak jak sugeruje niniejszy opis, tytuły „Foundation Degree” umożliwiają elastyczność w
stosunku do sposobu, w jaki można je studiować oraz w kategoriach tras postępów. Są one
także projektowane w partnerstwie z pracodawcami i obejmują szkolenie oparte na pracodawcy. Tym niemniej, wydaje się, że istnieje mniej opcji kształcenia kończącego się „Foundation degree” w dziedzinie ‘Mechatronika’ niż w przypadku studiowania ‘Mechatroniki’ na
poziomie licencjata lub magistra. Wyszukiwanie w witrynie UCAS/UE „Foundation degree(s)” w dziedzinie ‘Mechatronika’ dało dwa wyniki5 , natomiast wyszukiwanie ‘samej
‘Mechatroniki’ jako pojedynczego przedmiotu’ dało dziewięć kursów na sześciu różnych
uniwersytetach6.
Inne kursy można znaleźć na stronach internetowych kolegiów lub uniwersytetów, jednak
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www.ucas.ac.uk/students/choosingcourses/choosingcourse/foundationdegree
ucas.faq-help.com/?search=Type%20your%20question%20here...#
Opis ram dla kwalifikacji edukacji wyższej w Anglii, Walii i Irlandii Północnej znajduje się pod adresem
www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Documents/FHEQ08.pdf.
fd.ucas.com/CourseSearch/Default.aspx#results_new (dostęp 27/5/2013)
search.ucas.com/cgi-bin/hsrun/search/search/StateId/EHAsQ7t9A1UGM7Kma7e-5Ou7DpRq_VBOn/HAHTpage/search.HsKeywordSuggestion.whereNext?query=425&word=MECHATRONICS&single=Y
(Dostęp 27/5/2013)
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po bliższym zbadaniu sprawy lub po skontaktowaniu się z tymi instytucjami okazało się, że
przedmiotowe tytuły/stopnie nie są już dostępne. Wydaje się, że dynamiczny charakter tytułów „Foundation Degree” pomaga w tym, aby uczynić je znaczącymi dla studentów i pracowników, ale jednocześnie sprawia to, że trudno utrzymać je przez dłuższy czas. Dwa
kursy dostępne aktualnie za pośrednictwem UCAS to:


FdSc, Engineering (Mechatronics), City of Bristol College, 3 lata w niepełnym
wymiarze czasu (walidowany przez Plymouth University)



FdA, Mechatronic Engineering, Coleg Morgannwg, 2 lata w niepełnym wymiarze
czasu (walidowany przez University of South Wales i University of Wales)

W następnej sekcji przedstawiono podejście oparte na efektach uczenia się w brytyjskim systemie kształcenia i szkolenia zawodowego. Następnie opisano zagadnienie efektów uczenia
się w dziedzinie ‘Mechatronika’ poprzez skupienie się na kursach wymienionych powyżej
jako przykładowych.

2. Podejście oparte na efektach uczenia się
Efekty uczenia się stosowane są w Wielkiej Brytanii w stosunku do edukacji wyższej od
początku lat 90-tych ubiegłego wieku (Adams 2004 r.). Można powiedzieć, że w stosunku do
kształcenia i szkolenia zawodowego ich przyjęcie datowane jest na lata 80-te ubiegłego wieku, ponieważ kwalifikacje NVQ w brytyjskim systemie VET oparte są na tym, co eksperci ds.
określania standardów zawodowych uznają, że osoby powinny wiedzieć, aby wykonywać
określoną pracę na rynku pracy, tzn, na pożądanych efektach uczenia się zdefiniowanych
przez pracodawców i określone organizacje. Aby kwalifikacje zostały uznane za kwalifikacje
NVQ, w procesie określania standardów musiały być przestrzegane ściśle określone procedury.
Na wczesnych etapach wdrażania tego podejścia w Wielkiej Brytanii, Jack et al. (1993 r.: 1)
zdefiniowali ‘efekty uczenia się’ jako to „co osoby uczące się potrafią zrobić w wyniku uczenia się”. Autorzy podkreślali istotne znaczenie uczynienia efektów uczenia się wyraźnymi, a
także istotne znaczenie powiązania ich z wymogami zatrudnienia lub postępu w kategoriach
edukacji. Z tego podejścia wywodziła się troska o zapewnienie, że ocenianie skupia się na
ewaluacji stopnia, w jakim możliwości osób zgodne są z konkretnymi efektami uczenia się.
Efekty uczenia się są aktualnie stosowane w brytyjskim systemie edukacji na wszystkich
poziomach, ale ich przyjęcie i wpływ na nauczycieli i osoby uczące się nie są pozbawione
krytyki. Niektórzy sugerują, że ustanowienie efektów uczenia się może zawęzić, a nie poszerzyć, proces nauczania i uczenia się do tych aspektów, które można zmierzyć i ocenić (Furedi
2012 r.). Sugerują oni, że rozwijanie efektów uczenia się jest, w najlepszym razie, aktywnością, która jest akceptowana jako zadanie profesji, z małym wpływem lub bez żadnego
wpływu na praktykę. Pomimo tego krytycyzmu uznaje się, że efekty uczenia się dostarczają
narzędzie do planowania, w jaki sposób można pomagać studentom/uczniom robić postępy
i do mierzenia, w którym miejscu studenci/uczniowie powinni się znajdować na danym po3

ziomie rozwoju.
Ostatnie reformy, mające na celu wzmocnienie kształcenia zawodowego, przynoszą jednak
dowody na spodziewane rychłe odejście od nadmiernego polegania na jednostkach opartych
na kompetencjach — w kierunku cenienia bardziej holistycznych kwalifikacji, sugerując, że
efekty uczenia się będą zajmować mniej centralną rolę w proponowanych „kwalifikacjach
zawodowych o wysokiej wartości”. W następnej sekcji omówiono krytykę podejścia opartego na efektach uczenia się, realizowanego w Wielkiej Brytanii, a także niektóre z
proponowanych zmian dotyczących kwalifikacji zawodowych poziomu 3 dla osób w wieku
16-19 lat. Następnie przedstawiono niektóre przykładowe opisy kursów ‘Mechatronika’ oraz
efektów uczenia się dla tego obszaru.
Krytyka podejścia opartego na efektach uczenia się w brytyjskim systemie kształcenia i szkolenia zawodowego
CEDEFOP (2012 r.) klasyfikuje Wielką Brytanię jako „wczesnego wytwórcę” efektów uczenia
się w Europie razem z Belgią (Flandria), Finlandią, Francją, Węgrami, Irlandią, Litwą, Niderlandami, Norwegią, Polską, Rumunią, Słowenią oraz Szwecją. Państwa te zaczęły opracowywać swoje programy kształcenia zorientowane na efekty przed nastaniem lat 90-tych
ubiegłego

wieku.
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kowo-wschodniej, a także państwa basenu Morza Śródziemnego sklasyfikowane zostały
jako „niedawni wytwórcy”, ponieważ wprowadzanie efektów uczenia się rozpoczęło się tam
w 2005 roku albo później. Grupa „niedawnych wytwórców” obejmuje takie państwa jak
Austria, Belgia (Walonia), Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Niemcy,
Grecja, Islandia, Łotwa, Liechtenstein, Malta, Portugalia, Słowacja, Hiszpania oraz Turcja.
Pomimo tej klasyfikacji, która pokazuje szerokie przyjęcie w Europie podejścia opartego na
efektach uczenia się, w raporcie CEDEFOP (2012 r.) przedstawiono problemy z ustaleniem,
w jakim stopniu zostało ono wdrożone, w szczególności w stosunku do kształcenia i szkolenia zawodowego. Opisując te problemy, w raporcie podkreślono, że podejście oparte na efektach uczenia się może być sensownym działaniem, które, w ostatecznym rozrachunku,
wspiera proces nauczania i uczenia się, ale może być także postrzegane jako ‘zadanie wykonywane na papierze’, mające ograniczone implikacje w stosunku do programu kształcenia.
Ponadto, przyjęcie i wdrożenie podejścia opartego na efektach uczenia się oraz pokrewne
implikacje różnią się w poszczególnych państwach, a bardziej szczegółowe porównania ujawniają różnice nawet pomiędzy systemami, które mogą wydawać się porównywalne. Z
tego powodu, klasyfikowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego jest
wymagającym zadaniem, a różne klasyfikacje koncentrują się z konieczności na określonych
aspektach, ale zaciemniają inne aspekty.
W swoim przeglądzie literatury na temat rozbieżności w kształceniu i szkoleniu zawo4

dowym w Europie, Michaela Brockmann (2007 r.) przyjmuje typologię, która klasyfikuje
systemy kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) według ich zagadnienia centralnego
podczas przebiegu procesu rozwijania efektów uczenia się. Typologia ta sugeruje, że systemy VET można podzielić na dwie grupy: te, które „skupiają się na kształceniu osoby do
jakiegoś zawodu” oraz „te mające na celu zatrudnialność osób” (str. 2). Podejście takie umożliwia autorce porównanie systemów VET w Niemczech, Niderlandach, Francji i Anglii.
Według autorki, kształcenie i szkolenie zawodowe w Niemczech, Niderlandach i Francji
idzie w kierunku położenia większego nacisku na zatrudnialność, zachowując jednocześnie
definiujące zasady takie jak zapewnienie holistycznej edukacji, obejmującej pojęcie poczucia
obywatelskiego. Jest to odzwierciedlane w systemach VET, które skupiają się w coraz
większym stopniu na mobilności zawodowej i słabiej nakreślonych (a nie bardziej wyspecjalizowanych) zawodach „zgodnie z wymogami gospodarki wiedzy” (str. 3). Z drugiej strony,
autorka sugeruje, że Anglia idzie w przeciwnym kierunku poprzez zawężanie efektów
uczenia się do konkretnych umiejętności w wyniku silnego nacisku na kultywowanie
określonych umiejętności wymaganych przez pracodawców. Argumentuje się, że umiejętności te, niemniej jednak, nie zapewniają kształcenia ogólnego i kultury niezbędnych do
przyszłego kształcenia i szkolenia (Green 1998 r.) i do rozwoju osobistego przez całe życie.
Wniosek, który Brockmann (2007 r.) wyciąga w stosunku do tego, w jaki sposób efekty uczenia się negocjuje się w porównywanych państwach, ma zasadnicze znaczenie. Podczas gdy
we Francji, Niemczech i Niderlandach wiele instytucji (państwo, pracodawcy, związki,
instytucje edukacyjne) zaangażowanych jest w proces określania efektów uczenia się, to w
Anglii najważniejsze miejsce zajmują potrzeby pracodawców dotyczące umiejętności. Prowadzi to do systemu VET opartego na holistycznej koncepcji edukacji w przypadku
wcześniej wymienionej grupy państw, oraz systemu opartego na rozwijaniu umiejętności
wymaganych przez pracodawców w przypadku Anglii.
Brockmann (2007 r.) konkluduje stwierdzając, że angielski system VET stanowi duże
wyzwanie, jeśli chodzi o modernizowanie bazy umiejętności w Wielkiej Brytanii w celu osiągnięcia konkurencyjności gospodarczej. Rola, jaką według autorki odgrywają efekty uczenia się, to ograniczanie rozwoju szerszego zestawu umiejętności oraz ograniczanie aspiracji.
Chociaż toczy się dyskusja na temat roli efektów uczenia się w edukacji w Wielkiej Brytanii,
istnieje także pogląd, że efekty uczenia się stanowią użyteczne narzędzie służące do planowania procesów nauczania i uczenia się. Jak sugeruje cytat poniżej, istnieje miejsce dla efektów uczenia się w procesie wspierania nauczania, chociaż kwestia, kto rozwija efekty
uczenia się i kto powinien być zaangażowany, pozostaje nadal.
Oczekujemy, że każda osoba ucząca się będzie w pełni zaangażowana i uczestnicząca; są one
zadowolone ze swoich lekcji, są podekscytowane nimi i oczekujemy, że ich uczenie się jest
rygorystycznie oceniane. Mówiąc w bardzo prosty sposób, właśnie taką sytuację chcielibyśmy mieć, ale aby każda osoba ucząca się mogła zrobić jakieś postępy podczas lekcji, muszą dla tych osób zostać określone bardzo klarowne efekty uczenia się. Nauczyciel musi
5

naprawdę bardzo dobrze wiedzieć, w którym miejscu te osoby uczące się znajdują się i żeby
rzeczywiście skontekstualizować uczenie się, musi uczynić je istotnym i interesującym dla
nich, wiedzieć czym się interesują, jakie są ich aspiracje i rozwijać u nich aspiracje. Gdzie
chcą oni pracować w przyszłości? Jakie są ich mocne strony, jakie są preferowane przez nich
sposoby uczenia się? A zatem, wszystkie te informacje tła są naprawdę istotne, aby zaplanować proces uczenia się. (Cytowane w Faraday et al. 2011 r.)
Chociaż trudno jest argumentować przeciwko procesowi planowania ścieżek kształcenia i
oczekiwań uczniów i czynieniu ich wyraźnymi poprzez wyróżnianie efektów uczenia się,
uznaje się także ograniczenie roli pisemnych specyfikacji. Tak jak wspomniano w dokumencie „The Wolf Report”7 „pisemna specyfikacja odgrywa tylko niewielką rolę przy ustalaniu
tego, co faktycznie jest nauczane, nie wspominając już nawet o standardzie i jakości oceniania/weryfikacji” (Wolf 2011, 176).
Ponadto, w dokumencie „The Wolf Report” dokonano audytu aktualnej sytuacji i wyciągnięto wniosek, że wymaganie zgodności ze standardami National Occupational Standards
(NOS) stwarza szereg problemów dla VET dla młodych ludzi. NOS odzwierciedlają praktykę w określonym momencie czasu w konkretnym zawodzie.8 Chociaż może to być podejście
właściwe w stosunku do konkretnych kwalifikacji dla dorosłych, którzy już pracują, „jest to
całkowicie niewłaściwe w stosunku do młodych ludzi, którzy będą prawdopodobnie zmieniać rodzaj wykonywanej pracy i mają przed sobą dziesiątki lat pracy w szybko zmieniającej
się gospodarce” (Wolf 2011 r.: 75). Raport ten sugeruje także, że w stosunku do ram praktyki
w zawodzie, Anglia jest ‘niezwykłym’ przypadkiem — z tytułu rozmiarów odpowiedzialności przyznanej organizacjom pracodawców za projektowanie treści przyznawanych tytułów.
W wyniku zaleceń zawartych w dokumencie „The Wolf Report” rząd przeprowadził konsultacje publiczne „Consultation on the Reform of Level 3 Vocational Qualifications for 16-19
years old”, które doprowadziły do Reakcji Rządu [ang. Government Response] (Department
for Education 2013a) oraz dokumentu „Technical Guidance for Awarding Organisations”
(Department for Education 2013b). Ten ostatni dokument podkreśla dziewięć cech, jakie
muszą wykazywać kwalifikacje zawodowe poziomu 3, a mianowicie są to: zadeklarowany

Dokument „The Review of Vocational Education”, znany też jako „The Wolf Report” został opublikowany w 2011 r.
Został on zlecony przez rząd brytyjski, tak aby dokonać przeglądu stanu kształcenia zawodowego dla osób w
wieku 14-19 lat w Anglii i dostarczyć zalecenia co do potencjalnych ulepszeń w tej dziedzinie.
8 Ogólnie biorąc, wyzwanie w procesie wspierania rozwoju osobistych zdolności u osób ubiegających się o merytoryczne, oparte na pracy kwalifikacje polega na pogodzeniu rozwoju konkretnych zestawów umiejętności,
wiedzy, rozumienia i sposobów myślenia, bycia oraz działania, z rozwijaniem dyspozycji wykraczających poza te konkretne rozwijane elementy przy reagowaniu na nowe wyzwania, a mianowicie ciekawości, zaradności (łącznie z uczeniem się od innych), prężności, zdolności do wspierania uczenia się innych osób, brania odpowiedzialności za własny rozwój i refleksyjności. Kwalifikacje zawodowe powinny przede wszystkim
wspierać ekspansywne formy uczenia się i rozwoju — istotne jest, aby zachęcać ludzi do przechodzenia do
bardziej ambitnych form pracy, lepszego wykorzystania swoich umiejętności itp., ponieważ udział procentowy wykwalifikowanych stanowisk pracy z intensywnym uczeniem się jest w Wielkiej Brytanii znacznie
niższy niż w innych państwach Europy północnej.
7

6

cel, rozmiar, uznanie, ocenianie synoptyczne, ocenianie zewnętrzne, wystawianie ocen (wg
skali), zaangażowanie pracodawców, postępy oraz udowodnione wcześniejsze osiągnięcia.
Zadeklarowany cel określa, że kwalifikacje „muszą deklarować cel danej kwalifikacji w kategoriach, które będą sensowne i znaczące dla studentów, rodziców, pracodawców, podmiotów „post-16 providers” oraz instytucji edukacji wyższej ” (Department for Education
2013b, p. 10). Rozmiar określa liczbę oczekiwanych godzin uczenia się (Guided Learning
Hours) oraz określa się, że przedmiotowe kwalifikacje „powinny być publicznie uznawane
przez pracodawców, uznane organizacje zawodowe lub branżowe oraz instytucje edukacji
wyższej (ang. HEI) jako nadające się do określonego celu” (idem: 12). W przedmiotowym
dokumencie określa się każdą z siedmiu cech, ale nie wspomina się o efektach uczenia się.
Ogólnie biorąc, wydaje się, że w krótkoterminowej perspektywie będzie występować ruch w
kierunku od małych jednostek uczenia się w stronę bardziej sensownych i holistycznych
kwalifikacji.
Przykładowy opis: FdEng Foundation Degree w dziedzinie ‘Mechatronika’
Po omówieniu zagadnienia efektów uczenia się w stosunku do brytyjskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, w niniejszej sekcji rozpatruje się zagadnienie efektów
uczenia się w dziedzinie ‘Mechatronika’. Tytuły/stopnie ‘Mechatronika’ dostępne są w
Wielkiej Brytanii jako tytuły „Foundation Degree”, a także na poziomie licencjackim i magisterskim. Uwaga skupiona będzie tutaj na tych pierwszych z uwagi na to, że tytuły „Foundation Degree” uznawane są jako część systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, mimo iż
są one oferowane przez instytucje edukacji wyższej i kolegia oferujące tytuły/stopnie
edukacji wyższej. Przede wszystkim, tytuły/stopnie te można postrzegać jako oferujące
przenikalność pomiędzy kształceniem i szkoleniem zawodowym a edukacją wyższą.
W tabeli poniżej przedstawiono strukturę kursów oferowanych aktualnie jako „Foundation
Degree” i dostępnych za pośrednictwem UCAS (zob. sekcja 1). Oba kursy oferowane są jako
2-letnie tytuły/stopnie w pełnym wymiarze czasu albo 3-letnie w niepełnym wymiarze
czasu. Dodatkowy opis tych kursów nie jest jednak dostępny online. W przypadku FdA in
Mechatronic Engineering w Coleg Morgannwg, podane informacje określają, że metody oceniania obejmują „prace pisemne, uczenie się doświadczalne w laboratorium, egzaminy oraz
raporty z badań związanych z miejscem pracy w przemyśle”9. W świetle braku dostępnych
informacji, zostaną rozpatrzone inne kursy realizowane w niedawnej przeszłości, ale obecnie
już niedostępne.

9

www.morgannwg.ac.uk (Dostęp: 24.10.2013)
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FdSc, Engineering (Mechatronics), City of FdA, Mechatronic Engineering, Coleg
Bristol College*

Morgannwg**

Etap 1

Etap 2

Rok 1

Rok 2

Projektowanie inży-

Przedsięwzięcie

Matematyka

Wprowadzenie do

nierskie

przemysłowe

inżynierska

jakości

Matematyka dla inży-

Projektowanie dla

Technologia el-

Zasady, metody i

nierów 1

produkcji

ektryczna

symulacje el-

Inżynieria materiałowa

Nauka inżynierska 2

Sterowniki z

ektryczne

Nauka inżynierska 1

Systemy sterowania

pamięcią pro-

Układy mechatron-

Zarządzanie biznesem

Sterowniki z pamięcią

gramowalną

iczne - przedsięwz-

dla inżynierów

programowalną

Wprowadzenie do

ięcie indywidualne

Zasady systemów

Oprzyrządowanie

programowania w

Projektowanie in-

mechatronicznych

oraz zasady stero-

języku C i sys-

stalacji el-

wania

temów

ektrycznych

wbudowanych

Uczenie się oparte
na pracy

* Oferowany w partnerstwie z University of Plymouth
** Walidowany przez University of South Wales i University of Wales
Tab. 1: Tytuły „Foundation Degree” w dziedzinie ‘Mechatronika’ dostępne aktualnie w Wielkiej Brytanii
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Poniższy opis dotyczy tytułu/stopnia „FdEng Foundation Degree in Mechatronics” oferowanego przez Farnborough College of Technology. Kurs ten nie jest dostępny za pośrednictwem UCAS i nie było możliwe potwierdzenie w tym kolegium, czy kurs będzie oferowany
w następnym roku akademickim czy nie. Opis tego kursu przekazuje jednak dodatkowe
informacje na temat tytułow „Foundation Degree” w dziedzinie ‘Mechatronika’. Tak jak
można zauważyć na podstawie tego opisu, przedmiotowy kurs ma w założeniu pomóc studentom rozwinąć wiedzę praktyczną oraz akademicką. W drugim akapicie położony jest
nacisk na umiejętności zawodowe i praktyczne wymagane w sektorze ‘Mechatronika’.


Struktura kursu została zaprojektowana w taki sposób, aby zaoferować studentom
dobrze zrównoważony, szeroki wachlarz przedmiotów istotnych dla inżyniera w
obecnych czasach. Program studiów pozwoli studentom rozwinąć praktyczne
umiejętności inżynierskie za pośrednictwem określonych przedsięwzięć oraz aktywności wzbogacających, a także wiedzy akademickiej wymaganej w ramach programu kończącego się uzyskaniem tytułu/stopnia.



Połączenie umiejętności akademickich i zawodowych ma zapewnić holistyczne
podejście do inżynierii i zapewnić, że studenci będą przygotowani do wykonywania
pracy po ukończeniu programu. Ma on na celu wykształcenie wysokiej klasy absolwentów, którzy koncentrują się na przemyśle i mają umiejętności zawodowe oraz
praktyczne w sektorze mechatroniki w inżynierii na zaawansowanym poziomie
praktykującego specjalisty. A zatem, pomyślne ukończenie tego programu ustawi absolwentów w idealnym położeniu, aby mogli rywalizować o stanowiska w tym świetnie prosperującym obszarze w tym sektorze.10

Powyższe opisy nie przekazują opisu efektów uczenia się występujących w stosunku do
tych kursów. Informacje takie nie są dostępne online, co nie oznacza wcale, że efekty uczenia
się nie zostały udokumentowane. W przeciwieństwie do tego, wydaje się jednak, że na ogół
w przypadku kursów na poziomie licencjata lub wyższym informacje na temat efektów
uczenia się są łatwiej dostępne. Na przykład, University of Ulster udostępnia listę efektów
uczenia się powiązanych z następującymi tytułami/stopniami w dziedzinie ‘Inżynieria
mechatroniczna (Mechatronic engineering)’:


MEng Mechatronic Engineering z DPP (6691)



MEng Mechatronic Engineering + niemiecki stopień magistra z DPP (6692)



BEng(Hons) Mechatronic Engineering z DPP (Exit Award)



AB Mechatronic Engineering z DPP albo bez DPP (Exit Award)



CertHE (Exit Award)’s tytuł/stopień w niepełnym wymiarze czasu w dziedzinie
‘Mechatronic engineering)’

W Tab. 21 podane są efekty uczenia się dla wyżej wymienionych tytułów/stopni ‘Mechatronic engineering’. Są one podzielone na następujące części: i) wiedza i rozumienie; ii) cechy

10

www.farn-ct.ac.uk/subjects/engineering/fdeng-foundation-degree-in-mechatronics%20-%20H
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intelektualne; iii) umiejętności zawodowe/praktyczne oraz iv) transferowalne umiejętności.
(W następnej sekcji opisane są również metody nauczania i uczenia się oraz metody oceniania dla każdej z tych kategorii). Jak można zauważyć, język używany w opisie efektów uczenia się to wyraźne stwierdzenia o tym, co kandydat powinien potrafić wykonać, aby można
mu było przyznać określoną kwalifikację. Są to stwierdzenia na temat tego, co można osiągnąć lub ocenić w określonych ramach czasowych, a napisane są one językiem
przystępnym także dla studentów.
Efekty uczenia się
Wiedza i rozumienie

K1 Wykazanie kompleksowego rozumienia zasad naukowych w inżynierii mechatronicznej i pokrewnych dyscyplinach, takich jak inżynieria elektroniczna, technologia budowy maszyn oraz inżynieria oprogramowania.
K2 Wykazanie kompleksowej wiedzy i kompleksowego
rozumienia zasad matematycznych niezbędnych, aby
zapewnić podwaliny dla edukacji w dziedzinie inżynierii
mechatronicznej oraz umożliwić studentom zastosowanie
metod, narzędzi i notacji matematycznych przy analizie i
rozwiązywaniu problemów inżynierskich.
K3 Wykazanie kompleksowego rozumienia koncepcji z
inżynierii elektronicznej, technologii budowy maszyn, inżynierii oprogramowania, a także badań biznesowych i badań
zarządzania i efektywne stosowanie ich w przedsięwzięciach inżynierskich.
K4 Wykazanie szerokiej wiedzy i szerokiego rozumienia w
stosunku do praktyk zarządzania i biznesowych oraz ich
ograniczeń, a także w stosunku do sposobu właściwego
stosowania tych praktyk.
K5 Wykazanie orientacji co do rozwijających się technologii
związanych z inżynierią mechatroniczną.
K6 Wykazanie kompleksowej wiedzy i kompleksowego
rozumienia modeli matematycznych i komputerowych
istotnych w stosunku do inżynierii mechatronicznej, oraz
znajomości ich ograniczeń.
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Cechy intelektualne

I1 Wykazanie rozumienia zasad inżynierskich i stosowanie
ich dla potrzeb analizowania kluczowych procesów w inżynierii mechatronicznej.
I2 Identyfikowanie, klasyfikowanie i opisywanie funkcjonowania układów i komponentów mechatronicznych
poprzez zastosowanie metod analitycznych i technik modelowania.
I3 Stosowanie modeli matematycznych i komputerowych w
celu rozwiązywania problemów w inżynierii mechatronicznej, oraz zdolność do ocenienia istniejących ograniczeń w
konkretnych przypadkach.
I4 Wykazanie rozumienia podejścia systemowego oraz
zdolności do zastosowania go w celu rozwiązywania problemów w inżynierii mechatronicznej.
I5 Wykazanie szerokiej wiedzy i kompleksowego rozumienia procesów i metodologii projektowania inżynierskiego
oraz zdolności do stosowania i adaptowania ich w
nieznanych wcześniej sytuacjach.
I6 Generowanie innowacyjnych projektów dla produktów,
systemów, komponentów lub procesów mechatronicznych
w celu zaspokojenia nowych potrzeb oraz, stosownie do
okoliczności, dokonywanie ogólnej oceny ryzyk handlowych poprzez rozumienie podstawy przedmiotowych
ryzyk.
I7 Korzystanie z fundamentalnej wiedzy w celu analizowania nowych i pojawiających się technologii.

Umiejętności zawodo-

P1 Wykazanie rozległej wiedzy i dogłębnego rozumienia

we/praktyczne

szerokiego spektrum materiałów i komponentów inżynierskich.
P2 Planowanie i wykonywanie zadań laboratoryjnych oraz
warsztatowych przy użyciu różnych urządzeń.
P3 Wykazanie rozumienia kontekstów, w których można
zastosować wiedzę inżynierską (np. „Operacje i zarządzanie”, rozwój technologii itp.).
P4 Pozyskiwanie, integrowanie oraz efektywne korzystanie
z literatury technicznej oraz innych informacji lub danych
inżynierskich.
P5 Wykazanie orientacji co do charakteru własności intelektualnej i zagadnień umownych, odpowiednich kodeksów
postępowania i standardów branżowych, oraz zagadnień
11

dotyczących jakości.
P6 Radzenie sobie z niepewnością techniczną.
P7 Wykazanie dogłębnego rozumienia aktualnej praktyki i
jej ograniczeń, oraz orientowanie się co
Transferowalne/kluczowe

T1 Efektywne i właściwe wykorzystanie umiejętności z

umiejętności

zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych
(ang. ICT).
T2 Efektywne komunikowanie się — ustnie i pisemnie.
T3 Zdolność do skutecznego funkcjonowania jako członek
zespołu i korzystania z umiejętności zarządczych w celu
planowania, organizowania i pełnienia przywództwa w
grupach roboczych i przedsięwzięciach.
T4 Wykorzystywanie umiejętności z zakresu planowania,
organizowania, rozwiązywania problemów i zarządzania
czasem oraz efektywne korzystanie z dostępnych zasobów.

Tab. 2: Efekty uczenia się oraz procedury egzaminacyjne dotyczące przykładowego kursu*

*Kursy w dziedzinie inżynierii mechatronicznej w University of Ulster (źródło:
seng.ulster.ac.uk/uploads/documents/mengmechatronicengineeringprogrammespec.pdf)
W następnej sekcji opisane są bardziej szczegółowo procedury egzaminacyjne i ocenianie/weryfikacja w stosunku do efektów uczenia się, funkcjonujące w Wielkiej Brytanii.

3. Procedury egzaminacyjne
Według Jacka et al. (1993 r.), z modelu oceniania/weryfikacji opartego na efektach wynika, że
określone efekty uczenia się zapewniają podstawę, w stosunku do której ‘kompetencje’ kandydatów są bezpośrednio porównywane i oceniane. Aby to uczynić, dowody można zbierać
z szerszego spektrum źródeł niż w przypadku ‘tradycyjnego’ modelu oceny/weryfikacji. Z
uwagi na to, że w podejściu opartym na efektach, możliwości osób stanowią sedno ewaluacji, dowody dotyczące funkcjonowania lub rozwoju mogą uwzględniać wcześniejsze
doświadczenie, obserwacje oraz dowody w postaci „portfolio”, a także dowody pochodzące
z tradycyjnych form oceniania/weryfikacji, np. egzaminów ustnych lub pisemnych.
Tak jak sugerują ci autorzy, prawdopodobne jest, że proces oceniania będzie wymagać
dowodów z więcej niż jednego źródła, w zależności od typu kompetencji poddawanych ocenianiu. Na przykład w przypadku oceniania wiedzy, dowody dotyczące funkcjonowania,
mimo iż są użyteczne, mogą nie być wystarczające do tego, aby stwierdzić, czy funkcjonowanie kandydata jest na wymaganym poziomie i czy może być konsekwentnie
utrzymywane. Dlatego konieczne będzie uzupełnienie tych dowodów dowodami pochodzącymi z innych źródeł, np. sprawdzianów pisemnych lub formalnego przepytywania
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(Jack et al. 1993 r.). Dotyczy to zwłaszcza wyższych poziomów, gdzie „prawidłowe
działania” trudniej jest ustanowić i istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia
nowych nieprzewidzianych ewentualności” (str. 2).
W Tab. 22 przedstawione są procedury egzaminacyjne dotyczące kursów ‘Mechatronic engineering’ w University of Ulster, omówionych w poprzedniej sekcji. Porównując je z efektami
uczenia się wyszczególnionymi w Tab. 21, można zauważyć istnienie pewnej relacji. Opisy
poniżej są jednak ogólne i różnic tych nie można rozpracować szczegółowo. Wszystkie kategorie obejmują zadawane prace kursowe i inne źródła metod oceniania/weryfikacji, umożliwiające studentom gromadzenie dowodów na dokonywanie postępów. Także umiejętności
zawodowe i praktyczne są oceniane za pośrednictwem wizyt, raportów oraz prezentacji ustnej, ale metody te są także uwzględnione w innych obszarach.
Procedury egzaminacyjne
Wiedza i rozumienie

Metody nauczania i uczenia się
Przymioty powiązane z określonymi przedmiotami uzyskuje się głównie za pośrednictwem wykładów, seminariów,
wskazanych pozycji literatury, wideo, zasobów opartych na
IT, studiów przypadku oraz uczenia się doświadczalnego.
Ważnymi aspektami metod nauczania i uczenia się są:
(bezpośredni) kontakt ze środowiskiem inżynierskim oraz
przedsięwzięcia.
Metody oceniania
Sprawdzanie bazy wiedzy odbywa się głównie za pośrednictwem egzaminów, zadawanych prac kursowych,
sprawozdań laboratoryjnych, dysertacji dotyczących przedsięwzięć oraz prezentacji ustnych.

Cechy intelektualne

Metody nauczania i uczenia się
Cechy intelektualne rozwija się głównie za pośrednictwem
zadawanych prac kursowych, zadań doświadczalnych oraz
przedsięwzięć.
Metody oceniania
Ocenianie skupia się na zadawanych pracach kursowych,
sprawozdaniach z zadań eksperymentalnych oraz raportach
dotyczących przedsięwzięć. Niektóre z tych umiejętności
poddawane są także ocenianiu w formalnych egzaminach.
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Umiejętności

Metody nauczania i uczenia się

zawodowe/praktyczne

Metody nauczania i uczenia się kładą nacisk na praktykę
inżynierską warsztatową, wizyty w lokalnych przedsiębiorstwach inżynierskich oraz jeden rok nadzorowanego
stażu w przedsiębiorstwie przemysłowym. Prace doświadczalne, przedsięwzięcia zespołowe oraz zadawane prace
projektowe są również wykorzystywane.
Metody oceniania
Doświadczenie zdobyte w nadzorowanej pracy ocenia się
na podstawie wizyt, raportów oraz prezentacji ustnej.
Zadawane prace kursowe, ćwiczenia warsztatowe,
sprawozdania laboratoryjne, dysertacje dotyczące przedsięwzięć oraz wzajemne ocenianie się studentów są także
stosowane w ramach metod oceniania.

Transferowalne/kluczowe

Metody nauczania i uczenia się

umiejętności

Transferowalne i kluczowe umiejętności zapewniane są za
pośrednictwem przedmiotowego programu, tzn.
wykładów, zadawanych prac kursowych, ćwiczeń laboratoryjnych, jednego roku stażu w przedsiębiorstwie przemysłowym oraz dysertacji dotyczących przedsięwzięć.
Nauka umiejętności IT odbywa się w ramach struktury programu.
Metody oceniania
Ocenianie odbywa się głównie za pośrednictwem zadawanych prac kursowych, sprawozdań laboratoryjnych oraz
dysertacji dotyczących przedsięwzięć. Ocenianie pracy
zespołowej odbywa się za pośrednictwem zrealizowanych
zadań zespołowych, wzajemnego oceniania się studentów i
samooceniania, a także prezentacji ustnych.

Tab. 3: Procedury egzaminacyjne dotyczące przykładowego kursu*

*Kursy

‘Mechatronic

engineering’

w

University

of

Ulster

(źródło:

http://seng.ulster.ac.uk/uploads/documents/mengmechatronicengineeringprogrammespec.p
df)

4. Wnioski
Wielka Brytania należy do grupy państw europejskich, w których najwcześniej zaczęto
rozwijać podejście oparte na efektach. Podobnie jak w przypadku wszystkich państw
przyjmujących to podejście, jego wdrożenie i operacjonalizacja zależą od kontekstu historycznego danego państwa. W przypadku Wielkiej Brytanii system kwalifikacji NVQ,
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wprowadzony w latach 80-tych ubiegłego wieku, stworzył podstawę dla jakiegoś systemu
opartego bardziej na efektach na wyjściu (to, co kandydaci powinni potrafić wykonać) niż na
elementach wejściowych (szkolenie, które należy proponować kandydatom). W tym
przypadku, definiowane przez pracodawców standardy National Occupational Standards
(NOS) określają efekty na wyjściu, które są następnie przekładane na efekty uczenia się. System w Wielkiej Brytanii różni się od systemu np. w Niemczech, Francji i Niderlandach dominującą rolą, jaką przyznaje się pracodawcom. Zwolennicy tej opinii sugerują, że prowadzi
to do „systemu silnie kierowanego przez zapotrzebowanie”, który „zapewnia uzyskiwanie
wąskiego zestawu umiejętności pasującego do rynku pracy z pracownikami o niskich kwalifikacjach” (Brockmann 2007, p. 3).
Pomimo tej krytyki, podejście oparte na efektach uczenia się jest narzędziem wspomagającym integrację różnych podmiotów/osób w systemie kształcenia i szkolenia, łącznie z
pracodawcami, studentami, nauczycielami oraz instytucjami przyznającymi kwalifikacje.
Definiowanie efektów uczenia się jest procesem, który może potencjalnie integrować interesy
tych grup. Ponadto, dostarcza to mapę postępu, jaki mają, według oczekiwań, osiągnąć kandydaci, aby uzyskać określoną kwalifikację. Dzięki temu wszyscy zainteresowani uzyskują
przydatne informacje. Na przykład, w stosunku do pracodawców określone jest tam bardziej
szczegółowo, co osoba posiadająca konkretną kwalifikację powinna wiedzieć oraz potrafić
wykonać. W stosunku do nauczycieli i uczących się, zawarty jest tam opis tego, co uczący się
powinni potrafić wykazać podczas procedur egzaminacyjnych, aby można było im przyznać
przedmiotową kwalifikację.
Tytuły „Foundation degree” w dziedzinie ‘Mechatronika’ są efektywnie jedynymi kursami
VET oferowanymi w dziedzinie ‘Mechatronika’. Jednak, tak jak napisano powyżej, można je
także postrzegać jako będące na granicy między kształceniem i szkoleniem zawodowym a
edukacją wyższą, ułatwiając przenikalność pomiędzy tymi dwoma systemami. Jednym z
problemów w procesie prowadzenia kursów „foundation degree” jest zapewnienie
kontynuacji w kategoriach zasobów, studentów oraz umów partnerskich z pracodawcami.
Chociaż tytuły „Foundation Degree” to model, który jest co do zasady sprawny i efektywny
z perspektywy rozwoju uczenia się, to w praktyce aspekty administracyjne tych programów
stają się barierą dla ich trwania przez dłuższy czas. Będzie to najprawdopodobniej uderzać w
proces rozwoju efektów uczenia się i proces zapewniania, że stają się one relewantne dla
wszystkich zainteresowanych podmiotów, łącznie z pracodawcami, instytucjami edukacji
oraz uczącymi się.
Najważniejszym aspektem, który należy uznać w odniesieniu do angielskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, jest ponowne odkrycie ważności procesów nauczania i
uczenia się oraz uznanie, że przyjęcie ‘twardego’ podejścia opartego na efektach uczenia się
spowodowało znaczne zawężenie tego, czego człowiek uczy się podczas kształcenia i
szkolenia zawodowego. Obecnie uwagę koncentruje się zarówno na efektach uczenia się, jak
i procesach uczenia się, co stanowi próbę stworzenia szerszych i bardziej zrównoważonych
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programów kształcenia. Z uwagi na to, że rozwijanie Krajowych Ram Kwalifikacji (NQF)
opartych na efektach uczenia się jest nadal popularne, zapoznanie się z przyczynami niepowodzenia polityki w Anglii, dotyczącej NQF opartych wyłącznie na efektach uczenia się,
będzie zapewne pouczające. Główna nauczka jest taka, że skupienie się na kompetencji, odwzorowywaniu kwalifikacji, poziomach oraz efektach może stać się działalnością
odciągającą uwagę od stanowiącego o wiele większe wyzwanie celu, jakim jest doskonalenie
jakości nauczania i uczenia się. Przesunięcie uwagi na podejście rozwojowe w stosunku do
rozwijania wiedzy fachowej może okazać się bardziej skuteczne poprzez podkreślenie
ważności procesów uczenia się i potrzeby wspierania rozwoju ekspansywnych środowisk
kształcenia w edukacji, szkoleniu i zatrudnieniu (Brown 2011 r.). Uznanie, że rozwijanie
NQF ma ograniczoną rolę do odegrania w tym procesie i że orientacyjny przewodnik (ang.
„rough guide”) dotyczący ekwiwalencji będzie często wystarczający w procesie odwzorowywania ścieżek postępów, może być przydatnym punktem początkowym dla takiego
przesunięcia uwagi.
Zwięzłe przedstawienie przyczyn niepowodzenia w Anglii polityki dotyczącej NQF opartych wyłącznie na efektach uczenia się
Punktem początkowym jakiejkolwiek analizy angielskiej polityki w obszarze kwalifikacji
zawodowych jest prawie całkowite fiasko podejmowanych w przeszłości prób zreformowania kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wprowadzenie Krajowych Kwalifikacji Zawodowych (National Vocational Qualifications (NVQ)) w dekadzie następującej po
1986 r. (Williams 1999 r.). Standardy kompetencji zawodowej, na których te kwalifikacje
NVQ były oparte, były zbyt wąskie; pracodawcy niechętnie stosowali te nowe kwalifikacje, a
wprowadzenie kwalifikacji NVQ raczej pogorszyło, a nie uprościło ‘dżunglę’ kwalifikacji
zawodowych. W połowie lat 90-tych ubiegłego wieku, w następstwie szeregu wysoce
krytycznych raportów, podjęto nieudane próby restrukturyzacji kwalifikacji NVQ (Beaumont 1996 r.; Dearing 1996 r.; Hyland 1998 r.), ale instytucja National Council for Vocational
Qualifications (NCVQ) i powiązane organizacje nadal wprowadzały ten system zagranicą,
nie uznając wad kwalifikacji NVQ i kształcenia opartego na kompetencji oraz systemu
zorientowanego na efekty szkolenia. Hyland (1998 r.) podkreślał, że był to dziwny przypadek eksportowania fiaska polityki. Model ten był podtrzymywany jako obiecujący dokonanie
(skutecznych) reform, mimo iż w praktyce w Anglii nie funkcjonował.
Od tamtego czasu kwalifikacje NVQ były dalej reformowane, popierano stosowanie szerszego zakresu kwalifikacji zawodowych, a instytucja NCVQ została rozwiązana i zastąpiona
przez instytucję Qualifications and Curriculum Development Authority (QCDA), która odpowiadała za rozwijanie Krajowych Ram Kwalifikacji (NQF). Jednak cały obszar reformy
kwalifikacji pozostał nadal fiaskiem polityki i podjęto decyzję, aby zastąpić NQF, jako element napędowy reformy, Ramami Kwalifikacji i Osiągnięć (Qualifications and Credit
Framework (QCF)) i zakończyć działalność instytucji QCDA.
Przyczyną odejścia od wyłącznego koncentrowania się na efektach, poziomach i kwalif16

ikacjach NQF był ich zbyt preskryptywny charakter — wykluczały one zbyt wiele
wartościowych kwalifikacji, przedmiotowy system był nieelastyczny, nie wspierał dobrze
postępów, a określenie 'poziom' nie było dobrym wyróżnikiem wartości poszczególnych
kwalifikacji. W QCF stosowany jest obecnie wolumen oraz poziom, dzięki czemu system
osiągnięć może funkcjonować w przekroju jednostek oraz całych kwalifikacji. System oparty
na osiągnięciach uznaje rozmiar kwalifikacji i stanowi pragmatyczną oraz skromną próbę
dokonania reformy kwalifikacji, a to, że rozwijanie NQF było kulminacją poważnego fiaska
polityki, jest obecnie powszechnie przyjętą opinią.
Najbardziej oczywistą nauczką jest to, aby nie traktować konkretnych cech projektowych
kwalifikacji jako w pewien sposób, nieodłącznie lepsze niż inne i starać się stosować je uniwersalnie. Angielskie kwalifikacje NQF ‘w czystej postaci’ oparte na efektach były nieelastyczne i mało użyteczne w praktyce, a mimo iż nowy system QCF jest słabiej zgodny z
zaleceniami dotyczącymi rozwijania ram kwalifikacji, związanymi z EQF, nadal możliwe
było ustanowienie odniesień między QCF i EQF. Kluczową sprawą względem QCF jest to,
że jest to pragmatyczna próba poprawy mobilności, transferowalności oraz postępów osób
uczących się. Wprowadzanie QCF odbywa się bez nadawania sprawie wielkiego rozgłosu,
wiedząc, że poprzednie imponujące programy, oparte na poważnym reformowaniu kwalifikacji zawodowych za pośrednictwem NVQ i NQF, zakończyły się fiaskiem. Zmianę tę podpiera dokonana poniewczasie konstatacja, że to właśnie jakość nauczania, uczenia się i
rozwoju umiejętności związanych z kwalifikacjami, a nie wyimaginowana korzyść związana
z posiadaniem kwalifikacji określonego rodzaju, przesądza o tym, czy działania te pomagają
poszczególnym osobom w podnoszeniu swoich umiejętności, reorientacji zawodowej i
postępach.
Przyjmuje się obecnie, że kwalifikacje są nieadekwatnym „pełnomocnikiem” w stosunku do
rozwijania umiejętności i że reforma kwalifikacji odgrywa znacznie mniejszą rolę w procesie
poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego niż bardziej bezpośrednie środki
mające na celu poprawę jakości nauczania, uczenia się i rozwijania umiejętności oraz że
przez większość czasu w ostatnich 25 latach reforma kwalifikacji w rzeczywistości odciągała
zasoby od procesu poprawy nauczania, uczenia się i wzajemnej relacji między nimi (Nash et
al. 2008 r.). Uznaje się również w sposób dorozumiany, że pragmatyczna ewolucja kształcenia i szkolenia zawodowego w Szkocji w ostatnich 25 latach, gdzie każde nowe rozwiązanie
było nadbudowywane, krok po kroku, na wcześniejszej reformie, okazała się w praktyce o
wiele bardziej udana niż bardziej radykalne próby zreformowania procesów projektowania
kwalifikacji, zakończone w Anglii fiaskiem (Raffe 2011 r.). W rezultacie, Scottish Credit and
Qualifications Framework — krajowy system transferu osiągnięć dotyczący wszystkich
poziomów kwalifikacji w Szkocji, zyskał szeroką akceptację w praktyce.
W QCF kwalifikacje składają się z pewnej liczby wyszczególnionych jednostek, z których
każda ma zatwierdzoną wartość punktową. Te wartości punktowe reprezentują liczbę
punktów, którą otrzymuje uczący się po pomyślnym ukończeniu określonej jednostki. Jeden
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punkt przyznaje się za określone efekty uczenia się, osiągalne wyobrażeniowo w ciągu 10
godzin czasu uczenia się, Zmiany takie zostały wprowadzone, aby poradzić sobie z problemami wynikającymi z pojawiania się w obrębie ram kwalifikacji bardzo różnych rodzajów
kwalifikacji na tym samym poziomie. Alternatywnym podejściem może być zwyczajnie
wyłączenie niektórych niedużych kwalifikacji z NQF i utrzymanie NQF jako sposobu na
odwzorowanie najważniejszych kwalifikacji w państwie w sposób, który będzie zachęcać do
robienia postępów w obrębie danej ścieżki lub z przechodzeniem na różne inne ścieżki.
Rozwijanie Krajowych Ram Kwalifikacji (NQF), które odwzorowują szerokie ścieżki i
najważniejsze kwalifikacje w państwie — bez względu na sposób ich opisu oraz oferują
‘luźne sprzęgnięcie’ z EQF, prawdopodobnie wystarcza, aby wspierać rolę EQF jako
narzędzia translacji mającego doprowadzić do większej klarowności relacji między kwalifikacjami i różnymi systemami krajowymi. W tym względzie, nauczka płynąca z zaniku NQF
opartych wyłącznie na efektach w Anglii jest jasna: nacisk na kompleksowość i standaryzację
w obrębie ram kwalifikacji pochłonął ogromne ilości zasobów, był niewydolny w praktyce i
tworzył całą gamę kwalifikacji, które nie nadawały się do określonego celu i były gorsze niż
poprzednie zastąpione kwalifikacje, gdy osądzamy to na podstawie kryterium, czy
wspierały one ciągłe uczenie się i rozwój. W dziedzinie NQF „mniej” znaczy „więcej”!
Myślenie, iż zasób pracowników z wyższymi kwalifikacjami jest tym samym co zasób pracowników mających wyższe umiejętności i większą wiedzę jest powszechną pułapką. Co
więcej, skoncentrowanie się na poziomach, kwalifikacjach oraz efektach uczenia się może
przynosić dobre samopoczucie, ponieważ daje złudzenie postępu, jednak niezbędny jest o
wiele bardziej wyrafinowany model wiedzy fachowej i rozwoju umiejętności, aby podpierać
bardziej sensowny ruch w kierunku społeczeństwa wiedzy (Brown 2011 r.).

5.

Postscriptum

Częściowo z powodu słabości naszkicowanych w niniejszym raporcie, istnieje jeszcze jedna
rewizja kierunku kwalifikacji zawodowych i prawdopodobne jest, że od kwalifikacji
zawodowych będzie obecnie oczekiwać się, że będą one opisywać zdolności, jakie należy
rozwijać i ścieżki, dokąd mogą ewentualnie prowadzić. Jest tak po części dlatego, że krajowe
standardy zawodowe, na których wiele kwalifikacji zawodowych jest opartych, są zwykle
zbyt długie i szczegółowe, gdyż zostały opracowane w celu stosowania ich bezpośrednio w
ocenianiu/weryfikacji.
Podczas gdy krajowe standardy zawodowe przeformułowuje się zwykle na jednostki QCF
składające się na najbardziej regulowane kwalifikacje zawodowe, to formaty standardów i
jednostek są często podobne, a jednostki zawierają również szczegółowe kryteria, które mają
być stosowane bezpośrednio przez osoby oceniające. Ani krajowe standardy zawodowe, ani
jednostki QCF nie przekazują streszczenia treści określonej kwalifikacji.
W dokumencie „Richard Review of Apprenticeships” znajduje się podobne stwierdzenie:
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„Mamy nadmiernie szczegółowe specyfikacje dla każdej kwalifikacji, niezwykle szczegółowe standardy zawodowe… Musimy odwrócić system do góry nogami i wyznaczyć
niewielką liczbę klarownych standardów: preferowane rozwiązanie to dla każdego zawodu
jeden standard, który nakreśla pracodawcom, co oznacza bycie w pełni kompetentnym w
tym zawodzie” (Richard 2012 r.: 40).
Istnieje potrzeba skrótowego wykazu tych zdolności, które reprezentować będzie dana
kwalifikacja. Taki wykaz należy wyrazić wystarczająco szczegółowo, aby ożywić projektowanie programów kształcenia i projektowanie oceniania, ale wykazu nie należy wydłużać
poprzez umieszczenie w nim dodatkowych szczegółów, takich jak kryteria dla osób oceniających. Powinien on bardziej być pokrewny wykazowi testu wzorcowego przedmiotu dla
tytułu zawodowego niż kombinacji krajowych standardów zawodowych lub jednostek QCF.
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