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1. Wprowadzenie
Od ponad piętnastu lat liczba programów szkolenia w dziedzinie mechatroniki we Francji
stale rośnie. Dzięki rosnącemu zainteresowaniu przedsiębiorstw obszarem mechatroniki,
wiele

politechnik

i

uniwersytetów

utworzyło

kierunki

kształcenia

w

dziedzinie

mechatroniki, powiązane głównie z wydziałem mechanicznym.
Programy kształcenia dotyczące mechatroniki są zazwyczaj bardzo ogólne, a ścieżka
szkolenia obejmuje wiele nauczanych przedmiotów i treści — istnieje tylko bardzo niewiele
obszarów inżynierii, które nie są bezpośrednio bądź pośrednio związane z mechatroniką.
Jednak programy kształcenia oferowane przez różne instytucje nie są jednorodne i
uwzględniają różne efekty uczenia się w takich obszarach jak mechanika ogólna, czujniki
pomiarowe, urządzenia uruchamiające (serwomotory/siłowniki), przetwarzanie sygnałów,
telekomunikacja, elektronika, robotyka oraz informatyka.
Inżynierowie mechatronicy to wysoko ceniona branża ze względu na ich wszechstronność,
wiedzę ogólną i globalną wizję systemów. Główne sektory zatrudnienia to: przemysł
samochodowy, przemysł lotniczy i astronautyczny, branża medyczna, energetyka, przemysł
zbrojeniowy itp. Z gospodarczego punktu widzenia, wszystkie branże związane z
mechatroniką dobrze prosperowały, odnotowując we Francji w 2011 r. duży wzrost obrotów
(20-28%)1.
Istnieje wiele różnych kwalifikacji, które związane są z dziedziną mechatroniki, jednak
określenie „mechatronika” jest nadal rzadko używane w sferze edukacji. Kwalifikacje te
istnieją głównie na poziomach 4-7 EQF, tak jak wskazano poniżej. W analizie uwzględniamy
także pewną liczbę instytucji edukacyjnych, które mogą przyznawać określone tytuły
(certyfikaty), a także te spośród nich, które oferują daną kwalifikację w drodze praktyki w
zawodzie. Dane na temat rocznej liczby absolwentów w tych dziedzinach nie są dostępne.
EQF 4 (baccalauréat, baccalauréat professionnel)
Istniejące kwalifikacje: Utrzymanie urządzeń przemysłowych (450 instytucji2; 32% poprzez
praktykę w zawodzie), Zarządzanie liniami produkcyjnymi (86 instytucji; 73% poprzez
praktykę w zawodzie)

1 Źródło: www.mecatronique.fr
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Źródło: www.onisep.fr
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EQF 5 (Brevet de technicien supérieur - BTS, Diplome universitaire de technologie - DUT)
Istniejące kwalifikacje: Projektowanie i wdrażanie systemów zautomatyzowanych (130
instytucji; 20% poprzez praktykę w zawodzie), Sterowanie przemysłowe i sterowanie
automatyczne (45 instytucji; 55% poprzez praktykę w zawodzie), Utrzymanie przemysłowe
(185 instytucji; 53% poprzez praktykę w zawodzie), Elektrotechnika i obliczenia
przemysłowe (53 instytucje; 51% poprzez praktykę w zawodzie), Inżynieria przemysłowa i
utrzymanie przemysłowe (25 instytucji; 40% poprzez praktykę w zawodzie), Technologia
budowy maszyn i produkcja (45 instytucji; 35% poprzez praktykę w zawodzie)
EQF 6 (licence professionnelle, licence)
Istniejące

kwalifikacje:

Automatyka

i

elektronika

(6

instytucji),

Automatyka

i

komputeryzacja, specjalizacja 'automatyzacja procesów przemysłowych' (3 instytucje),
Produkcja przemysłowa, specjalizacja 'industrializacja zautomatyzowanych systemów
produkcji' (1 instytucja)
EQF 7 (ingénieur, master)
Na tym poziomie EQF istnieje wiele różnych kwalifikacji; udało nam się zidentyfikować co
najmniej 11 uniwersytetów lub politechnik zapewniających różne certyfikacje, które głównie
lub częściowo obejmowały dziedzinę mechatroniki.
Uwaga: Praktyka w zawodzie nie występuje bardzo powszechnie we Francji w przypadku
kwalifikacji EQF 6 oraz 7 — studenci zwykle zdobywają doświadczenie podczas stażu. Czas
trwania stażu wynosi od 3 do 12 miesięcy w okresie studiów.
Można dojść do wniosku, że słowo „mechatronika” nie jest jeszcze bardzo dobrze
zintegrowane wewnątrz francuskiego systemu edukacji ani w kontekście przemysłu, tak jak
wykazały to nasze rozmowy z ekspertami. Jednak efekty uczenia się, które zawarte są w
ścieżkach kwalifikacji w dziedzinie mechatroniki w innych państwach europejskich, są w
bardzo dużej mierze osadzone w kwalifikacjach, które nazywane są przy użyciu określeń
„utrzymanie przemysłowe”, „mikrotechnologia”, „mechanika”, “industrializacja” oraz
„automatyka” itp. Te kierunki kształcenia cieszą się coraz większym zainteresowaniem
kandydatów, ponieważ pomimo kryzysu gospodarczego, w sektorze przemysłu powstaje co
roku ok. 100 000 miejsc pracy i dlatego jest on mocno promowany przez krajowe organy
edukacji.
Z edukacyjnego punktu widzenia, programy kształcenia reagują dość dobrze na wymagania
pracodawców, gdyż udział praktyki w zawodzie jest relatywnie wysoki w kontekście
Francji, a konkretnie na poziomie 5 (37%) oraz poziomie 6 (41%) EQF. Programy szkolenia,
gdzie dana kwalifikacja nie jest uzyskiwana poprzez praktykę w zawodzie, zawsze oferują
znaczący okres stażu w przedsiębiorstwie. Wiele programów edukacyjnych jest również
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otwartych za pośrednictwem kształcenia ustawicznego, a wszystkie kwalifikacje można
także uzyskiwać poprzez proces walidacji zdobytego doświadczenia.

2. Podejście oparte na efektach uczenia się
Historia oraz kontekst podejścia opartego na efektach uczenia się we Francji
Z historycznego punktu widzenia, trzy różne inicjatywy wywarły duży wpływ na podejście
typu efekty uczenia się w procesie rozwoju francuskiego systemu kształcenia i szkolenia
zawodowego:


„Référentiels d’activités professionnelles”, albo repozytoria czynności zawodowych.
Wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji w procesie opracowywania dyplomów.
Głównym celem było to, aby uczynić cel szkolenia widocznym i zrozumiałym dla
profesjonalistów i aby stało się to przedmiotem dialogu z partnerami społecznymi.
Tworzenie ścieżki szkolenia rozpoczyna się od wiedzy, umiejętności i kompetencji,
które muszą zostać zdobyte, ponieważ są one niezbędne w realnym świecie.
Podejście to jest bardzo zbliżone do pojęcia „efekty uczenia się”.



„Unités capitalisables”, albo jednostki akumulacji. Inicjatywa Ministerstwa Edukacji i
Ministerstwa Rolnictwa. Pomysł ten zasadzał się na podziale szkolenia na moduły
oraz umożliwieniu walidacji efektów (jednostek) cząstkowych, a nie tylko
kwalifikacji końcowej (i w ten sposób miała poprawić się dostępność szkolenia,
zwłaszcza dla osób dorosłych w ramach kształcenia ustawicznego). System ten jest
bardzo bliski pojęciu jednostek, opracowanemu w ramach systemu ECVET.



„Validation des acquis d’expérience”, albo walidacja zdobytego doświadczenia (VAE).
Pierwotnie wprowadzona przez Ministerstwo Edukacji z VAP w 1992 r., oraz przez
Ministerstwo Pracy w 2002 r. z VAE. Dało to możliwość uznania legalnego
charakteru innych sposobów uzyskania umiejętności niż w drodze procesu
formalnego kształcenia oraz poprawy dostępności certyfikacji dla osób dorosłych. Z
punktu widzenia podejścia opartego na efektach uczenia się, podejście VAE
doprowadziło do opracowania jednostek kwalifikacji w kategoriach „bloków”
kompetencji,

bez

dokonywania

żadnej

zmiany w

repozytoriach

czynności

zawodowych.
Jednostki efektów uczenia się
Doświadczenie Francji pokazuje, że opis kwalifikacji w kategoriach efektów uczenia się
(wyszczególnionych w repozytoriach czynności i umiejętności) promuje lepszą czytelność
zdobytej wiedzy, zdobytych umiejętności i kompetencji w trakcie ścieżki kwalifikacji. Ta
sama certyfikacja może być stosowana w szkoleniu początkowym, kształceniu ustawicznym
oraz walidacji zdobytego doświadczenia.
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Rozpatrując strukturę i treść jednostek efektów uczenia się oraz kontekst historyczny we
Francji, istnieją trzy różne podejścia:


integratywne podejście zawodowe, integrujące różne rodzaje wiedzy, które ma na
celu uznanie i walidację zdobytego doświadczenia;



podejście edukacyjne, bardziej analityczne, którego celem jest stopniowy rozwój
uczenia się, co prowadzi do ustanowienia jednostek powiązanych wzajemnie, a
uzyskanie niektórych z nich jest konieczne przed uzyskaniem kolejnych;



podejście walidacyjne, w ścisłym tego słowa znaczeniu, gdzie przedmiotowe
jednostki są ściśle powiązane z kryteriami egzaminacyjnymi.

We Francji, w dziedzinie mechatroniki dominuje bez porównania pierwsze podejście z wyżej
wymienionych, Jednostki efektów uczenia się ustrukturyzowane są jako „klocki” wiedzy,
umiejętności oraz kompetencji, sformułowane najpierw w kategoriach wykonywanych
czynności (zob. „repozytorium czynności zawodowych”), a następnie w kategoriach
obserwowalnych działań realizowanych w danym kontekście i ocenianych na podstawie
wcześniej zdefiniowanych wskaźników efektów działania (zob. „jednostki kompetencji”).
Przykłady prezentacji i struktury efektów uczenia się
Repozytorium czynności zawodowych
a. Opisy ogólne
Czynność

Pokrewne zadania

1: Konserwacja korekcyjna

1.1. Diagnozowanie awarii;

Wdrażanie oraz optymalizacja

1.2. Przygotowanie interwencji;

konserwacji korekcyjnej

1.3. Wykonanie działań korekcyjnych dotyczących
różnych technologii: mechanicznej, elektrycznej,
pneumatycznej lub hydraulicznej;
1.4. Aktualizowanie i wzbogacanie zasobów
zaangażowanych w daną interwencję.

Tab. 1: Ogólny opis czynności zawodowych
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b. opisy szczegółowe
CZYNNOŚĆ 1 – ZADANIE 1: Diagnozowanie awarii
Opis zadania
Zidentyfikowanie ryzyk oraz określenie środków zapobiegawczych, które należy wdrożyć
podczas interwencji:


Znalezienie awarii;



Wyodrębnienie dysfunkcyjnego łańcucha;



Zidentyfikowanie komponentów tego łańcucha;



Ustalanie potencjalnych źródeł awarii, przyznanie im priorytetu według relacji
'informacje / czas analizy';



Wykonanie kolejno testów oraz kontroli na podstawie wcześniejszych wyników;



Zidentyfikowanie uszkodzonego komponentu;



Dokonanie oceny stanu urządzenia (przed naprawą albo po naprawie) w celu
ustalenia przyczyny awarii;

Sytuacja początkowa


Urządzenie nie funkcjonuje całkowicie albo częściowo.

Warunki realizacji
Środki:


Upoważnienie do interwencji;



Narzędzia analityczne: instrumenty pomiarowe, konsola, pomoce diagnostyczne itp.;



Sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej;

Połączenia:


Wydział operacyjny;



Producent urządzenia;



Ewentualni specjaliści;

Materiały odniesienia i zasoby:


Kartoteka techniczna;



Dokumenty z potencjalnymi zasobami.

Oczekiwane wyniki


Zostaje zlokalizowany wadliwy/uszkodzony komponent;



Zostaje ustalona przyczyna awarii/uszkodzenia;



Czas diagnozy jest optymalny.

Tab. 2: Szczegółowy opis czynności zawodowych
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Jednostki kompetencji wywodzące się z czynności
REALIZACJA
CP1: Realizacja interwencji w konserwacji
CP1.1: Diagnozowanie awarii
Dane

Działania

Wskaźniki

efektów

działania
 Całkowita albo częściowa

Znalezienie awarii

awaria urządzenia

Zbieranie informacji
dotyczących okoliczności

 Opis przebiegu zdarzeń

awarii jest przeprowadzane

przez operatora

prawidłowo:

 Dokumentacja techniczna

 Sytuacja produkcji w

urządzenia

momencie awarii jest

 Historia urządzenia

określona

 Ewentualna pomoc przy

 Konfiguracja urządzenia

diagnozowaniu

jest kontrolowana

 Instrumenty pomiarowe i

(konfiguracja uzyskana

kontrolne

poprzez awarię, wyłączenie

 Środki analizy (konsola

awaryjne …)

programowana, komputer i

 Kontrola stanu

oprogramowanie

zabezpieczeń, zasilania

komunikacyjne,…)

energią, sygnalizacji LED

 Niezbędne narzędzia

jest wykonywana

 Dokumentacja specyficzna

prawidłowo

dla producenta
 Sprzęt ochrony (osobistej
lub zbiorowej)

Zidentyfikowanie

Niedziałająca funkcja jest

niedziałającej funkcji:

zidentyfikowana

 podstawowa funkcja
operacyjna
 funkcja bezpieczeństwa
 funkcja komunikacyjna
 funkcja zasilania energią
 funkcja monitoringowa

Zidentyfikowanie i
wyszczególnienie

Komponenty łańcucha są

komponentów związanych z

wyszczególnione

brakiem działania funkcji,
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które prawdopodobnie są
uszkodzone/wadliwe:
 ciąg działania
 system uzyskiwania
 łańcuch bezpieczeństwa
 struktura komunikacji
 łańcuch dialogu
 łańcuch dostawy energii
Zlokalizowanie problemu:

Hierarchia jest logiczna

 ustalenie priorytetów dla
założeń
 określenie i wykonanie

Punkty testowania są
zidentyfikowane

testów, pomiarów oraz
kontroli w celu ich walidacji

Instrumenty pomiarowe i
kontrolne są prawidłowo

Dokonanie oceny stanu

wybrane i stosowane

urządzenia
Identyfikacja wadliwego
elementu jest prawidłowa
Sekwencja testów/prób,
pomiarów oraz kontroli jest
odpowiednia i uzasadniona
Przyczyna awarii posiada
Ustalenie przyczyny awarii

pozory
prawdopodobieństwa
Czas diagnozy jest

Monitorowanie ryzyk i
zarządzanie ryzykami
podczas interwencji

optymalny
Ryzyka dotyczące
interwencji są
zidentyfikowane i przepisy
bezpieczeństwa są
przestrzegane

Tab. 3: Jednostki kompetencji (przykład)

Punkty zaliczeniowe
Punkty zaliczeniowe nie są stosowane we francuskim systemie kształcenia i szkolenia
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zawodowego. Istnieją dwa główne zastrzeżenia w stosunku do tego podejścia:


Punkty zaliczeniowe nie powinny być forsowane kosztem spójności treści
certyfikacji, gdyż prowadzi to do relatywnej dezintegracji certyfikacji i otwiera drogę
do skrajnej segmentacji uzyskiwanych efektów uczenia się;



System punktów zaliczeniowych może potencjalnie umożliwić uzyskanie certyfikacji
poprzez akumulację jednostek uzupełniających, względem których jednostki
obowiązkowe będą stanowić mniejszość.

System punktów zaliczeniowych jest raczej obcy francuskiej kulturze kształcenia i szkolenia
zawodowego. Jednak relatywna waga różnych jednostek efektów uczenia się wyrażana jest
w systemie współczynników i ocen, który może być rozpatrywany jako w pewnym stopniu
podobny do systemu punktów zaliczeniowych (bardziej szczegółowy opis systemu
współczynników znajduje się w rozdziale 3).
Walidacja oraz uznawanie
Od 2002 r. Francja jest silnie zaangażowana w proces walidacji zdobytego doświadczenia
(VAE). Stale powracającą kwestią jest to, czy wystawiona certyfikacja ma taką samą wartość
gdy jest wynikiem początkowego formalnego kształcenia (i jako taka, w mniejszym albo
większym stopniu, wskazuje potencjał) i wtedy gdy jest wynikiem walidacji wykazanej
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Ponadto, można się zastanawiać, czy fakt uznawania
doświadczenia zawodowego poprzez poddanie się procedurom formalnego uznawania nie
redukuje i nie dewaluuje postrzeganej wartości doświadczenia.
Inną kwestią jest kwestia „kompetentnych organów” względem walidacji, które ponoszą
wielką odpowiedzialność za zapewnienie wiarygodności złożonego i problematycznego
procesu, a oczekuje się od nich, że będą osobami godnymi zaufania. Jest to trudne, ponieważ
istnieje wiele zmiennych, nawet w pojedynczym państwie członkowskim.

3. Procedury egzaminacyjne
Procedury egzaminacyjne dotyczące przyznawania certyfikacji opisane są w kryteriach
kwalifikacji publikowanych przez różne francuskie ministerstwa odpowiedzialne za
edukację. Stosowane są różne sposoby przy dokonywaniu oceny zdobytej wiedzy,
zdobytych umiejętności oraz kompetencji. Nie są przyznawane żadne punktu zaliczeniowe
gdy dana osoba zda egzamin; zamiast tego, jej wynik oceniany jest za pomocą oceny z
przedziału od 0 do 20. Różnym przedmiotom przypisano różne wagi (zwane
współczynnikami) i zgodnie ze swoim znaczeniem mają one różny wkład w ocenę końcową,
która obliczana jest jako średnia ważona wybranych ocen. Współczynniki przydzielane są
przez profesjonalistów z dziedziny mechatroniki i przemysłu, tak aby odzwierciedlić
relatywne znaczenie każdego przedmiotu. Współczynniki mogą być czasem bardzo
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wysokie; czasami rozpiętość wartości wynosi od 1 do 9. W dziedzinie mechatroniki, wysokie
współczynniki przydzielane są przedmiotom zawodowym i praktycznym (raport ze stażu i
ocena stażu, ocena aspektów praktycznych), natomiast przedmioty ogólne (język francuski,
wiedza ogólna) mają niższe współczynniki.
Różne metody ewaluacji, opisane poniżej, stosowane są jako ewaluacja formatywna (jeden
raz albo kilka razy podczas szkolenia) i ewaluacja sumatywna (uzyskanie określonej
jednostki).
Egzamin pisemny
Egzaminy pisemne, zaprojektowane specjalnie w taki sposób, aby dokonać oceny wiedzy
kandydata, są tradycyjnie istotnym elementem w procedurach egzaminacyjnych. Tematy na
egzaminie, a także proponowane pytania mogą być różne, jednak w dziedzinie mechatroniki
praca skupia się zazwyczaj na przedmiotach technicznych. Poniżej podano przykład
specyfikacji procedury egzaminacyjnej:
Egzamin E4: Analiza funkcjonalna i strukturalna (Współczynnik 3)
1. Treść egzaminu
Egzamin umożliwia kandydatowi wykazanie, że potrafi zmobilizować wiedzę
w celu zwalidowania wszystkich albo niektórych spośród następujących
umiejętności:
CP22: Analizowanie organizacji funkcjonalnej i mechanicznej oraz rozwiązań
funkcji operacyjnych;
CP41 Poszukiwanie, argumentowanie oraz wykonanie zestawu rozwiązań
mechanicznych dla funkcji operacyjnych.
Wskaźnikami efektów działania są te określone w repozytorium dotyczącym
certyfikacji.
2. Warunki realizacji
Wsparcie techniczne zapewnia automatyka przemysłowa i mechatronika.
Należy wykorzystać odpowiednie elementy ze specyfikacji technicznej
(rysunek złożeniowy, instrukcje techniczne, wyciągi z katalogów, dane
dotyczące konserwacji) w celu znalezienia rozwiązania problemów
technicznych w dziale mechanicznym albo mechatronicznym
przedsiębiorstwa.
3. Metody ewaluacji
Egzamin pisemny, czas trwania: 5 godzin
Sytuacja oceniania; kandydat będzie mieć do dyspozycji maksymalnie 5
godzin w drugiej połowie szkolenia. Opracowanie sytuacji oceniania oraz
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organizacja kursu leżą w gestii zespołu edukacyjnego.
Po tej sytuacji oceniania, ośrodek zespołu szkolenia edukacyjnego sporządzi
kartotekę dla każdego kandydata, zawierającą:
 pełny tekst zaproponowanych pytań i problemów;
 zwięzły opis urządzeń i dostępnych przyrządów;
 dokumenty sporządzone przez kandydata;
 arkusz ewaluacji wykonanej pracy.
Arkusz ewaluacji zostanie opracowany przez niezależną komisję złożoną z
nauczycieli i specjalistów z dziedziny mechatroniki.
Tab. 4: Egzamin E4

Egzamin ustny
W swojej strukturze, egzamin ustny jest bardzo podobny do egzaminu pisemnego: jest on
również skonstruowany tak, aby ocenić konkretne obszary kompetencji kandydata i jest
oparty na specyfikacjach technicznych (rysunek złożeniowy, instrukcje techniczne, wyciągi z
katalogów, dane dotyczące konserwacji, dane techniczne lub ekonomiczne), które
wykorzystywane są w celu znalezienia rozwiązania problemów technicznych w zakresie
mechaniki lub mechatroniki. Zazwyczaj student/uczeń otrzymuje pytanie wraz z materiałem
pomocniczym i ma 1–2 godz. czasu na przygotowanie rozwiązania przedstawionego
problemu. Student/uczeń prezentuje rozwiązanie problemu, zazwyczaj w czasie 20 minut,
przed komisją egzaminacyjną złożoną z nauczycieli i specjalistów w dziedzinie
mechatroniki.
Jako przykład, poniżej podano kilkanaście obszarów sytuacji ewaluacji, które mogą zostać
wykorzystane przy tego typu egzaminie:


Zidentyfikowanie wskaźników dostępności, niezawodności lub konserwowalności;



Zidentyfikowanie określonych urządzeń, podzespołów lub komponentów;



Zaproponowanie obszarów, w których można dokonać ulepszeń;



Określenie kosztów konserwacji;



Uzasadnienie czynności zapobiegawczych;



Określenie i uzasadnienie strategii konserwacji;



Zaplanowanie i ustalenie harmonogramu czynności konserwacji;



Określenie systematycznych czynności konserwacji zapobiegawczej;



Określenie warunkowych czynności konserwacji zapobiegawczej;



Wykorzystanie informacji pochodzących z nadzoru;



Określenie wymagań i ograniczeń związanych z instalowaniem nowych urządzeń;
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Określenie czasu konserwacji;



Zidentyfikowanie sensownych punktów z punktu widzenia wsparcia konserwacji i
zaproponowanie obszarów, w których można dokonać ulepszeń;



Określenie procedur rozpoczęcia interwencji i monitoringu interwencji;



Określenie informacji, które mają być zbierane dla potrzeb analizy;



Określenie części zamiennych oraz materiałów konserwacyjnych, które należy
przechowywać w zapasie.

Raport z przedsiębiorstwa dotyczący aktywności
Czynności studentów/uczniów w przedsiębiorstwie podczas stażu i raport dotyczący ich
aktywności podlegają ocenie przez tutora z przedsiębiorstwa i nauczycieli, przy użyciu
formularza oceny poniższego typu:
Kompetencje

Ewaluacja
+.......-

C18 Wykonanie,

 Inicjowanie pozyskania

testowanie lub

komponentów, oraz elementów od

zintegrowanie

podwykonawców

całego układu

 Przyjęcie i zweryfikowanie

automatycznego

zgodności zadań wykonanych przez

albo jego części

podmioty zewnętrzne lub
wewnętrzne
 Przeprowadzenie montażu
elementów
 Wdrożenie komponentów
 Wykonanie oprzewodowania i
połączeń
 Wykonanie częściowego
oprzewodowania i połączeń
 Ustawienie programowalnego
automatycznego urządzenia
sterującego, sieci, interfejsu
interakcji, systemu nadzorczego
 Skonfigurowanie komponentu
automatycznego zapewniającego
dedykowaną funkcję
 Ustanowienie programu dla
programowalnego automatycznego
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urządzenia sterującego
 Korzystanie z programu w trybie
symulowanym
 Przekazanie danych w określonym
formacie
…
Tab. 5. Formularz oceny (przykład)

Egzamin polega najpierw na 20-minutowej prezentacji studenta/ucznia dotyczącej wiedzy o
przedsiębiorstwie pod kątem technologii przemysłowej, organizacji i zarządzania oraz opisu
wykonywanych czynności. W stosunku do niektórych czynności, po zwięzłej prezentacji
przydzielonej misji, kandydat opisuje proces, który doprowadził do oczekiwanych
wyników. Po tej prezentacji odbywa się 10-minutowa rozmowa kandydata z komisją
złożoną z przedstawiciela zawodu i dwóch nauczycieli. Rozmowa ta ma na celu ocenę
zdolności

kandydata

do

dokonania

syntezy

swoich

obserwacji

dotyczących

przedsiębiorstwa oraz zinterpretowania wyników swoich własnych operacji.
Zarządzanie projektem oraz realizacja projektu
Ten typ egzaminu umożliwia ewaluację kompetencji w sferze komunikowania się,
zarządzania projektami, umiejętności pracy zespołowej, a także w sferze koncepcji,
wdrażania oraz testowania układu mechatronicznego. Bardzo podobne arkusze oceniania
stosowane są w celu ewaluacji osiągnięć studentów/uczniów przez pracowników
pedagogicznych.
Egzamin polega na ustnej obronie pracy dyplomowej, a następnie rozmowie (trwającej
zwykle 50 minut) z członkami komisji egzaminacyjnej. Dokumentacja dostarczona do
komisji zawiera szczegółowy opis przedmiotowego projektu. Student/uczeń, po opisaniu
początkowych potrzeb przedsiębiorstwa, demonstruje komisji egzaminacyjnej działanie
przedmiotowego układu/systemu. Następnie opisuje cały proces, zgodnie z którym
postępował, aby zapewnić zgodność z początkową specyfikacją, a także opisuje fazy
testowania i walidacji. Student/uczeń uzasadnia wybrane przez siebie podejścia, wdrożone
rozwiązania, a także zastosowane techniki i procedury. Musi on uzasadnić ewentualne
adaptacje,

które

były

konieczne

w

celu

osiągnięcia

celów

wyznaczonych

dla

przedmiotowego projektu.
Po tej prezentacji komisja, zapoznawszy się uprzednio szczegółowo z kartoteką kandydata,
przeprowadza rozmowę ze studentem/uczniem, tak aby ocenić:


stopień autonomii podczas wykonywania czynności;



umiejętność odpowiadania przy użyciu odpowiednich argumentów na pytania
dotyczące wdrażania, ulepszania, testowania oraz walidacji.
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4. Wnioski
Z punktu widzenia systemu ECVET, Francja nagromadziła doświadczenie, które powinno w
łatwy sposób umożliwić zastosowanie wymagań systemu ECVET: zaprojektowanie
dyplomów na podstawie opisów konkretnych rodzajów pracy; efekty uczenia się, które
można osiągnąć w różny sposób; praktyka dzielenia efektów uczenia się na jednostki albo
bloki umiejętności, a także wyłaniająca się praktyka definiowania równoważności między
kwalifikacjami lub ich częściami składowymi.
Istnieje jednak pewna terminologiczna tradycja przy definiowaniu i strukturyzowaniu
jednostek efektów uczenia się, różniąca się trochę od aspektów proponowanych w EQF. We
Francji rozróżnia się często trzy podstawowe komponenty kompetencji:


Knowledge (savoir) opiera się na zasobie wiedzy naukowej lub technologicznej, którą
można zdobyć w wyniku nauczania lub samokształcenia. Definicja taka jest jednak
częściowo odrzucana przez pewne osoby ze sfery kształcenia zawodowego, które
podkreślają znaczenie 'wiedzy w działaniu', tzn. zdolności danej osoby do
przedstawienia sytuacji lub problemu ze swojej dziedziny zawodowej w ujęciu
konceptualnym.



Know-how (savoir-faire) oparte na wdrażaniu wiedzy i doświadczenia w konkretnej
sytuacji (np. sprawność manualna, umiejętność poradzenia sobie z awarią lub
wadliwym funkcjonowaniem). Te ‘empiryczne’ formy savoir-faire można zdobyć
zarówno poprzez proces uczenia się, jak i poprzez doświadczenie zawodowe.



Zachowanie, postawa/nastawienie (savoir-être), które odnosi się bardziej do relacji
interpersonalnych niż do spraw technicznych i które może także dotyczyć
komunikowania się (np. ze współpracownikami lub klientami), umiejętności
rozwiązywania problemów (aptitudes, capacités) w ramach zespołu, lub stopnia
autonomii.

W tym względzie, francuska dyskusja o kompetencjach różni się czasem od innych państw
UE (np. Wielkiej Brytanii), gdzie ‘kompetencja’ jest często synonimiczna z efektami działania
(osiągnięciami) i definiowana wąsko w znaczeniu behawioralnym. Tradycyjnie, francuski
system kształcenia i szkolenia zawodowego początkowego i ustawicznego skupia się na
trzech aspektach formation — kształtowanie człowieka, obywatela oraz osoby w kontekście
gospodarczym. Prowadzi to do relatywnie ‘holistycznej’ koncepcji certyfikacji (diplôme).
Ścieżki kwalifikacji zawsze zawierają jakąś edukację ‘ogólną’, łącznie z takimi przedmiotami
jak język, historia lub edukacja obywatelska, przy czym celem jest utrzymanie równowagi
między tymi trzema aspektami. Ta holistyczna koncepcja jest także próbą przygotowania
studentów/uczniów do życia w najszerszym znaczeniu, nie ograniczając się jedynie do
przygotowania ich do bezpośrednich wymogów rynku pracy w danym momencie. Kwestia
ta dotyka całożyciowej perspektywy określonej kwalifikacji i tego, czy przygotowuje ona
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daną osobę w krótkiej perspektywie do konkretnej pracy, czy także przygotowuje ją do
przyszłych okoliczności, łącznie z ewentualnym rozwojem swojej kariery zawodowej oraz
zmianą zawodu. Zwolennikiem szerszej perspektywy jest Ministerstwo Edukacji oraz sektor
szkolenia. Natomiast węższa perspektywa popierana jest na ogół przez organizacje
pracodawców. Istotne jest, aby wziąć pod uwagę te dwie perspektywy przy konstruowaniu
systemu ECVET — aspekty mobilności systemu ECVET są interesujące nie tylko z punktu
widzenia zdobywania nowej wiedzy technicznej i nowych umiejętności, ale także przy
rozwijaniu tzw. umiejętności miękkich oraz, w pewnym stopniu, umiejętności zarządzania
karierą zawodową.
We francuskim systemie kształcenia i szkolenia zawodowego, jednostki efektów uczenia się
są zwykle projektowane jako wzajemnie powiązane ze sobą i często walidacja danej
jednostki efektów uczenia się musi zostać poprzedzona uzyskaniem innej jednostki efektów
uczenia się. Każda certyfikacja tworzy określoną całość; chociaż możliwe jest zdobycie
kwalifikacji w ramach oddzielonych jednostek, w ramach francuskiego krajowego rejestru
kwalifikacji, to nie jest możliwe zdezagregowanie tych jednostek. Niedawno pojawiła się
inicjatywa o nazwie Répertoire national des certifications professionnelles (Krajowe repozytorium
certyfikacji zawodowych, 2002 r.), która aktywnie wnosi swój wkład w dyskusję na temat
czytelności poszczególnych certyfikacji oraz ustanawiania równoważności i „mostów”
między różnymi certyfikacjami, jednak jak do tej pory, istniejący system jest raczej sztywny,
jeśli chodzi o mobilność.
W stosunku do jednostek efektów uczenia się istotne jest, aby rozumieć pojęcie
‘kompetencja’ we francuskim systemie kształcenia i szkolenia zawodowego:


Pojęcie ‘kompetencja’ jest konceptualizowane raczej w kategoriach ‘zdolności’ w
stosunku do szerokiej dziedziny zawodowej niż w kategoriach realizacji konkretnych
umiejętności;



Opis kompetencji jest często ogólny i rzadko definiowany jest w postaci dokładnych i
oddzielonych zadań;



Kompetencje rozumiane są szeroko, ze szczególnym akcentem położonym na
wyraźną wiedzę teoretyczną oraz opanowanie szerszego zestawu umiejętności i
kompetencji;



Poszczególne kompetencje są wzajemnie powiązane ze sobą i trudno jest oddzielić je
od ogólnego profilu zawodowego lub profilu pracy; mają one bardziej charakter
integratywny niż kumulatywny;



Kompetencje rozwija się stopniowo i nie można ich wydedukować z kontekstu
zatrudnienia;



Kompetencje można czasami wyrazić jako proces dynamiczny, tzn. dana osoba nie
tylko potrafi wykonać coś w danym momencie, ale także jest zdolna do tego, by się
rozwijać, uczyć oraz przekazywać wiedzę.
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Pomimo konsekwencji i spójności systemu kwalifikacji, następuje stopniowe odchodzenie od
pojęcia diplôme w kategoriach jego zbiorowego uznawania i bardziej lub mniej
długoterminowej korelacji pomiędzy kwalifikacją a określoną pracą na rynku pracy.
Przesunięcie to prowadzi do tworzenia bardziej konkretnych, wyspecjalizowanych i
relatywnie krótkich ścieżek szkolenia i certyfikacji (Certificat de qualification professionnelle,
titres, …), które są bardziej zbliżone do węższej perspektywy postrzegania kwalifikacji.
Można powiedzieć, że, w pewien sposób, ten proces rozwoju może stopniowo prowadzić do
lepszej modularyzacji kwalifikacji w dłuższym okresie czasu.
Inną ważną, specyficzną cechą francuskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego
jest walidacja zdobytego doświadczenia (Validation des acquis de l’expérience - VAE).
Począwszy od 2002 r., każda certyfikacja dostępna jest w drodze formalnego kształcenia
(ścieżka szkolna) albo w drodze walidacji efektów uczenia się. Ma to istotny wpływ na
formułowanie i strukturę jednostek efektów uczenia się i wywiera dodatkowy nacisk na
powiązanie ich z zadaniami oraz czynnościami związanymi z pracą. Jednostki efektów
uczenia się zostały zreorganizowane w logiczne „klocki” wzajemnie powiązanych
kompetencji, opartych na czynnościach zawodowych w realnie istniejących okolicznościach
pracy/zawodu. Proces VAE oparty jest na walidacji zestawu dokumentów, w którym
kandydat opisuje bardzo szczegółowo swoje doświadczenie (poprzez podanie konkretnych
przykładów), tak aby udowodnić, że zdobył wiedzę i umiejętności wymagane przez
specyfikację certyfikacji. Kładzie się zdecydowany akcent na wyraźną wiedzę (w
przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii i wiedzy dorozumianej) i zdolność do opisania swoich
kompetencji. Bierze się również pod uwagę niektóre zachowania i postawy związane z
realizacją aktywności. Jest to bardzo wymagający i pracochłonny proces, a dla kandydatów
dostępna jest sieć ośrodków doradztwa VAE. W ten sposób, akcent położony jest na
pedagogiczną wartość przedmiotowego procesu w kategoriach rozwoju umiejętności
zarządzania karierą zawodową. Z punktu widzenia systemu ECVET warto odnotować, że
możliwa jest również walidacja częściowa, a kandydat ma następnie 3-5 lat na zdobycie
brakującej wiedzy lub brakujących umiejętności — w drodze doświadczenia zawodowego
albo dodatkowego szkolenia. Jednak przenikalność systemu w kategoriach możliwości
rozdzielenia określonej kwalifikacji na niezależne jednostki efektów uczenia się jest raczej
słaba.
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