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1. Wprowadzenie
Raport przedstawia ogólny przegląd sektora mechatroniki wraz z jego różnymi
kwalifikacjami. Skupiając się na praktyce w zawodzie „mechatronika” w systemie dualnym,
opisuje on status quo orientacji na efekty uczenia się i procedury oceniania kompetencji.
Mechatronika w Niemczech
Na podstawie „Klasyfikacji zawodów z 2010 r.”1 Federalnego Instytutu Kształcenia i Badania
Zawodowego (BIBB), mechatronika obejmuje szereg zawodów, np. monter mechatronik,
mechatronika dla technologii chłodniczej oraz technik mechatronik samochodowy. Zgodnie
z tą klasyfikacją, stanowi ona również podkategorię zawodów w elektrotechnice, np.
elektryk przemysłowy, mikrotechnologia, technik systemów informacyjnych itp.
Zawód „monter mechatronik” obejmuje szeroki zakres dziedzin zawodowych. Występuje w
branży elektrycznej, w budowie maszyn i urządzeń, w przemyśle samochodowym,
hutnictwie żelaza, oraz w rzemiosłach. Monterzy mechatronicy zajmują się montażem i
utrzymaniem komponentów lub układów mechatronicznych od producentów w maszynach
i urządzeniach, u operatorów systemów lub w obszarach serwisu oraz u usługodawców w
różnych branżach bądź sektorach. W Niemczech istnieje w dziedzinie mechatroniki kilka
kwalifikacji, związanych z kilkoma ścieżkami szkolenia i kształcenia zawodowego:


W Niemczech ścieżka dostępu, którą większość osób wybiera do dziedziny
zawodowej mechatronika, osiągana jest poprzez edukację zawodową dualną.
Zawody szkoleniowe „monter mechatronik” (rzemiosła) i „monter mechatronik”
(przemysł) są uznanymi zawodami szkoleniowymi zgodnie z Ustawą dotyczącą
szkolenia zawodowego. Czas ich trwania wynosi trzy i pół roku. Ze względu na
znaczenie przedmiotowej kwalifikacji w systemie dualnym, raport skupi się na tym
zawodzie szkoleniowym. Aktualne dane opublikowane przez Federalny Instytut
Kształcenia i Badania Zawodowego2 pokazują, że liczba nowych kontraktów
szkoleniowych utrzymuje się nadal na wysokim poziomie, pomimo spadku ich liczby
między rokiem 2012 a rokiem 2013 (Tab. 4). Jest to nadal zawód szkoleniowy, w
którym przeważają mężczyźni.



Kwalifikacje poprzez szkolenie dodatkowe, takie jak „Meister (mistrz rzemieślnik)”
oraz „Techniker (technik)” oferowane są dla osób pracujących. Wymogiem na
wejściu jest zwykle końcowy egzamin i doświadczenie zawodowe w uznanym
zawodzie szkoleniowym, istotne względem celu dziedziny szkolenia ustawicznego.
Przedmiotowe kwalifikacje uregulowane są na podstawie prawa federalnego.



W kursach na poziomie licencjackim możliwe są zarówno kursy integrujące

1 www.bibb.de/de/66262.htm.
2 www.bibb.de/de/65907.htm.
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szkolenie, jak i kursy integrujące praktykę. Nauka mechatroniki może być powiązana
np. ze szkoleniem w uznanym zawodzie szkoleniowym mechatronika / mechatronika
albo elektronika / technik elektronik dla automatyki (przemysł). Studia kończą się
uzyskaniem stopnia Inżyniera.
Zawód szkoleniowy

Nowe kontrakty szkoleniowe
2012 r.

Monter

mechatronik

(rzemiosła)
Monter

mechatronik

(przemysł)

2013 r.

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

195

9

177

3

7263

531

6891

498

Tab. 1: Liczba nowych kontraktów szkoleniowych (źródło: ilustracja własna, dane z BIBB, www.bibb.de/de/65907.htm)

2. Podejście oparte na efektach uczenia się
W niemieckim systemie kształcenia i szkolenia zawodowego trwa nadal proces
przeorientowywania programów kształcenia i uregulowań dotyczących szkoleń na efekty
uczenia się. Istnieje kilka inicjatyw, aby dalej rozwijać to podejście i jego wdrażanie w
instrumentach regulacyjnych. Niżej podane zasady służą jako ramy koncepcyjne dla tych
dokonywanych zmian:


Orientacja na kompetencje. Uregulowania dotyczące szkoleń określają kompetencje,
które powinien uzyskać uczeń-praktykant. Ten opis zorientowany na
kompetencje obejmuje wymiar zawodowy, metodyczny, społeczny i osobisty.



Opis kompetencji zorientowany na efekty uczenia się. Kompetencje opisywane są w
kategoriach efektów uczenia się. Określają one, co kursanci wiedzą, rozumieją i
potrafią zrobić po zakończeniu procesu kształcenia.



Orientacja na procesy pracy i biznesowe. Kompetencje, które muszą zdobyć kursanci,
zorientowane są na procesy pracy i biznesowe.

Szkolenie dualne „monter mechatronik”: szkolenie w uznawanym zawodzie szkoleniowym,
takim jak monter mechatronik, ma zapewnić „Berufliche Handlungsfähigkeit”, czyli
profesjonalną zdolność do odpowiedzialnego działania w sytuacjach prywatnych,
społecznych lub zawodowych i zapewnić niezbędne doświadczenie zawodowe. Uzyskuje się
to głównie poprzez szkolenie w przedsiębiorstwie (trzy albo cztery dni w tygodniu) oraz
naukę w niepełnym wymiarze czasu w szkole zawodowej (jeden dzień albo dwa dni w
tygodniu). Szkolenie w przedsiębiorstwie opiera się na uregulowaniach dotyczących
szkoleń, wydawanych przez rząd federalny dla uznanych zawodów szkoleniowych.
Zapewnia to porównywalny poziom szkoleń w stosunku do konkretnego zawodu.
2

Publikowaniem ramowych programów kształcenia zgodnie z uregulowaniami dotyczącymi
szkoleń, ustrukturyzowanych według dziedzin kształcenia, zajmuje się stała konferencja
ministrów edukacji i spraw kulturalnych (KMK). Uregulowania dotyczące szkoleń oraz
programy kształcenia stanowią podstawę szkolenia w systemie dualnym.
Uregulowania dotyczące szkoleń określają czas trwania praktyki w zawodzie oraz czas
trwania poradnictwa (zawodowego), wymagania egzaminacyjne oraz umiejętności, wiedzę i
kompetencje, które kursant ma uzyskać. Te ostatnie streszczone są w profilu szkolenia oraz,
bardziej szczegółowo, w ogólnym planie szkolenia (Tab. 5):
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Nr oraz część

Uzyskiwane umiejętności, wiedza oraz

Czas trwania

profilu zawodu

kompetencje

poradnictwa

szkoleniowego

w tygodniach
w roku
szkolenia
1

20:

Utrzymanie a) Kontrolowanie układów

układów

mechatronicznych, sprawdzanie

mechatronicznych

funkcjonowania układów

(§ 3 ust. 2 nr 20)

bezpieczeństwa oraz sprawdzanie

2

3
13

protokołów
b) Konserwacja układów
mechatronicznych zgodnie z planem
konserwacji i napraw; wymiana
elementów podlegających zużyciu jako
fragment konserwacji zapobiegawczej
c) Demontowanie urządzeń lub
podzespołów z odnotowaniem ich
funkcji i oznakowanie części w
stosunku do położenia i dopasowania
funkcjonalnego
d) Naprawianie wadliwego działania
poprzez przeprowadzenie procedur
naprawczych i wymianę części lub
podzespołów
e) Naprawianie błędów oprogramowania
f) Porównywanie parametrów systemu z
wartościami przewidzianymi i
regulowanie
g) Naprawianie układów
mechatronicznych zgodnie z procesami
przedsiębiorstwa
h) Przystosowywanie układów
mechatronicznych do zmienionych
warunków operacyjnych
i)

Korzystanie z systemów
diagnostycznych i utrzymaniowych

Tab. 2: Część ogólnego planu szkolenia dla montera mechatronika (źródło:
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www2.bibb.de/tools/aab/ao/mechatroniker_ao_rlp_engl.pdf)

Element szkolenia dualnego oparty na szkole skupia się na wiedzy teoretycznej i praktycznej
związanej z danym zawodem, przedmiotach ogólnych, np. naukach ekonomicznych i
społecznych oraz językach obcych. Od 1996 r. programy kształcenia dla szkół zawodowych
definiowane są w jednostkach efektów uczenia się (tzw. dziedziny kształcenia). Dziedziny
kształcenia formułuje się w sposób zorientowany na kompetencje. Na poziomie ramowych
programów kształcenia KMK, kompetencje są definiowane w dużej mierze w sposób ogólny,
tak aby wziąć pod uwagę nowe sytuacje/zjawiska w ujęciu regionalnym i sektorowym.
Kompetencje muszą zostać skonkretyzowane w tzw. konferencjach programu kształcenia w
poszczególnych szkołach.
W Komitecie Innowacji w Szkoleniu i Kształceniu Zawodowym (IKBB) przedstawiciele i
eksperci z rządu federalnego i landów, przedsiębiorstw, szkół oraz stowarzyszeń
branżowych uzgodnili „reorientację uregulowań dotyczących szkoleń w kierunku opisów
kompetencji” (BUNDESMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG 2007 r., str. 18).
Aktualnie opracowywana i testowana jest w dwóch zawodach (mechatronika nie znajduje
się wśród nich) „koncepcja zaprojektowania uregulowań dotyczących szkoleń w oparciu o
kompetencje”. Grupa robocza Federalnego Instytutu Kształcenia i Badania Zawodowego
omówi wymagania co do przyszłych uregulowań dotyczących szkoleń na podstawie
wyników niniejszego projektu. Inne inicjatywy mają na celu ujednolicenie uregulowań
dotyczących szkoleń: w projekcie „EDGE” (Development of models to allow credit to be
given for learning achievements between different training courses in the twin-track training
system on the basis of ECVET) zidentyfikowano jednostki uczenia się dla szkolenia w
mechatronice, określając odpowiednie kompetencje oraz czas trwania szkolenia. Jednak
toczące się w Niemczech dyskusje na temat ujednolicenia i modularyzacji uregulowań
dotyczących szkoleń wywołują nadal kontrowersje.

3. Procedury egzaminacyjne
System egzaminowania uregulowany jest konsekwentnie w Ustawie dotyczącej szkolenia
zawodowego („Berufsbildungsgesetz”, Bundesministerium für Bildung und Forschung 2012
r., str. 30). Wraz z rewizją uregulowań dotyczących szkoleń w stosunku do praktyki w
zawodzie „monter mechatronik” w 2011 roku, wprowadzono nową strukturę egzaminu.
Tzw. rozszerzony egzamin końcowy („Gestreckte Abschlussprüfung”) składa się z dwóch
części odbywających się w różnych terminach i zastępuje tradycyjną formę, która składała
się z egzaminu pośredniego i egzaminu końcowego. Podczas gdy poprzedni egzamin
pośredni służył wyłącznie do dokonania oceny postępów kursanta i nie odgrywał żadnej roli
w ocenie przyznawanej na egzaminie końcowym, nowa struktura przewiduje, że wyniki obu
części egzaminu liczą się do oceny końcowej. Każda z tych dwóch części egzaminu obejmuje
część praktyczną, rozmowy fachowe („Fachgespräch”) oraz zadania pisemne.
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Egzamin końcowy: Część 1.
Część 1. egzaminu końcowego odbywa się po 18 miesiącach od rozpoczęcia szkolenia i
stanowi wagowo 40 procent wyniku końcowego. Dany kursant otrzymuje zadanie robocze
w dziedzinie praca w podsystemie mechatroniki. Zadanie to obejmuje także sytuacyjne
rozmowy fachowe oraz zadania pisemne3. Czas na wykonanie przedmiotowego zadania
wynosi 8 godzin, włącznie z rozmowami fachowymi i zadaniami pisemnymi.
Egzamin końcowy: Część 2.
Część 2. egzaminu końcowego odbywa się na koniec szkolenia i stanowi wagowo 60 procent
wyniku końcowego. Obejmuje ona 4 obszary oceniania dotyczące przydzielonego zadania,
organizacji pracy, analizy funkcjonalnej oraz nauk ekonomicznych i społecznych.
Przydzielone zadanie obejmuje sekcję „montaż lub konserwacja i rozruch układu
mechatronicznego”. Wykazuje ono, czy dany kandydat potrafi analizować i planować
zadania robocze; uzyskiwać, oceniać alternatywne rozwiązania, biorąc pod uwagę
procedury

operacyjne

oraz

zakresy

odpowiedzialności

w

miejscu

pracy

itp.

W przedmiotowym obszarze przedsiębiorstwo ma możliwość wyboru między zadaniem
dotyczącym przedsiębiorstwa (opcja 1) i zadaniem roboczym (opcja 2). Opcja 1 wymaga, aby
kandydat

wykonał

zadanie

dotyczące

przedsiębiorstwa

w

czasie

20

godzin

i

udokumentował wyniki. Rozmowa fachowa bazuje na przedmiotowej dokumentacji i trwa
maksymalnie 30 minut. Opcja 2 obejmuje przygotowanie, wykonanie, dalsze przetwarzanie
oraz udokumentowanie zadania roboczego w czasie 14 godzin (6 godzin na wykonanie
zadania) i kończy się sytuacyjną rozmową fachową trwającą maksymalnie 20 minut.
Obszary 'organizacja pracy', 'analiza funkcjonalna' oraz 'nauki ekonomiczne i społeczne'
oceniane są na podstawie zadań pisemnych. Czas trwania testu w obszarach 'organizacja
pracy' i 'analiza funkcjonalna' wynosi 105 minut dla każdego z nich, natomiast w dziedzinie
'nauki ekonomiczne i społeczne' test trwa 60 minut. Części pisemnej może towarzyszyć w
niektórych obszarach oceniania egzamin ustny, jeśli ma to kluczowe znaczenie dla zdania
danego egzaminu. Dowodzi to, czy dany kandydat może wykazać, że potrafi zaplanować
określone zadanie robocze; wybrać odpowiednie komponenty mechaniczne i elektryczne,
oprogramowanie, narzędzia i urządzenia; zaplanować działania dotyczące konserwacji lub
uruchomienia, biorąc pod uwagę procesy operacyjne i czy potrafi wykazać się znajomością
ogólnego kontekstu społecznego i ekonomicznego.
Egzamin końcowy przeprowadza komisja egzaminacyjna z odpowiedniego organu (izby),
składająca się z co najmniej trzech członków (przedstawiciele pracodawców, pracowników
oraz szkół zawodowych niepełnego wymiaru czasu). Członkowie komisji muszą posiadać
wiedzę w dziedzinach objętych egzaminem i kwalifikować się do uczestnictwa w systemie

3

berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/berufId.do?_pgnt_act=goToAnyPage&_pgnt_pn=0&_pgnt_id=
resultShort&status=A08.
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egzaminowania (por. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2012 r., str. 31).
Fakt, iż metody i zadania podczas egzaminów są możliwie jak najbardziej zbliżone do
rzeczywistych procesów pracy i biznesowych wskazuje, że egzaminy są w dużym stopniu
zorientowane na kompetencje. Jednak do tej pory przeprowadzono bardzo niewiele badań
dotyczących wdrożenia tego podejścia. Istnieje obecnie kilka inicjatyw, aby dalej rozwijać
ocenianie oparte na kompetencjach i jego wdrażanie w procedurach egzaminowania (por.
Lorig et al. 2012).

4. Wnioski
W Niemczech podejście oparte na efektach uczenia się jest blisko związane z koncepcją
zawodowej zdolności do działania. Wdrażanie tego podejścia (odnośnie do reorganizacji
uregulowań dotyczących szkoleń, programów kształcenia oraz oceniania zorientowanego na
kompetencje) jest procesem, który trwa nadal. Istnieje kilka inicjatyw, aby dalej rozwijać to
podejście i jego wdrażanie w instrumentach regulacyjnych oraz procedurach oceniania,
łącznie z kwalifikacjami w dziedzinie mechatroniki. Jednym z wyników tych inicjatyw jest
niedawno opublikowana rekomendacja Zarządu Federalnego Instytutu Kształcenia i
Doskonalenia Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung, BIBB). Rekomendacja ta
stwierdza, że regulacje dotyczące szkoleń, poczynając od procesu aplikacyjnego w 2015 roku,
powinny być oparte na podejściu zorientowanym na kompetencjach i zgodnie z typowymi
procesami pracy w danym sektorze4.
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