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A konferencia címe:
“Vocational counselling for people aged 50+ in the face of
changes and challenges of the labour market”
honlapcím
(ha van)
A rendezvény rövid leírása:
A konferencia lehetőséget biztosított az idősödő emberek
életének
minden
dimenziójában
megvalósítható
pályatanácsadás megvitatására és megfontolására. Az
európai munkaerőpiac egy idősödő populáció megjelenését
jelzi úgy, hogy a fiatalok száma erőteljesen csökken. Ezért a
pályatanácsadásnak mielőbb fel kell készülnie erre a
változásra és az élethossziglani tanulás minél teljesebb
támogatására.
Az előadók kutatási eredményeik alapján rámutattak arra,
hogy az idősödő korosztályok szerepe egyértelműen
növekedni fog a foglalkoztatás terén. Ennek megfelelően
különböző pálya-tanácsadási javaslatokat fogalmaztak meg
elméleti, módszertani és gyakorlati szempontból egyaránt.
A rendezvény értékelése:
A rendezvény lényegében új irányt nyitott meg a
pályatanácsadás terén, hiszen idáig e téren főként a fiatalok,
részben a felnőtt korúak, pályaválasztására, illetve
pályaváltására (a munkanélküliek és a hátrányos helyzetű
csoportok támogatására) irányult a figyelem.
A konferencia keretében megfelelő informatív anyagot
közvetítettek az előadók prezentációi, továbbá a
szekcióülések tartalmas eszmecserék helyszínéül szolgáltak.
A lengyel pályaválasztási és pálya-tanácsadási kutatók és
gyakorlati szakemberek meggyőzően bemutatták a
külföldiek számára a szakterületen elért eredményeiket és a
kihívásaikat, a meghívottak ugyancsak hasonlóan
kapcsolódtak beszámolóikkal a tanácskozáshoz.
Fontos eredménynek tekinthető az is, hogy az értékes
konzultációk során kölcsönösen újabb szakmai kapcsolatok
kialakítására nyílt lehetőség.
A személyes részvétel
A plenáris szakmai megnyitót követően első előadóként
értékelése:
szerepeltem. A hallgatóság nagy figyelemmel követte a
magyar foglalkoztatásról, az idősödők számára nyújtott
támogatásainkról és ezzel összefüggésben a pálya-

tanácsadásunk újabb feladatairól szóló beszámolómat.
További lengyel pálya-tanácsadási műhelyekben (Krakkó,
Poznan, Lubmin) dolgozó kollégákkal sikerült felvennem a
kapcsolatot.
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