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W dniach 3‑6 października 2012 w Mannheim odbyła się kolejna doroczna kon‑
ferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych 
(International Association of Educational and Vocational Guidance). Impreza została 
zorganizowana we współpracy ze Szkołą Wyższą Federalnej Agencji Pracy w Man‑
nheim (Hochschule der Bundesagentur fur Arbeit – HdBA). Uczelnia ta  kształci 
doradców zawodu i  w  roku konferencji obchodziła jubileusz swojego 40‑lecia – 
co podkreślono poprzez zorganizowanie specjalnej sesji, prowadzonej przez prof. 
Bernda‑Joachima Ertelta, kierownika Centralnej Jednostki Dydaktyki Medialnej 
i Współpracy z Zagranicą Wyższej Szkoły Federalnej na Wydziale Organizacji Pra‑
cy w Mannheim, jednego ze współzałożycieli szkoły. Konferencja odbywała się pod 
patronatem Federalnego Ministerstwa Edukacji i  Badań Naukowych, Narodowe‑
go Forum Doradztwa Kariery w Edukacji oraz Federalnej Agencji Pracy. Organi‑
zatorzy określili motyw przewodni konferencji: Doradztwo zawodowe na  rzecz 
sprawiedliwości społecznej, dobrobytu i zrównoważonego zatrudnienia – wyzwania 
XXI wieku. Wokół tego wątku zaproponowano dyskusję, uwzględniającą osiem ob‑
szarów tematycznych:
1.  Doradztwo zawodowe w świecie globalnym;
2.  Doradztwo zawodowe na rzecz rozwoju umiejętności, rynku pracy i integracji 

społecznej; 
3.  Umiejętność zarządzania karierą zawodową – rozwój doradztwa dla wszystkich 

grup wiekowych z uwzględnieniem koncepcji różnorodności; 
4.  Teorie w  służbie dobrych praktyk: Nowe podejścia badawcze w  doradztwie 

zawodowym; 
5.  Wykorzystanie nowoczesnych technologii w doradztwie zawodowym zoriento‑

wanym na przyszłość i integrację społeczną; 
6.  Jakość w doradztwie zawodowym: kompetencje, kwalifikacje oraz przestrzega‑

nie zasad etycznych przez doradców zawodowych; 
7.  Jak zmierzyć niemierzalne: rezultaty interwencji doradczych – „Udowodnij, 

że jesteś skuteczny”; 
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8.  Polityka na rzecz budowania spójnych i transparentnych systemów doradztwa 
zawodowego – rozwój i wyzwania.

Konferencja zgromadziła 500 uczestników z 40 krajów całego świata. Program 
naukowy był bardzo zróżnicowany. Złożyły się na niego 4 sesje plenarne, 18 sym‑
pozjów i  ponad 40 sesji tematycznych i  plakatowych. Uczestnicy mieli również 
możliwość uczestniczenia w wizytach studyjnych w firmie AUDI oraz w Centrum 
Informacji Zawodowej lokalnej Agencji Zatrudnia. W swoim wykładzie Pesymizm 
intelektu, optymizm woli? Trudne relacje między poradnictwem zawodowym a ideą 
sprawiedliwości społecznej, otwierającym konferencję profesor Ronald G. Sultana 
(Uniwersytet na Malcie) dał z perspektywy filozoficznej i socjologicznej inspirujące 
wprowadzenie do  złożonych relacji, jakie zachodzą między poradnictwem zawo‑
dowym a  kwestiami sprawiedliwości społecznej. Kolejny wykład profesor Nancy 
Arthur (Uniwersytet w Calgary) również nawiązywał do tej problematyki i zawierał 
apel do praktyków doradztwa zawodowego, by dostosowując swoje zadania zawo‑
dowe do aktualnych potrzeb rynku pracy, brali jednocześnie pod uwagę możliwość 
działania na rzecz poszanowania praw człowieka. Profesor Walter Müller (Centrum 
Europejskich Badań Społecznych w  Mannheim) i  prof. Joachim Möller (Instytut 
Badan nad Zatrudnieniem, Norymberga) w wykładach: Gdzie się lokują wyzwania 
dla rynku pracy w XXI wieku oraz (Nie-)równości w edukacji – Źródła i wyzwania 
dla polityki poszerzyli kontekst poradnictwa zawodowego o  uwarunkowania po‑
lityczne i  ekonomiczne, otwierając w  ten sposób poradnictwo zawodowe na  do‑
świadczenia innych dyscyplin. Kwestie dotyczące globalnych zagrożeń pojawiały 
się również w dyskusjach panelowych i sympozjach: w kontekście sprawiedliwości 
społecznej zagadnienia jakości i profesjonalizmu usług doradczych były rozpatry‑
wane z szerszej, multidyscyplinarnej perspektywy, według której, strategia rozwoju 
doradztwa opracowywana przez decydentów w poszczególnych państwach, powin‑
na być podporządkowana nie tylko racjom ekonomicznym, ale również uwzględ‑
niać opinie praktyków doradztwa i opierać się na wynikach badań naukowych do‑
tyczących rozwoju kariery zawodowej. 

Odbywające się równolegle do  sympozjów sesje plakatowe reprezentowa‑
ły różnorodność tematów konferencji IAEVG. Zgodnie z  tradycją tych konferen‑
cji, wszystkie prezentowane prace uczestniczyły w  konkursie na  najlepszy plakat. 
Pierwszą nagrodą został uhonorowany plakat relacjonujący badania nad trafnością 
testu M. Achtnicha, zatytułowany Rzetelność w poradnictwie zawodowym: podłużne 
studium przypadku z  wykorzystaniem Berufsbilder-test-BBT, przygotowany przez 
Giselle Müller i Rogera Weltera z Brazylii.

Sesję plenarną kończącą konferencję poprowadził prof. Anthony G. Watts 
(Wielka Brytania). Miała ona charakter dyskusji panelowej, w której wzięli udział 
przedstawiciele z  Indii, RPA, Nowej Zelandii, Finlandii i  Włoch. Ich zdaniem 
konferencje IAEVG są  istotnym narzędziem rozwoju poradnictwa zawodowego 
na  świecie. Ważnym rezultatem tego spotkania było powołanie specjalnej sekcji 
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stowarzyszenia zrzeszającej badaczy i  praktyków poradnictwa zawodowego, kon‑
tynuujących działania na rzecz sprawiedliwości społecznej na gruncie poradnictwa 
zawodowego. 

Mimo bliskości geograficznej, tym razem w konferencji IAEVG w Mannheim 
uczestniczyło niewielu gości z Polski. W ramach sesji tematycznej Wspólne cele – 
różne podejścia: Doradztwo zawodowe na świecie prof. Alicja Kargulowa i dr Anna 
Bilon zaprezentowały referat pt. Doradztwo zawodowe w Polsce – założenia teorety-
czne i  rozwiązania praktyczne. Z  kolei dr Anna Paszkowska‑Rogacz w  sesji Kon-
struktywizm w  doradztwie zawodowym – teoria i  praktyka przedstawiła wyniki 
projektu badawczego Gotowość do kariery uczniów szkół średnich a  ich orientacja 
temporalna.

Warto podkreślić, że strona internetowa konferencji jest nadal aktywna i zawie‑
ra wiele materiałów do  pobrania, w  tym abstrakty i  teksty prezentacji. Można ją 
znaleźć pod adresem: http://www.iaevg‑conference‑2012‑mannheim.com.

Kolejne spotkanie IAEVG zostało zaplanowano w  2013 roku we Francji, 
w Montpellier. Tematyka tej konferencji nawiązywać będzie do poprzedniej i jej ty‑
tuł brzmi Doradztwo zawodowe: prawo człowieka czy prawo obywatela?

Anna Paszkowska-Rogacz


