Pressemeddelelse
Nye veje til vejledning
Vejledning er kommet i fokus i alle aspekter af karriere- og uddannelsesvalg, og pædagogiske forskere taler ligefrem om en vejledningsekspansion. Nu kommer en ny og opdateret udgave af
Vejledningsdidaktik, der gør det nemt at tilrettelægge vejledning i
et læringsperspektiv.
Da den første udgave af Vejledningsdidaktik udkom i 2011, var ordet et nyt begreb, og
det har siden udviklet sig meget. Den internationale vejledningstænkning indeholder
nu centrale og nye begreber som kompetencer og Career Management Skills udfra den
tanke, at vi alle har en karriere, som vi skal lære at tage vare på.
Vejledning er efterhånden indlejret over alt, og der er derfor i højere grad end
nogensinde før brug for en læringsorienteret og didaktisk tilgang til vejledning.
Vejledningsdidaktik tager studie- og uddannelsesvejledere i hånden og hjælper dem
med at perspektivere, reflektere over og evaluere deres vejledningspraksis. Bogen
undersøger vejledningsdidaktik som begreb og dets potentialer fra forskellige teoretiske
ståsteder, i forskellige kontekster og i forhold til forskellige metoder og målgrupper.
Bogen indledes og afsluttes med et videnskabsteoretisk blik på vejledningsdidaktik og
læring.
Vejledningsdidaktik henvender sig til vejledere og lærere i grundskolen og på
ungdomsuddannelser, til vejledere i Studievalg Danmark samt A-kasser, fagforeninger
og jobcentre, til professionelle i den kommunale ungeindsats og på FGU-institutioner.
Endelig henvender bogen sig til studerende på diplom- og masteruddannelser i
vejledning.
Forfatterne er Christian Tang Lystbæk, Peter Plant, Randi Boelskifte Skovhus, Trine
Hinchely Harck, Rita Buhl, Finn Thorbjørn Hansen og Grethe Fogh Nielsen. De er alle
tilknyttet universiteter og professionshøjskoler i Danmark og Norge som forskere og
undervisere.
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