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Ressourcefokuseret vejledning Marianne Tolstrup Hent PDF Forlaget skriver: Vil du gerne hjælpe de
personer, du vejleder til at kunne se flere muligheder, blive mere målrettede, få mere tro på egen kunnen og
større håb for fremtiden? Ja, selvfølgelig vil du det, for det er vel i grunden det, al vejledning drejer sig om.

Men det er ikke altid så let. 

I denne bog gives en række konkrete ideer til at arbejde ressourceorienteret, både i individuelle, gruppevise
og kollektive vejledningssammenhænge teoretisk funderet i positiv psykologi. 

Bogens målgruppe er en bred gruppe af vejledere: AKT-vejledere, UU-vejledere, vejledere i jobcenter regi -
og mange flere. Bogen kan bruges i undervisningssammenhænge, fx på diplomuddannelsen i uddannelses-,
erhvervs- og karrierevejledning samt i vejledningsmoduler i pædagogisk diplomuddannelser. Samtidig kan
lærere have glæde af bogen, både i relation til arbejdet med enkelte elever og med hele klassers trivsel.
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