At tro på sig selv og sin formåen
Socialkognitive metoder i vejledningen

Seminar om den socialkognitive karriereteori – SCCT
At tro på sig selv og sin formåen – socialkognitive metoder i vejledningen
På trods af mange års bestræbelser på at nedbringe frafaldet på ungdomsuddannelserne er dette fortsat
meget højt, og der synes stadig at være mange faktorer, der påvirker de unges valg og fravalg. Hvad skal
der til, for at de unge gennemfører den uddannelse, de har valgt?
Steven Brown er en af forskerne bag udviklingen af den socialkognitive karriereteori (SCCT). På seminariet
præsenterer han en række nye ideer til, hvordan vi kan forstå unges valg og valgprocesser, og lægger op til
debat om de udfordringer, der knytter sig hertil. Både vejledere og undervisere vil hér kunne hente ny
inspiration til arbejdet med de unge – ikke bare til at "holde dem fast", men til hvordan man kan støtte dem
i at træffe valg, som de selv ønsker at "holde ved"!
SCCT bygger på Albert Bandura’s teorier om sammenhængen mellem det vi tror om os selv og vores
formåen, hvad vi er i stand til at præstere i forskellige sammenhænge, og de valg vi træffer undervejs i livet.
Teorien kan være til stor inspiration for alle, der arbejder professionelt med både unge og voksnes
karriereudvikling, valg og valgprocesser.
Kom og prøv kræfter med nogle af de metoder, som foreslås i SCCT og få ideer til, hvordan du kan arbejde
med vejledtes tro på egen formåen (self- efficacy), resultatforventninger (outcome expectations) og
personlige mål (personal goals).
Bemærk at hovedparten af seminaret foregår på engelsk!

Læs mere om SCCT i bogen: Karrierevalg- Teorier om valg og valgprocesser
Af, Lisbeth Højdal og Lene Poulsen

Her præsenteres de væsentligste nyere teorier om valg og valgprocesser, som kan være til inspiration for alle, der
arbejder med vejledning. Udover en præsentation af SCCT indeholder bogen en introduktion til arbejde med fx
livsforløbets betydning og de afgrænsninger unge foretager i deres valg - og du kan møde ikoner som Donald
Super, John Holland, John Krumboltz, Linda Gottfredson og Mark Savickas – og blive fortrolig med dem.
Bogen kan købes på forlaget Studie og Erhverv.

Program 5. oktober 2009
09.30:

Velkomst – kaffe m. brød

V/ Lektor Lene Poulsen og Lisbeth Højdal, Professionshøjskolen UCC og VUE
10.00

Introduktion til dagens tema
Aktuelle udfordringer for vejlederne i Danmark

Valg og valgprocesser i et social-kognitivt perspektiv, SCCT
V/ Professor Steven Brown, Loyola University Chicago, USA
- Introduktion til SCCT, nøglebegreber og praktiske implikationer

11.30:

Kaffepause

11.45:

SCCT i praksis - gruppeøvelser
V/ Steven Brown og Lisbeth Højdal
SCCT- metoder i vejledningen. At arbejde med vejledtes::
-

Selvopfattelse og tro på egen formåen (self-efficacy)
Forventninger til (outcome expectations)
Personlige mål (personal goals)

12.30:

Frokost

13.00:

SCCT i praksis - gruppeøvelser, fortsat
SCCT- metoder i vejledningen.

14.00:

SCCT i en dansk kontekst
V/ Lisbeth Højdal
Plenumdebat – og spørgsmål fra salen

14.45:

Kaffepause

15.00:

Drop-outs or Push- outs?
- Aktuel dansk forskning, spørgsmål og resultater
V/ ph.d, Peter Plant, Forskningsenhed i Vejledning, DPU

15.30:

Afslutning

Seminar om den socialkognitive karriereteori- SST

Sted:

Ingeniørforeningens Mødecenter
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tilmeldingerne.

Klip og send…………………………………………………………………………………………………………......

Navn:___________________________________________________________________________
Cpr.nr.:_________________________________________________________________________
Adresse:________________________________________________________________________
Postnr. By:______________________________________________________________________
Tlf.:____________________________________________________________________________
E-mail:__________________________________________________________________________
EAN-nummer:____________________________________________________________________

