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“Leonardo Guiding" Avrupa‟nın 8 farklı ülkesinden 10 kurumun katıldığı bir pilot projedir. Proje sosyal
dıĢlanma riski taĢıyan gençler için, pedagojik personelin mesleki eğitim programlarıyla eğitilmesi ve
yetiĢtirilmesindeki ihtiyaçların giderilmesi üzerine odaklanmaktadır. Proje profesyonel rehberlik ve
danıĢmanlık yetenekleri için gerekli mesleki eğitimin özel ihtiyaçlarına yanıt vermektedir.
Avrupa‟da, rehberlik ve danıĢmalık sistemleri, ve bunlarla beraber danıĢmanların uyması gereken
kalite standartları da geliĢmiĢtir. Rehber ve danıĢman personelin, artmakta olan talepleri karĢılamak
için profesyonel yeteneklere ihtiyacı vardır. Kendi özel ulusal destek sistemi çerçevesindeki kiĢisel
iĢlevlerine rağmen, – öğretmen, eğitmen, sosyal hizmetli, özel öğretmen - mesleki eğitim personelinin
geleneksel rolleri değiĢmektedir.
Mesleki eğitim sektöründe pedagoji bir dizi rehberlik yeteneğini gerektirir – danıĢmanlık, güçlü ve zayıf
noktaları belirleme, bilgi yönetimi, v.s. Bu, özellikle okul ile iĢ arasında ve sosyal dıĢlanma riski taĢıyan
gençlerle olan çalıĢmalarda daha da doğruluk kazanmaktadır. Gençlerin ilk temasa geçtikleri kiĢi
öğretmen ya da eğitmendir. Mesleki eğitim personeline verilen temel ve sürekli eğitim, öğretmenlerin,
eğitmenlerin ve diğer destek personelinin, hizmet ettikleri gençlerin kiĢisel ihtiyaçlarına yanıt verecek
rehberlik yeteneklerine olan ihtiyaçlarını gerekli Ģekilde karĢılamamaktadır.

Proje Ekim 2005‟te baĢlamıĢtır ve Eylül 2007‟ye kadar devam edecektir.

“Guiding” projesinden beklenen
sonuçlar:
1. Projede temsil edilen ortak ülkelerdeki danıĢmanlık, rehberlik ve yönlendirme sistemlerinin
karĢılaĢtırmalı bir araĢtırması.
2. Farklı ortak ülkelerin rehberliğinde, rehberlik ve eğitim alanlarında iyi uygulanan örneklerin
derlenmesi.
3. Rehberlik eğitiminde ve okuldan iĢe olan yollarında gençlere rehberlikteki iyi uygulamalar için
gerekli yeteneklerin tanımlanması.
4. Bir ülkeden diğerine etkili transfere yardım etmek için bir değiĢkenler modeli

Bu proje Avrupa Komisyonu’nun desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın
(bildiri) sadece yazarın fikirlerini belirtmektedir ve burada mevcut olan
bilgilerin kullanımından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Ortak KuruluĢlar:
■

Bildungsmarkt vulkan gGmbH – Berlin / D
Kar amacı gütmeyen eğitim kuruluĢu

■

Fachhochschule Potsdam (FHP), Fachbereich Sozialwesen – Potsdam / D
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Bölümü

■

Gesellschaft für berufsbildende Maßnahmen (GFBM) e.V. – Berlin / D
Kar amacı gütmeyen eğitim kuruluşu

■
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Sosiaalialan
koulutusohjelma
Jyväskylä Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Fakültesi
■

École Supérieure de Travail Social (ETSUP) – Paris / F
Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu

■

Ass For Seo srl. – Roma / I
Kar amacı gütmeyen eğitim kuruluşu
Hogeschool van Amsterdam (HvA), Instituut Hoger Juridisch Onderwijs / NL
Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Europejskie Centrum Edukacyjne w Opolu sp. z.o o. (ECEO) – Opole / PL
Avrupa Eğitim Merkezi; Kar amacı gütmeyen eğitim kuruluşu
Farkom Ltd. – Ġstanbul / TR
Eğitim kuruluĢu
University of London, Institute of Education (IoE) – London / GB

■
■
■
■

1

GiriĢ .........................................................................................................1

2

ĠĢin ve gençlerin beklentilerinin değiĢen doğası ..................................... 2

3

Rehberlik, danıĢmanlık, oryantasyon ......................................................3

4

Gençler ...................................................................................................5

5

Gençler ve sosyal dıĢlanma ………………………………………………...7

6

Gençlerin iĢ piyasasına giriĢi ……………………………………………….10

7

Rehberlik sistemleri ve kuruluĢlar ………………………………………….12

8

Rehberlik uzmanları ...............................................................................15

9
Rehberlik yetenekleri
..............................................................................18
10

Tablolar: ortakların yetenek değerlendirme ve bilgi gereklilikleri ...........21

11

Okuldan iĢe rehberlik: proje sonucu .......................................................27

12

Okuldan iĢe rehberlik: ortak kuruluĢlar ...................................................28

1

Giriş

Bu rapor gençlerin iĢ piyasasına girmesiyle ve eğitimden iĢe izledikleri yol boyunca onlara
rehberlik etmek için düzenlenmiĢ kuruluĢlar ve hizmetlerle ilgilidir. ĠĢ piyasasına entegrasyon
prosesini desteklemek „bireylerin niteliklerini iĢ için aranan niteliklerle eĢleĢtirme ve bireylerin
eğilimlerine ve durumlarına en uygun kariyeri seçebildikleri bir proses süresince meydana
gelen problemleri çözmeye yardım etme ve bir meslekte kariyer için gerekli eğitimleri almak
ve sonrasında bunu uygulamayı içerir (TR).1 Bu proses için profesyonel tavsiye ve desteğin
çeĢitli Ģekilleri vardır ve gençlerin geçiĢ döneminde çeĢitli seviyelerde yer almaktadır; bu
tavsiyeler ve destekler çeĢitli alanlarda uzman kiĢler tarafından bir çok Ģekilde ve Sivil
Toplum KuruluĢları‟nda verilmektedir.
Proje ortaklarının bilgi deneyimlerinin bir araya getirilmesi ile oluĢturulan bu yayının hedefi,
„hedeflediğimiz eğitim personeli için her türlü rehberlik eğitim teklifi için gerekli temel Ģartları
bir araya getirerek Ģekillendirmektir... Bu Ģartlar... uygulamalarımızı geliĢtirmek için,
konularımız arasında transfer edilebilir olabilecek faydalı en iyi uygulama örneklerini
seçmede bize kriter oluĢturur‟ (ĠĢten okula rehberlik, ĠĢ planı, ĠĢ paketi 1).
Rapor kısaca günümüz Avrupa‟sında iĢ piyasasının nasıl değiĢtiğini ve günümüz iĢvereni ile
gençlerin iĢ beklentileri arasındaki gerginlikleri özetleyerek baĢlıyor.
Daha sonra rehberlikle ilgili terminolojiye odaklanarak devam ediyor ve bu projenin amacı
hakkında ortak bir tanım oluĢturma giriĢiminde bulunuyor. Bundan sonra Avrupa‟da
kıyaslanan genç grubu ile dıĢlanma özelliklerini incelemeye devam ederek proje ortakları
tarafından algılanan Ģekilde hedef grubu tanımlıyor ve sonra da bu gençlerin iĢ piyasasına
giriĢlerindeki zorluklar üzerinde duruyor.
Daha sonraki bölümlerde ise, ortak ülkelerin rehberlik uzmanlarında olması gereken
niteliklerin yanı sıra rehberlik sistemleri ve kuruluĢları özetleniyor. Ortaklardan alınan bilgiye
göre, rehberlik kuruluĢlarının ve rehberlik uzmanlarının çeĢitleri meydana getiriliyor. Rapor
eğitim müfredatının geliĢimi için gerekli Ģemasal rehberlik çerçevesi ile sona eriyor.
Her bölümde, ortaklar tarafından tartıĢılması gereken ve her türlü rehberlik eğitimi teklifi için
gerekli temel Ģartları değerlendirirken ve bu projedeki ikinci iĢ paketinin amaçları için en iyi
uygulama örneklerinin seçimine karar verirken hesaba katılması gereken odaklanılacak olan
konularla ilgili anahtar sorular ortaya çıkarılıyor.
Bu yayın hem basılı hem de elektronik ortamda mevcuttur. Elektronik versiyonu <
www.leonardoguiding.net > adresinden alınabilir ve basılı versiyonu ise Klaus Novy Institut,
Köln tarafından KNI PAPER 01/2007, ISSN 1619-1633 koduyla basılmıĢtır.
Ortakların raporlarından alıntılar (DE, EN, FI, FR, NL, PL, TR)
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Araştırma metodolojisi

Rapor niteliksel sosyal bir araĢtırmanın tekrarlanan prosesine uyularak tamamlanmıĢtır.
Projenin Berlin‟deki ilk workshopundan önce, ortaklara bu rapor için taslak Ģeklinde bir bilgi
doldurma anketi gönderildi. Ortaklar workshopta yazılı ve sözlü raporlar sundular, ve bu iĢ
paketindeki analizler için referans noktaları grup tarafından onaylandı. Rapor bundan sonra,
tüm ortaklar tarafından doldurulmuĢ olan niteliksel anket ıĢığında meydana getirildi. Ortaklar
anket sorularına cevap olarak kendi deneyimleri üzerine yazdılar; çoğunluğunda cevaplarını
uzman görüĢmeleri veya grup tartıĢmaları ile de onayladılar. Taslak sentez raporu
Tekirdağ‟daki ikinci workshop‟ta sunuldu. Bu workshop‟ta rapor sonuçlarını onaylamak ve
desteklemek için interaktif yöntemler kullanıldı. Özellikle, nitelik Ģartlarında aranan özel
elemanlar, sonuçların elektronik bir inceleme ile değerlendirildiği metaplan yönteminin
kullanılmasıyla karĢılıklı olarak tamamlandı.
Bu rapordaki beyanatlarının net geçerlilik sürelerinin olduğunun da altı çizilmelidir. Bu iĢ
paketindeki incelemenin öncelikli amacı ortaklarımız için “rehberliğin” sınırlarının tarifinin
yapılması ve gelecek iĢ paketlerinde ele alınması gereken sahalar üzerinde ortak bir fikir
birliğinin sağlanmasıdır. Ġnceleme ne Avrupa‟da kuralcı bir rehberlik sosyal biliminin
temsilcisi; ne de projemize dahil olan diğer ülkelerde rehberliğin temsilcisi olmayı iddia
etmiyor. Ortaklar kendi özel konularında nitelikli rehberlik değerlendirmelerini sundular ve
tabi ki yargılarında çalıĢtıkları bölgelerin ve kentlerin ve faaliyetlerinin etkileri bulunmakta.
Raporun kısa ve öz olması önemli olduğundan, her beyanatı ayrıntılarıyla belirtmedik;
sadece genel bir fikir verme konusunda daha dikkatli olmamız gereken yerlerde “Almanya”
veya “Fransa” yazdık. Bununla beraber, yöntemimizin sadece ortaklığımız dahilinde kullanılır
değil; aynı zamanda Avrupa‟da da rehberlik sistemleri ve rehberlik uygulaması konularında
bilgi yaymak için de faydalı olacağına dair inancımız tam.
Bu rapor, incelemede duyurulduğu Ģekilde proje ortaklarının bilgi deneyimlerinin bir sentezini
oluĢturmaya çalıĢtı. AraĢtırma sonuçlarından yola çıkarak rapor, her türlü rehberlik eğitimi
teklifi için gerekli temel Ģartların geliĢtirilmesinde ve bunlardan yola çıkarak da bir sonraki
proje çalıĢması için en iyi uygulama örneklerinin seçilmesi için hedefin tanımlanmasında
etkili olacak anahtar soruları belirledi. Bu araĢtırmanın inceleme aĢamasında ve interaktif
analizler aĢamasında sağladıkları detaylı bilgiler için tüm proje ortaklarına en içten
teĢekkürlerimizi sunuyoruz.

3

İşin ve gençlerin beklentilerinin değişen doğası

Avrupa toplumunda, istihdamın ne olduğuna dair iki ayrı görüĢ hüküm sürmekte. Bu görüĢler
sivil hakları ve sosyal güvenlik, ve serbest teĢebbüs ve esneklik ideolojileri arasındaki
gerginlikleri gösteriyorlar; bu Fransa‟da çalıĢanların korunmasını sürdürmeye ve esnekliğe
direnmeye çalıĢan gençlerin protestolarına da yansımakta.
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Sivil hakları ve çalıĢan güvenliği
Bir yanda, insanların, çalıĢma „hakkına‟ sahip olduklarına dair „geleneksel‟ bir fikir var; bu sadece
iĢin mali değil; ama aynı zamanda bir ödül gibi görüldüğü bir durumdur:
„ĠĢ topluma ve vatandaĢlara hizmet eder ve sağlıklı olmalarını garanti eder. Tüm gençler çalıĢma
haklarına sahiptir‟ (FI).
'ĠĢ bağımsız bir hayat sağlayan ve insanların ihtiyaçlarını karĢılayan bir insan faaliyetidir. Uygun
çalıĢma, çalıĢma güvenliği, emeklilik maaĢı seviyesi, kültürel geliĢim olanakları, motivasyon
yaratan sistemler – maddi ve manevi‟ (PL).
'ÇalıĢmanın sadece maddi bir araç olmaması; ama aynı zamanda manalı (kiĢisel geliĢim için bir
fırsat) bir hareket olması beklentisi vardır‟ (DE).
„Bir maaĢ, ilginç / çekici bir iĢ, iyi bir sosyal çevre, sorumluluklar, hoĢ çalıĢma arkadaĢları‟ (NL).
Fransız raporu normatif bir tanım olan UÇÖ tanımını referans almakta: çalıĢanın yeterli maaĢ
seviyesi, part time ya da full time, güvenlik ve sağlık korumasının sağlanması Ģarttır. Günümüz
Avrupa‟sının istihdam Ģartları göz önünde bulundurulduğunda bu tarz beklentilerin ne kadar
gerçekçi olduğu tartıĢılır.
Serbest teĢebbüs ve iĢveren esnekliği
Diğer yanda ise, çalıĢmanın „yeni‟ bir örneği bulunmakta: sıkı rekabetli ve güvensiz: Bir
raporda belirtilene göre „ġüphesiz, gençlerin çalıĢma piyasasına girdiklerinde karĢılaĢtıkları
çalıĢma düĢük maaĢlar, belirsizlik ve sabit zamanlı sözleĢmelerden ibaret. Ġtalya‟da,
gençlerin çalıĢma piyasasına giriĢleri aĢamasında onlara yardım edecek koruma
önlemlerinde büyük eksiklik var (IT). Ġngiltere‟de, Ulusal Asgari Ücret mevzuatı 18 yaĢın
altındaki kiĢilere veya 18 yaĢından büyük 26 yaĢından küçük çıraklara, çıraklıklarının iĢk 12
ayında uygulanmamakta (EN).
Ancak, bu genel eğilimler sadece olumsuz olarak ortaya konmamalıdır. Gençler için çalıĢma
güvenliğinin serbestliği, gençlerin iĢsizlik sorunu ile mücadele için de gerekli bir araç olarak
da görülebilir; ama diğer yandan da düĢük eğitimli gençlerin iĢ piyasasına girmelerinde de
cesaret kırıcı olabilir (EN). Görünen çalıĢma paradigmasındaki çalıĢma uygulamaları
esnekliğinin de rekabetçi ve motive edici yanları vardır; ve çalıĢanlar arasında da daha
yüksek ve gerçek motivasyon için fırsatlar yaratmaktadır:
„ÇalıĢma hayatı, genç iĢçilerden yüksek kalitede teknik bilgi ve bunun yanı sıra ve artan
oranda sosyal kabiliyetler ve ekip çalıĢması özelliklerine sahip olmalarını beklemektedir. Genç
iĢçilerin kendi becerilerini bir kısa dönemli sözleĢmeler toplumuna ispat etmek zorundadırlar;
ve verimli ve yenilikçi olmaları konusunda onlar için hazırlanmıĢ olan beklentilere uymaları
Ģarttır. ÇalıĢmanın net sınırları yoktur; görevler geniĢleyebilir, önceden belirlenmiĢ değillerdir‟
(FI).
Türk raporları olumsuz sonuçları açıkça ortaya koyuyor: „Bir iĢ arayan bir çok genç var ve
iĢverenler de onları düĢük ücretler ve sağlık sigortası yapmadan çalıĢtırmak koĢuluyla bunu
fırsat biliyor. ĠĢverenler çalıĢanların iĢe ihtiyacı olduğunu ve bu kötü Ģartlar altında çalıĢmak
istemezlerse baĢka birilerinin geleceğini biliyorlar‟ (TR).
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Rehberlik, danışmanlık, oryantasyon

Öncelikle, bu alanda kullanılan bir çok terim var; bizim bunların arasından, iĢimize en uygun
olanlarına odaklanmamız gerekiyor. Ġkinci olarak ta, bu terimlerin kullanımı konusunda kendi
aramızda yeteri kadar açık olduğumuza emin olmamız gerek.
En geniĢ anlamıyla, tavsiye ve destek faaliyetleri, uygulama geliĢiminde ve kendi mesleki
kariyerlerini planlamada gençlere yardımcı olmaktadır. Rehberlik, gençleri eğitimleri, meslekleri ve
gelecekteki mesleki kariyerleri ile ilgili kararlar almaya hazırlamayı hedefleyen okulların, velilerin
ve kurumların eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır (TR).
Rehberlik ve danıĢma terimleri göreceli olarak daha sabit; oryantasyon kavramı ise daha az tanıdık
(kelimenin rehberliğe ve danıĢmaya denk anahtar bir kavram olduğu Fransızca hariç). Ġtalyan ortaklar
bunu, ortaklığımız içerisinde hepimiz tarafından fikir birliği ile kabul edilebilecek ve ilerideki tartıĢma
için temel olarak kullanılabilecek bir Ģekilde belirttiler.

Rehberlik
Rehberlik
Rehberlik kiĢisel öğrenme sürecini, kabiliyetleri geliĢtirmeyi ve yapılan seçimlerde bilinçliliği destekler.
Gerekli olduğu yerlerde uzun zaman periyotları ile kiĢilere sunulur ve hem duygusal hem de
kavramsal konuları kapsar. Buna benzer terimler Ģunlardır: koçluk, iĢ oryantasyonu, özel eğitim, yol
gösterici, çalıĢma rehberliği, hizmet rehberliği, kariyer danıĢmanlığı ve danıĢmanlık; ama bunlar
sabitlenmemiĢtir. „Rehberlik... terimi... sorunlu zamanlarda öğrencilere önderlik etme, onları
yönlendirme, koçluk ve tavsiyede bulunma yan anlamlarını da taĢır‟ (TR).
„Koçluk‟ terimi „rehberlik‟ teriminin bir eĢ anlamlısı olsa da tüm ulusal mesleki tartıĢmalarda karar
birliği ile kabul edilmiĢ değildir; bununla beraber Hollanda raporu koçluk terimi ile neyin kastedildiğine
dair geniĢ bir açıklama yapmakta; bu açıklama koçluğun „rehbelik‟ teriminin bu raporda kullanıldığı
Ģekil ile aynı olduğuna dikkat çekmekte: „Koçluk, genç iĢsizlere bir iĢ bulmaları ve çalıĢmaları için
ihtiyaçları olan özellikleri öğretmek için kullanılmakta. ĠĢsiz gençlere dört konuda koçluk yapılabilir;
bizim belirttiğimiz Ģekli ile:
- uygulamadaki sosyal güvenlik kurumları aracılığıyla iĢ arabuluculuğu
- okul ve kariyer seçimi
- sosyal özellikler
- kiĢisel ve sosyal-hukuki problemler.' (NL)
DanıĢmanlık
DanıĢmanlık, var olan problemleri ve iliĢkilerdeki zorlukları çözümlemede bir tavsiye verme
Ģeklidir. (Finlandiya‟da, danıĢmanlık terimi daha yüzeysel ve genel bir desteği betimlemektedir) Bu,
kiĢisel geliĢim için psikoterapik müdahaleye doğru eğilim göstermektedir.
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Oryantasyon
Oryantasyon kiĢiyi daha az hedef almaktadır, kariyer problemlerini çözme fırsatlarını
arttırmak için iĢ piyasası hakkında bilgi verir. Daha çok okullardaki sınıflar gibi gruplara
verilen kısa dönemli, hatta bir seferlik bir etkileĢim, ya da bir hizmettir. Bu iĢ hayatıyla bir
tanıĢma ve aĢinalık kazanma sürecidir, örneğin iĢ yerleĢtirmeleri aracılığıyla. Önemli olan
bilgi iletimi ve onun kavramsal etkisi üzerindedir.
Rehberlik unsurları:
Katılan ülkelerdeki
profiller
Eğitim seçenekleri
IĢ piyasası seçenekleri

de

♦♦

en

fi

♦

fr

♦♦ ♦

♦

♦♦

♦

it

♦
♦♦

psikolojik
problemler

♦

sosyo-ekonomik problemler

♦

zaman içerisinde kiĢisel
refakat
Hızlı yanıtlar (yardım masası)
Gruplara toplu hizmet

♦♦ ♦

♦

♦

♦
♦

pl

tr

♦

♦

♦

♦♦

♦♦

♦

♦♦

♦♦

♦♦

♦♦
♦♦

♦

nl

♦
♦♦

♦
♦♦
♦

♦

♦

kaynak:ortakların
değerlendirmeleri

Anahtar sorular
Bizim projemiz, yukarıda belirtildiği gibi iĢ piyasası entegrasyonuna dikkat çekerek ve hem
danıĢmanlık hem de oryantasyon etkenlerini içerecek Ģekilde REHBERLĠK‟i hedefliyor mu?
Rehberlik ne çapta bir özel iĢ piyasası tavsiye hizmetidir, ve psikoterapiye meyilli olarak
alıcının özel psikolojik ve sosyal Ģartlarını ne derecede hesaba katıyor ve psiko-sosyal
danıĢmanlık sağlıyor?
Rehberlik kiĢinin tek baĢına ayakta durabileceği ana kadar gerekli süre boyunca kiĢiye özel
koçluk ve refakat sağlayarak, kiĢilerin özel ihtiyaçlarına ne kadar yöneliyor. Rehberlik ne
ölçüde özel sorulara acil yanıtlar sunan bir bilgi masası; veya ne ölçüde bir seminer ve iĢ
deneyimi sağlama hizmeti –kiĢisel danıĢmanlık olmadan oryantasyon hizmeti olabilir mi?
Farklı bir anlamla, ayrı bir „koçluk‟ terimi belirlemeye mi ihtiyacımız var?
5

Gençler

Projemizin amaçları için rehberliğin odaklandığı gençlerin kiĢisel geliĢiminde anlayıĢlı bir
aĢamaya gelmek önemli. Ama bu konuda Avrupa‟da kritik yaĢların ülkeye göre değiĢmesi
nedeniyle kesin ve net bir fikir birliği yok.
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Gençler genel olarak 12 ile 25 yaĢ arası olarak belirtiliyor (hatta bazılarına göre 10 ile 30 arası
– çok geniĢ bir yelpaze). Gençler Fransa‟da, Almanya‟da ve Polonya‟da „daha yaĢlı‟ (15 yaĢtan
itibaren) ve özellikle Ġngiltere‟de „daha genç‟; ve Finlandiya‟da ise (12 yaĢtan itibaren). Ġngiltere
ve Ġtalya‟da kabul edilen gençlik dönemi oldukça kısa – bu ülkelerde kiĢiler 18 ile 20 yaĢlarına
kadar genç olarak algılanıyorlar; diğer ülkelerde ise kiĢiler 25 yaĢ civarına kadar genç kabul
ediliyorlar; hatta Fransa‟da ve Polonya‟da bu yaĢ 30‟a kadar ulaĢıyor. Tabi ki bunlar sadece
karĢılık verenlerimizin kiĢisel yargılarını ve davranıĢlarını ve mesleki odak noktalarını yansıtan
yaklaĢık ölçüler.
Tablo : Bir kiĢi ne zaman genç olur ve ne zaman gençlik çağından çıkar, hangi yaĢ kritiktir?
minimum yaĢ

DE
EN
FI
FR
IT
NL
PL
TR

15
12
12
16
13
13
15
14

Kritik yaĢ

maksimum yaĢ

20

25
20
25
30
18
23
30
25

16-19
15-16, 16-19
22-26

16
14 +

Kritik yaĢlar, muhataplarımızdan aldığımız bilgilere göre, ilgili ülkelerdeki genel Ģartlara göre
çok net değiĢimler göstermekte. Türkiye‟nin „14‟ten itibaren‟ kritik yaĢ kavramı diğer ülkelere
göre okulu erken bitirmeye iĢaret etmekte. Ġngiltere, Finlandiya ve Ġtalya‟da ise kritik yaĢ yine
okulu bitirme ile doğrudan bağlantılı (15‟ten 19‟a kadar); Fransa ve Almanya‟da ise kritik
yaĢta bir „zaman gecikmesi‟ gözlemleniyor (okulu bitirmeden birkaç yıl sonra, 20‟den 26‟ya
kadar), bu da bu gecikmiĢ, zamansız etkinin eğitimden iĢ sahasına baĢarısız geçiĢine iĢaret
etmekte. Fransız raporunun dikkat çektiği nokta ise, 25 ile 30 yaĢları arası kritik kabul
edilebilir; çünkü bu gençler yaklaĢık on yıldır iĢsiz durumda bulunuyor olabilir. Alman raporu
da buna benzer bir noktaya iĢaret ediyor; gençliğin bitim noktası olarak 25 yaĢın, gençlik
koruma yasalarının yaĢ sınırı ve 25 yaĢ üstü gençler tarafından belirlenmiĢ olduğunu ve
onların artık bu koruma kapsamına girmediğini ve bunun da özellikle tehlikeli olabileceğini
tartıĢmaya açıyor.
Tablo : kritik evreler
okuldan ayrılma minimum yaĢı öncesi
okuldan ayrılma minimum yaĢında
uygulamalı eğitim sırasında
okul sonrası sürekli rasgele, özellikle bir
yetenek gerektirmeyen iĢlerde çalıĢma
daha yüksek isteğe bağlı okuldan ayrılma
yaĢı

kritik olmayan dönem
kritik geçiĢ dönemi
kiĢisel kritik dönem
belirsiz uzunlukta kritik dönem
iyi niteliklere sahip olanlar için kritik dönem

uygulamalı eğitim sonunda

normal iĢe geçiĢte kritik dönem

uygulamalı eğitim sonrası sürekli aralıklara
iĢte çalıĢma geçmiĢi

belirsiz süre için kritik dönem
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Ama bir çok yetkili tek bir kritik yaĢın olmadığına; buna karĢılık daha çok okul ile uygulamalı
eğitim, ve uygulamalı eğitim ile iĢ arasındaki geçiĢte kritik evreler olduğuna dikkat çekiyorlar;
bu kritik evrelerin her biri yasal minimum ve alıĢılmıĢ maksimum okuldan ayrılma yaĢına ve
değiĢkenlik gösteren uygulamalı eğitim dönemine göre değiĢiklik göstermekte. AĢağıdaki
spektrumdan bağımsız olarak odak noktası ülkeden ülkeye değiĢiklik göstermekte:

Anahtar sorular
Her ortak workshop‟ta kendi odaklandığı noktaya denk düĢen gençlerin profillerine
odaklanmak yapılacaklar arasında. Bu spektrumda ortaklar nerede bulunuyorlar? Hangi
alana yoğunlaĢmayı arzu ediyorlar?
Katılımcı ülkeler içerisinde kritik evreler
minimum okuldan ayrılma yaĢından önce
minimum okuldan ayrılma yaĢında
uygulamalı eğitim sırasında
okul sonrası sürekli rasgele, özellikle bir
yetenek gerektirmeyen iĢlerde çalıĢma
daha yüksek isteğe bağlı okuldan ayrılma yaĢı
uygulamalı eğitim sonunda
Uygulamalı eğitim sonrası sürekli aralıklarla
iĢte çalıĢma geçmiĢi
kaynak: ortakların değerlendirmeleri

6

de

en

♦

♦
♦
♦
♦

♦

♦
♦

♦

♦

fi

fr
♦♦
♦

♦

♦♦

it

nl

pl

♦♦ ♦♦ ♦♦
♦♦♦♦♦♦♦
♦♦ ♦♦

♦

tr
♦

*
♦
♦

♦

♦♦

♦♦

*
♦

♦

♦

♦

Gençler ve sosyal dışlanma

Polonya‟ya ait rapor Ģöyle belirtmekte: „Mağdur gençler; genellikle eğitim eksikliği, sosyal
geçmiĢ, ikamet ya da fakirlik nedeniyle toplumdan dıĢlanmıĢ kiĢilerdir‟ (PL). Bu bize
mağduriyet olarak yetersizliği de hatırlatıyor. Türk raporu ise az ve öz olarak Ģu Ģekilde
belirtiyor: sosyal sınıf, bölge ve cinsiyet mağdur gençlerin en belirgin özellikleridir‟ (TR).
Sonuç olarak, bu kuĢaktan kuĢağa miras bırakılan bir iĢ hayatından dıĢlanma; örneğin,
ebeveynlerin iĢsizliği modeli. Mağdur durumda olanlar genellikle düĢük eğitim düzeyine
sahip ve düĢük gelirli ailelere ait gençler (DE). Fakirlik, parçalanmıĢ aile, eğitimde veya iĢte
baĢarısız ebeveyn geçmiĢi, uyuĢturucu ya da akıl sağlığı problemleri gibi aile problemleri
genel olarak o ailedeki gençlere de yansımakta (FI).
Ortakların ifadeleri bir çok açıdan birbirlerine benzemekte; dıĢlanma ve hem maddi yani
düĢük gelir hem de kültürel yani sınırlı eğitim ve sosyal sermaye olarak manevi fakirlik
arasındaki iliĢkinin altını çiziyor. Bu çerçevede aĢağıdaki anahtar konular tanımlanabilir.
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Yöre
DüĢük profilli kent ya da kırsal toplumlarda yaĢayan ve istikrarsız bölgesel ekonomi
kalkınmasında etkilenenler mağdur kiĢilerdir. Ortakları tarafından belirtildiğine göre Polonya,
Türkiye veya Doğu Almanya‟daki kırsal kesimler, gençlere yönelik sınırlı sayıda fırsatlar
sunan bölgelerdir. Doğu Almanya‟nın bazı bölgelerinde, neredeyse tüm gençlik mağdur
durumdadır; çünkü istihdam alanındaki eksiklik nedeniyle, gençlerin tek gerçekçi seçeneği
baĢka bir bölgeye göç etmektir (DE).
Ama bu sadece bölgenin seviyesinde veya mağduriyetin ortaya çıktığı kentsel ve kırsal
kesimler arasındaki fark değildir. Zengin kent ya da bölgelerde yaĢayanların aksine düĢük
profilli mahallelerde yaĢayanlar, zengin yerlere yakınlıkları ile doğru orantıda ve görünür
Ģekilde mağduriyet yaĢamaktadırlar; Berlin‟de ya da Paris‟te olduğu gibi: „günümüzde
gençlerin gerçekten yaĢıyor olduğu yerler! Gençlerin iĢ piyasasına giriĢlerinde, evlerinin
bulunduğu yörenin – örneğin kötü isimle tanınmıĢ fakir ve dıĢlanmıĢ banliyö mahalleleri –
büyük bir ayrımcılık faktörü olması söz konusudur… Biz de bu nedenle daha önceden
yapmıĢ olduğumuz araĢtırmamızda, bazı Belediye BaĢkanları‟nın, daha iyi iĢ olanakları elde
edebilmeleri için, azınlık gençlerine 'Place de la Mairie'de bir posta adresi vermeye karar
verdiklerini incelemiĢtik‟ (FR).

Cinsiyet
Cinsiyet özellikle Fransız ve Türk raporlarında bir konu olarak ele alındı. Son incelemeler
kadınlarda yüksek okuma yazma bilmeme oranına dikkat çekiyor. Fransız raporu „ĠĢ
piyasasına ilk giriĢte genç kadınların erkekle oranla çok ciddi ölçüde daha mağdur durumda
olduklarını‟ belirtiyor (FR), ama buna rağmen rapor Ģunu da ekleyerek devam ediyor: „Ama
daha iyi nitelikli istatistiki verilere baktığımızda, özellikle eğitim seviyesine oranla bulunan ilk
iĢin seviyesine bakıldığında, bu temel eğilimde çok farklar bulabiliriz‟ (FR). Türkiye örneğinde
ise bir istisna var; cinsiyet, doğrudan ayrımcılık konusu olarak görünmüyor, çünkü artık
kadınların iĢ piyasasına katılımı ile erkeklerinki arasında çok büyük fark bulunmuyor. BirleĢik
Krallık ve Hollanda‟da ise, örnek olarak erkekler arasında iĢsizlik oranı, kadınlara göre çok
önemli ölçüde daha yüksek (NL). Ama, aynı zamanda kadınlar tarafından yapılan iĢlerin
kalitesi ve ücretinde açık bir ayrımcılık göze çarpmakta ve bu kadınlar için tüm Avrupa‟da
ücret seviyesi ve üst düzey ve uzman pozisyonları bakımından da açık Ģekilde görülüyor.
Gerçekten, Ġngiltere örneğinde, Hint asıllı kız öğrenciler, diğer etnik gruplara oranla en
yüksek eğitim baĢarısını gösterdiler (EN), ve Finlandiya‟da da genç kadınların eğitim
seviyesi yüksek (FI). Mağduriyette cinsiyet, evli olmayan ebeveynler (EN FR NL raporlarında
belirtildiği Ģekilde) veya özellikle cinsiyet ayrımcılığı var olan kültürlere ait azınlıktan genç
kızlar (FI, DE) gibi diğer etkenlerle de birleĢtiğinde tabi ki bir anahtar etkendir.
Azınlık statüsü
Ortak ülkelerin bir çoğunda, etnik azınlıklardan birçok genç özellikle mağdur olarak göze
çarpmaktadır. Sadece iki ortak (PL, TR) mağduriyet bakımından göçmenliğe dikkat
çekmiyorlar (diğer ortaklar gibi iç göç açısından aynı deneyimlere sahip değiller). Hollanda
raporu özel göçmen topluluklarından (Antiler, Surinam, Fas, Türkiye) olan gençlerin iĢ
piyasasında, kalifiye olmaya baĢlayamadan ve diğer kiĢilerden daha fazla süre iĢsiz
kalarak düĢük fırsatlara sahip olduğunu ortaya koyuyor. Gençlerin iĢsizlik problemi ve
baĢlangıç niteliklerinin eksikliği bu Ģekilde göçmenlik ve entegrasyon alanına giriyor.
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Fransız raporu, göçmen kökenli gençler tarafından karĢılaĢılan dezavantajlar bakımından bir çok
açıdan fikirler veriyor: ‟Etnik köken … tabi ki çok önemli bir etken. Ama tabi ki bunun belirtilmesiyle
Fransa‟nın milliyetçilik konusundaki tüm problemleri yansıtılmıyor; bu sadece etnik köken kültüründen
bahsediyor: Eğer derinin rengi fark edilir önemli ama can sıkıcı bir etkense …; Fransız uyruklu
ol(ma)mak da bir baĢka etken (devlet memuru olmak için ilk ve tek Ģart…); gençlerin Fransa iĢ
piyasasına ve/veya iĢsizlik için ödenek sistemine adaptasyon kapasiteleri bakımından doğduktan
sonra Fransa‟da geçirilen sene sayısı da baĢka bir önemli etken; … isim ve soy isim „Arap‟ ya da
„Afrikalı‟ ya da fakir güney ülkelerinden olduğunu belli ediyorsa, iĢte bu da iĢ piyasasına giren
gençlere karĢı yapılan bir ayrımcılık faktörüdür… (FR). Aynı zamanda Ġngiliz raporu da Hint ve
Pakistan/BangladeĢ asıllı gençlerin eğitim seviyesinde göze çarpan farklılıklarla, farklı etnik kökenli
azınlıklar arasındaki farkları açık bir Ģekilde ortaya koymakta – birincisi ortalamayı geçiyor, ikincisi ise
ölçeğin sonunda da bulunuyor. Tablo 3 farklılıkları açıkça gözler önüne seriyor:
Tablo 3 : 5 ya da daha fazla GCSE (Ġngiliz lise diploması) alan 16 yaĢındaki kız ve erkeklerin yüzdesi
(1999):
Hintli Beyaz
kızlar kızlar
66
55

Hintli
Siyah Beyaz Diğer
erkekler kızlar erkekler gruplar
54
dan
45
45
kızlar
44

Diğer
Pakistanlı /
Siyah grup BangladeĢli
Kızlar erkekler kızlar
40
37
31

Pakistanlı/
BangladeĢli
erkekler
22

KiĢisel patoloji
Son olarak, etkenler sadece gençlerin içinde bulundukları sosyal çevrede değil; ama aynı zamanda
onların üzerlerindeki baskıya uygunsuz bir Ģekilde tepki gösterme Ģekillerinde de mevcuttur.
Mağduriyetin sosyal belirleyicileri, gençlerin kendi davranıĢ ve alıĢkanlıkları tarafından da belirleniyor:
-

Sosyal yetenek eksikliği.
Amaç ve görüĢ yetersizliği, fırsatları ve olanakları görme kabiliyetsizliği.
Öğrenim sorunları, öğrenmeyi öğrenmede yetenek eksikliği, konsantrasyon eksikliği,
planlama eksikliği.
Saldırgan davranıĢlar, anlaĢmazlıklar ve problemlerde toleranssızlık.
Çekingen, aĢırı giriĢken ergenler ve zorunlu baĢarılı kiĢiler (FI).
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katılımcı ülkelerde ortalama gençlik için
rehberlik birimleri
okul/uygulamalı eğitim sistemi
gençlik sosyal hizmetleri
iĢ piyasasına entegrasyon projeleri
yetiĢkin eğitim hizmetleri
iĢ aracılığı birimleri
kurumlar arası iĢbirliği
geçici istihdam birimleri

de

en

♦

fi

fr

♦

♦

♦

♦♦♦

it
♦

♦♦
♦♦

nl

pl

♦

♦

tr
♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦♦

♦♦
♦

♦
orta

♦

kaynak: ortakların değerlendirmeleri
Katılımcı ülkelerde dıĢlanmıĢ gençler için
rehberlik kurumları
okul/uygulamalı eğitim sistemi
gençlik sosyal hizmetleri
iĢ piyasasına entegrasyon projeleri
yetiĢkin eğitim hizmetleri
iĢ aracılığı birimleri
kurumlar arası iĢbirliği

de
♦
♦
♦
♦

en fi
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

geçici istihdam birimleri
kaynak:: ortakların değerlendirmeleri

fr

♦ ♦

♦

♦

♦

♦♦

it
♦

♦♦

♦

♦
♦

♦

nl

pl

♦
♦♦

♦
♦

♦♦

tr
♦
♦

♦

♦♦

♦

Anahtar sorular
Evrenselliği hedeflemek:
Bizim anlayıĢımıza göre, rehberliğin doğrudan tüm gençlere veya mağdur durumda olan
gençliğe hitap ettiği açık. Veya soruyu daha doğru bir Ģekilde yapılandırmak gerekirse;
ortalama ve mağdur gençler için aynı özellikteki rehberliğin ve hem ortalama hem de
mağdur gençler için aynı kurumların ve aynı uzmanların sorumlu olmalarının uygun olup
olmadığı.
Bu konu doğrudan Ġngiliz müzakeresine götürüldü: Tüme dayalı hizmetleri savunan
tartıĢmalar gençleri anlamanın önemini vurgulamakta; „sadece istihdam merceği ile değil;
ama aynı zamanda onların günlük hayatı, tutkuları ve problemleri üzerine anlayıĢlı bir
perspektif ile‟ (EN). Buna karĢı olan görüĢler ise açık iĢ piyasası odağının, rehberlik
hizmetlerine daha geniĢ perspektiflerin de dahil edilmesi ile kaybolduğudur. „Evrensel ve
hedeflenen politikalar arasında gerilim bulunmakta: riskte olan nüfus ile çalıĢmak, sunulan
hizmetin evrensel perspektifi tarafından zayıflatılabilir. Risk altındaki genç nüfusa
hedeflenen rehberlik hizmeti ile, bundan yararlanmak isteyen tüm gençler için daha geniĢ
bir hizmet arasında bir ikilem mevcut. Tersine dönmüĢ bir eleĢtiri, önce sosyal olarak
dıĢlanmıĢlara odaklanıldığında, daha iyi sonuçlar elde eden öğrencilerin gelecekle ilgili
seçimlerinde, yeterince danıĢmanlık ve rehberlik hizmetinden yararlanmadıklarını belirtiyor‟
(EN).
7

Gençlerin iş piyasasına girişi

Uygun öğretim eksikliği
Bir çok ortak, bir çok ülkede „teori hedefli‟ (FI), veya „ağır içerik bazlı‟ (TR) müfredat ile,
öğretim ile çalıĢma hayatı arasındaki bağlantıların zayıf olduğu konusunda fikir birliğine
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vardılar (FI). Fransız raporu ise okul sisteminin (ulusal eğitim sistemi, çok seçici ve özel,
rekabeti baz alan ve ulusal çapta değiĢmez müfredat ve programlar) iĢ piyasasının
gerçeklerine „uygunsuzluğuna‟ dikkat çekti‟ (FR). Gençler, gözlemleme, uygulama ve
deneme yöntemleriyle kariyerleri tanıma da çok az fırsatlara sahip (TR). Ortakların bu
değerlendirmeleri sadece uygulamalı eğitime değiĢ, temel eğitimi kapsıyor; bazı ortak
ülkelerde (örneğin FI) eğitim ile çalıĢma hayatı arasındaki bağlantı oldukça iyi. Ama
temel eğitim genel olarak, okullar ve öğretmenler çalıĢma hayatı Ģartları, fırsatları ve
problemleri konularında yetersiz kalıyorlar. Okullara ve öğretmenlere entegrasyonun
yanı sıra, kariyer bilgisi, oryantasyon ve seçim yolunda gençleri sistemli bir Ģekilde
hazırlama ve onlara refakat etme görevi emanet edilmemekte. Okuldaki gençlerin ders
programında yeterince boĢluk yok ve bu konularla ilgili baĢ vuracakları net bir kiĢi
mevcut değil. Okullar, okuldan uygulamalı eğitime geçiĢe özel olarak önem vermiyorlar
ve herhangi bir sistemli çözüm önermiyorlar (DE). Daha genel olarak, okul ve günlük
hayat arasında sıklıkla sosyal bir kopukluk var. Gençler için okul çok teorik, çok soyut,
günlük kurallardan ve değerlerden çok uzak (NL). Bu aynı zamanda gençlerin iĢ
hayatının önemli yönleri hakkında yeterince pratik bilgiye sahip olmadıklarını anlamına
da geliyor – iĢ hukuku, istihdam korunması, toplu iĢ sözleĢmeleri (FI).
Gerçek dıĢı beklentiler
Bu gençleri, özellikle dıĢlanmıĢ gençleri, gelecekteki kariyerleri konusunda oldukça
gerçekdıĢı beklentilere sokmakta: örneğin, ücretler ve sanat alanında çalıĢma konusunda
ulaĢılmaz umutlar (FI). Fransız raporuna göre ise, mağdur durumda olan gençlere
gelecekte ne yapmak istediklerini sorarsanız, „bir delikanlı, bir futbol Ģampiyonu olmak
istediğini, bir genç kız ise film ya da gösteri dünyası yıldızı olmak istediğini söyleyecektir
(FR).
ĠĢ piyasasında rekabetçilik ve karmaĢıklık
Aynı zamanda ekonomi de hızla değiĢiyor ve iĢ piyasasında bir Ģeffaflık kaybı var.
Uygulamalı niteliklere olan talep hızla sürmekte ve neredeyse enflasyon değiĢiyor,
uygulamalı profiller ve staj deneyimleri büyümeye ve hızlı ayırıma maruz kalmakta.
Akreditasyon ve sertifikasyona artan talebe karĢılık veremeyerek eğitime ve istihdama
doğru resmi olmayan yollar daha da sapa bir hale geliyorlar veya daha da zorlaĢıyorlar.
(DE). Bu da eğitim ve staj niteliklerinde enflasyon ve devalüasyona yol açıyor (FI, DE). Hızlı
değiĢim ve karmaĢıklıktaki artıĢ nedeniyle, aileler ve benzer gruplar aracılığıyla resmi
olmayan danıĢmanlık artık etkili Ģekilde iĢlememekte; iĢ piyasasının hızlı değiĢim ve artan
karmaĢıklığından dolayı, ebeveynler tavsiyelerde bulunabilmek için araĢtırma yapmaya
ihtiyaç duyuyor; artık gençlere kendi deneyimlerden yola çıkarak yardımcı olamıyorlar.
Resmi olmayan ekonomiye katılım
Bu eğilimin diğer yüzü resmi olmayan ekonomiye katılım. „Bir çok genç ana geçim kaynağı
olarak, uzun çalıĢma saatleri, düĢük maaĢlar ve sosyal güvenlik ya da sendika koruması
olmadan tarım, inĢaat, evde parça baĢı iĢ, tekstil endüstrisi ve yol iĢleri sektörlerinde
çalıĢmakta‟ (TR). Finlandiya gibi düzenli bir iĢ piyasasında bile, gençlerin oldukça büyük bir
azınlığına (%20) ek iĢler önerilmiĢ (FI). Resmi olmayan ekonomiye katılım gençleri, kısa
dönemde iĢ piyasası ile tanıĢmaya ve deneyim sahibi olmaya yönlendiriyor; yine de buna
rağmen onları ana görüĢten ve daha uzun dönemde kariyer geliĢiminden koparıyor.
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ĠĢveren ile gençler arasındaki sosyal mesafe
Ortaklar iĢveren ile gençler arasındaki sosyal mesafe ve eğitim/rehberlik ve özel kurumlar
arasındaki iletiĢim eksikliğini rapor etmekte. Okullar ve iĢverenler arasında çok az bir iĢbirliği
var. ĠĢverenler personel ihtiyaçlarını sadece kısa dönemli olarak planlıyorlar, ve bu nedenle
de okullar çalıĢmak konusunda fazla motivasyonları yok (DE). Her iki tarafta da iĢveren ve
genç çalıĢan arasında uzun dönemli iliĢki için beklentiler var. Talep ve tedarik arasında da bir
temkinlilik var: Gençler sıklıkla kendilerini iĢverenler tarafından beklenilen Ģekilde
tanıtmıyorlar, iĢ verenler ise gençlerin var olan ve beğendikleri yetenekleri üzerinden yola
çıkarak fırsatlar yaratmaya çalıĢmıyorlar (EN). Gençleri genç „gerçek‟ bir profesyonel olarak
görme konusunda bileĢik bir isteksizlik var (FR). Özellikle, bir çok iĢveren mağdur durumda
olan gençleri iĢe alma riskini almaya hazır değil (EN).
Yetersiz bilgi
Alman ve Fransız raporları özellikle bilgiye ulaĢım problemlerine değiniyorlar – hem gençler
hem de rehberlik uzmanları için. Almanya‟da, eğitim ve staj konularında bilgiye ulaĢmak
kolay değil ve kötü bir Ģekilde sunulup duyurulmakta. Sorumlu birimler ve ilgili yetkililer
konusunda açık ve net bir tanıtım bulunmamakta. Kullanımda olan bilgi pedagojik bir Ģekilde
tanıtılmıyor ve sistemli ve anlaĢılır Ģekilde düzenlenmemiĢ. Bilgilerin didaktik hazırlığında,
gençler arasından çeĢitli yaĢ gruplarının ve hedef gruplarının özel ihtiyaçlarının göz önünde
bulundurulması yetersiz. Hatta pedagoji ve danıĢma personelinin de bilgilere yetersiz ilgisi
nedeniyle danıĢmanlık uzmanlarında bile Ģeffaflık eksikliği mevcut: bu bilgi kaynaklarının ve
medyanın yetersiz tanıtımını da içeriyor; ayrıca okul, istihdam danıĢmanlığı ve gençleri
koruma sistemleri arasındaki temaslar da yetersiz; çünkü mesleki kültürleri çok farklı (DE).
Fransa‟da, zorunlu orta öğretim sonrasında gelecekte izlenecek eğitim derslerinin veya iĢin
belirlenmesi konusunda bilgi eksikliği ve meslekler, stajlar ve yüksek eğitim konularında
doğru ve güncel bilgiye ulaĢım zorlukları var. Liselerde eğitim ve kariyer danıĢmanları
eksikliği; ve var olan eğitim ve kariyer danıĢmanlarının yeterlik eksikliği bulunmaktadır (FR).
Seçim yapmada zorluklar
Bazı ortaklar tarafından rapor edildiği gibi bu gençleri seçim yapmada zorluklara sürüklüyor.
Fransa‟daki gençler, çoğunlukla kendileri tarafından seçilmemiĢ bir stajı kabul ediyorlar
(FR). Gençler için, 15 ile 17 yaĢlarında kariyer seçimleri konusunda karar vermek hiç de
kolay değil, ve bir çok gencin bir sonraki eğitimlerini seçme sebebi „çünkü bir baĢka seçenek
görememek veya baĢka seçenekleri görmekten korkmak‟ (FI). „Bir meslek kimliği edinecek
kadar büyümek, uzun yıllar süren bir proses olarak kabul ediliyor. Yani bir çok gencin yanlıĢ
seçimler yapıyor olması problemiyle yüz yüzeyiz‟ (NL).
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Kilit sorular
Eğitim sistemi ne Ģekilde iĢ piyasasına daha yakın ve iĢ dünyasına daha uygun hale
getirilebilir? Gençlere gelecekle ilgili gerçekçi olmayan beklentilere inanmamaları
konusunda nasıl yardımcı olabiliriz? ĠĢ piyasasının yeni rekabetçilik ve karmaĢıklığına nasıl
adapte olabilirler? Resmi olmayan ekonominin kısa dönemli karını ciddiye almamaları
konusunda onları nasıl ikna edebiliriz? ĠĢ verenlerle gençler arasındaki sosyal boĢluğu nasıl
doldurabiliriz? Gençler kariyer seçimlerini yapmada nasıl daha becerikli olabilir?
8 Rehberlik sistemleri ve kurumları
Gençlikle, eğitimle, istihdamla veya sosyal dahil olma ile ilgili bir çok eyaletin ve ST
kuruluĢunun, derneklerin içine gömülü olma, rehberlik sistemlerinin en dikkat çekici
özelliğidir.
Almanya‟da, eğitim sistemi çok az katkıda bulunuyor ve eğitim sisteminde kalifiye istihdam
rehberlik uzmanı yok. Bu dıĢlanmıĢ gençler için ĠĢ Kurumu‟na ve STK hizmetlerine anahtar
roller yüklüyor (DE).
Ġngiltere‟deki okullarda 13 – 19 yaĢ arası gençler için kariyer öğretmeni/koordinatörü ve bir
kariyer eğitimi programı mevcut. Ama, bu öğrencilerle kiĢisel olarak ilgilenmiyor ve madur
durumdaki gençlerin kapasitesini tanıtmada sınırlı bir etkiye sahip. Ayrıca bir ulusal kurum da
bulunmakta: 'Connexions'. Bu kurum okul-iĢ geçiĢ dönemindeki gençleri hedefliyor ve
dıĢlanma tehlikesi taĢıyan gençlere özel destek sağlamakla beraber, tüm gençlere hizmet
etme politikasını güdüyor (EN).
Finlandiya‟da, okuldan staj eğitimine geçiĢ problemli anahtar ara yüzlerinden biri değil; çünkü
gençlerin okulu tamamlamalarından sonra staj eğitimi almaları yasal bir zorunluluk (zorunlu
stajı bırakma halinde iĢsizlik ücreti alma hakkının elden alınmsı Ģeklinde maddi yaptırım
uygulanıyor). Ama, uygulamalı eğitimden iĢ hayatına kadar olan rehberlik sistemi güçlü
değil;genel olarak sadece ĠĢ Bulma Bürosu‟nnun genel rehberlik hizmetlerinden oluĢuyor
(FI).
Fransa‟da, karmaĢık bir kurumlar networkü mevcut; anahtar kurumlar dıĢlanmıĢ gençlere iĢ,
iĢ deneyimi ve engelli kiĢilere uzman hizmeti sağlayan Ulusal ĠĢ Bulma Kurumu‟nun çalıĢma
merkezleri (gençlere hedeflenen hizmetleri sağlamıyor), PAIO sistemindeki (16 ile 25 yaĢ
arası gençlere staj ve istihdam konularında rehberlik ediyor) gençler için danıĢmanlık
hizmetleri, entegrasyon iĢletmeleri ve workshoplardan (FR) oluĢuyor.
Ġtalya‟da, rehberliğin hedefi bağımsız Ģekilde düzenlenmiĢ bir rehberlik/danıĢmanlık sistemi
olmaksızın.okul sisteminde. Ġstihdam Merkezleri yardım ölçüleri için bir spektrum sunmakta;
ama gençler ya da mağdur durumda olanlar için özel bir ilgisi ve hizmeti yok. Zayıf nitelikli
olanlar, özellikle zorunlu bir eğitim almamıĢ olan kiĢiler için Kalıcı Bölgesel Merkezleri eğitim
ve staj hizmeti sunmakta. Bu merkezlerin hedefi, yetiĢkinlere ve gençlere temel yetenekleri
(yabancı dil, bilgisayar teknolojileri, v.s.) kazandırma. Ama ne 14/18 yaĢ grubundaki
gençlere, ne de mağdur gençlere yönelik özel rehberlik hizmetleri bulunmamakta. Burada
okuldaki, yerel makamlardaki ve daha yüksek eğitimdeki aktörler arasındaki iĢbirliğini
güçlendirme giriĢimlerinin bulunduğu sistem, bir reform sürecindedir. 2003 yılında yeni bir
yasa rehberlik için Ulusal Plan baĢlıklı programı baĢlattı; bu program sitemin yeniden gözden
geçirilmesi sözünü veriyor (IT).
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Türkiye‟de de, hizmetler okul sistemi ve iĢ bulma kurumu içerisine yerleĢtirilmiĢtir. Okullardaki
uygulamalı rehberlik eğitim hizmetleri çoğunlukla okulun rehberlik ve psikolojik danıĢmanlık birimi
tarafından verilmekte; kariyer rehberliği ve bilgi hizmetleri Türkiye ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Kurumu tarafından
sunulmakta; bu kurum gençlere kariyer seçimlerinde rehber olarak yardım etmekten çok bir bilgi
kaynağı gibi hareket ediyor (TR).
Polonya‟da, rehberlik / danıĢmanlık sisteminde aktif olan daha geniĢ bir kuruluĢ yelpazesine
rastlanmakta: uygulama okulları, iĢ bulma büroları, soysa güvenlik hizmet ofisleri, genç iĢçiler /
toplum geliĢtirme merkezleri (PL).
Analitik sentez
Rehberlik sistemleri, bu nedenle gençlikle, eğitimle, istihdamla veya sosyal katılımla ilgili
eyaletlerde ve STK‟larda, ve kuruluĢlarda bulunmaktadır.
-

-

Rehberlik, okuldan ayrılma yaĢına göre – farklı yaĢlarda farklı amaçlarlarla – okul ve
uygulamalı eğitim sistemlerine öncelikle entegre edilmiĢtir
Rehberlik aynı zamanda sosyal katılımı arttırmak için diğer ölçüler içerisinde de
dıĢlanmıĢ gençleri hedefleyen sosyal hizmetler çerçevesine de yerleĢtirilmiĢtir
Rehberlik ayrıca geçici iĢ kurumlarında da olduğu gibi staj ve çalıĢma deneyimini /
istihdamı düzeltici iĢ piyasası entegrasyon hizmetleri çerçevesinde de
uygulanmakta
Rehberlik aynı zamanda yetiĢkin eğitim hizmetleri çerçevesinde de verilmekte,
özellikle baĢarısız eğitim niteliklerini tazmin etmede gençlere riayet ederek
Son ve merkezi olarak ta rehberlik hizmetleri, çalıĢma danıĢmanlığı ve aracılığı ve iĢsizlik ücreti
sistemleri çerçevesinde, iĢ aracılığı kuruluĢları tarafından da verilmekte.

Bu etkenler genelde, gençlerin sadece rehberlik ihtiyaçlarının bakıĢ açılarını ele alan özel profillere
sahiptir. Gençlerin geliĢiminin tüm evrelerinin ihtiyaçlarına tek bir kurum altında cevap veren bir sistem
yok gibi görünüyor. Bazı kurumların gençlere yönelik özel bir birimi yok; genel olarak çalıĢan nüfusa ait
tüm yaĢ gruplarının iĢ piyasasına entegrasyonundan sorumlular; bazıları ise iĢ piyasasına giriĢi özel
amaç edinmeden gençlerin sosyal Ģartlarını hedefliyorlar. Üstelik, bir çok durumda dıĢlanmıĢ gençleri
hedefleme ve tüm gençlere yönelik ortalama hizmetler sağlama arasında açık ve net bir stratejik
denge bulunmamakta.
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Entegre rehberlik sistemleri: Hollanda‟dan bir örnek
Ortakların raporlarından bir anahtar mesaj da, verilmekte olan hizmetlerin bir çok farklı
kuruma dağılmıĢ olması; bu da alıcı için Ģeffaflık eksikliği (Nereye gideceğim? Sonra
gitmem gereken yer neresi?) ve tedarikçiler arasında koordinasyon ve network eksikliği (Bu
gence en iyi kim yardımcı olabilir?).
Hollanda bağlamında, yürürlükte olan hizmetlerdeki parçalanma ve Ģeffaflığın bakımından
istihdam aracılığı ve sosyal refah yenilikçi bir Ģekilde tek bir binaya, birlikte iĢleyecekleri
Ģekilde yerleĢtirilmiĢ. Kavram Ģu: hizmetlere tek bir yerden ulaĢılabiliyor, alıcı tarafından
biliniyor, ve istihdam fırsatları için bir „pazar yeri‟; böylelikle kamu ve özel kuruluĢlar
hizmetlerini vatandaĢlara hem piyasaya ulaĢması kolay bir Ģekilde hem de daha geniĢ ve
ulaĢılabilir bilgi tedariki ile sunma fırsatına sahip oluyorlar.
Bir çok farklı kurumun alıcının yeniden entegrasyonu ile ilgilenmesi zincir yaklaĢımı olarak
adlandırılıyor. Bir çok kurum bir zincirde, alıcıyı istihdama yönlendirmede her birini ayrı bir
rolü ve sorumluluğu var… Bir zincir iĢ birliğine bağlıdır. Her bir kurum bilgi, havale,
denetleme ve hizmetler için bir diğerine bağlıdır. Aynı zamanda iĢler de zincire bağlıdır.
Yoğun bir iĢbirliğinde alıcının “sıcak” bir Ģekilde devredilmesi çok büyük öneme sahiptir. Bu
da uzmanların alıcı hakkında birbirlerini kiĢisel olarak, yüz yüze bilgilendirmelerini gerektirir,
örneğin, dijital ortamda veya kağıt üzerinde değil… Bu kısa iletiĢim hatlarında ve pratik ve
sonç odaklı iĢ proseslerinde yatırımı gerektiriyor‟ (NL).

Anahtar sorular
ġeffaflığı arttırmak ve network kurulumunu ve iĢbirliğini geliĢtirmek için ne tarz bir kurumlar
arası yapı uygundur? Bu tarz bir yapı nasıl kurulabilir?

9

Rehberlik uzmanları

Genel olarak bahsedildiğinde, iĢ piyasasına giriĢ proseslerinin tamamı boyunca, mağdur
durumdaki gençlere kiĢisel rehberlik hizmetini tüm yönleriyle (istihdam ve psiko-sosyal)
verebilecek niteliklere sahip çok az uzman bulunuyor.
Almanya‟da, yasal yönetim sistemleri bilgisine sahip çok uzman biri olmadan rehberlik
alanında çalıĢmak çok zor. En kültürlü sosyal hizmetler görevlileri bile bu gerekli, özel
hukuki bilgilere sahip değil; psiko-sosyal danıĢmanlık temeline sahipler fakat bu iĢ
piyasasına ve istihdam konuları için yeterli değil. Diğer yandan ĠĢ Kurumu sivil görevlileri ise,
iĢ piyasası ile ilgili detaylı bilgiye sahip ama psiko-sosyal ve geliĢim konularında çok az
donanıma sahipler. Almanya‟da, en nitelikli uzmanların çoğu ortalamanın dıĢındaki yenilikçi
projelerden geliyorlar; bu kiĢiler kendilerini gençler için yenilikçi danıĢmanlık, staj ve
istihdam entegrasyon koĢulları tasarımında ve uygulamasında geliĢtirmiĢ; ve iĢleri süresince
gerekli genel ve özel bilgileri kazanmıĢ donanımlı ve sıklıkla kendilerine çalıĢma
güvenliğinin olmaması ve aralıklı istihdam kayıtları konulaırnda deneyim kazandırmıĢ
kiĢilerdir (DE).
PHILIP POTTER / GERHARD BUCK : GENÇLERĠN ĠġE DOĞRU ĠZLEDĠKLERĠ YOLLAR

15

Ġngiltere‟de, 1990‟larda 'Connexions' hizmetinin kuruluĢuna eski kariyer danıĢmanlarının
rolünden çok daha geniĢ bir „kiĢisel danıĢman‟ uzman profilinin yaratılması eĢlik etmiĢtir.
Rehberlikte bütünlüğe dayalı yaklaĢımın sonucu olarak, kiĢisel danıĢmanlar kariyer
hizmetleri, gençlik hizmetler, sosyal hizmetler öğretmenleri ve gençlik danıĢmanlık
hizmetlerini içeren bir özellikler dizisiyle yönlendirildi; gönüllü ve toplum sektörlerinden de
olduğu gibi. Okullarda, okul rehberlik hizmeti öğretmen olmayanların iĢe alımı ile
geliĢtirilmekte: kariyer koordinatörlerinin çoğu öğretmen ve tek sorumlulukları kariyer eğitimi
(EN).
Finlandiya‟da, gençlerle çalıĢan kiĢiler üç ana eğitim geçmiĢine sahip: Eğitim danıĢmanları,
pedagojik öğretmenlik eğitiminde, üniversite dereceli öğretmenler ve özel ihtiyaç
öğretmenleri; Psikologlar, okul psikologları, kariyer seçimi psikologları, istihdam ofis
çalıĢanları ve sosyal çalıĢanlar çoğunlukla sosyal bilimler dalında üniversite derecesine
sahip; ve okul refah memurları genel olarak sosyal hizmetler alanında üniversite derecesine
sahip (FI).
Fransa‟da rehberlik alanında çalıĢan üç ana grup bulunuyor: 1) okullarda çalıĢan
danıĢmanlar, Sosyoloji, Psikoloji, Ekonomi ve Eğitim Bilimleri bölümlerinde (3+2 yıl)
lisansüstü derecesi olanlar; 2) 2 veya 3 yıllık eğitim almıĢ sosyal hizmetliler, bazıları daha ileri
eğitimli ve 3) kamu sektöründe hizmet eğitimli istihdam danıĢmanları. Ayrıca çalıĢma
psikolojisinde 5 yıllık uzmanlık eğitimi almıĢ uzmanlar ve hukuk diplomalı bazı uzmanlara da
rastlanabilir (FR).
Ġtalya‟daki profiller ise Ģöyle: 1) yönlendirici rolü olan rehberlik bilgi operatörü, bilgi ve eğitim
verir; 2) fırsat ve kaynaklara uygun potansiyel kiĢisel geliĢim yollarına bir yansıtma
yöntemiyle kiĢisel kararları destekleyen rehberlik danıĢmanı; 3) rehberlik politikaları ve
hizmetler analisti, (alıcı ara yüzüne danıĢmanlık yapmaktan çok) hizmet planlama ve
yapısal network oluĢturma konularında çalıĢır; 4) seçmeli faaliyetleri ilgili rehberlik hizmeti
veren öğretmen ve ebeveynlerle iliĢkilerden sorumlu. Rehberlik personelinin aldığı eğitim,
genelde beĢeri bilimler alanında bir mezuniyet ve arkasından sosyal veya gönüllülük
sahalarında kazanılmıĢ deneyim; veya eğitim ve uygulama bilimi mezuniyeti ve arkasından
da oryantasyon alanında uzmanlıktır.Psikologlar ve sosyologlar, genellikle oryantasyon
alanında uzmanlığı içermeyen kurumsal üniversite derslerini takip ederler; ama üç yıllık özel
bir eğitime devam etmiĢ olan psikologlar için bir danıĢmanlık derecesi mevcuttur (IT).
Hollanda‟da, uzmanların mesleki ve eğitim geçmiĢleri yaptıkları iĢin çeĢidine göre
değiĢkenlik gösteriyor: genç çalıĢanların sosyal çalıĢma (Sosyal çalıĢma Fakültesi) alanında
bir eğitim geçmiĢleri bulunuyor; iĢ aracılığı, yeniden entegrasyon bürosu ve sosyal güvenlik
kurumları için çalıĢan uzmanların sosyal hukuki hizmetler (Hukuk Fakültesi) alanında
dereceleri var (NL).
Polonya‟da, rehberlik uzmanları pedagojik ya da psikolojik eğitim alanında dereceye
sahipler; öğretmen, okul eğitimcisi, psikolog ve danıĢman olarak adlandırılıyorlar (PL).
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Rehberlik Türkiye‟de 1) okul danıĢmanları (“rehber öğretmenler”), 2) rehberlik ve araĢtırma
merkezleri (çocuklara ve ebeveynlere ve okul danıĢmanlarına yönlendirilen öğrencilerin
değerlendirilmeleri, özel eğitim hizmetleri) ve 3) kamusal ve özel kuruluĢların eğitim
birimleri. Özel danıĢmanlar yüksek gelirli alıcılara hitap ediyor; psikolojik sorunlu düĢük
gelirli kiĢiler genelde hastanelerin psikiyatri bölümlerine yönlendiriliyor. Okul danıĢmanlığı,
öğrencilerin okula adaptasyonlarını desteklemeye yöneliktir; ama okul danıĢmanlık
hizmetlerinin çalıĢma hayatına olan katkısı, öğrencilere okuyacakları uygun bölümü
seçmede ve daha iyi kararlar almada yardımcı olmakla sınırlıdır. Okuldan iĢe geçiĢi
desteklemek için tasarlanmıĢ özel bir hizmet ya da kurum yoktur (TR).
Katılımcı ülkelerdeki mesleki
profiller
Öğretmenle / pedagoglar
Psikologlar
Sosyal ve gençlik hizmetlileri
Hukuk mezunları
ĠĢletme mezunları
Sosyal bilimler / insan bilimleri
Üniversite derecesi olmayanlar
Kaynak:ortakların değerlendirmeleri

de

en

♦
♦
♦♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦

fi
♦
♦
♦♦

fr
♦♦

it

nl

pl

tr

♦
♦

♦

♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦
♦

♦

♦
♦

♦
♦♦

♦
♦

♦♦

Analitik sentezl
Rehberliğin bir çok farklı kuruma dağıtıldığı ortada ve rehberlik uzmanlarının,uzmanlık kültürü de buna
uygun olarak değiĢiklik gösteriyor. Rehberliğin bulunduğu alanlar:
-

eğitim sistemi; rehberlik personelini genellikle ek eğitimle veya ek eğitimsiz eğitilmiĢ
öğretmenlerdir

-

iĢ aracılık kurumları; genel olarak rehberlik farklı eğitim geçmiĢine sahip sivil görevliler tarafından
yürütülür: ya kurumun belirli faaliyetleri ile ilgili çalıĢma hukuku konusunda ya da özellikle
dıĢlanmıĢ gençler için özel hizmetlerin verildiği yerlerde uzman eğitim, sosyal çalıĢma /
danıĢmanlık hizmetleri için psikoloji eğitimi

-

sosyal hizmet kurumları; ya STK‟lar tarafından ya da yerel/bölgesel hükümet tarafından sağlanır.
Genellikle sosyal dıĢlanmadan etkilenen kiĢiler üzerine yoğunlaĢır: ya eğitimde baĢarısızlığa
uğramaları nedeniyle ya da iĢverenin Ģüpheciliği nedeniyle dıĢlanmıĢlarç Burada uzmanlar
genellikle sosyal görevli ya da psikologdur.

-

ĠĢletmelerde personel iĢe alımı ve tutulması ile ilgili insan kaynakları uzmanları

Bu kurumsal ve mesleki profillerden hiç biri ideal değil; çünkü her biri sadece hizmetin bir bölümünü
sağlıyor ve çalıĢan uzmanların rehberlik misyonunda sadece belli bir bölümle ilgili birikimleri var:
öğretmenler genel olarak iĢ piyasası hakkında bilgi sahibi değiller, iĢ hayatı ile ilgili bilgi eksikliği
nedeniyle bazı yanlıĢ bilgilendirmeler ve eğitim sisteminden ayrılmada bir gönülsüzlük
- istihdam aracılığı makamlarında sosyal görevliler; çalıĢma geçmiĢlerinde iĢletmelerle temasları
bulunsa bile hiçbir zaman özel iĢletmelerle kiĢisel olarak temasa geçmemiĢ ve hatta
-
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-

tüm hayatları boyunca güvenli kamu sektörü iĢinde çalıĢmıĢ olmalarına rağmen iĢ veren tehlikesi
ile ilgili hiçbir kiĢisel deneyimleri yok
sosyal görevliler ve psikologların ortalama iĢ piyasasıyla çok az teması ve deneyimi
olmuĢ olabilir ve ideolojik olarak özel iĢletmelere düĢmanca bakıyor olabilirler
iĢletmelerdeki insan kaynakları uzmanları gençlerin yaĢam biçimleri ve değerleri
hakkında fazla bilgiye sahip olmayabilir ve sosyal dıĢlanma konusunda hiçbir
temasları ya da empatileri bulunmuyor olabilir

Gençlerin sabit bir iĢe pek uygun olmadığı piyasalar da (eğer „sabit iĢ‟ diye bir Ģey hala
varsa) dahil olmak üzere, iĢ piyasasının ne olduğunu anlayan uzmanları ihtiyaç var: hızla
değiĢen uzmanlık profillerini, niteliklerin kısa yarılanma süresini, aralıklı, patchwork kariyerleri
anlama kabiliyetine sahip uzmanlar.
Anahtar sorular
Rehberlik hizmeti veren uzmanların aranan özellikler spektrumuna sahip olup olmadıklarını
ve ek olarak ta gençlerin günümüz sosyal ve kiĢisel Ģartları üzerine deneyime ve empatiye
sahip olup olmadıklarını nasıl sağlama alabiliriz?
Var olan güncel uzman profillerinden (eğitim sisteminde öğretmenler, istihdam aracı
makamlarında sivil görevliler, NGO‟larda sosyal görevliler ve psikologlar, iĢletmelerde insan
kaynakları uzmanları) hangileri üzerinde durulması gereken profillerdir? Her bir profil için
bütüne dayalı doğasını geliĢtirme amaçlı „telafi edici‟ ek eğitim mi yaratmalıyız?
10 Rehberlik yetenekleri
Gençlere okul ile iĢ arasında rehberlik etmek için gerekli özellikler çeĢitlidir. Tabi ki
hedeflenen gençlerin profiline, uzmanların çalıĢmakta olduğu kuruluĢlara ve uzmanların iĢi
ile ilgili misyonun tipine göre değiĢir. Yani uzman rehberlik için gerekli özellikler genel bir
Ģekilde yanıtlanamaz; sadece kiĢisel kabiliyet profillerinin türemiĢ olduğu maksimum bir
özellik listesinin oluĢturulmasıyla yapılabilir. Bu soruya yanıt ĠĢpaketi 1‟in bir merkez
unsurudur fakat tüm ortaklar tarafından aynı Ģekilde yanıtlanamaz. Özetlemek için sadece
dört ortağın(DE, FI, NL,FR) yanıtları aĢağıda belirtilmiĢtir. Bunlar toplam olarak ortakların
endiĢeleri ve birbirlerine oldukça benzer özelliklerdeler.
Alman yetenek listesi az ve öz; ve aranan özellikleri teknik bilgi birikimi ve sosyo-pedagojik
kabiliyetler olarak yapılandırıyor. Ayrıca iĢ tedariki ve talebi arasındaki
„eĢleĢtirmenin/arabuluculuğun altını çizerek, sosyo-pedagojik uygulama tehlikesinin
iĢletmelerden ve çalıĢanlardan uzak ve „kapalı‟ bir özellik olma tehlikesini engelliyor. Ama
bir boĢluk gibi görünen eğitim sistemlerinin bilgi birikiminden bahsetmiyor.
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-

Sosyal yasalar
IĢ piyasası ile ilgili bilgi,

-

DanıĢmanlık
Durumu yönetimi
EĢleĢtirme/arabuluculuk (DE) ile ilgili bilgi.

Finlandiya listesi de bilgi ve yetenek gereklliklerinin ve farklı sosyo-pedagojik roller ve
yetenekler arasındaki farkı belirtiyor. Ayrıca kurumlar arası network kurulmasının yanı sıra
gencin aile çevresini de ortaya koyuyor.
-

ÇalıĢma hayatını bilme.
Eğitim ve çalıĢma hayatına bağlı yasaları bilme.
ĠĢ gücü hizmetleri hakkında bilgi sahibi olma ve bu konular hakkında tavsiyelerde bulunma.
Uzmanlık: farklı ergenlik çağındaki gençler ile sosyal ve etkileĢimsel yetenekler.
Rolleri net bir Ģekilde belirleme becerisi: uzman ve ergen.
Ergenlik çağındaki gençlerin kaynak ve yeteneklerini onaylama ve bunlardan
faydalanma, aĢırı problem oryantasyonundan kaçınma.
Motive edebilme ve geleceğe yönlendirebilme kabiliyeti.
Okul ve ev arasındaki iĢbirliğinin önemini vurgulama.
ÇeĢitli iĢbirliği ortaklarını tanıma ve onlarla bir network oluĢturabilme.
Çok meslekli iĢbirliği. (FI)

Hollanda raporunda belirtilenler, ek olarakrehberlik uzmanlarının gençlerin yaĢam biçimini
anlamalarına olan ihtiyacı da içeriyor ve sadece bilgi ve yeteneklerle değil; aynı zamanda
değerlerlerle de ilgili yeni gereksinimden bahsediyor.
bilgi :
- iĢ piyasası,
- hukuk (iĢ, sosyal güvenlik, eğitim, vergi alanlarında)
- eğitim sistemleri.
- Gençlerin yaĢam biçimi (ve ebeveynler)
yöntemler:
- aracılık,
- danıĢmanlık,
- iletiĢim,
- durum yönetimi
- değerlendirme
- kurumlar arası network kurma
değerler :
- gençlere karĢı ilgi ve katılım (NL)

Fransız örneği Hollanda değer unsurlarını geniĢletiyor ve kiĢisel sebat niteliklerinde olduğu
gibi, uzman rolünü kiĢisel kararlılık ve uğraĢma bakımından Ģekillendirerek daha belirgin
hale getiriyor („çabalama kapasiteleri‟). Diğer ortaklar tarafından iĢ piyasalarının bilgi birikimi
için Ģart olarak belirtilenler, fakirliğin sosyolojik olarak anlaĢılması da eklenerek
geniĢletiliyor.
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-

mağdur durumdaki gençlerin yaĢam kalitesini geliĢtirmeye olan güçlü inanç,
gençlerle ilgili yasaların çalıĢma ve entegrasyon bilgisi,
iĢ piyasasında var olan ticaret, meslekler ve ücretli stajlar hakkında bilgi.
ergenlik çağındaki ve genç yetiĢkinlerin psikolojisi.
fakirlik ve iĢ piyasasının yapısı hakkında sosyal bilgi,
eyalet kurumları ile uğraĢacak kapasite
sosyal görevlilerin genel yetenekleri ve becerileri (FR)

Analitik sentezler
Ortakların katkılarını bir araya getirerek, bilimsel bilgi birikimi, uygulamalı politika bilgi
birikimi, pedagojik yetenekler, anahtar yetenekler ve son olarak da insani değerler de dahil
olmak üzere geniĢ bir gerekli yetenekler listesi belirlemek mümkün.

Bilimsel bilgi birikimi: sosyoloji (örn. fakirlik) / sosyal psikoloji (örn. gençlik kültürü) / makroekonomiler (örn. esnekleĢme, globalleĢme) / iĢletme (örn. SME kültürü)
Politika bilgisi: eğitim sistemleri / staj sistemleri / istihdam yaratma / sosyal refah / iĢ hukuku
Pedagojik yetenekler: değerlendirmeler / durum yönetimi / danıĢmanlık / kiĢi merkezli terapi
/ iletiĢim anlayıĢı / kaynak hedefli oryantasyon
Anahtar yetenekler: 'iĢ hayatını tanıma' / network kurma
Ġnsani değerler: sosyal adalet / politik kararlılık
Bu analitik yapı, rehberlik uygulaması için kalite Ģartlarının bu yapı çerçevesine dahil
edilecek özel unsurları belirlemek için daha çok katılımcı faaliyeti için temel olarak
alınmıĢtır. Ortaklar kendi uzman perspektiflerinden katkıda bulunarak anahtar unsurları
oluĢturdular ve bunlar yine ortaklar tarafından önem sırasına konuldu. Ortakların bireysel
olarak, yetenek ve bilgi Ģartlarına göre açık ve net bireysel profillere sahip olduğu
görülebilir. Örneğin, Fransız ortak, insan değerlerine çok büyük önem veriyor (Alman
ortaklar da yine bu alanda hassaslar), Ġngiliz ortak, en güçlü vurguyu pedagojik özelliklerin
üzerine koyuyor (Alman ortakların da yaptığı gibi). Politika bilgisi Ġtalyan ortaklar tarafından
öncelikli olarak belirlendi (aynı zamanda Polonya ve Finlandiya da); anahtar yeteneklerle
ilgili olarak, ortaklar arasında oldukça uyumlu bir fikir birliği mevcut (bakınız tablo 1).
Bireysel unsurların, bilimsel ve politika bilgisi, pedagojik ve anahtar yetenekler ve aynı
zamanda insan değerleri kategorileri çerçevesinde toplu sıralamaları 2 ile 6 numaralı
tablolarda belirtilmiĢtir.

Anahtar sorular
Aranan özellikler, ideal bir çevreye uygulanabilir bir „maksimal‟ liste altında toplanabilir. Ama
bu aranan özellikler listesinde farklı ulusal/yerel/kurumsal/eğitim alanlarında hangi
sınırlamaları uygulamayı göz önünde bulunduracağız? Öncelikle odaklanılacak öncelikler
nelerdir?
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Bilgi ve yeteneklere kuĢbakıĢı

Pedagojik yetenekler

-

T
l

Anahtar yetenekler

Politika bilgisi

Bilimsel bilgi

Ġnsani değerler

Ortakların „Lütfen aranan nitelik özelliklerinin farklı unsurları için önceliklerinizi belirtiniz‟ sorusuna
verdikleri toplu ve düzenlenmiĢ cevaplar.

Bilimsel bilgi
Bilimsel Bilgi __________________

Hedef gruplar konusunda bilgi

Sosyal psikoloji (gençlik kültürü ...)

sosyoloji (fakirlik ...)

disiplinler arası çalıĢma

sosyal pedagoji

iĢ, iĢveren psikolojisi
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Politika bilgisi

Politika bilgisi ________________

eğitim / staj sistemi

refah ve iĢ hukuku

gençlerin sosyal çevresi

yerel bağlam bilgisi

istihdam yaratma

iĢ hayatının gereklilikleri

iĢveren kazancı bilgisi

Pedagojik yetenekler
Pedagojik yetenekler ___________
danıĢmanlık
kendinin ve baĢkalarının bilincinde olma
motivasyon / iĢletme yetenekleri
durum yönetimi
değerlendirme
gençlerle iletiĢim
eğitimle ilgili ve sosyal ihtiyaçlar

M

değiĢim yönetimi
yeterlikler dengesi
IEP (bireysel eğitim planlaması)
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Anahtar yetenekler
Anahtar yetenekler ______________

Network kurma
yaratıcılık

JTTTTTT

m

empati
iĢ hayatını bilme
kültürler arası yeterlikler

güvenilirlik

müzakere yetenekleri

gençlere güvenme

sosyallik

Ġnsani değerler

Ġnsani değerler _________________

kararlılık

empati

sosyal adalet

gerçeklik

daha iyi bir toplum inĢa
etme
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