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Okuldan İşe Rehberlik
Dışlanma Riski ile Karşı Karşıya Olan Gençlerle
İş Alanında Profesyonellik
“Leonardo Guiding" Avrupa‟nın 8 farklı ülkesinden 10 kurumun katıldığı bir pilot projedir. Proje sosyal
dışlanma riski taşıyan gençler için, pedagojik personelin mesleki eğitim programlarıyla eğitilmesi ve
yetiştirilmesindeki ihtiyaçların giderilmesi üzerine odaklanmaktadır. Proje profesyonel rehberlik ve
danışmanlık yetenekleri için gerekli mesleki eğitimin özel ihtiyaçlarına yanıt vermektedir.
Avrupa‟da, rehberlik ve danışmalık sistemleri, ve bunlarla beraber danışmanların uyması gereken kalite
standartları da gelişmiştir. Rehber ve danışman personelin, artmakta olan talepleri karşılamak için
profesyonel yeteneklere ihtiyacı vardır. Kendi özel ulusal destek sistemi çerçevesindeki kişisel
işlevlerine rağmen, – öğretmen, eğitmen, sosyal hizmetli, özel öğretmen - mesleki eğitim personelinin
geleneksel rolleri değişmektedir.
Mesleki eğitim sektöründe pedagoji bir dizi rehberlik yeteneğini gerektirir – danışmanlık, güçlü ve zayıf
noktaları belirleme, bilgi yönetimi, v.s. Bu, özellikle okul ile iş arasında ve sosyal dışlanma riski taşıyan
gençlerle olan çalışmalarda daha da doğruluk kazanmaktadır. Gençlerin ilk temasa geçtikleri kişi
öğretmen ya da eğitmendir. Mesleki eğitim personeline verilen temel ve sürekli eğitim, öğretmenlerin,
eğitmenlerin ve diğer destek personelinin, hizmet ettikleri gençlerin kişisel ihtiyaçlarına yanıt verecek
rehberlik yeteneklerine olan ihtiyaçlarını gerekli şekilde karşılamamaktadır.
Proje Ekim 2005‟te başlamıştır ve Eylül 2007‟ye kadar sürecektir.

“Guiding” projesinden beklenen sonuçlar:
1. Projede temsil edilen ortak ülkelerdeki danışmanlık, rehberlik ve yönlendirme sistemlerinin
karşılaştırmalı bir araştırması.
2. Farklı ortak ülkelerin rehberliğinde, rehberlik ve eğitim alanlarında iyi uygulanan örneklerin
derlenmesi.
3. Rehberlik eğitiminde ve okuldan işe olan yollarında gençlere rehberlikteki iyi uygulamalar için gerekli
yeteneklerin tanımlanması.
4. Bir ülkeden diğerine etkili transfere yardım etmek için bir değişkenler 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.
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Giriş
2000 yılında AB üye ülkeleri Avrupa Birliği‟ni ekonomi ve bilgi alanında lider bir politik ve sosyal birliğe
dönüştürme konusunda anlaştılar. Sonuç olarak ileriki yılların politik gündeminde genç işsizlerin sayısını
azaltma hedefi ilk sıraları aldı. Bu politik bağlamdaki isteklilik, toplumda ve iş piyasasındaki gençlerin –
özellikle riskte olanların - durumunu geliştirmeyi hedefleyen projelere yatırım yapmaya kadar ilerledi.
Rehberlik uygulamalarında amaçlanan gelişme, Leonardo araştırma projesi, gençlere okuldan işe
Rehberlikte hazırlandığı gibi, bu amaçların üzerine kuruldu. AB üyesi sekiz ülkedeki ortaklar, Kasım
2005 ile Eylül 2007 arasında bu projeye katıldı. Tüm ortaklar eğitim ve rehberlik alanlarında
çalışmaktadır.
Projenin amacı gençler için rehberlik alanında bir eğitim teklifi için kalite kriteri tasarlamaktı. Rehberlerin1
hedef grubu gençler
 Okuldan işe geçişlerinde
 15 ile 25 yaş arası
 okulu terkten dolayı düşük becerili ya da becerisiz
 başlangıç niteliği olmayan
 isteyerek ya da zorla iş arayan
 okulu bitirmelerini veya bir iş bulmalarını ve çalışmayı sürdürmelerini engelleyen tarz ve miktarda
çeşitli problemlerle karşı karşıya olan
 „savunmasız‟ ya da „sosyal dışlanma riski taşıyan gençler‟ olarak bilinen hedef gruba üye.2

Kalite kriteri olarak yetenekler
Leonardo ortakları, geleceğin rehberleri için eğitim teklifi için kalite standartlarını belirlemede bir araç
olarak yetenek kavramını kullandılar. Bu kavram AB‟de eğitim uygulamalarının kalitesini göstermede
kullanılır. Yetenekler, profesyonellerin her türlü profesyonel uygulamada uyguladıkları bilgi, beceri ve
davranış bileşimi anlamında ele alınmaktadır. Yetenekler, rehberlerin mesleğinin bir profilini çıkaran
Leonardo yetenek Seti – yedi yetenekten oluşan bir set - için bir başlangıç noktası olarak kullanıldı.
Yetenekler kavramının kullanılmasıyla aşağıdaki avantajlar ortaya çıkmakta:
 Transfere uygun yetenekler
Profesyoneller belirtilen yetenekleri çeşitli mesleki uygulamalarda ve çeşitli ulusal bağlamlarda
kullanabilir. Yetenekler, daha yüksek ve daha ileri eğitim kurumlarına ve profesyonel derneklere
kendi eğitimsel ve profesyonel uygulamalarının kalite seviyesini ölçme fırsatı sağlıyor.
 Standardizasyona uygun yetenekler
Yetenekler eğitim kurumlarına müfredat düzenlemedeki prosedürleri standartlaştırma, eğitim
programlarında kredi sayılarının ve konuların atanmasının düzenlenmesi fırsatını sağlıyor. Aynı
zamanda AB üniversiteleri ve teknik okulları arasında müfredat, profesyonel kişi ve öğrenci
değişimini de kolaylaştırabilir.
 Kariyer planlamaya uygun yetenekler profesyonel rehberlere kariyer planlamanın içine girme fırsatı
tanır. Portfolyo ve kişisel kariyer planları gibi araçlar aracılığıyla gelişmelerini kaydedebilirler.
 Eğitimle ilgili tekliflerde ilgili konuların şeklini çizmeye ve sınırlarını belirlemeye uygun yetenekler
Yeteneklerin tanımlandığı yerlerde müfredatta şekil ve sınır belirleme probleminin üstesinden
gelmek mümkündür.
 Rehberlerin profesyonel standartlarını belirleyen yetenekler
Yeteneklerle ve yetenek profili ile, rehberlerin profesyonelliği gelişir. Rehberlik mesleğinin yetersiz
1

‘Rehber’ terimi, ‘kariyer eğitimi ve rehberlik danışmanı’ olarak tanımlanabilecek profesyonel bir rol
için kullanılan bir kısaltmadır.
2
Birçok ülkede, savunmasız gençler hedef grubunda, geçmişinde göçmenlik olan gençlerin oranı
yüksektir.

Leonardo Guiding

August 2007

page 5 of 26

nitelikli olanlara açık olması fırsatını azaltır. Eğitimin yetenek bazlı olduğu durumlarda, entegre bilgi
becerisinin, kabiliyetlerin ve davranış özelliklerinin gösterilmesiyle, geleceğin profesyonellerinin
performansı ölçülebilir.
 Tüm yetenekler bir dizi anahtar elemanla yapılandırılmıştır
Leonardo yeteneklerinin kalitesi, her yeteneğin gerekçesini gösteren bir dizi anahtar eleman ile
tanımlanmış ve yapılandırılmıştır. Anahtar elemanlar şunlardır: hedefler, profesyonel roller, ürün,
metodolojik özellikler, iletişim özellikleri, davranış özellikleri ve bilgi.
Verilen yeteneklere özel nitelemeler
Hedef
Profesyonel rol
Ürün
Bilgi
Metodolojik özellikler
İletişim özellikleri
Davranış özellikleri


Yetenekler değerlendirilebilir
Yeteneklerin sayısı ve niteliği konusunda bir fikir birliği sağlayabilmek için, Leonardo ortakları geri
bildirim vermeleri ve böylelikle bu belgede belirtilen yeteneklerin değerlendirilmesine katkıda
bulunma isteğiyle networklerine yaklaştılar. Networklerin farklılığı nedeniyle – eğitim (mesleki), iş
aracılığı ve koçluk – değerlendirme sonuçlarının dış geçerliliği arttırıldı. Sonuçları bu son Yetenek
Seti‟nde mevcut.

Rehberlik kavramı
Leonardo projesine hakim kavram rehberlik.Bu hem sosyal hizmetler hem de koçluk ve rehberlik
alanlarında bir çok anlam taşıyan bir kavram. Bu gerçek, Leonardo ortaklarının tartıştığı ve uluslararası
görüş farklılıklarını yansıtan konularda da ortaya konuldu. Konular şunlardı:
 Motivasyon
Rehberlik, özerklik ve kendi kendinden sorumlu olmanın başlıca prensipleri, alıcıların rehberlik ve
faaliyetlere katılıma olan istekliliklerini gösterdikleri bir davranışı gerektiriyor. Bu projenin 3
partnerleri tarafından yapılan araştırma aynı zamanda gençlerin motivasyon eksikliğinin de çeşitli
nedenlere dayandığını ortaya koyuyor. Yani rehberlerin motivasyon yaratması ve bunun üzerine
çalışması, ya da var olan motivasyon üzerine çalışması demek. Leonardo ortakları, rehberlik
sürecinde hem profesyonel hem de alıcıların4 rollerinin vurgulanmasıyla bir fikir birliğine vardılar.
Rehberler, alıcıların hedeflerini sözlere döktüğü ve kendi başlarına hedeflerine ulaştıkları bir süreç
sırasında alıcılarına eşlik ediyorlar.
 Birey veya gruplara rehberlik
Bir çok AB ülkesinde rehberlik hem bireylere hem de kişilere verilmektedir. Özellikle teke tek bir ilişki
değildir.
 Bağımsızlık
Sosyal hizmet teorisinde rehberin bağımsızlığı konusu tartışılmaz. Rehber ve alıcı arasında bir
3

R. van der Weijden, L. Witte, Okuldan işe rehberlik, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam, 2005;
Philip Potter, Gerhard Buck, Gençlerin işe doğru katettikleri yol: Avrupa’daki rehberlik ihtiyaçlarını
gözden geçirme, KNI PAPERS 01/07
4
Alıcı kavramı okuldan işe geçiş dönemindeki gençler için kullanılan bir kısaltma
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güven ilişkisi kurmada gerekli bir şart olarak görülmektedir. Ama birçok ulusal uygulamada devlet
yetkilileri ve kurumları, alıcı ve işverenlere rehberlik etmede profesyonelleri görevlendiriyorlar.
Fikirlerin ve uygulamaların ulusal bağlamlarda farklı olduğu sonucunun yanı sıra, rehberlik
tekniklerinin çeşitli bağlamlarda kullanılabileceği olasılığının doğruluğunun kabul edilmesiyle bir fikir
birliği elde edilebilir.
 Rehberlerin eğitim seviyesi
Okuldan işe doğru kat ettiği yol boyunca gençlere eşlik eden bir rehberin mesleği, sosyal hizmetler
okullarına veya ilgili eğitimlere tam uymamaktadır5. Leonardo projesinin hedeflerinden biri Yetenek
Setini eğitim kurumlarının müfredatında uygulamak olduğundan mesele, yetenekleri hangi seviyede
tanımlamak gerektiğiydi.
Yetenek Seti seviyesinin Avrupa seviyesindeki resmi niteliklerle (örn. B.A.) belirlenemeyeceği
konusunda fikir birliğine varıldı; bazı ulusal uygulamalar, profesyonellerden istenen yetenek seviyesinde
çok önemli farklılıklar ortaya koydu. Bazı uygulamalarda rehberler yüksek lisans seviyesinde çalışırken,
(örn. Alman Lerncoach6) bazı uygulamalarda ise rehberler iş aracılığı, yeniden entegrasyon veya toplum
hizmetleri alanında üniversite diploması ile çalışmaktalar. Genellikle bu kişiler daha sonra kariyerlerinde
uzmanlaşıyorlar.
Leonardo ortakları ülke farklılıklarını kabul ettiler ve Yetenek Seti‟nin rehberlik kalitesini garanti etmek
için elde edilmesi gereken bir profesyonellik seviyesine dayandığı konusunda anlaştılar. Ama bu
yetenekleri elde etmek için izlenecek yolun uzunluğu ve ağırlığı her ülkede farklı.

Seçilen yeteneklere bakış
Yetenek Seti‟ni oluşturmak ve yedi yeteneği belirleyebilmek için, Leonardo ortakları başlıca üç kriterde
anlaştılar.
1. Hedef
Leonardo projesinin hedefi: sosyal dışlanma riski taşıyan gençlerin ilerlemesi
2. Tanım
Yeteneklerin tanımı, bilgi, özellikler ve davranışın bileşimi
3. Güvenilirlik ve geçerlilik
Elde edilecek ürünün ortaklar tarafından eğitim, rehberlik ve iş aracılığı alanlarında
kullanışlılığının ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi gerekti.

5

6

Örneğin Amsterdam Uygulamalı Bilimler Üniversitesi‟ndeki Sosyal Hukuki Hizmetler eğitimi
Lerncoach eğitim kurslarına katılabilmek için gereken önkoşullar;
- Gençlerle ilgili alanlarda çalışma deneyimi
- Pedagoji alanında mesleki eğitim almış olmak
- Kişisel kabiliyetlere sahip olmak: örneğin iletişim kabiliyeti, karizma, gençlerle empati kurabilme
- Teori ve uygulamayı bir arada yürütebilme
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Leonardo projesinde geliştirilmiş olan Yetenek Seti bu kriter nedeniyle kendi başına bir kimliğe sahiptir
ve aşağıdaki elemanlardan oluşmaktadır7:
 Bağlam
Leonardo projesi okuldan işe geçiş aşamasında olan sosyal dışlanma riski taşıyan gençlere
rehberlik etme üzerine odaklanmıştır. Yani profesyoneller yeteneklerini genel değil, öze bir
bağlamda kullanıyorlar. Özel bir bağlamın uygulanması demek, profesyonellerin de rehberlik
alanında genel yeteneklerden daha fazlasına sahip olması anlamına gelmekte – rehberlerin
gençlerin özel durumlarına uygun özel yeteneklere ihtiyaçları vardır.
 Değerlendirme
Yetenek Seti‟nin kimliği bir değerlendirme sürecinin sonucudur. Yetenekler uluslararası
networkler tarafından onaylanmıştı. Biz, prosedürümüzdeki en güçlü noktalardan biri olan bu
gerçeği vurgulamak istiyoruz. Yeteneklerimizin güvenilirliği ve geçerliliği için temel oluşturuyor.
 Yaklaşım
Değerlendirme metodu nedeniyle ilgili networklerden kurulmuş bir destekle – sürekli – bir
süreçten bahsedebiliriz. Bu süreçte günlük uygulamalar, yeteneklerin düzenlenmesini ve
anlatımını belirledi.
 Kuruluş.
Leonardo yetenekleri bir anahtar elemanlar setiyle kurulmuştur (metodolojik özellikler, iletişim
özellikleri, bilgi, ürünler, profesyonel roller ve davranış özellikleri).
Leonardo Yetenek Seti‟nden sosyal dışlanma riski taşıyan gençlere rehberlik etme için yedi yetenek
aşağıdadır:
Yetenek 1:

Profil Çıkarma
Rehberler bir rehberlik planı için temel olarak, hem rehberler hem de alıcılar
tarafından tasarlanacak bir alıcı profili oluşturmak için alıcılarını atayabilirler.

Yetenek 2:

Yetkilendirmeyi kolaylaştırma
Rehberler alıcılarına rehberlik planını oluşturmada yetkiler verebilirler.

Yetenek 3:

Alıcılara eşlik etme
Rehberler, rehberlik süreçleri sırasında sistemli bir şekilde alıcılarına eşlik
edebilir ve gerekli olduğu taktirde rehberlik süreci süresince düzeltmeler
yapabilirler.

Yetenek 4:

Sosyal Müdahale
Rehberler, rehberlik sürecini engelleyen herhangi bir problemle karşılaşmaları
halinde gerekli eylemleri gerçekleştirebilirler.

Yetenek 5:

Aracı olarak çalışmak
Kariyer eğitimi ve rehberliği danışmanları, toplumda gençlere rehberlik
süreçlerine katılımlarını kolaylaştırmak için çalışanlar, eğitim kurumları, gençlik
birlikleri veya diğerleri gibi toplum ortaklarının networkleri ile veya networklerinin
içinde çalışabilirler.

Leonardo projesi tarafından geliştirilen yetenekler, Eğitim ve Mesleki Rehberlik Derneği (IAEVG) tarafından Eylül 2003‟te
yayınlananlrdan farklıdır. IAEVG çerçevesi teoritik bir yaklaşımın sonucudur, yetenekler genelleştirilmiş ve hedef grupları
üzerinde özel bir odağı bulunmamaktadır. IAEVG tarafından belirlenen ahlaki standartlar, burada tanımlanan yeteneklere bir
çatı oluşturmaktadır. Bu standartların uyarlanmış versiyonu “Alıcılara karşı Ahlaki Sorumluluklar” başlığında yer almaktadır.
7
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Yetenek 6:

Bilgi Paylaşımı
Rehberler, mesleki uygulamalarında onları eğitmek ve desteklemek için bilgi ve
deneyimlerini diğer rehberler, eğitmenler ve gönüllülerle paylaşabilirler.

Yetenek 7:

Profesyonellik
Rehberler, mesleki deneyimler, davranışlar ve uygulamalar üzerine sürekli
eğitim ve kendini yansıtma süreci olan mesleki bir davranış geliştirir. Sürekli
olarak mesleklerini ve kişisel yeteneklerini geliştirir ve mesleki uygulamalarını
ilerletirler.

Okuldan işe geçişte sosyal dışlanma riski taşıyan gençlere rehberlik edenlerin
yetenek profili
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Ayrıntılı yetenekler
Yetenek 1: Profili çıkarma
Rehberler bir rehberlik planı için temel olarak, hem rehberler hem de alıcılar tarafından
tasarlanacak bir alıcı profili oluşturmak için alıcılarını atayabilirler.
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Amaçlar

Genel amaçlar:
Rehberler şu nedenlerden dolayı bir alıcı profili tasarlarlar
 iş piyasasında olasılıkları belirleyebilmek için alıcıların sosyal,
entelektüel ve fiziksel yeteneklerini (güçlü / zayıf noktalar, olanaklılar
ve olanaksızlar) çıkarma
 destekleyici / tamamlayıcı yardım ve hizmetlere olan ihtiyaçları
belirleme
 rehberlik sürecinin niteliği ve miktarı hakkında fikir edinme.
Rehberler rehberliğin, kişisel gelişim, seziler ve problemler (her çeşit) gibi
değişkenlerin, gerekli zaman, hedefler ve sonuçlar üzerinde iz bıraktıkları
bir süreç olduğunu vurgular.
 alıcılarına, hedeflerini, isteklerini ve ihtiyaçlarını düzenlemeleri
konusunda ne zaman ve nasıl imkan tanıyacakları konusunda bir fikir
edinme
 alıcılarının kabiliyetlerini, kaynaklarını ve motivasyonunu ne zaman ve
nasıl kullanacakları konusunda bir fikir edinme
 işverenlere alıcılarının olanak(sızlık)larının gerçekçi bir imajını
verebilme
Kariyer ya da mesleki staj / eğitim ile ilgili amaçlar
Bir alıcı profili rehberlere şunları yapmalarını sağlar
 alıcılarının kendi imajlarını gerçekçi bir şekilde geliştirmelerine izin
verme
 alıcılarına gerçekçi kariyer seçimleri yapmada yardımcı olma
 gençlerin okula dönmelerine veya düzgün bir eğitim (ikili) yolu
seçmelerine izin verme
 ebeveynlere çocuklarının olanak(sızlık)larını gösterme
Sosyal özelliklerle ilgili amaçlar
Bir alıcı profili rehberlere şunları yapmalarını sağlar
 alıcılarının gizli sosyal özelliklerini belirleme
 alıcılarının eksik sosyal özelliklerinin farkına varmalarını sağlama
 alıcılarının ihtiyaçları olan iş özelliklerinin (davranış, işbirliği, otorite
kabulü) farkına varmalarını sağlama
 alıcılarının mevcut sosyal özelliklerinin farkına varmalarını sağlama
Sosyali hukuki ve psikolojik problemlerle ilgili amaçlar
Bir alıcı profili rehberlere şunları yapmalarını sağlar
 hem alıcının hem de rehberin, mevcut problemlerin niteliği ve miktarı
konusunda bir fikir sahibi olduğu bir süreç elde etme
 alıcılarını aşağıdakileri gerçekleştirmek için rehberlik planı yapmada
görevlendirme
- okul performanslarını ilerletme
- gerçekçi bir kariyer seçimi geliştirme
- ilişkiler kurma ve devam ettirme
- iş bulma ve çalışmaya devam etme
- kendi problemlerini ebeveyn, arkadaşlar, diğer problemlerden ayırt
etme
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Mesleki rol

Rehberler şu rolleri oynarlar
 değerlendirici
 değerlendirme koordinatörü
 değerlendirme yorumlayıcısı.

Ürün

Bir alıcılar profili aşağıdakilere ulaştırır
 alıcıların bir yetenek profili
 rehber ve alıcılar arasındaki müzakerelerin sonucu olan bir rehberlik planı
(adım adım)
 rehber ve alıcıların aşağıdakiler üzerine anlaşmalarını not ettikleri bir
rehberlik planı
- amaçlar
- rehberlerin ve alıcıların hakları
- rehberliği tayin eden taraf
- toplantı sayısı
- rehberin ve alıcıların sorumlulukları
- toplantıların uzunlukları
- rehberlik sürecinin belgelenmesi
- her iki tarafın rehberlik planında olan karalılığı
- ek yardım ve destek için (olası) tavsiye

Bilgi

Aşağıdakiler rehberlere tanıdıktır
 iletişim (kültürler arası) teoriler
 pedagoji / eğitim bilimi teorileri
 tayin ve teşhis metotları teorileri
 gençlerin problemleri

Metodolojik
özellikler

Rehberler aşağıdakileri yapabilirler
 gençlerin ihtiyaçlarını keşfetmek ve bu amaç için değerlendirmeler, bir
SWOT8, bir STARR 9, vs. kullanma ve uygulama
 alıcıların hayat hikayelerini değerlendirmenin bir parçası yapma
 kariyer ve kapasite testleri gerçekleştirme
 gerçekleri, fikirleri ve izlenimleri bir (akıllı) plana geçirme
 rehberlik planlarını dışarıdaki ortaklara ve müşterilere de bildirme
(alıcıların mahremiyetine saygı göstererek)
 değerlendirmeleri koordine etme
Rehberler, alıcılarına kendi rehberlik planlarını çizme fırsatı vermek için
aşağıdakileri yapabilirler
 alıcılarının „dünyaları‟ ile bağlantılar kurma ve onların ideolojilerini,
düşüncelerini, değerlerini ve inançlarını anlama
 aşırı problem yönlenmesinden kaçınarak, gençlerin kaynaklarını ve
kabiliyetlerini kabul etme ve bunların avantajlarını kullanma
 alıcılarını motive etme ve gelecekleri üzerine odaklanmalarını sağlama
 alıcılarını güdülerini, niteliklerini ve kabiliyetlerini yansıtmaya teşvik
etme ve istedikleri kariyere doğru bir başlangıç yapma konusunda
onları harekete geçirme
 alıcılarını, bir iş bulma ve sürdürme için aranan şartlar ve değerler
üzerine yatırım yapmaya teşvik etme

8
9

SWOT: güçlü noktalar, zayıf noktalar, fırsatlar, tehlikeler
STAR(R): durum, görevler, faaliyetler, sonuçlar, (yansımalar)
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alıcıların sorun ve fırsatlarını açıklığa kavuşturma
karşılıklı anlaşma, kendine yansımadan öğrenme, zorlama olmaması
gibi prensipler ışığında çalışma
Motivasyon bazlı görüşmeler

İletişim özellikleri Rehberler aşağıdakileri yapabilirler
 farklı şekillerde görüşmeler – çoğu motivasyon bazlı - kullanma
 görüşmeleri rehberlik süreci için bir başlangıç olarak kullanma
 alışılmış iletişim şekilleri dışında bir seçim yapma
Davranış

Rehberler
 değerlendirme koordinatörü ve yorumlayıcısı olarak hareket eder
 gerçekten alıcıları ile ilgilenir
 alıcılarının geçmişini bilerek ve güdüleri hakkında bilgi sahibi olarak
empati kurar
 profesyonel mesafe ve profesyonel katılım arasındaki dengeyi bulabilir
 kullandıkları metotların ve iletişim şekillerinin farkındadır

Yetenek 2: Yetkilendirmeyi kolaylaştırma
Rehberler, kendi rehberlik planlarının amaçlarını oluşturmada alıcılarını serbest bırakabilirler.
Amaçlar

Rehberler aşağıdakileri amaçlarlar
- alıcıları rehberlik planlarının „etken öznesi‟ olarak görevlendirme
- alıcılarına amaçlarını belirletme
- alıcılarına problemlerini kendi başına çözdürme
- alıcılarına amaçlarını keşfettirme ve biçimlendirtme
- alıcıları ile birlikte bir plan hazırlama
- alıcılarına kendi kaynaklarını kullandırtma
- alıcılarına kendi başarılarını elde ettirme
- alıcılarına „iş dünyası‟nın aradığı şartları sağlama
- alıcılarına doğrularını inceletme
- alıcılarına kendi kararlarını kendi başlarına aldırtma
- alıcılarına duran bir oryantasyondan hareketli bir taneye doğru ilerlemede
yardım etme

Mesleki rol

Rehberler alıcıları için ilham kaynağı, harekete geçirici, ayna ve ortak rolünü oynar.

Ürün

Rehberlerin ve alıcıların kazanmayı hedefledikleri ürünler şunlardır:
 rehberlik planı hakkında bir anlaşma. Plan alıcılar ve rehber arasında
sağlanan fikir birliğinin sonucudur.
 rehber ve alıcının anlaşmalarını, karşılıklı haklarını, rehberlik sürecinin
içeriğini, alıcının hedeflerini, amaçlara doğru atılacak adımlar ve prosedürü
yazdıkları bir kontrat.
 rehberlik sürecinin belgelenmesi

Bilgi

Rehberler aşağıdaki teoriler hakkında bilgi sahibidir:
 planlama
 yol göstericilik
 zaman yönetimi
İncelemeler, görüşmeler ve araştırma bazında alıcılar ve rehberler aşağıdakileri

Metodolojik
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Özellikler

gerçekleştirebilirler:
 bulguları bir rehberlik planına geçirme
 rehberlik planının adımlarını değerlendirme
- alıcılarını yeni eğitim fırsatlarından haberdar etme
- farklı rehberlik şekilleri kullanma
- zaman ve alıcıları açısından hangi rehberlik şeklinin en uygun olduğuna
karar verme
- metodolojik araç olarak bir kontrat kullanma
- rehberlik sürecini yönetme ve yapılandırma

İletişim özellikleri

Rehberler, ilgi alanlarını şekillendirme; başarısızlık ya da sınav korkusunun
üstesinden gelme; yeni perspektifler arama; yetenekleri ve sınırlarına yatırım
yaparak kendiyle ilgili gerçekçi bir imajı ve iç dünyayı kabullenme ve oluşturma;
yeteneklerini geliştirerek kendine güvenini arttırması; işverenlerle, eğitim
kurumlarıyla, aracı iş kurumları ve diğerleriyle görüşmeler yaparak sosyal özelliklerini
geliştirme konularında alıcılarını güçlendirebilirler.

Davranış
özellikleri

Rehberler
- rehberlik faaliyetleri üzerine iyice düşünürler,
- kendi amaçları, inançları ve değerleri üzerine iyice düşünürler

Yetenek 3: Alıcılara eşlik etme
Rehberler, rehberlik süreçleri sırasında sistemli bir şekilde alıcılarına eşlik edebilir ve gerekli
olduğu taktirde rehberlik süreci süresince düzeltmeler yapabilirler.
Amaçlar

İş ya da eğitim seçimi yolunun izleneceği durumlarda
Rehberler, aşağıdakileri yapabilecekleri şekilde alıcılarını güçlendirmeye
çalışırlar.
- kaynakları ve planları temelinde gerçekçi bir imaj edinme
- kapasitelerine uygun bir kariyer seçme
- kapasitelerine uygun bir mesleki eğitim seçme
- resmi eğitime ve (mesleki) yetiştirmeye dönme
- çıraklık işi, çift zamanlı, ve bir iş bulma ve sürdürme
- resmi eğitim nitelikleri edinme
Sosyal özellikler durumunda
Rehberler, alıcılarının bir iş ya da çıraklık işi bulmak ve sürdürmek için sosyal
özelliklere ve çalışma özelliklerine (davranış, işbirliği kabiliyeti, otoriteyi
kabullenme) olan ihtiyacın bilincine varmalarını sağlarlar.
Sosyal, yasal ve psikolojik problemler durumunda
Rehberler, aşağıdakiler üzerinde olumsuz etkinin ortadan kaldırılması için
alıcılarını, problemlerine yardım aramaya teşvik ederler;
 Okul performansı (okulu asma, suç alışkanlığı, okulu terk)
 Kariyer seçimi
 İlişkiler
 İş
Ayrımcılık durumunda rehberler gerekli olduğu yerde, alıcılarını bununla
başa çıkmaya teşvik ederler.
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Mesleki rol

Rehberler, örnek, bilgilendirici, danışman, ses platformu 10, destekçi, güvenilir
kişi ve arabulucudur.

Ürün

Rehberler, alıcıların bir güven ilişkisi içinde olduğu kişilerdir. Her türlü sosyal,
yasal ve psikolojik problemlerinde alıcılarını destekler ve tavsiyede bulunurlar.
Yani soru ve problemleri açığa kavuşturur, anlaşmazlıklarda arabuluculuk
yapar ve gerektiğinde alıcılarını kurumlara yönlendirirler.

Bilgi

Rehberler aşağıdaki yasal konular hakkında bilgi sahibidir:
 iş hukuku, ceza hukuku, eğitim mevzuatı
 yasal hükümler ve belgeler: örneğin diğer alıcıların lehine vergi
belgeleri, tekrar entegrasyon politikası ve belgeleri
 refah hukuku
 seçimlerin ve kararların yasal sonuçları
Rehberler, gençlere okuldan işe geçiş aşamasında rehberlikle ilgili amaçlar
için iş piyasasıyla ilgili bilgiye sahiplerdir. Buna aşağıdakilerin bilinmesi de
dahildir:
 İşe alım politikaları
 Yerel ve bölgesel iş piyasaları (alıcıları işe entegre etme amacı ile)
 İş aracılığı alanında ilgili hizmetler (iş bulma büroları, geçici istihdam
servisleri)
 Eğitim alanında ilgili hizmetler (çift zamanlı mesleki eğitim / staj)
 Kurumların mesleki networkleri
 Göçmen kurumlarının networkleri
Rehberler metodoloji bilgisine sahiptir
 Sosyal hizmetlerle ilgili metotlar (koçluk, rehberlik, grup dinamikleri,
danışmanlık, iş aracılığı)
 İletişim modelleri (motivasyon görüşmeleri, taktir görüşmesi)
 Rehberliğin grupları ilgilendirdiği durumlarda grup dinamiği teorileri ve
metotları
 Temel oluşturan rehberlik varsayımları ve kavramları (örneğin: kabul,
empati, uygunluk).
Rehberler sosyal bilimler konularında bilgi sahibidir.
 Gençlere okuldan işe geçiş aşamasında rehberliğe uygulanabilir
olduğu kadarıyla sosyal bilimler dalları (sosyoloji, pedagoji, psikoloji)
 Çalıştırılabilirlik teorisi
 Hedef gruplar ve problemleri
 Çeşitlilik konusu
 Gençlerin sosyal çevresi

Metodolojik
özellikler

Rehberler aşağıdaki metodolojik özellikler konusunda tam bilgiye sahiptir:


Gençlerle ve sosyal çevre ile olumlu ilişkiler kurabilir ve bu ilişkileri
sürdürebilirler. Uyarıcı bir ortam yaratmak için sosyal networklerde yer

10

Bir ses platformu, güvenilen bir kişidir; çünkü önceden yargılamaz, sakince dinler ve nesnel ve
dürüst bir şekilde yorum yapar.
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alır ve harekete geçirir. Çalışma saatleri içinde ve dışında çalışmaya
ve network çalışmalarına (okul, işverenler, diğerleri) zaman ayırmaya
gönüllüdür. „Sosyal yardım‟ metotlarına aşinadırlar.

Leonardo Guiding



Gençlerle, aileleriyle, gençlerin ortamında „güvenilir kişilerle‟ güven
ilişkileri kurabilirler. Alıcılarının dünyaları ile bağlantılar kurabilirler.
Yoğun rehberlik ve bir güven ilişkisi şartı, rehberlerin ilgilenebilecekleri
kişi sayısını 4 ile 12 arasında genç ile sınırlandırır.



Yetkilendirme metotlarını kullanabilirler



Alıcının kendi seçimini yapma olasılığının bulunmadığı, ya da sınırlı
olduğu baskı durumlarında alıcılara rehberlik edebilirler.



Farklı hedef gruplara rehberlik etmek için, rehberler çeşitli rehberlik ve
sosyal hizmetler metotları kullanabilirler.



Grupların deneyim ve kaynaklarını paylaşmak için grup dinamiği
metotlarını uygulayabilirler. Emsal gruplarla çalışıldığında ortaya
çıkan süreçlerden nasıl yararlanılacağını bilirler.



Farklı hedef gruplara rehberlik etmek için, rehberler çeşitli rehberlik ve
sosyal hizmetler metotları kullanabilirler.



Sürekli kararlılık için bir şart olarak alıcılarının motivasyonunu
oluşturabilirler. Gençler arasında „geleceğin rüyası‟ için heyecanı
arttırabilirler.



Gençlere gelecekleri hakkında bilinçli seçimler yaptırmak için gerekli
vizyon ve metotlara sahiptirler. Kimlik (ben kimim ve neyim),
kapasiteler (hangi kabiliyetlere sahibim), okul (beni neler
ilgilendiriyor), ve meslek (bana ne uygun, neyi hedeflemem gerçekçi
olur).



Gençleri, gençlik kurumlarına, çalışanlara ve okullara nasıl
tanıtacaklarını bilirler.



Rehberlerin yardımı çalışma veya eğitim sırasında da devam edebilir.
Rehberlik sıklığı ihtiyaca ve aciliyete göre değişir.



Rehberlik sürecinde rehberler gençlerin problemleriyle (yetişkinlerle,
ebeveynlerle, ilişkilerle, parayla, evle, okulla ilgili problemler)
ilgilenirler. Alıcılarını bu problemlerin derinine inmeye, çözümler için
sorumluluk almaya, problemleri ele almada bir yapı oluşturmaya ve
problemlerinin ne olduğunun ve diğerlerinin problemlerinin (örneğin
ebeveynler) neler olduğunun bilincine varmaya teşvik ederler.
Alıcılarını yetkilendirmek için bir dizi metot kullanabilirler.



Rehberler prosedürlerini açıklayabilir ve yasallaştırabilirler.



Rehberler, rehberlik planını izleyebilirler. Toplantıların sonuçlarını,
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alıcıları ile yaptıkları anlaşmaları, staj, eğitim, aracılık ve iş koçluğu
konularında verilen bilgileri not alırlar.


Rehberlerin planlama, yol gösterme, izleme, değerlendirme ve
belgeleme teorileri hakkında bilgileri vardır.

İletişim
özellikleri

Rehberler aşağıdakileri yapabilirler;
 Gençlere tavsiyelerde bulunma
 Gençlerle ve onların sosyal ortamındaki kişilerle network oluşturmak
için iletişim sağlama.
 Onların problemlerini tanımak ve yapılandırmak
 Onların sezgilerini kullanma
 Hedef gruplarıyla olan iletişimi düzeltme
 Alıcılarını gözlemleri ve kararları ile karşılaştırma. Mevcut durumu,
olması istenen durumla karşılaştırabilirler veya alıcılarına şu soruyu
sorabilirler: 24 yaşındasın, hala etrafta başıboş gezmek mi istiyorsun
yoksa başka bir şeyler yapmak mı?
 Gençlerle stratejileri, çözümleri ve olası kararları tartışma. Onları
bilgilendirebilir ve tavsiyelerde bulunabilirler; böylelikle alıcılar ne
yapacaklarına karar verebilirler. Alıcılarını motive edip
yetkilendirebilirler (yardım, çift yol, bir eğitim için).
 Alıcıların performanslarının, kabiliyetlerinin ve özelliklerinin derinine
inmelerini sağlayarak, öğrenme ve çalışmadaki olanaklarını
netleştirebilirler.
 İşverenlerle, okullarla, devlet daireleri ile müzakerelerde bulunma
 Ebeveynlerle müzakerelerde bulunma
 Gençlerle diğerlerinin arasını bulma
 Faydalı ortaklara yönlendirme
 İlginç duygusal durumlarla baş etme

Davranış
özellikleri

Rehberler aşağıdakileri gösterirler;
 Alıcılarına saygı.
Alıcılarına mesleki bir ilgi ile mesleki mesafe arasındaki hassas
dengeyi gösterirler. Alıcıları ile olan ilişkilerinde „yumuşak‟ ama
ilişkinin içeri konusunda „sert‟tirler. Alıcılarını ciddiye alırlar, onlara
seçenekler sunarlar ve seçimlerinin yol açacağı sonuçları açıklarlar.
 Güvenilirlik
Randevularında güvenilirlerdir, ne yapmak istediklerini açıklarlar.
 Empati ve otorite:
Hedef grubun kültürünü göz önünde bulundururlar; yaş, cinsiyet, etnik
köken veya sosyal çevre gibi.
Model olarak gençler arasında otoriteleri vardır. Aynı geçmişe sahip
olabilirler, iyi çalışmış ve düzgün bir hayat kurmuş olabilirler.
Sonuçlar üzerine bir bakış:
Hedeflerini gerçekleştirmek için eylemlerde bulunurlar. Alıcılarının
işbirliğini bırakmasını önlemek için dayanıklılık ve sabır gösterirler.
Alıcılarını sorumluluk almaya davet ederler. Gençleri motive ve teşvik
etmede sabırlarını ve dayanıklılıklarını da kullanılırlar
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Yetenek 4: Sosyal Müdahale
Rehberler, rehberlik sürecini engelleyen herhangi bir problemle karşılaşmaları halinde gerekli
eylemleri gerçekleştirebilirler.
Amaç

Rehberler rehberlik sürecini veya bir iş teklifinin elde edilmesini
engelleyen sebepleri ortadan kaldırmaya çalışır. Problemlerin
alıcılarının gücünü aştığı durumlarda, alıcıların adına düzenlemeler
geliştirmeye çalışır.

Profesyonel rol

Rehberler şu özelliklerdedirler
 araştırmacı
 gözlemci
 alıcıların kazancı ile de uğraşan profesyonel
 sosyal politika danışmanı
 sosyal adaletin destekçisi
 toplumsal tartışmalara katılımcı.

Ürün

Çabalarının olası ürünleri şunlardır:
 Pratik eylemler
 Rehberlik uygulamasında kazanılan verilerin yayımlanması
 Alıcılar adına kulis yapma
 Bulguların kaydedilmesi
 Hizmetlerin geliştirilmesi

Bilgi

Rehberler aşağıdakiler hakkında bilgi sahibidir:
 Araştırma metotları
 (yerel) sosyal politikalar
 mesleki dernekler
 networkler

Metodolojik Özellikler

Rehberler şunları bilir:
- bir çok araştırma metodunu ne şekilde kullanmak
gerektiğini
- stratejik şekilde nasıl çalışıldığını (örneğin: sistemli olarak
kulis yapma)
- kendilerinin ve alıcılarının sorumluluklarının ne şekilde ayırt
edileceğini
- mümkün veya gerekli olduğunda alıcıların nasıl
yetkilendirileceğini
- networkün parçası olarak ne şekilde çalışılacağını
- ayırımcılığa karşı önceden nasıl hareket edileceğini
görünür haksızlık durumunda – yerel – yönetimlerin ne
şekilde bilgilendirileceğini

İletişim özellikleri

Rehberler duygusal olarak elde edilmiş veya politik olarak hassas
bilgiler ile gözlemleme, görüşme yapma ve stratejik olarak çalışma
özelliğine sahiptirler.
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Davranış özellikleri

Rehberler eleştirici ve cesurdur.
Aynı zamanda kuralları, kanunları ve araçları yaratıcı bir şekilde ele
alma kabiliyetine sahiptir.
Kanunların etkili biçimde uygulanması konusunda baskı
uygulayabilirler
İnsafsızlığın, fakirliğin ve sosyal adaletsizliğin bilincindedirler.

Yetenek 5: Aracı olarak çalışmak
Rehberler, toplumda gençliğin rehberlik sürecinde çalışmalarını kolaylaştırmak için, toplum
ortaklarının networkleri içinde ve networkleri ile çalışabilirler.
Amaç

Rehberler şunları yapabilirler
 bir rehberlik planı için destek yaratma
 alıcıları mesleğe, çıraklığa ve ve ikili yola yönlendirme
 toplum ortakları ile ortak çalışmaya yönelik ilişkiler kurma
 karmaşık ve çeşitli bir çok kültürlü ortamda kültürler arası aracı
olma
 ebeveynlerle ve eğitim, staj, iş ve iş deneyimi tedarikçileri ile
işbirliğinde bulunma
 toplumun gençlerine rehberlik ve danışmanlık prosesinde tüm
toplumun katılımını kolaylaştırma

Rol

Rehberler, gençlere rehberlik ve danışmanlık prosesinde toplumun
katılımının kolaylaştırılması için aracı, vaka idarecisi ve arabulucu rolünü
taşırlar.

Ürün

Rehberler, alıcılar için iş, endüstri, ayrıca meslekler, ikili yol ve çıraklık
konularında yeni bilgilere ulaşmak ve anlamak için ailelerle, işverenlerle,
eğitim kurumlarıyla, gençlik kurumları ve diğerleri gibi toplum ortakları ile
mesleki network kurarlar.

Bilgi

Rehberler bilgilidir ve aşağıdaki konulardaki bilgilerini etkili ve ilgi çekici bir
şekilde alıcılarına da aktarabilirler;
- yasal araçlar
- vergi mevzuatı
- yeniden entegrasyon araçları
- yerel iş piyasası
- işverenlerini menfaatleri
- yerel / bölgesel / ulusal sosyal kurumlar, menfaatleri ve
prosedürleri
- işçi hakları
- ticaret sendikacılığı
- toplum kurumlarının misyonu ve amaçları.
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Metodolojik
özellikler

Genelde rehberler bir kurumlar destek sisteminin her iki tarafı da
olduklarının bilincindedir ve eğitim, staj ve iş alanlarında çalışan
toplumun aktörlerini tanırlar.
Networkler ve toplum ortakları bakımından
Rehberler aşağıdakileri yapabilirler;
 çeşitli durumlarda vaka idaresi metotlarını kullanma
 networkler kurma ve işletme
 networklerde ortaklarla işbirliği yapma
 kazanım yaratma – bir dizi toplum ortağıyla ve özellikle işverenlerle
kazanım ilişkisi kurma
 iş deneyimi için yer ve iş ve çıraklık fırsatları konularında
müzakerelerde bulunma
 etkin deneysel yaklaşımlar aracılığıyla ve toplumdaki yetişkin
gönüllülerin ve aracıların katılımıyla alıcılar ve toplum ortakları için
gerçekçi beklentiler oluşturma
 farklı ortakların bakış açılarını kabul etme
Yerel yönetim bakımından
Rehberler aşağıdakileri yapabilirler;
 araştırmalar için teklifler yazma
 sahip oldukları görüşü ve alıcılar ve toplum için hedeflerini
kazanmak için kullanacakları metotları bildirme
 toplumun ve alıcılarının ihtiyaçları ışığında politika ve yasaların
şekillenmesine katkıda bulunma
 yeni fikirler ve projeler önerme

İletişim özellikleri

Rehberler şunları yapabilir;
 kulis çalışması
 ortakları motive etme
 anlaşmazlıklarda ara buluculuk
 farklı grupların diyaloglarını kolaylaştırma

Davranış özellikleri

Rehberler networklerini etkili, ciddi, nazik ve diplomatik bir şekilde
kullanabilirler.
Değer elde etmeyi ve katılan toplum ortaklarının farklı görüşlerini, ilgi
alanlarını ve prosedürlerini öğrenmeyi bilirler.

Yetenek 6: Bilgi paylaşımı
Rehberler, mesleki uygulamalarında onları eğitmek ve desteklemek için bilgi ve deneyimlerini
diğer rehberler, eğitmenler ve gönüllülerle paylaşabilirler.
Amaç

Leonardo Guiding

Rehberler rehber, koç, aracı ve öğretmen gibi meslekler için eğitimlerinde,
geleceğin profesyonellerinin, öğretmenlerinin ve gönüllülerinin öğrenme
sürecini hızlandırmayı hedefler. Araştırma bulgularını yayınlayarak ve kurs
ve stajlar sunarak bilgi ve deneyimlerini diğer profesyonellere de sunarlar.
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Rol

Rehberler uyarıcı, süreç rehberi, ses platformu ve uzman rollerini üstlenirler

Ürün

Rehberler aşağıdakileri sunarlar;
- kurslar, staj
- danışmanlık, gözetim, denetim
eş düzeyde destekleri kolaylaştırmak için kurslar / staj

Bilgi

Rehberler aşağıdaki konularda bilgi sahibidir;
- koçluk ve rehberlik metotları
- öğretim metotları (rekabet bazlı öğrenim, girişimle
öğrenim,„öğrenmeyi öğrenme‟)
- birlikte çalışmakta oldukları hedef grupların rehberleri
- denetim ve gözetim metotları
- daha geniş seviyede mesleki bilgilerin paylaşımına yardım eden
kurumlar
Rehberler şunları yapabilir;
 başarı ve başarısızlıklardan elde edilen bilgiyi paylaşma
 davranış ve metotlarını öğrencileri ve meslektaşları ile kalıcı bir
diyaloga oturtma
 öğrencilerine olan ilgisini gösterme ve onları düşüncülerini
sözlere dökmeye davet etme
 bir kurs şeklinde sunabilmek için onların ihtiyaçlarını ve
dileklerini keşfetme
 öğrencilerini deneyimleri, iç dünyaları, fikirleri ve kazandıkları
bilgileri üzerine düşünmeye teşvik etme.
 katılımcıların seviyesine göre bir eğitim teklifi hazırlama
 geleceğin rehberlerine eğitim sınırlarının ötesine bakma
olasılığını göstermek için yeni düşünme şekillerini teşvik etme

Metodolojik ve
iletişim sağlayıcı
özellikler





alıcılara hizmet etme, alıcılara özel bir rehberlik planı çizme,
alıcıları bir rehberlik planına göre yönlendirme için rehberlere
metotlar öğretme
iletişim özelliklerini öğretme (motive edici görüşme, taktir etme
görüşmesi, değerlendirme görüşmesi, STARR)
(geleceğin) rehberlerine kendi değerleri ile mesleki standartlar
arasında denge bulmayı öğretme.

Davranış özellikleri Rehberler,
 öğrenme alışkanlığına sahiptirler.
Diğerleri(öğrenciler, meslektaşlar) ile, iç dünyaları, deneyimleri
ve güdüleri ile ilgilidirler ve gençlerle ilgilidir (neler gençleri
harekete geçirir? Onları ne oyalar?).
 esnektirler.
Katılımcıların ihtiyaçlarına açıktırlar ve onların ihtiyaç ve
dileklerine olan tekliflerini düzeltmeye isteklidirler.
 Diyaloga açıktırlar.
Bir rehberlik programına tasarlarken, diyalog çok önemli bir
şarttır.
 Eski düşünce biçimlerini bırakma kabiliyetine sahiptirler.
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Yetenek 7

Profesyonellik

Rehberler, mesleki deneyimler, davranışlar ve uygulamalar üzerine sürekli eğitim ve kendini
yansıtma süreci olan mesleki bir davranış geliştirir. Sürekli olarak mesleklerini ve kişisel
yeteneklerini geliştirir ve mesleki uygulamalarını ilerletirler.
Amaç

Rehberler kendilerini rehberlik teorileri, metotları ve uygulamaları üzerinde düşünerek
mesleki rollerini ve mesleklerini geliştirme hedefine hazırlarlar.

Profesyonel rol

Yansıtıcı pratisyenler olarak rehberlerin fonksiyonel araştırma alışkanlığı vardır.
Meslekleri üzerine olduğu kadar mesleki rolleri üzerinde de düşünürler.
Alıcıları ile olan etkileşimlerinde kendi mesleki rollerini net bir biçimde ortaya koyarlar.

Ürün

Rehberler yeni teorilerin, metotların ve kabiliyetlerin gelişimine katılırlar. Süreçlerinde hem
kendileri için hem de diğer profesyonel rehberler için belirgin bir mesleki profil
oluşturulmasına katkıda bulunurlar.

Bilgi

Mesleki rolleri üzerinde düşünmek için rehberler, meslekleri hakkında bir değişim
seviyesinde düşünebildikleri bilgi ve alışkanlıklara sahiptirler.
Aynı zamanda kültürler arası boyutları belirleyecek ve buna uygun davranabilecek bilgiye
sahiptirler.
Farklılık ve kültürler arası farklılık üzerine, ilgili bilgiyi belirleyip sosyal bilimlerde, felsefede
ve ahlak teorilerinde v.s. kullanırlar.

Metodolojik
özellikler

Rehberler şunları yapabilir;











kendilerine ait işleri geliştirebilecekleri metotlar kullanma. Örneğin: (kendi başına)
düşünme özellikleri: gözetmenlik, denetim ve danışmanlık.
çeşitli rehberlik teorileri kullanma (örneğin: hümanist bir felsefe, sistem, teori,
konstrüktivizm teorisi).
çeşitli araçlar, enstrümanlar, modeller ve protokoller kullanma
diğer bilim dallarında metotları kendi işlerine adapte etme
uygulamalarında temel oluşturan varsayımlara dikkat çekme ve yasallaştırma
alıcıları, meslektaşları ve müşterileri için teorileri, metotları, prosedürleri ve
seçimleri yasallaştırma
mesleki (ahlaki) kanunnamelere göre hareket etme
uygulamalarında ve rehberliklerinde uyum gösterme
rehberlik sürecinin farklı anlarında ICT özelliklerini kullanma
farklılık özelliğini yönetme

İletişim özellikleri Rehberler,
 konuşkandır
 anlaşılırıdır
 işbirliğine isteklidir
 alıcıları, meslektaşları ve kurumlar için davranışlarını ve stratejik seçimlerini
yasallaştırma özelliğine sahiptirler
 çeşitli ergenlik gelişimleriyle ilgili sosyal ve etkileşimsel özellikleri tanır
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Davranış
özellikleri

Leonardo Guiding

Rehberler
 tedbirli
 genelde hassas, özellikle kültürel farklılıklara karşı
 saygılı
 alıcı odaklı
 alıcılar için çözümler bulmada yaratıcı
 çeşitliliği bir kaynak olarak kullanan
 „profesyonelleri öğrenme‟
 mesleklerini uygulamada esnek
 isteğe bağlı otoritelerine yatırım yapmaya ve onu kullanmaya alışkın, istekli ve
cesaretli
 kendi hedeflerini,inançlarını ve değerleri üzerinde düşünmeye yatkın ve istekli
 mesleki uygulamalarının kurallarını ve ahlaki içeriğini bilen
 güncel mesleki kanunlara göre hareket etmeye istekli
 işlerini düzenlemede bağımsız
 mesleki bir networkün parçası olmanın bilincinde
 katılan tarafların kazançlarını tanımaya yatkın ve istekli
 bir çok (çelişen) sadakati idare edebilen (alıcılara, müşterilere, kurumlara karşı,
kendi değerlerine ve mesleki kalite standartlarına karşı).
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Ahlaki Standartlar11
Leonardo ortaklarının kişisel eğitime yönelik ve mesleki seçimler adına kalite hizmetleri ve savunulması
ile ilgili kararları, uygulayıcıların uygulayıcı rolüyle ilgili faaliyetlerine rehberlik eden ve halkı profesyonel
uygulamalar ve davranışlarda beklenen standartlar konusunda bilgilendiren bir dizi ahlaki kanuna
bağlılığı gerektirir. Ahlaki standartlar herkesin değerinin, saygınlığının, potansiyelinin ve eşsizliğinin
arttırılmasına adanmıştır.
Alıcılara karşı Ahlaki Sorumluluklar
11. Rehberler, eğitime yönelik ve mesleki rehberlik hizmeti verilen her kişinin itibarına saygı gösterir. Bu
zorunluluk bireylerin bağımsız kararlar almalarını, ileri dönük kararlarda sorumluluk almalarını,
kendilerini yönlendirme ve geliştirme ile uğraşmalarını ve mahremiyeti koruma alanlarındaki
haklarının kabulü edilmesini de içerir. Ayrıca rehberin alıcıların hakları ile ilgili yürürlükte olan
yasalar ve politikalar konusundan sorumlu olmasını da içerir.
12. Rehberler eğitime yönelik ve mesleki rehberlikte, kişilerin sosyal statü veya eğitim geçmişi, cinsiyet,
ırk, milliyet, dini inanç, cinsel seçim veya sakatlık konularında hiçbir farklılık gözetmeksizin,
önyargısız bir şekilde herkese eşit fırsatları sağlamakla ve bu konularla ilgili her türlü ayrımcılığı
engellemekle yükümlüdür.
13. Rehberler planlamayı etkiledikleri veya eğitimde ve stajda, işte ve kariyerde değişiklik gerektirdikleri
için alıcılarının tüm ihtiyaçlarına (eğitime yönelik, mesleki, kişisel ve toplumsal) karşı hassastır ve
eğer kendi güçleri alıcılarının ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyorsa bir uzmana yönelmelidirler.
14. Rehberler verilen eğitimsel veya mesleki rehberliğin amaçlarını, hedeflerini, tekniklerini, politikalarını
ve ahlaki standartlarını, diğer profesyonellerle danışma gerektirebilecek durumları ve hizmetlerin
sunulması ile ilgili yasal veya politik kısıtlamaları, alıcılarına sözlü ve/veya yazılı olarak
bildirmelidirler. Mahremiyet ile ilgili başkaları tarafından konmuş sınırlar, alıcı ile onu bu sınırlamalar
ve bu konulara karışma durumuyla karşı karşıya bırakmadan önce görüşülecektir. Gizli bilgilerin
ifşası alıcının ifade ettiği onayla gerçekleştirilebilir.
15. Rehberler alıcılarının bağımsız eylemlerini geliştirmelidir; ve bu nedenle bilinçli emretmelerden veya
alıcıların kendi fikirlerini veya perspektifini yansıtmayan, danışmanın veya diğer kişilerin seçimlerine,
hayat biçimlerine, planlarına veya inançlarına (örn., ekonomi alanında genel görüşler) zorlamadan
kaçınmalıdırlar. Ama, alıcıların kendilerini veya başkalarını tehlikeye atacak, topluma uygun
olmayan değerler taşıması durumunda, danışmanın kendi mesleki değerlerini ve alıcının hangi
sosyal kurallara göre ilerlemesi gerektiğini belirtmesi gerekebilir.
16. Rehberler içerik, amaçlar ve test sonuçları hakkında alıcının anlayabileceği bir şekilde açıklama
yapar. Bu tarz uygulamacılar değerlendirme tekniklerini seçmede, yönetmede ve yorumlamada
uygun standartlar kullanırlar. Görünen tekniklerin örn. bilgisayar bazlı test veya kariyer rehberlik
programlarının, yönetimde, işaretlemede ve yorumlamadaki mesleki literatürde periyodik antrenman
ve sürekli aşinalık istediklerini bilir.
17. Rehberler araştırmanın veya değerlendirmenin bu tarz kullanımı gerektirdiği zaman alıcılarına yeni
tekniklerin ve uygun bilgisayar uygulamalarının faydalarını tanıtır. Danışman/uygulamacı, bilgisayar
uygulamalarının veya diğer tekniklerin alıcının kişisel ihtiyaçlarına uygun olup olmadığına, alıcının
sunulan tekniğin ya da sürecin nasıl kullanıldığını anlamış olduğuna ve daha sonrasındaki izleme
aşamasında da danışmanlık sağlanacağından emin olur. Temsil edilen grup üyelerinin, bilgisayar
11

Leonardo yetenel profilinde kullanılan ahlaki standartlar, Uluslararası Eğitimsel ve Mesleki Rehberlik
Derneği (IAEVG) tarafından yayımlanmış olan Ahlaki Standartların adapte edilmiş bir versiyonudur,
Eylül 2003
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teknolojilerinde mevcut en iyi tekniklerinden eşit şekilde yararlanmalarını ve kullanılan tekniklerde
ayrımcı olmayan, güncel ve doğru bilginin veriliyor olduğunu garantilemelidir.
18. Danışmanlık gerektiren birey alıcılara ve aynı zamanda kurumlara mesleki yeteneklerini, eğitimlerini
ve deneyimlerini sunarken, rehberler yanlış yönlendirici veya aldatıcı malzemeler içermeyen net,
doğru ve güncel bilgiler verirler.
19. Rehberler, aynı zamanda alıcılarının kariyer danışmanlığı ile ilgilenirken, ücretli istihdam değişimleri
temsilcisi olarak veya ücretli iş bulan veya staj kurumları için aracı olarak çalışırken, alıcılarını en iyi
kazançlardan uzaklaştıracak anlaşmazlıkları engellerler. Potansiyel kazanç anlaşmazlığının olduğu
durumlarda alıcısını durumdan haberdar etmelidir.
20. Rehberler mesleki yardım veremedikleri veya sürdüremediklerinde uygun yönlendirmeyi yaparlar.
Meslektaşlara ve Mesleki Ortaklara karşı Davranışlar
21. Rehberler, en iyi eğitimsel ve mesleki rehberliği sağlamak için meslektaşları veya müdürleri ile
işbirlikçi ilişkilerin gelişmesine ve sürdürülmesine katkıda bulunurlar.
22. Rehberler, mahremiyet ve özel yaşam ilkeleri gibi eğitimsel ve mesleki rehberlik konusunun
bölümlerini mesleki çalışma arkadaşlarına ve müdürlerine bildirmekle yükümlüdürler.
23. Rehberler, değerlendirme veya diğer amaçlar için eğitimsel ve mesleki rehberliğin ihtiyaçları ve
sonuçları ile ilgili doğru, nesnel, öz ve güncel bilgileri mesleki çalışma arkadaşlarına ve müdürlerine
ulaştırırlar.
24. Rehberler prosedürdeki Ahlaki Standartların ve çalışma pratiklerinin uygulanmasında mesleki iş
arkadaşları ile iş birliği yaparlar. Mesleki iş arkadaşlarının ahlaki davranışları hakkındaki bilgilerin
şüpheli bir durum ortaya koyması halinde, bu konular iş arkadaşı ile tartışılmalı veya durumu
düzeltmek için uygun resmi kanallar kullanılmalıdır.
25. Bir çalışanın ahlaki standartları ve direktifleri arasında uyumsuzluk veya iş birliğine yanaşmaması
gibi durumlarda, rehberler bu tarz anlaşmazlıkların içeriği konusunda doğrudan sorumlu müdür ile
görüşmeli ve bu anlaşmazlıkları ortadan kaldırma yollarını aramalıdır.
Devlet Yönetimine veya Diğer Toplum Kuruluşlarına karşı Davranışlar
26. Gerekli olan durumlarda, rehberler politikacılar, meclis üyeleri veya yönetim personeli ile işbirliği
içerisinde, ahlaki olarak sağlanmış ve alıcının ihtiyaçlarına uygun olan eğitimsel ve mesleki rehberlik
hizmetlerinin gelişimine yardım eder ve savunur.
27. Rehberler eğitimsel ve mesleki rehberliğin ve danışmanlık hizmetlerinin yetenekli uygulamacılarının
kabul görmüş nitelik ve eğitim beklentilerinin bilincindedir ve bu konu hakkında müdürleri, meclis
üyelerini ve diğerlerini bilgilendirir.
28. Rehberler alıcıların ihtiyaçlarını karşılamak ve hizmet sunmak için kurumlarla, kuruluşlarla ve diğer
kurum veya toplumdaki diğer bireylerle etkin olarak işbirliğinde bulunur.
Araştırma ve İlgili Süreçlerde Sorumluluk
29. Rehberler, eğitimsel ve psikolojik araştırma uygulamalarının kabul görmüş ahlaki ve bilimsel
standartlarına uygun araştırma yürütme ve bulguları raporlama sorumluluğunun farkında olacak
gerekli eğitim ve yeteneğe sahiptirler. Alıcı verilerinin istatistik, değerlendirme, araştırma veya
program planlama gibi amaçlarla kullanılması halinde, alıcıların birey olarak kimliklerinin
mahremiyetini saklanmasından sorumludur.
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30. Rehberler, yetenek, bilgi ve uzmanlık paylaşma yoluyla ortaya çıkan eğitimsel ve mesleki rehberliğin
gelişimini meslektaşları ve mesleki kuruluşlarla paylaşma sorumluluğunun bilincindedir.
Bir Birey Olarak Uygulamacının Sorumlulukları
31. Rehberler, eğitimsel ve mesleki rehberlikte nitelikli ve yetenekli bir uygulamacı olmak için, meslek
tarafından şart koşulan bilgi ve özellikler alanında başlangıç stajı elde eder ve bir sürekli öğrenme
sürecini muhafaza eder.
32. Rehberler eğitimlerinin ve deneyimlerinin sınırları içinde çalışır; uygulamacının alıcısına yardım
etmeye, mesleki eylemlerinin sonuçlarını kabul etmeye hazır olmadığı durumlarda meslekten diğer
kişilere yönlendirir; ama ahlaki ilkelerin bilinçli ve ihtiyatlı şekilde uygulaması çerçevesinde.
33. Rehberler uygulamalarında, hem ahlaki davranışın temelini oluşturan insani prensipler, hem de
uygulama için ahlaki sonuçlar doğuran, değişmekte olan sosyal ve politik sorulara gösterilmesi
gereken ehemmiyet konularında düşünmeye devam eder. Bunlar şu soruları içerir: alıcılarım
kimlerdir (öğrenciler, işçiler, işverenler, bir bütün olarak toplum) ve bu ilişkilerde önemli ahlaki
konular nelerdir? Ahlaki konularda çeşitli müdahale şekilleri (bireysel danışmanlık, grup çalışması,
bilgisayar destekli programlar, işçiler adına yönetimle görüşme) nasıl birbirlerinden ayırt edilir?
Eğitimsel ve mesleki rehberlik hizmetleri, alıcıların iş hayatlarında ve çalışma sahalarındaki
ekonomik ve çevresel konular arasındaki global gerginliğe ahlaki olarak ne şekilde cevap veriyor
34. Rehberler, mesleki yeteneklerini izleme ve sürdürmeden ve kültürel olarak farklı alıcılara gerekli
destek hizmetlerini sunabileceklerini ve yeni teorileri ve müdahale tekniklerini, bilgisayar
uygulamalarını ve değerlendirme süreçlerini etkili bir şekilde kullanabileceklerini periyodik olarak
gözden geçirmek için staj elde etmeden sorumludurlar. Eğitimsel ve mesleki rehberlik ve
danışmanlığın bağlamında ve içeriğindeki yenilikler ve güncel eğilimlere ayak uydurmaya çalışır ve
böylelikle mesleki ve kişisel deneyimlerinin ve ilerlemenin bir kişinin kariyeri boyunca devam
ettiğinin bilincindedir.
35. Rehberler, sürekli denetimler arar ve katılırlar; bu şekilde aranan bilgi ve özellikleri arttırarak mesleki
sorumluluklarını etkili bir biçimde yerine getirir ve sürekli öğrenim için hedefler yaratırlar.
36. Rehberler alıcılarına sundukları yardımda ayrı ve nesnel kalmak için değerlerinin ve davranışlarının
bilincindedir. Özellikle, her türlü ırkçı, cinsel ve yaşla ilgili ayrımcılığa engel olurlar.
37. Ahlaki konuların yoruma açık ve belirsiz olduğu durumlarda, rehberler konuya açıklık getirmeye
çalışmak veya probleme neden olan şartları düzeltmek için stratejiler geliştirmek için güvenilir bir
şekilde profesyonel kurumlara veya meslektaşlarına danışabilirler.

Leonardo Guiding
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