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Önsöz
Günümüzde Avrupa’da, rehberlik ve psikolojik danışmanlığın, bölgesel ve ulusal düzeyde hayat boyu
öğrenme ve istihdam stratejilerinin uygulamaya konması için anahtar nitelikte stratejik bileşenler
olarak görüldüğü konusunda yaygın bir fikir birliği mevcuttur. Buna göre, üye devletler için temel
zorluk, vatandaşların rehberlik hizmetlerine kolay erişime sahip olmalarını, bu hizmetlerin tutarlı ve
bütünsel bir yaklaşımla organize edilmesi ve vatandaşların ileri öğrenim, kariyer yönetimi ve diğer
yaşam hedefleri için kişisel eylem planlarını oluşturma kabiliyetinin desteklenmesini sağlamaktır.
Vatandaşları rehberlik hizmetlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi süreçlerine daha
sistematik olarak dahil etmek için tedbirlerin alınması da oldukça teşvik edilmektedir.
Konsey Avrupa’da hayat boyu rehberlik politikalarının, sistemlerin ve uygulamaların güçlendirilmesine dair önergesi (Avrupa Birliği Konseyi, 2004), üyeleri, sektörler çapında, ulusal ve bölgesel
hayat boyu rehberlik sistemlerinin yüksek düzeyde eşitlik, etkinlik ve kaliteyle inşa edilmesine
yönelik stratejilerin bir araya getirilmesi için uygun bir kurumsal çevre ve yeterli sistemik gereçlerin yaratılmasına davet etmektedir. Bu bağlamda, tüm kilit oyuncular ve paydaşlar arasında
gelişmiş sektörler ve meslekler arası işbirliği, daha fazla diyalog ve daha güçlü ortaklıklar, hayat
boyu rehberliğin üye devletlerde gerçeğe dönüşmesine yardımcı olacaktır.
Bu kılavuz, daha etkin rehberlik politikası oluşturulması ve uygulamaya konması için yapıların
oluşturulması ve güçlendirilmesinde, Cedefop’un, üye devletlerin desteklenmesine yönelik katkısının bir parçasıdır. Bu klavuz, sadece öne çıkan girişimleri ve iyi uygulamaları tanımlamakla kalmayıp, üye devletlerin kendi ulusal rehberlik forumlarını kurarken kullandıkları deneysel yaklaşımlara
ve yaptıkları stratejik seçimlere de açıklamalar sunmaktadır.
Okuyucuya somut örnekler veren bu yayın, eğitim ve istihdam sektörlerinde ulusal ve bölgesel
rehberlik politikaları, sistemleri ve uygulamalarında sorumluluğu olan politika yapıcı ve karar
vericiler için ideal bir gereçtir. Özellikle 2004 önergesinin uygulamaya konmasını destekleyen
Avrupa hayat boyu rehberlik politika ağı ve ayrıca Cedefop’un aktif bir şekilde katkıda bulunduğu
Hayat boyu Rehberlik Avrupa Uzman Grubu tarafından yürütülen geliştirme çalışmasını (2002-07)
sürdürmek açısından değer taşımaktadır.
Hayat boyu rehberlik politikaları ve sistemlerinin iyileştirilmesi: ortak Avrupa referans gereçlerinin
kullanılması (Cedefop, 2005) rehberi ile birlikte bu kılavuz, üye devletlerin, hayat boyu rehberlik için
politika ve karar verici mekanizmalarını güçlendirmelerine ve diğer Avrupa ülkeleri ve bölgeleriyle
karşılaştırmalı olarak değerlendirmelerine yardımcı olacaktır. Bu kılavuzda yer alanların açık
görüşlülükle tartışılıp, ulusal ve bölgesel düzeyde aktif olarak uygulanacağını umuyoruz.
Aviana Bulgarelli
Cedefop Direktörü
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Teşekkür
Bu rapor, bir takım çalışmasının sonuçlarını sunmakta ve proje üzerinde çalışanların tümünün,
özellikle de aşağıda yer alanların, katkılarını yansıtmaktadır:
•

Cedefop proje yöneticilerinden, bu çalışmayı başlatan Rocío Lardinois, ve yayının genel
gözetiminden sorumlu olan Mika Launikari;

•

Techne’den Dr Søren Kristensen, Uluslararası Kariyer Gelişimi ve Kamu Politikası
Merkezi’nden (ICCDPP) Dr. John McCarthy ve Ulusal Kariyer Eğitimi ve Psikolojik Danışma
Enstitüsü’nden (NISEC) Profesör Tony Watts bu raporun taslağını çıkartmış ve bu yayının
dayalı olduğu araştırmayı gerçekleştirmiştir (1);

•

Taslak rapor üzerinde yorumlarını belirten, Avrupa hayat boyu rehberlik politikası ağı üyelerine
de teşekkür ederiz;

•

Son olarak, bu yayının hazırlanmasında sağladığı teknik destek için Cedefop’tan Christine
Nychas’a teşekkür etmeyi borç biliriz.

Bu yayın, şu etkinliklerde tartışmalar için çok değerli girdiler ve ilham vermiştir: Ulusal düzeyde
temsilci yapılarının güçlendirilmesine dair Avrupa hayat boyu rehberlik politikası ağı’nın akran
öğrenim oturumu (Viyana, Nisan 2008) ve Cedefop’un Ulusal hayat boyu rehberlik politikası
forumlarında akran öğrenim buluşması – Giriş, aktif vatandaşlık ve sosyal katılımın kolaylaştırılması
(Selanik, Haziran 2008). Ayrıca bu kılavuz, Cedefop’un, hayat boyu rehberliğe dair Fransız AB
Başkanlığı konferansına bilimsel katkısının bir parçasını teşkil etmektedir (Lyon, Eylül 2008).

(1)

Bu çalışma, Cedefop’un 2007-0046/AO/B/RLAR/FORA/002/07 sayılı hizmet sözleşmesi altında yürütülmüştür.
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Özet
Birçok Avrupa ülkesi, rehberlik hizmeti sunumundan sorumlu çeşitli hizmetleri birbirinden ayrı
kurumlar dizisinden ziyade, vatandaşlara hayatları boyunca kesintisiz ve tutarlı bir sistem olarak
sunabilmeleri için, rehberlik hizmeti sunumu politikalarındaki ve sistemlerindeki koordinasyon
ve tutarlılığı arttırmaya çalışmaktadır. Böylesi bir gelişim, hükümetler ve Avrupa Komisyonu
tarafından, hayat boyu öğrenmenin, istihdam edilebilirlik için kilit bir etmen olduğunu ve hayat
boyu rehberlik hizmeti sunumununda ulusal hayat boyu öğrenme stratejilerinin anahtar bir bileşeni
olduğunu kabul etmelerinden gelmektedir. Söz konusu rehberlik vatandaşlara sadece seçilen geçiş
evrelerinde değil, öğrenme istihdam yollarının herhangi noktasında da erişilebilir olmalıdır.
Ortak bir platformda rehberlikteki aktörler ve paydaşları bir araya getirerek ulusal forumlar ve
benzer politika koordinasyon mekanizmalarının oluşturulması bu gayretlerin önemli bir özelliğini
teşkil etmektedir. Ulusal forumlar, bölgesel forumlarla tamamlanabilir. Bu bölgesel forumlar ya
ulusal forumlara destek niteliğinde olabilir ya da – devredilmiş hükümetleri olan ülkelerde – ayrı
ve bağımsız mekanizmalar biçiminde olabilir.
Ulusal forumların üyeleri genellikle rehberlik hizmeti vermekten sorumlu ulusal bakanlıkları,
özellikle Eğitim ve Çalışma Bakanlıklarını ve beraberinde ana rehberlik hizmetlerini yürüten
örgütlerden, yani eğitim ve öğretim kurumları ve kamu istihdam hizmetlerinden (PES), temsilcileri
içermektedir. Sosyal ortaklar, rehberlik uzmanları dernekleri ve kullanıcı gruplarından temsilciler
(ebeveynler, öğrenciler, yaşlı vatandaşlar, etnik azınlıklar, engelli kişiler, vb.) de forumlarda temsil
edilmektedir. Üyeliğin bileşimi, ülkeden ülkeye değişir ve forumun ulusal politika seviyesinde ne
rol oynaması amacını taşıdığına bağlıdır.
Ulusal forumların dört rolü vardır.
•

Diyalog: temel ürünü ortak bir anlayışın oluşturulması ve faaliyetlerde gönüllü koordinasyonunun
sağlanması olan, aktörler ve paydaşların bilgi ve bakış açılarını tartışmak ve bilgi ve bakış açısı
alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldikleri bir platform,

•

Konsültasyon: hükümet girişimleri ve politikaları için tepkili bir platform olarak görev
yapmak üzere oluşturulmuş bir kuruluş,

•

Politika gelişimi: somut politika teklifleri ve girişimleriyle hayat boyu rehberlik kavramını
tanıtmak / yaygınlaştırmak için bir proaktif forum,

•

Sistem gelişimi: hayat boyu rehberlik çerçevesi dahilinde somut, uygulamaya yönelik
hususların geliştirilmesi için bir mekan (kalite güvence çerçeveleri veya eğitim temini),

Sadece bu roller mevcut olmayıp, birçok ulusal forum birden fazla rolü üstlenebilmektedir.
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Rollere karar verilmesi, forumun işlevlerini de belirleyecektir. Yedi ana işlev olup bunların her biri
bir takım ilişkili görevler kümesi olarak tanımlanabilir:
•

İletişimin arttırılması – kilit politik konuların tartışılması için bir forum sağlanması; rehberlik
için ortak bir tanımın oluşturulması; rehberlik için ortak bir terminolojinin geliştirilmesi;

•

İşbirliğinin teşviki – belli faaliyetlerde (etkinlikler, projeler, araştırma) kurumlararası işbirliği
ve koordinasyonun tetiklenmesi; çeşitli sektörler ve hizmetleri kapsayan konularda çaprazlama
inisiyatifler alınması;

•

Vatandaşların ihtiyaçlarının tanımlanması – mevcut hizmetlerin haritasının çıkartılması ve hizmet
sunumundaki boşlukların tespiti; tüketici araştırma ve kamusal konsültasyon alıştırmalarının
yönetimi; vatandaşlar için kariyer yönetimi yeterlik çerçevelerinin geliştirilmesi;

•

Hizmet kalitesinin arttırılması – kalite standartları ve kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesi;
psikolojik danışma ve rehberlik personeli için yeterlik çerçeveleri ve akreditasyon planlarının
geliştirilmesi;

•

Politikanın etkilenmesi – hayat boyu rehberlik hizmet sunumunu desteklemek için daha
iyi yapıların ve stratejilerin geliştirilmesi; hayat boyu rehberliğin ulusal öğrenim, istihdam
ve sosyal katılım politikalarının bir parçası olarak tanıtılması; hayat boyu rehberlik hizmeti
sunumundaki boşlukları doldurmak için politik destek aranması;

•

Uluslararası işbirliğinden faydalanılması – Avrupa hayat boyu rehberlik politika ağına ulusal
katılımın desteklenmesi; ulusal politika sempozyumlarına ulusal katılımın desteklenmesi;
Avrupalı ve uluslararası girişimciler tarafından ortaya konan yeniliklerin ve en iyi uygulamaların
yaygınlaştırılması.

Roller ve işlevlerin tanımlanması, bir ulusal forumun iş tanımını teşkil eder. Bu da, forumun
yapısında ve işleyişindeki birçok uygulamadaki sorunun çözüme kavuşturulmasını etkileyecektir.
Bu yapısal ve işleyiş sorunları arasında şunlar yer alır:
•

Statü – forumun resmi bir yapı olup, hatta muhtemelen mevzuata konması mı gerektiği ya da
daha gayrı resmi bir örgüt mü olması gerektiği ve hükümetle ilişkisinin nasıl olması gerektiği;

•

Üyelik bileşimi – foruma katılmak üzere tam olarak hangi aktörler ve paydaşların davet
edileceği;

•

Kaynaklar – görevleri yürütmek için nasıl bir finansman ve desteğin gerektiği ve bunun nasıl
sağlanacağı;

•

İdare ve gündelik koordinasyon – forumun bir başkanı olmasının gerekip gerekmediği, bu
kişinin nasıl tespit edileceği (atama veya seçim), bir idari komitenin gerekip gerekmediği ve
sekreterya hizmetlerinin nasıl sağlanacağı;
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•

Karar verme süreçleri – forumun bir karar almasının gerekip gerekmediği, ve gerekiyorsa,
bunlara nasıl ulaşılacağı (oy birliği, basit oy çokluğu, nitelikli oy çokluğu);

•

İletişim kanalları – forumun faaliyet sonuçlarını nasıl ve kime haber vereceği.

Bu kılavuzda, ulusal forumların rolleri, işlevleri, yapıları ve işlemleri tartışılmakta ve günümüze
dek Avrupa’da deneyimden gelen uygulama örnekleriyle resmedilmektedir.
Son olarak bu deneyimlerden çıkartılan 10 kilit mesaj ana hatlarıyla verilmektedir.
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1. GİRİŞ
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1. Giriş
Hayat boyu rehberliğe dair Avrupa’daki yakın tarihli politik ve stratejik gelişmeler belirgin bir
vizyonla yönetilmiştir. Avrupa Birliği öğrenme ve istihdam politikalarında rehberliğin rolünü
güçlendirme yolunda çok önemli kilometre taşları, yüksek düzeyli girişimler ve gelişim süreçleri
olmuştur.
Bölgesel ve ulusal düzeyde hayat boyu öğrenme ve istihdam stratejilerinin uygulanmasında, rehberlik
ve psikolojik danışmanlığın anahtar stratejik bileşenler olarak görüldüğüne dair uluslararası düzeyde
politik fikir birliği bulunmaktadır. Avrupada bilgi tabanlı toplumlar, hayat boyu öğrenme yoluyla
bireyleri ve ekonomileri kalkındırmaya kendilerini adamış olduklarından, vatandaşlar, uygun
eğitim ve kariyer seçimleri yapmak ve çevrelerine başarılı bir şekilde uyum sağlamak üzere doğru
beceriler edinmek için rehberlik ve psikolojik danışmanlığa artık daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar.
İdarenin karmaşıklığı, hayat boyu rehberlikte uzun vadeli stratejik düşünmeyi ve planlamayı
hayati kılmaktadır. Geriye kalan soru, bunun en iyi ne şekilde yapılması gerektiğidir. Politikayı
ve karar vermeyi iyileştirmek, liderlik kapasitesi geliştirmek ve ayrıca sektörler arası işbirliği
düzenlemelerinin yollarını aramak amacıyla ulusal rehberlik forumlarının oluşturulması mükemmel
bir cevap gibi gözükmektedir.
Rehberlikte – veya rehberlik için ulusal forumlarda – politika koordinasyon mekanizmaları kesinlikle
yakın tarihli bir buluş değildir. Sürekli değişen bir dünyada birey için rehberlik hizmetlerinin
koordinasyonuna ve yönlendirilmesine olan ihtiyacın varlığı uzun süredir kabul edilmektedir. Bu
yöndeki ilk yapılar – Danimarka Mesleki Rehberlik Ulusal Konseyi, Birleşik Krallık Rehberlik
Konseyi ve rehberlik konusundaki gayrı resmi Finlandiya bakanlık çalışma grupları – 1980’lerde
ve 1990’ların başlarında biraraya getirilmiştir.
Ancak, geçtiğimiz on yılda, hayat boyu öğrenme politikalarının ayrılmaz bir parçası olan hayat boyu
rehberlik mantığı çok daha zorlayıcı bir hale gelmiştir. Buna dayanarak birçok diğer Avrupa ülkesi,
ulusal forumlar (veya benzeri politik koordinasyon mekanizmaları) oluşturmuş ya da oluşturma
sürecindedir. Ayrıca, bölgesel düzeyde de bazı benzeri gelişmeler göze çarpmaktadır.
Fakat üye devletlerdeki mevcut durum nedir ve yerel, bölgesel, ulusal ve Avrupa rehberlik politika
koordinasyon mekanizmalarında gerçek bir sistem değişikliğini uygulamaya koymanın ihtimalleri
nedir? Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi (Cedefop) tarafından hazırlanan bu kılavuz,
yeni veya ortaya çıkmakta olan yapılara ilham vermek ve pratik önerilerde bulunmak ve ayrıca
bu yapılar için ortak öğrenme materyali sağlamak üzere mevcut olan yapıların deneyimlerinden
yarar sağlama girişimidir. Bu klavuz, söz konusu yapılarda hâli hazırda görev alan veya yenilerini
geliştirmekle ilgilenen tüm politika yapıcılara ve paydaşlara yöneliktir.
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1.1. Yöntembilim
Bu kılavuzun oluşumuna yol açan çalışma, dört ayrı (fakat bağlantılı) evreden oluşmaktadır:
•

Kurumlar arası ve sektörler arası işbirliğini yaygınlaştıran, hayat boyu rehberlik politikasını ve
sistem gelişimini destekleyen yapıların ve girişimlerin haritasının çıkarılması;

•

Bu yapıların ve mekanizmaların incelenmesi ve açıklanması;

•

İyi uygulama örneklerinin ve ulusal forumlarca geliştirilen stratejik gereçlerin somut
örneklerinin tanımlanması;

•

Paydaşlar, uygulayıcılar ve politika yapıcılar için yukarıdakilere dayalı olarak pratik kılavuz
bilgilerin geliştirilmesi

Avrupa ülkelerindeki rehberlik sistemlerinin ve sosyo-politik kültürlerin çeşitliliği düşünüldüğünde,
sıkı kuralları olan bir yaklaşımı benimsemek pek uygun olmayacaktır. Her ne kadar karşılaşılan
zorluklar çoğunlukla aynı olsa da, ulusal forumlar için bir ‘proje planı’, ideal bir çözüm yoktur.
Farklı sistemler bu zorlukları farklı yollarla ele almıştır ve diğerlerine sunabildikleri tek ve en önemli
şey ilhamdır. Bu nedenle en yardımcı olacak yaklaşım, temel olarak tanımlayıcı ve analitik olup,
sonuçların uygulama örneklerinin sosyo-politik içeriği dahilinde analizine ve aktarım değerlerinin
değerlendirilmesine dayalı olan yaklaşımdır.
Bu kılavuzda üç uçlu veri toplama süreci kullanılmıştır:
•

Doküman analizi: Avrupa ve ulusal (ve bazı durumlarda bölgesel) düzeylerde ulusal forumlara
dair tüm mevcut ve erişilebilir dokümantasyonun derlenmesi ve analizi;

•

Anket araştırması: Bu kılavuzda kapsanan 29 ülkedeki Avro-rehberlik merkezlerine (ve bazı
ülkelerde, ulusal mercilere) bir anket gönderilmesi;

•

Uzmanlarla görüşmeler: seçilen bazı ulusal düzeydeki uzmanlarla, diğer kaynaklardan edinilen
bilgilerdeki boşlukları doldurmak ve bu bilgilerin doğruluğunu değerlendirmek üzere telefon
görüşmeleri.

Toplanan bilgilerin doğru olması ve varılan sonuçların bu bilgilere uygun olmasını sağlamak üzere
kılavuzun taslak metni, yorumlarını göndermeleri için Avrupa hayat boyu rehberlik politikası ağının
(ELPGN) üyelerine (3.7.1 Kısmına bakınız) dağıtılmıştır. Bu çeşitli kaynaklarca sunulan girdiler
çalışma için son derece değerli olmuştur.

1.2. Yapı
Kılavuzun ana gövdesi dört bölümden oluşmaktadır:
•

Bir giriş bölümü (2. Bölüm): Rehberlikteki ulusal forumlar ve benzeri politika koordinasyon
mekanizmaları için ilke rasyoneline dair yansımalar, katılan aktörlerin temel işlevlerinin ve
türlerinin tanımı ve bazı kilit terimlerin tanımları,
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•

Bir deneysel bölüm (3. ve 4. Bölüm): ulusal forumların fiili ve muhtemel görevleri ve
faaliyetlerinin tanımları ve bunların somut yapılar ve prosedürlere nasıl dönüştürüldüğü,

•

Bir sonuç bölümü (5. Bölüm): temin edilen delillerden elde edilebilen kilit mesajlar,

•

Bir ek: bu kılavuzun yazıldığı zamanda mevcut olan ulusal forumlar ve benzeri politika
koordinasyon mekanizmalarının tanımlayıcı dosyaları yer almaktadır.

1.3. Uyarılar
Kılavuzu yazmadaki temel zorluk, Avrupa’da rehberlik alanındaki güncel gelişmelerin dinamik
doğası olmuştur. Bu, bazı durumlarda bilginin toplanmasının zor olduğu anlamına gelmiştir: zira
gelişmeler halâ devam etmekte ve kilit bilgi sağlayıcılar (uzmanlar, aktörler ve paydaşlar) bunları
henüz nasıl yorumlayacaklarını bilememektedir. Ayrıca veri toplanması göreceli olarak kısa bir
sürede gerçekleştirilmiştir (Eylül-Aralık 2007). Aciliyet, eksiksiz bir rapora kıyasla daha ön planda
tutulmuş ve bulguların daha güçlü fakat ihtiyacın daha az olduğu bir zamanda, daha göşterişli hale
getirilmiş şeklini sunmak yerine, kılavuzu şimdi çıkarmanın daha iyi olacağına karar verilmiştir. Bu
kılavuzdaki eksiklik veya kusurun sebebi budur.
Şunu da belirtmekte yarar vardır ki bu yayın, bir araştırma raporu değil, politika yapıcılar ve
paydaşlar tarafından pratikte kullanım amaçlı bir kılavuz olma amacını taşımaktadır. Bu hem biçim
hem de içerik açısından bazı etkiler getirmektedir. Bu metin bazı açılardan ‘buz dağının tepesi’
niteliğinde olup, akademik ilgi alanlarının bazı yönleri kapsam dışı bırakılmak zorunda kalınmıştır.
Buna rağmen umarız bunlar diğer içeriklerde fayda getirecek şekilde kullanılacaklardır.
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2. TEMEL UNSURLAR

19

20

2. Temel unsurlar
2.1. Giriş
‘Ulusal Forum’ ve ‘Politika Koordinasyon Mekanizması’ ifadeleri ne anlama gelmektedir?
Resmi bir AB dokümanı (Avrupa Komisyonu, DG EAC, 2004) (2) şu tanımı vermektedir: ‘Bir
ulusal forum, hayat boyu rehberlik için politikaların, sistemlerin ve uygulamaların geliştirilmesiyle
ilgilenen tüm ilgili aktörlerin birliğidir’. Her ne kadar bu tanım özlük avantajını taşıyor olsa da, bazı
temel konuları cevapsız bırakmaktadır. Özellikle:
• ‘Tüm ilgili aktörler’ kimlerdir?
•

Somut olarak ‘politikaların, sistemlerin ve uygulamaların geliştirilmesi’ ne anlama gelmektedir?

Bu yayın için, kuralcı bir yaklaşımdan ziyade pragmatik bir yaklaşım benimsenmiştir. Hareket
noktası terimlere standart tanımlar bulmak değildir: Avrupa’da bulunan yapılar o kadar farklı
özellikler taşımaktadır ki, katı tanımlar mutlaka bu yapıların bir kısmını dışarıda bırakacaktır.
Bunun yerine, ulusal (ve bazı durumlarda, bölgesel) kaynaklarımız veya bilgi sağlayıcılarımızın,
‘ulusal forum veya diğer politika koordinasyon mekanizması’ başlığı altında adlandırmayı tercih
ettikleri yapı veya kuruluşlar dahil edilmiştir. Kullanılan ana kaynaklar şunlardır:
•

Ulusal politika dokümanları;

•

Ulusal mercilerin (bakanlıkların) temsilcileri;

•

Avro-rehberlik merkezleri;

•

Rehberlik ve ilgili konularda ulusal akademik uzmanlar.

Bu bilgiler dar (dışlayan) bir çerçeveden ziyade, geniş (kapsayıcı) bir çerçeve sunmuştur.
Buna istinaden, ‘ulusal forum ve diğer politika koordinasyon mekanizmaları’nın neyi içerdiğine
dair katı ve hazır bir tanım bulunmamaktadır. Rehberlik sistemleri ve onların sosyo-politik içerikleri
o kadar farklıdır ki, böylesi bir uygulama yanlış yöne sevk edici olabilir. Bunun yerine, yeni ulusal
forumlar (ve benzeri politika koordinasyon mekanizmaları) kurmakla ilgilenen mercilerin ve
paydaşların ele alabilmesi için bir takım olanaklar sunulmaktadır.
Bazı yerlerde ‘ulusal rehberlik forumu’ ifadesi, hem forumlar hem de diğer mekanizmaları kapsayan
bir kısa yol terimi olarak kullanılmıştır. Her ne kadar odaklanılan ana husus ulusal gelişmeler olsa
da, bölgesel forumlar için de geçerli olan birçok nokta ortaya konmaktadır: bu nedenle ‘ulusal’
kelimesi genellikle ‘ulusal ve bölgesel’ ifadesinin yerine kullanılabilir (bölgesel inisiyatiflerin özel
olarak ele alındığı Kısım 4.2.5’e bakınız).
(2)

Avrupa Komisyonunun ortak eylemler (2004) için tavsiye notunda önceliklerden biri, ulusal rehberlik forumlarının
Avrupa çapında ağlarının kurulmasını desteklemektir.
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2.2. Politik içerik
‘Hayat boyu rehberlik’te stratejik liderlik, 2001-03 tarihlerinde yürütülen OECD kariyer rehberliği
politika incelemesinde önemli bir politika hususu olarak nitelenmiştir (OECD, 2004). Bu inceleme,
kariyer rehberliği hizmeti sunarken parçalı bir yaklaşım kullanmanın sınırlılıklarının altını çizmiş
ve özellikle şunlara dikkat çekmiştir:
•

Eğitim ve işgücü piyasası sektörleri çapında hizmet ve kaynak gelişimlerindeki koordinasyon
eksikliği;

•

Kariyer rehberliğinin vatandaşların hayat boyu öğrenme ve istihdam edilebilirliklerini nasıl
destekleyebileceğine dair ortak bir görüşün olmayışı.

OECD’nin ana çıkarımlarından biri, hayat boyu rehberlik hizmeti sağlanması için stratejik liderliğin,
devlet bakanlıkları ve diğer anahtar paydaşlar arasında bir ortaklık yaklaşımını gerektirdiği, ancak
bu şekilde vatandaşlar için hayat boyu rehberlik hizmeti sağlanması vizyonunun ortaya çıkıp
üzerinden hareket edilebileceği olmuştur. İnceleme ayrıca eğitim ve iş gücü piyasası sektörleri
arasında güçlü bir işbirliğini garanti edecek konsültasyon amaçlı kuruluşlar veya mekanizmaların
kurulmasını savunmaktadır. Söz konusu kuruluşlar veya mekanizmalar, aşağıdakiler gibi geniş
kapsamda görevler üstlenebilirler:
•

Stratejik yönlerin belirlenmesi;

•

Hizmetlerdeki boşlukların tanımlanması;

•

Farklı paydaşların faaliyetlerinin koordinasyonu.

Hepsi toplu olarak sahip olunması gereken önemli eylemler olarak kabul edilmiştir.
OECD gözden geçirilirken rehberlik konusunda sadece birkaç Avrupa ülkesinin (3) resmi politika
koordinasyonuna dair bazı pratik deneyimleri vardı. Avrupa’nın çoğunluğunda, OECD teklifi etkin
bir şekilde çığır açmaktaydı.
AB Eğitim Bakanları Konseyi, Nisan 2004’teki toplantısında OECD tavsiyelerini aldı. O toplantının
başkanlık kararları, Lizbon gündeminin desteklenmesi ve daha ileriye götürülmesinde hayat boyu
rehberlikte stratejik liderlik ve koordinasyonun önemine dair birçok atıfta bulunmuştur. Özellikle
şunların önemini vurgulamıştır:
•

•

(3)

Diğer paydaşlarla işbirliğinde, uygun durumlarda bakanlıklar arası işbirliğini ve hizmetlerin
sunumu için resmi bir çerçeveyi içeren, etkili rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi için ulusal
politika stratejilerinin temin edilmesinde hükümetlerin ve politika yapıcıların kilit rolü;
Tutarlık sağlamak ve en iyi uygulamayı yaymak amacıyla, forumlar, ağlar ve diğer yapılar
oluşturarak, tüm yaş ve gruplara rehberlik hizmeti sunmak için işbirlikçi yaklaşımların
yaygınlaştırılması;
Özellikle Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Polonya, Finlandiya ve Birleşik Krallık.
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•

Danışan açısından hizmetlerin kalitesi ve verilen rehberlik hizmetilerinin sonuçları hakkında
bilgiye gerekli dikkatin verilmesi desteklenerek, özellikle ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerdeki
işbirliği aracılığıyla, politika ve sistem geliştirmesi için yapıların güçlendirilmesi;

•

Üye devletlerin şu anki sistemlerinin geniş kapsamlılığından tam olarak faydalanabilmek için
rehberlik konusunda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde politika yapıcılar ve hizmet
sunanlar arasında daha fazla işbirliği.

Bu kararlar daha sonra Mayıs 2004’te hayat boyu rehberlik politikalarının, sistemlerinin ve
uygulamalarının güçlendirilmesine dair Bakanlar Konseyi kararnamesi ile kabul edilmiştir (Avrupa
Birliği Konseyi, 2004). Kararname, aşağıdakilere olan ihtiyacın altını çizmiştir:
•

Uygun kilit kurum/kuruluşlarca (bakanlıklar, sosyal ortaklar, istihdam hizmetleri, hizmet
sağlayıcılar, psikolojik danışma ve rehberlik personeli, eğitim ve öğretim kurumları, tüketiciler,
ebeveynler, gençler) dahil edilmesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde politika ve sistem gelişimi
için yapıların güçlendirilmesi;

•

Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde rehberlik hizmetleri sunanlar arasında işbirliğinin ve
koordinasyonun etkin şekilde sağlanması, erişimin genişletilmesi ve özellikle risk altında
bulunan gruplara sunumda tutarlılık sağlanması;

•

Hayat boyu öğrenme perspektifi ile her düzeydeki rehberlik hizmetinde daha fazla işbirliğinin
peşinde olunması, sistemlerdeki farklılıklardan tam olarak faydalanılması ve farklı hizmet
sunum biçimleri arasındaki bölünmenin önüne geçilmesi;

•

Gençler ve yetişkinler için sunulan rehberlik hizmetlerinin tasarlanması ve değerlendirilmesinde
temel olarak rehberlik hizmetleri faydalanıcılarının farkına varılması;

•

Sosyal ortaklar dahil tüm ilgili aktörlerle birlikte, Avrupa düzeyinde işbirliği ve desteğin ulusal
rehberlik gelişmelerini iyileştirebileceği alanların tespiti;

•

Politika ve sistem gelişiminin bölgesel düzeydeki yapılarının güçlendirilmesi: bu özellikle,
eğitim, öğretim ve/veya istihdam politikalarında sorumluluk sahibi olan, devredilmiş veya
bölgesel hükümetlere sahip ülkeler içindir.

OECD incelemesinin 2004’ün başlarında yayınlanmasından beri Avrupa çapında rehberlik bu
açılardan inanılmaz gelişmelere sahne olmuştur. Bu yayın tamamlandığı zamanda, ulusal forumlar
veya benzeri politika koordinasyon mekanizmaları (bazıları hala oldukça gayrı resmi olsa da)
şu Avrupa ülkelerinde, çeşitli gelişim aşamalarda olmak üzere, tanımlı hale gelmiştir: Avusturya,
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan,
Macaristan, İrlanda, İtalya, Lituanya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Norveç, Polonya, Romanya,
Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık.
Bu ülkelerin bazıları için ulusal bir forumun oluşturulması hala “devam eden bir iş” olup
kilit yönler hala çözüme kavuşturulmamış durumdadır. Bazı ülkeler için ulusal forumlardan
ziyade “kurumsal girişimler”den bahsetmek daha doğru olacaktır, zira yapısal olarak bir
ulusal forumun karakteristik özelliklerini göstermeyen mevcut ulusal düzeydeki örgütler
(pratisyen rehberlik örgütleri), hali hazırda işlevleri veya görevlerinden bir kısmını
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aktörler ve paydaşlar arasında hayat boyu rehberlik politikaları ve uygulamaları hakkında tartışmalar
yaparak yürütmektedir.
Tüm Avrupa ülkelerindeki mevcut ilerlemenin detayları ekte yer almaktadır.

2.3. Aktörler
2004 yılının bakanlık kararnamesi (yukarıda 2.2 Kısmına bakınız), bölgesel ve yerel düzeylerde
politika ve sistemler için yapıların güçlendirilmesine katkıda bulunabilecek ‘uygun kilit oyuncuları’
tanımlamıştır.
Eğitim ve Çalışma Bakanlıkları (4), insan kaynakları gelişimi ve işgücü piyasası verimliliğine dair
sorumlulukları düşünüldüğünde, rehberlik politikasının geliştirilmesi ve hizmet sunumunda temel
taşlar olma eğilimindedirler. Kariyer rehberliği vatandaşların öğrenme ve iş yaşantıları boyunca
izledikleri yolları destekler ve bu nedenle her iki bakanlık için de ortak bir endişe teşkil eder. Bu
nedenle sözü geçen bakanlıkların aşağıdaki hizmetleri sunmak için gerekli nedenleri bulunmaktadır.
•

Kaynakları paylaşmak ve havuz haline getirmek;

•

Bu kaynakları etkin şekilde kullanmak üzere işleri koordine etmek;

•

Hizmet sunumundaki boşlukları tespit etmek;

•

Ortak hizmet standartları geliştirmek;

•

Eğitim paylaşımı yapmak;

•

Topluma kariyer rehberlik hizmetlerinde daha tutarlı bir imaj sunmak;

•

Vatandaşlara, öğrencilikten emekliliğe kadar yaşamlarının farklı dönemleri boyunca, farklı
mesleki roller süresince, ev işleri ile uğraşmak da dahil olmak üzere istihdam ve işsizlik
şeklinde tekrarlayan döngülerde, aşamalı olarak hareket edilerek öğrenme ve iş ile ilgili
rehberlik ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceğini göstermek.

Eğitim ve Çalışma Bakanlıkları genellikle toplum kariyer rehberlik hizmetlerinin temel
garantörleridir. Fakat belli gruplar için hizmetler, Gençlik Bakanlığı veya (cezai suçluların rehberliği
için) Adalet Bakanlığı gibi diğer bakanlıkların yetki alanlarına girebilir. Rehberlikle ilgili görev ya
da sorumlulukları olan başka bakanlıklar da olabilir (Sosyal İlişkiler Bakanlığı; Sağlık Bakanlığı).
Bunların da koordinasyon düzenlemelerine dahil edilmesi gerekebilir.

(4)

Bu bakanlıklar tabii ki farklı ülkelerde farklı şekilde yapılandırılmış olabilir. Mesela Malta’da, Eğitim, Gençlik ve
Çalışma Bakanlığı birleşik ve tek bir birimdir.
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Buna ek olarak birçok diğer kurum ve grup, kariyer rehberlik hizmeti sunumuyla ilgilenmekte
ve hizmet sunumuna katılmaktadır. Bu nedenle etkin stratejilerin geliştirilmesine dahil edilmeleri
gerekmektedir.
İşverenler ve ticaret birlikleri genellikle, insan kaynakları gelişimi için ulusal stratejiler ve planların
geliştirilmesinde hükümetle stratejik ortak olarak görülmektedir:
•

İşverenler ve onların kuruluşları şimdiki ve gelecekteki iş güçlerini geliştirmekle ve ilk ve
devamlı eğitim için fırsatların sunulmasıyla ilgilenmektedirler. Ayrıca, iş gücü piyasası ve
kariyer bilgisiyle yaşanmış deneyimler için anahtar kaynak niteliğindedirler. Kariyer rehberliği
hizmeti sunulmasından, iyi motive edilmiş ve becerikli işçiler elde ederek fayda görmektedirler;

•

Ticaret birlikleri ve onların kuruluşları, bilgi, tavsiye ve rehberlik hizmetlerinin savunucuları
ve özellikler işçilerin eğitim ve hayat boyu öğrenmeye erişimlerini sağlayanlar olarak önemli
roller üstlenmektedirler.

Eğitim ve öğretim kurumları, kariyer rehberlik hizmetlerinin verilmesi için ortamlar sunar. Rehberlik
hizmetlerinden yüksek motivasyona sahip öğrenciler ve adaylar, yüksek tamamlanma oranına sahip
programlar ve öğrenmenin kalitesindeki iyileşmeler şekilde fayda görebilirler. Kariyer rehberliği
hizmeti sunmak, farklı eğitim ve öğretim düzeyleri arasında ve eğitim, öğretim ve çalışma hayatı
arasındaki geçişi kolaylaştırır. Söz konusu kurumlardaki yöneticilerin, ulusal derneklerin ve ayrıca
eğitim ve öğretimin belediyenin sorumluluğunda olduğu yerlerde belediye dernekleri ilgili paydaş
temsilcileridir.
Kamu istihdam hizmetleri, işsiz kişilerin, becerilerini geliştirmelerinin ve işe geri dönmelerinin
desteklenmesinde önemli bir rol oynarlar. Diğer gruplara da rehberlik hizmetleri verebilirler. Yerel,
bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde işgücü piyasası bilgileri açısından aynı zamanda önemli bir
bilgi kaynağıdırlar.
Eğitim, öğretim, istihdam ve sosyal katılım ile ilgilenen diğer birçok ulusal dernek de ilgili paydaşlar
olabilirler:
•

Ebeveynler genellikle gençlerin kariyer seçimlerinde en önemli etkiye sahiptirler ve
onların (kariyerlerine) karar verme süreciyle yakından ilgilidirler. Eğitim, öğretim ve işyeri
ortamlarında verilen kariyer rehberlik hizmetlerinin güçlü ve zayıf yönlerine dair geribildirim
verme açısından önemli bir kaynak teşkil edebilir, söz konusu hizmetlerin daha iyi nasıl
tasarlanıp geliştirilebileceğine dair yararlı tavsiyelerde bulunabilirler. Ayrıca okullardaki
kariyer rehberliği için önemli kaynak teşkil ederler;

•

Öğrenci birlikleri de, en azından öğrencilerin daha aktif olarak programların geliştirilmesine
nasıl dahil edilebileceklerine dair tavsiye ve geribildirim sunabilirler. Eski öğrenciler de,
okullar, kolejler ve üniversitelerde kariyer rehberliği için ciddi kaynaklardır;

•

Yetişkin öğretimi sunanlar yetişkinlere rehberlik için önemli kaynak teşkil ederler. Dernekleri
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de, birçok yetişkinin kaliteli kariyer rehberlik hizmetlerine erişimde yaşadıkları zorlukların
çoğunlukla farkında olabilmektedirler;
•

Ulusal tüketici dernekleri toplumun kariyer rehberlik hizmetlerine erişimine dair çok değerli
geribildirimler sağlayabilirler;

•

Belli gruplarla (kadınlar, yaşlı vatandaşlar, engelliler, romenler) ilgilenen dernekler de, onların
ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılacak uygun stratejiler hakkında bilgi ve tavsiye verebilirler;

•

Psikolojik danışma ve rehberlik personeli dernekleri profesyonel birikim ve tecrübelerine
dayalı olarak tavsiye ve bilgi verebilirler;

•

Psikolojik danışma ve rehberlik personeli için eğitim kurumları kariyer rehberliğinin tüm
konularının ve bunların gelecekteki beceri ihtiyaçları üzerindeki etkilerinin fazlasıyla içindedir;

•

Rehberlik araştırma topluluğu – araştırma kuruluşları ve bireysel araştırmacılar – çalışmalar ve
karşılaştırmalı analizler yoluyla tartışmalara değerli kavramsal veri sağlayabilirler.

2.4. Roller ve işlevler
Ulusal forumlar Avrupa çapında benzer değildir ve farklı içeriklerde farklı roller üstlenmektedirler.
Geniş anlamda, bir ulusal forumun üstlenebileceği dört rol vardır:
•

Diyalog: aktörler ve paydaşların ortak bir anlayış ve gönüllü faaliyet koordinasyonu yaratmak
üzere tartıştıkları ve bilgi ve görüş açılarının alış verişini yaptıkları bir platform;

•

Konsültasyon: öncelikli olarak hükümet girişimleri ve politikaları için duyarlı bir ses platformu
olarak görev görmek için kurulan bir kuruluş;

•

Politika geliştirilmesi: somut politika teklifleri ve girişimleriyle hayat boyu rehberlik kavramını
geliştirmek için proaktif bir forum;

•

Sistem geliştirmesi: hayat boyu rehberlik çerçevesinde somut, pratiğe yönelik hususların
geliştirilmesi için bir yer (kalite güvence çerçevesi veya eğitim verilmesi).

Bu roller her şeyi kapsar nitelikte olmayabilir ve öncelikli olarak analitik yapılar olarak görülmelidir;
ancak bu şekilde ulusal bir forumun oluşturulması öncesindeki yansıtma evresinde faydalı olabilirler.
Somut görevler (veya işlevler) ise daha sonra, amaçlanan role (veya rollere) göre forumlara
atanabilir. Ulusal forumlar için altı adet genel işlev tanımlanabilmekte ve bunların her biri somut
görevlere dönüştürülebilmektedir:
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•

İletişimin arttırılması – kilit politik konuların tartışılması için bir forum sağlanması; rehberlik
için ortak bir tanımın oluşturulması; rehberlik için ortak bir terminolojinin geliştirilmesi;

•

İşbirliğinin teşviki – belli faaliyetlerde (etkinlikler, projeler, araştırma) kurumlar arası işbirliği
ve koordinasyonun desteklenmesi; çeşitli sektörleri ve hizmetleri kapsayan konularda
çaprazlamasına girişimlerde bulunulması;

•

Vatandaşların ihtiyaçlarının tanımlanması – sunulan mevcut hizmetlerin haritasının çıkarılması
ve eksikliklerin tespiti; tüketici araştırma ve kamusal konsültasyon çalışmalarının yönetimi;
vatandaşlar için kariyer yönetimi yetkinlik çerçevelerinin geliştirilmesi;

•

Hizmet kalitesinin arttırılması – kalite standartları ve kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesi;
psikolojik danışma ve rehberlik personeli için yetkinlik çerçeveleri ve akreditasyon planlarının
geliştirilmesi;

•

Politikanın etkilenmesi – hayat boyu rehberlik hizmeti servisini desteklemek için daha iyi
yapılar ve stratejilerin geliştirilmesi; hayat boyu rehberliğin ulusal öğrenim, istihdam ve sosyal
katılım politikalarının bir parçası olarak tanıtılması; var olan hayat boyu rehberlik hizmeti
sunumundaki boşlukları doldurmak için politik destek aranması;

•

Uluslararası işbirliğinden faydalanılması – Avrupa hayat boyu rehberlik politika ağına ulusal
katılımın desteklenmesi; uluslararası politika sempozyumlarına ulusal katılımın desteklenmesi;
Avrupalı ve uluslararası girişimciler tarafından ortaya konan yeniliklerin ve en iyi uygulamaların
yaygınlaştırılması.

Bu işlevler 3. Bölümdeki görevlerin detaylı analizine temel oluşturacaktır.

2.5. Muhtemel faydalar
Günümüze dek, ulusal forumların faaliyetlerinin uzun vadeli etkisinin herhangi bir sistematik
değerlendirmesi yapılmamıştır. Bu nedenle, aşağıdaki muhtemel faydalar listesi uzmanların ve
aktörler/paydaşların bireysel algılarına dayanmaktadır.
Ulusal rehberlik forumlarının en temel faydalanıcıları vatandaşlardır. Vatandaşlar (rehberlik
hizmetlerinin mevcut ve potansiyel kullanıcıları) için muhtemel faydalar şunları içermektedir:
•

Daha kapsamlı, entegre ve kolayca tanımlanabilir rehberlik hizmetinin sunulması;

•

Sektörlerde kaliteli rehberlik hizmetlerinin sunumu için ortak bir standart;

•

Rehberlik hizmetlerine daha kolay erişim;

•

Etkin yönlendirme sistemleri.
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Buna ek olarak ulusal bir rehberlik forumunun katılımcı paydaşlarına muhtemel faydaları şunları
içermektedir:
•

Bilgi, birikim ve fikir alışverişi aracılığıyla daha geniş bir bilgi tabanı;

•

Paydaşlar arasında daha iyi iş ilişkileri ve güven;

•

İyi uygulamaların paylaşımıyla ortak öğrenim;

•

Kaynakların etkin kullanımı (tekrarların önlenmesi ve uygun yönlendirmelerin tanıtılması);

•

İşbirlikli kadro eğitimi;

•

Ortak projeler için fırsatlar;

•

Ortak destek;

•

Ortak pazarlama ve tanıtım;

•

Ortak etkinliklere katılım;

•

Hükümet politikaları ve programlarında hayat boyu rehberlik verilmesinin savunulması;

•

Ulusal ve AB düzeyinde hayat boyu rehberlik hizmeti sunumuna tutarlı bir ses olmak.
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3. GÖREVLER
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3.

Görevler

3.1. Giriş
Bir ulusal forum hangi somut görevleri yerine getirebilir ya da getirmelidir?
Avrupa Komisyonu’nun tavsiye notu (Avrupa Komisyonu, DG EAC, 2004) (2.2 Kısmına bakınız)
ulusal forumlar için bir kısım muhtemel grevleri sıralamaktadır:
•

Hizmet sunumu için standartların (kurumsal kalite) geliştirilmesi;

•

Kaliteli hizmetlere talebin yaygınlaştırılması / tetiklenmesi;

•

Ortak bir pazarlama ve markalama yaklaşımının geliştirilmesi;

•

Araştırma yapılması;

•

(Psikolojik danışma ve rehberlik personelinin) eğitim koordinasyonu;

•

Rehberliğin Avrupa boyutunun geliştirilmesi;

•

Psikolojik danışma ve rehberlik personelinin yeterliklerinin geliştirilmesi;

•

Danışan getirilerinin geliştirilmesi.

Bu bölümde daha fazla irdeleneceği gibi, ulusal forumlar bunların bir kısmını üstlenmiş olup
(standartlar, araştırma, eğitim, Avrupa boyutu, uygulayıcı yeterliliği ve danışan getiri çerçeveleri)
diğerlerinin geliştirilmesi gerekmektedir (talebin tetiklenmesi, ortak pazarlama ve markalama).
Harita çıkartma uygulamasında, forumlar ve mekanizmaların ya üstlenmekte olduğu ya da
üstlenmeyi planladığı görevler şunlardan oluşmaktadır:
•

Kilit politik konuların tartışılması için bir forum sağlanması;

•

Rehberliğin ortak bir tanımının oluşturulması;

•

Rehberlik için ortak bir terminolojinin geliştirilmesi;

•

Belli faaliyetlerde (etkinlikler, projeler, araştırma) kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun
tetiklenmesi;

•

Çeşitli sektörler ve hizmetleri kapsayan konularda çaprazlama girişimlerde bulunulması;
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•

Sunulan mevcut hizmetlerin haritasının çıkarılması ve eksikliklerin tespiti;

•

Tüketici araştırma ve kamusal konsültasyon alıştırmalarının yönetimi;

•

Vatandaşlar için kariyer yönetimi yeterlik çerçevelerinin geliştirilmesi;

•

Kalite standartlarının geliştirilmesi;

•

Psikolojik danışma ve rehberlik personelinin yeterlik çerçevelerin geliştirilmesi;

•

Hayat boyu rehberlik hizmeti sunumunu desteklemek için daha iyi yapıların geliştirilmesi;

•

Hayat boyu rehberliğin ulusal öğrenim, istihdam ve sosyal katılım politikalarının bir parçası
olarak tanıtılması;

•

Hayat boyu rehberlik hizmeti sunumundaki boşlukları doldurmak için politik destek aranması;

•

Avrupa hayat boyu rehberlik politika ağına ulusal katılımın desteklenmesi;

•

Ulusal politika sempozyumlarına ulusal katılımın desteklenmesi;

•

Avrupalı ve uluslararası girişimciler tarafından ortaya konan yeniliklerin ve en iyi uygulamaların
yaygınlaştırılması.

Bu somut görevlere ilaveten, forumu ilgilendiren iki adet de ‘daha geniş kapsamlı görev’
bulunmaktadır:
•

Elde edilmesi istenen sonuçlar üzerinde anlaşılması: katılımcı paydaşların gayretlerini
odaklamaları ve faaliyetlerinde sorumluluk kabul etmelerine yardımcı olmak üzere nihai
hedeflerin tanımlanması;

•

İş tanımının genişletilmesi: bazı ulusal forumlar, ele aldıkları görevlerin listesini
etkileyebilmekte, girişimlerde bulunabilmekte ve görev sürelerini başta öngörülenden daha
ötesine uzatabilmektedir.

Bu bölümün amacı, iş tanımı (rol, işlevler ve faaliyetlerin tanımı) ve işlerin (ele alınacak somut
görevlerin listesi) oluşturulması hakkında bilgi vermektedir. İleriki bölümlerde, günümüze dek
benimsenen görevler – bahsi geçen daha geniş kapsamlı görev hariç – 2.4 bölümünde sıralanan
işlevler altında gruplanmıştır. Mevcut forumdan örnekler, pratikteki uygulamaları göstermek
üzere eklenmiştir. Son olarak ulusal forumların iş tanımı, görevlerin seçimleri üzerindeki etkileri
tartışılmıştır.
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3.2. İletişimin arttırılması
İletişimin arttırılması şunlarla ilgilidir:
•

Kilit politika sorunlarının tartışılabileceği bir forum sağlanması;

•

Rehberlik kavramı için ortak bir tanımın oluşturulması;

•

Rehberlik için ortak bir terminolojinin geliştirilmesi.

3.2.1. Kilit politika sorunlarının tartışılabileceği bir forum sağlanması
Ulusal forumun önemli bir rolü, diyalog ve tartışma için bir odak noktası sağlamaktır.
Finlandiya’da, Eğitimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma ile İstihdam Hizmetleri İşbirliği
Grubu şunları tartışmıştır:
•

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verilmesinde ve değerlendirilmesinde belediyelerin
ve bölgelerin rolü;

•

Öğrenci olmayan veya işsiz olan gençlere rehberlik hizmeti sunulması;

•

Hayat boyu rehberlik için gelecekteki ulusal koordinasyon.
Litvanya’da, Ulusal Kariyer Rehberlik Konseyi, ulusal kariyer rehberlik stratejisinin seyrini
ve ulusal kariyer rehberlik hizmetlerinin gelecekteki gelişimini gözden geçirmektedir.

Buna ek olarak forum daha geniş etkinlikler düzenleyebilir.
Danimarka’da, Eğitimsel ve Mesleki Rehberlik Ulusal Diyalog Forumu düzenli olarak
kilit politik konularda tartışmaları ve yansımaları tetiklemek için konferanslar ve seminerler
düzenlemektedir:
•

Rehberlikte etik konferansı (2005);

•

Bireysel rehberlikte IT semineri (2005);

•

Eğitsel ve mesleki rehberlikte profesyonellik ve işbirliğinin gelecekteki gelişimine dair
konferans (2007).
Malta Kariyer Rehberlik Forumu, engellilere yönelik rehberlik üzerine bir konferans
düzenlemiştir.
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3.2.2. Rehberlik kavramı için ortak bir tanımın oluşturulması
Çeşitli ulusal rehberlik forumları için başta gelen görevlerden biri rehberlik kavramı için ortak bir
tanım üzerinde anlaşmaktır. Bu hem forumun işinin sınırlarının belirlenmesi hem de dış kuruluşlarla
etkin bir şekilde iletişim kurmasına imkan sağlaması açısından faydalıdır.
İrlanda’da, Ulusal Rehberlik Forumu, kendi rehberlik tanımını geliştirmiştir (5): ‘Rehberlik;
insanların ömürleri boyunca kendi eğitim, öğretim, mesleki, kişisel sosyal ve yaşam
seçimlerini idare etmelerine ve böylece potansiyellerine tamamen ulaşmalarına ve daha iyi
bir toplumun geliştirilmesine katkıda bulunmalarına yardımcı olur’.
Almanya’da, AB Konseyinin hayat boyu rehberliğe dair önergesinde (Avrupa Birliği
Konseyi, 2004) kullanılan rehberlik tanımı benimsenmiştir:
‘Hayat boyu öğrenim bağlamında rehberlik; her yaştan ve yaşamının her evresindeki
vatandaşların kapasitelerini, yeterliklerini ve ilgi alanlarını tanımlamaları, eğitimsel ve
mesleki kararlar almaları ve öğrenim, iş hayatı gibi bu kapasitelerin ve yeterliklerin
öğrenildiği ve/veya kullanıldığı ortamlarda bireysel yaşam koşullarını yönetmelerine imkan
sağlayan bir dizi etkinlikler anlamına gelmektedir.’
Almanya’nın misyon beyanı (6) ayrıca etkinlikleri tarafından kapsanmayan rehberlik türlerini
de açıkça belirtmiştir: ‘Şirketler veya örgütler için psiko-terapötik ve spesifik ekonomik
rehberlik, bu ulusal forumun faaliyet alanına girmemektedir’.

3.2.3. Rehberlik için ortak bir terminolojinin geliştirilmesi
Rehberlik alanında ortak bir terminolojinin geliştirilmesi, eğitim, öğretim, istihdam ve toplum
sektörlerindeki, iletişimin arttırılmasındaki ve rehberlik hizmetlerine tutarlılık getirilmesindeki
temel zorluklardan biridir. Farklı paydaşlar, sıklıkla profesyonel ve diğer konumlarına dayalı olarak
vatandaşlara tutarlı bir hizmetin sağlanamaması pahasına, profesyonel konumlarını pekiştiren farklı
rehberlik terminolojileri kullanmaktadır. Rehberlik hizmetlerine fon sağlayanlar, terminolojinin
kendilerine göre yorumlanmasına dayalı olarak farklı rehberlik hizmetlerine kaynak sağlayarak bu
karışıklığı daha da arttırabilir. Bu nedenle ulusal forumlar, çalışmalarına temel teşkil etmek üzere
ortak bir terminoloji geliştirmekte fayda göreceklerdir.
Birleşik Krallık’ta, Rehberlik Konseyi (1993-2006), ilkeler ve tanımlar beyannamesi
geliştiren ilk kurumlardan olan rehberlik alanındaki derneklerin daimi konferansının
(SCAGES) çalışmaları üzerine inşa edebilmiştir. Bu, 11 rehberlik faaliyetinin tanımını
içermekteydi: bilgilendirme, tavsiye verme, psikolojik danışma, değerlendirme, öğretme,
olanak sağlama, savunma, ağ kurma, geribildirim, yönetme, yenilik yapma / sistem
değişikliği.
(5)
(6)

Şu adresten uyarlanmıştır: http://www.nationalguidanceforum.ie/documents/Definition_Guidance.doc [son bakılma
tarihi: 2.4.2008].
Bkz: Nationales Forum – Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung, http://www.forum- beratung.de/
cms/upload/pdf/Leitdokument_Mission-Statement_Endfasung_Dec.pdf [alıntı tarihi: 2.4.2008]
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3.3. İşbirliğinin teşviki
İşbirliğinin teşviki şunlarla ilgilidir:
•

Belli faaliyetlerde (etkinlikler, projeler, araştırma) kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun
teşvik edilmesi;

•

Çeşitli hizmetler veya sektörleri kapsayan konularda çaprazlama girişimlerde bulunma.

3.3.1.

Belli faaliyetlerde (etkinlikler, projeler, araştırma) kurumlar arası
işbirliği ve koordinasyonun teşvik edilmesi

Düzenli olarak buluşmak ortak menfaatlerinin olduğu durumlarda kuruluşları birlikte çalışmanın
yollarını aramaya teşvik edebilir. Bu, ortak aktiviteler düzenlemek için ortak beyanatlar vermekten
ortak projelerde beraber çalışmaya kadar değişebilir. Bazıları forumun tüm üyelerini içerirken, kimi
sadece bir kısım üyeleri içerebilir.
Litvanya’nın Ulusal Kariyer Rehberlik Konseyi, Avrupa Sosyal Fonu (ESF) tarafından
finanse edilen kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu içeren iki ulusal projenin uygulamaya
koymasını izlemektedir – ‘Kariyer rehberlik sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması’ ile
“Açık bilgi”, rehberlik ve psikolojik danışma sisteminin geliştirilmesi ve detaylandırılması’.

3.3.2.

Çeşitli hizmetleri veya sektörleri kapsayan konularda çaprazlama
girişimlerde bulunma

Ulusal forumun faydalarından biri de, çeşitli rehberlik hizmetlerini kapsayan konularda ve
şimdiye kadar kimin öncülük edeceğinin belli olmadığı durumlarda çaprazlamasına girişimlerde
bulunabilmesidir.
Yunanistan’da, 2006 yılının sonunda, Yunan Ulusal Mesleki Rehberlik Merkezi (EKEP),
biri eğitim sektörü, diğeri de istihdam sektörü için iki kariyer psikolojik danışmanlığı ve
rehberliği kılavuzunun derlemesini tamamlamıştır. Kılavuzların altında yatan temel ilke,
alanın tüm kısımlarında kariyer psikolojik danışmanlığı ve mesleki rehberlik kurumları
ve psikolojik danışma ve rehberlik personeli arasındaki bağlantının teşvik edilmesidir.
Kılavuzda yer alan konu başlıkları teorik ve pratik birçok kilit eğitsel ve kariyer konularını
kapsamaktadır. Bölgesel eğitsel ve kariyer psikolojik danışmanlık merkezleri (KESYP);
eğitsel ve kariyer psikolojik danışmanlığı okul büroları (GraSEP), işgücü piyasasıyla irtibat
için teknik mesleki okul ofisleri (GraSY); yüksek öğretim kariyer ofisleri (AEI) ve yüksek
teknolojik eğitim kuruluşları (TEI) gibi eğitim kurumlarındaki psikolojik danışmanlar
tarafından kullanılacak temel bir gereç olarak tasarlanmışlardır. Ayrıca kılavuzlar, mesleki
eğitim enstitülerinin (IEK) kariyer geliştirme ofisleri (GEAS) gibi kurumlardaki kariyer
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rehberlik uzmanlarının ve Yunan işgücü ve istihdam örgütünün (OAED) istihdamının
yaygınlaştırılması için merkezlerde çalışan istihdam psikolojik danışmanlarının da
kullanımına yöneliktir. Tüm bu uygulayıcılar, bu kılavuzlarda kariyer psikolojik danışmanlığı
ve mesleki rehberlikle ilgili en güncel bilgileri bulabilirler.

3.4. Vatandaşların ihtiyaçlarının belirlenmesi
Vatandaşların ihtiyaçlarının tanımlanması şunları içerir:
•

Sunulan mevcut hizmetlerin haritasının çıkarılması ve eksikliklerin tespiti;

•

Tüketici araştırma ve kamusal konsültasyon alıştırmalarının yönetimi;

•

Vatandaşlar için kariyer yönetimi yeterlik çerçevelerinin geliştirilmesi.

3.4.1. Sunulan hizmetlerin haritasının çıkartılması ve eksikliklerin tespiti
Bir ömür boyu rehberlik sisteminin geliştirilmesindeki ilk adımlardan biri, hangi hizmetlerin hali
hazırda mevcut olduğunun haritasının çıkartılmasıdır. Bu, paydaşlar tarafından, günümüzdeki
rehberlik hizmeti sunumundaki güçlü yönler ve bu hizmet sunumundaki eksikliklerin tespit
edilmesine yardımcı olabilir.
İrlanda’da, Ulusal Rehberlik Forumunun bir alt komitesi, mevcut hizmet sunumunun ana
hatlarını çıkartmak ve eksiklikleri ortaya koymak üzere İrlanda’da Rehberlik adı altında
bir makale hazırlamıştır. Bu makale rehberlik hizmeti sunanları, sunulan hizmetleri ve bu
hizmetlerin danışan gruplarını aşağıdaki kategorilere göre özetlemiştir:
•

İş gücü piyasasıyla bağlantılı rehberlik hizmetleri: kamu istihdam ve eğitim hizmetleri,
yerel istihdam hizmetleri, ulusal irtibat merkezi ve web sitesi;

•

İş gücü piyasasıyla bağlantılı diğer rehberlik hizmetleri: eğitim ağları, küçük işletme
dernekleri, işletme yol göstericiliği, göçmen bilgileri, çalışan destek programları,
işsizler derneği, alan kalkındırma ortaklıkları;

•

Toplum sektör sağlayıcıları: gençlik bilgileri, alan tabanlı ortaklıklar, halk kütüphaneleri,
vatandaş tavsiye bürosu, aile kaynak merkezleri;

•

Üçüncü dönem rehberliği: emeklilik planlaması, yaşlı eylem dernekleri;

•

Temel eğitim: okul bitirme desteği, destek öğretmenleri, ev-okul irtibatı, okul transferi
/ geçişi;
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•

Orta ve ileri düzey eğitim: okul desteği, öğretim programları, psikolojik danışmanlık,
rehberlik iyileştirme girişimi, ikinci şans okulları, gezici eğitim, toplum eğitimi, özel
ihtiyaçlar;

•

Yetişkin eğitimi: yetişkin eğitsel rehberlik girişimi;

•

Yükseköğretim: kariyer tavsiye hizmetleri;

•

Özel sektör: psikolojik danışma ve rehberlik personeli, yaşam koçları, psikologlar.

Bu makale, forumun rehberlik hizmetlerinde politika geliştirmesi ve koordinasyonu
konusundaki tavsiyelerini bildirmiştir.
Almanya’da, Federal Eğitim Bakanlığı, ulusal rehberlik forumu kurma işini yöneten
bir gruba, eğitim ve istihdam sektörlerinde sunulan rehberlik hzimetlerini inceleme ve
haritasını çıkartma görevini vermiştir (Bestandsaufnahme in der Bildungs-, Berufs- und
Beschäftigungsberatung und Entwicklung grundlegender Qualitätsstandards). Harita
çıkartma çalışmasında özellikle odaklanılan üç yön olmuştur: kullanıcıların bakış açıları,
rehberlik ve psikolojik danışma yöntemleri ve rehberlik hizmeti sunumunun yapısı.
İspanya’da (Navarre), üyeleri arasında eğitim ve istihdam departmanları, kamu istihdam
servisi ve sosyal ortaklardan temsilciler yer alan Mesleki Eğitim Konseyi adına bir harita
çıkartma çalışması (Estudio-Diagnostico de los Servicios de Informacion y Orientacion)
yürütülmüştür. Ticaret birliklerinden biri, diğer ortaklar adına onların desteğiyle görevi
üstlenmiştir. Çalışma, şu soruları ele almıştır:
•

Hangi tür rehberlik hizmetlerinin mevcut olduğu;

•

Coğrafi olarak nasıl bir dağılım gösterdikleri;

•

Kapsamlarının ne olduğu;

•

Nasıl çalıştıkları;

•

Ne tür kaynaklarının olduğu (insan ve diğer);

•

Kurumsal detaylar: kullanıcı profili, kalite güvence, birimler ve rehberlik hizmeti
sunan diğer kuruluşlar arasındaki ilişkiler, her yaşa uygun rehberlik hizmeti verebilme
kapasitesi;

•

Rehberlik hizmetleri arasındaki ilişkiler.

Bulgular, Navarre’de bir hayat boyu rehberlik ağı için teklifler geliştirmek üzere kullanılmıştır
(propuesta sistema integrado de informacion y orientacion profisional). Teklifler çeşitli
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başlıklar altında gruplandırılmıştır:
•

Ağa katılabilecek kurum / kuruluşlar;

•

Ağ ortaklarının danışan grupları;

•

Kullanıcılar ve profesyoneller için kariyer bilgi sunumu;

•

Ağda ortakların nasıl rol aldığı;

•

Ağ için gereken insan kaynakları ve eğitim gerekleri;

•

Entegre kariyerler bilgi gereci;

•

Rehberlik eylemlerinin kalite güvencesi ve değerlendirmesi;

•

Ağın tanıtılması için eylemler;

•

Ağ teklifinin uygulanmasının getirileri.

3.4.2.

Tüketici araştırma ve kamu konsültasyon uygulamalarının idare
edilmesi

Rehberlik hizmetleri ülkelerde ve bölgelerde vatandaşların ihtiyaçlarına hizmet vermek üzere
kurulmuştur. Rehberlik hizmetleri, bilgileri ve ürünleri için kalite güvence sisteminde kilit bilgi ve
geribildirim kaynağı vatandaşlardır. Günümüze dek çok az ülke toplumun rehberlik hizmetlerine
ilişkin deneyim ve görüşlerine dair çalışmalar yürütmüştür. Söz konusu çalışmalar ulusal rehberlik
forumlarına hizmetlerin yeterliliği ve nasıl iyileştirebileceklerine dair fikir üretimine imkan
sağlayacak oldukça zengin veri kaynağı olabilir, .
Birleşik Krallık’taki Rehberlik Konseyi (devlet fonundan destek alarak), bilgi, tavsiye ve
rehberlik (IAG) hizmetlerine yönelik talep ve algılamalara dair iki adet tüketici-araştırma
çalışması yaptırmıştır (MORI, 2002; Taylor ve Ark., 2005). Her ikisi de bir ticari pazar
araştırması şirketi (MORI) tarafından yürütülmüştür.
Kapsanan konular arasında şunlar yer almaktadır:
•

IAG hizmetlerine dair farkındalık;

•

IAG hizmetlerine dair bilgi kaynakları;

•

IAG hizmetlerinden faydalanma durumu;
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•

IAG müdahalelerinin niteliği;

•

IAG deneyimlerine dair memnuniyet;

•

IAG hizmetlerinin kullanımının getirileri;

•

Hizmet sunumunda karşılanmayan ihtiyaçlar ve boşluklar;

•

IAG hizmetleri için ödeme yapma istekliliği.

İrlanda’da Ulusal Rehberlik Forumu, Rehberlik ve rehberlik hizmetleri hakkında halkın
görüşleri (Hayes ve Murray, 2006) adlı çalışmayı yaptırmıştır. Araştırma ve konsültasyon
toplumdaki bireylerin, İrlanda’daki rehberlik hizmetleri hakkındaki deneyimlerini, fikirlerini
ve tavsiyelerini tespit etmek üzere yürütülmüştür. Bu, İrlanda’da türünün ilk örneği olan bir
araştırma olup, forum tarafından tamamlanan ana eserlerden biri olmuştur. Konsültasyon
işlemi için yöntembilim şunları içermiştir:
•

Konsültasyon süreci için bir içerik ortaya koymak ve araştırmanın bulgularını
yorumlayabilecek bir platform sağlamak üzere, rehberliğe ilişkin İrlanda kökenli ve
uluslararası literatürün kapsamlı incelenmesi;

•

Forum üyeleri tarafından toplumdaki bireylere ve birçok kuruluş ve gönüllü kuruma
hitaben hazırlanmış bir anket (635 geri dönüş);

•

Yaşlı kişiler, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin ebeveynleri, farklı uyruklardan
kişiler, fiziksel ve/veya öğrenim engelliler ve işsiz kişiler veya düşük gelirliler dahil
olmak üzere özel hedef gruplarıyla sorunların / konuların daha detaylı araştırılmasına
olanak sağlayan yedi odak grup (72 katılımcı).

Bulgular şu şekilde olmuştur:
(a) İnsanların rehberlik hizmetleri hakkında görüş ve deneyimleri
Araştırmaya katılan bazı kişiler alınan rehberliğin türünü eleştirseler de, çoğunun
rehberliğin hayat boyu öğrenmeye ulaşmadaki faydaları ve rolü konusunda oldukça net
oldukları görülmüştür. Rehberlik, insanlara kariyer seçimlerinde yardımcı olmaktan
daha geniş bir role sahip olarak görülmektedir;
(b) Çocuklar ve gençler için rehberlik
Okullarda rehberlik hizmetlerine dair çok çeşitli görüşler olmakla birlikte rehberliğin
önemine dair genel bir mutabakat görülmüştür. Araştırmaya katılanlar, çocuklar ve
gençler için rehberlik hizmetlerinin gelecekte nasıl iyileştirilebileceğine dair birçok
tavsiyede bulunmuşlardır;
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(c) Yetişkinler için rehberlik
Yetişkinler için rehberliğin odağının genişletilmesi, işsizler kadar iş sahibi olan
yetişkinlerin, mali sıkıntıda olan ve mali olarak iyi durumda olan yetişkinlerin,
yükseköğretim öğrencileri ve emeklilerin de odağa dahil edilmesi gerektiğine dair
yaygın bir mutabakat görülmüştür. Araştırmaya göre rehberlik birçok kişi tarafından
oldukça saygı görmektedir;
(d) Eğitim ve kalite kontrol
Konsültasyon sürecindeki katılımcılar, geçmişte okullarda çalışan okul psikolojik
danışmanlarının yeterli derecede eğitimli olmadığı görüşünü ifade etmiştir.
Uygulayıcıların uygun şekilde izlenmesi ve yüksek profesyonel standartların
sürdürülmesiyle bu eksikliğin gelecekte ele alınması gerektiğini ifade etmişlerdir;
(e) Rehberlik hizmetlerine erişim
Araştırmaya katılan birçok kişi, çocuklar, gençler ve yetişkinler için rehberlik
hizmetlerine erişimdeki zorluklara atıfta bulunmuştur. Bu, bilgi eksikliğine, hizmetleri
kullanmaya müsait olmamaya, güven eksikliğine ve parasal sıkıntıya bağlanabilir.
(f) Politika uygulanması
Her ne kadar konsültasyon sürecinin katılımcıları İrlanda ve Avrupa politika belgelerine
aşina olmasalar da, genel halk ve politika yapıcıların hayat boyu rehberliğe bakış
açıları ile aralarında göze çarpar bir benzerlik bulunmuştur. Her iki grup da, hayat
boyu rehberlik politikalarının uygulanması için İrlanda’daki rehberlik hizmetlerine
daha fazla yatırım yapılması gerektiğine inanmaktadır;
(g) Bireysel sorumluluk
Rehberlik politika yapıcıları, hizmet sağlayıcıları, eğitmenler ve uygulayıcılar için
zorluk, rehberlik hizmetlerinin erişilebilir, iyi kaynaklı, düzgün yürütülen ve bunu
isteyen ve ihtiyaç duyan herkese açık olmasını sağlamakta yatmaktadır. Aynı zamanda
bu hizmetlere katılmak istemeyen bireyin hakkına da saygı gösterilmelidir.

3.4.3.

Vatandaşlar için kariyer yönetim yeterlik çerçevelerinin
geliştirilmesi

2004 yılında Eğitim Bakanlığı AB Konseyi (bkz Kısım 2.2), öğrenim ve iş geçişleri ile yaşam
biçimlerini yönetme becerilerini vatandaşlara öğretmenin önemine dikkat çekmiştir. Bu yöndeki
ilk adım, vatandaşların yaşamlarının çeşitli evrelerinde edinmeleri gereken kariyer yönetim
yeterliklerini içine alan bir çerçeve geliştirmektir. Böylesi bir tanımlama, vatandaşlara eğitim ve
öğretim programları hakkında bilgilendirme yapabilir. Ayrıca, psikolojik danışma ve rehberlik
personelinin eğitimlerinin başlangıç ve sonraki evrelerinde, vatandaşları daha güçlü kılabilmek için
edinmeleri gereken yeterlikleri göstermektedir.
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İrlanda’daki Ulusal Rehberlik Forumu tarafından geliştirilmekte olan entegre edilmiş
stratejisinin temel özelliği, vatandaşların yaşamlarının farklı evrelerinde gelişiminlerine
katkı sağlayacak bilgi, beceri ve yeterlikleri belirleyen, vatandaşlık kariyer yönetim yeterliği
için ulusal hayat boyu rehberlik çerçevesi olmasıdır. Forum, söz konusu bilgi ve becerilerin
öğrenilmesinin yaştan ziyade ihtiyaca bağlı olduğunun farkındalığı ile hayat boyu öğrenme,
kariyer geçişleri ve yaşam-iş dengesinin oturtulmasını içeren yaşamın bütününü kapsayan
uluslararası modeller (bkz. Kısım 3.7.3) üzerine inşa edilmiştir.
Çerçevenin beş aşaması aşağıdaki yaklaşık yaş gruplarıyla bağlantılıdır:
•

0–6 yaş: aile ortamında ve erken çocukluk eğitiminde bilgi, beceri ve yeterliklerin
gelişimini içermektedir;

•

6–12 yaş: ilkokul programları ve aile desteği aracılığıyla bilgi, beceri ve yeterliklerin
gelişimini içermektedir;

•

12–16 yaş: ortaöğretimin başında mevcut olan çeşitli programlar ve öğretim programları
aracılığıyla bilgi, beceri ve yeterliklerin gelişimini içermektedir;

•

16–18/19 yaş: ortaöğretimin sonları, ileri öğretim ve mesleki eğitim/öğretim
sektörlerinde bilgi, beceri ve yeterliklerin gelişimini içermektedir;

•

18/19 yaş + (yetişkinlik): işyeri, yükseköğretim ve toplum gibi çeşitli öğrenim
ortamlarında çalışma, yaşam-iş dengesi ve hayat boyu öğrenim için gereken bilgi,
beceri ve yeterliklerin gelişimini içermektedir.

Hayat boyu rehberlik çerçevesi, kişi odaklı değerleri yansıtmak ve kişisel, sosyal ve
ekonomik gelişimi arttırmak üzere tasarlanmıştır.
Forum bu çerçeveyi teklif ederken, yaşam döngüsünün tüm evrelerinde rehberlik ve
psikolojik danışmanlığın bireysel ve grup yaklaşımları arasında denge kurulması ihtiyacını
fark etmiştir. Çerçevenin tam olarak yürürlüğe konması, öğrencilerin her aşamada sonuçlar
elde etmelerine yardımcı olacak öğrenme ve rehberlik yaklaşımlarını birleştirilebilmek için
yeterli kaynağa sahip olmayı gerektirecektir.
Öğrenme ve rehberlik yaklaşımları portföyü şunları içermektedir:
•

Bilgi sağlanması;

•

Küçük grup ve büyük grup çalışmaları;

•

Kendi kendine öğrenme;

•

Psikolojik danışma ve rehberlik personeli ve diğerleri tarafından akıl hocalığı;
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•

Psikolojik danışma ve rehberlik personeliyle birebir görüşmeler;

•

Öğretim programı tabanlı öğretim ve öğrenme programları;

•

Yaşantısal öğrenme.

Bu yaklaşımlar, öğrencilerin yaşlarına ve öğrenim gördükleri ortama uygun olarak psikolojik
danışma ve rehberlik personeli tarafından uygulanacaktır. İrlanda’nın ulusal hayat boyu
rehberlik çerçevesinde bilgi, beceri ve yeterlik bağlamında vatandaşlar için dört grup sonuç
elde edilmesi beklenmektedir:
•

Duygusal gelişim;

•

Sosyal gelişim;

•

Öğrenme gelişimi;

•

Kariyer gelişimi.

Çerçeve belgesi, her bir grup için temel öğrenme sonuçlarının bir kısmını belirtmektedir.
Belirli eğitim ve öğretim programlarından bahsedilmemektedir. Çünkü forum, çerçevenin
her aşamasında rehberlik ve öğrenime dair daha geniş kapsamlı yaklaşımların belirtilmesini
daha uygun görmektedir. Forum, tümüyle gelişmekte olan hayat boyu rehberlik çerçevesinin
rehberlikten sorumlu ulusal bir kurum tarafından öncelikli olarak yürütülmesini tavsiye
etmektedir.

3.5. Hizmet kalitesinin arttırılması
Hizmet kalitesinin arttırılması şu anlamları taşımaktadır:
•

K alite standartları ve kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesi;

•

Psikolojik danışma ve rehberlik personeli için yeterlik çerçeveleri ve akreditasyon planlarının
geliştirilmesi.

3.5.1.

Kalite standartları ve kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesi

Hayat boyu rehberlik sistemleri için kalite güvence çerçeveleri ve kılavuz bilgileri, sadece paydaşlara
yönelik önemli bir bireysel ve toplu yansıtma alıştırması değildir. Bunlar, eğitim, istihdam ve kamu
sektörlerinde, rehberlik hizmeti sağlayıcıların çeşitliliği de düşünülürse, vatandaşlar için rehberlik
hizmet standartlarının tutarlığının sağlanmasında kilit bir konum teşkil etmektedir. Rehberlik
hizmetleri sunumunun merkezi devletten bölgelere, belediyelere ve/veya kurullara dağıtıldığında,
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yaklaşımın mantıklılığına ve ayrıca vatandaşlara yönelik hizmet standartlarının tutarlılığına katkıda
bulunurlar.
Bu nedenle birçok ülkenin ulusal rehberlik forumlarının paydaşları, rehberlik hizmetlerinin kalite
güvencesi ve değerlendirmesi için kılavuz bilgiler geliştirmişlerdir.
Almanya’da, Federal Eğitim Bakanlığı, ulusal forumun oluşturulması için idare grubunun
inisiyatifinde, rehberlik hizmeti sunulması için kalite güvence sistemlerinin gözden
geçirilmesi görevini vermiştir. Yapılan inceleme, uzmanlarla yapılan görüşmeler ve ulusal
ve uluslararası literatürün analizinden oluşmaktaydı. Almanya’da hizmet sağlayanlar
tarafından kullanılan kalite güvence planları da ele alınmıştır. Çalışma; amaç, özellik,
uygulama yöntemi ve ölçme aracı tarafından tanımlanan 50 kalite kriteri belirlemiştir. Elde
edilen ana sonuçlardan biri, Almanya’da kariyer rehberliğinde kalite güvencesinin daha
fazla saydamlığa ihtiyacı olduğuna dair artan politik farkındalık olmuştur. Buna ek olarak
Federal Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan yenilik komitesi, 2007’nin başlarında
eğitsel ve kariyer rehberliğine dair ek bir çalışma grubunun kurulmasıyla genişletilmiştir.
İrlanda’da forumun bir alt komitesi, danışanlara yüksek kaliteli rehberlik hizmetleri
sunmak ve hizmetlerin kalitesinin değerlendirilmesine temel teşkil etmek üzere bireyler,
kuruluşlar ve kurumlara destek verecek şekilde tasarlanmış rehberlik hizmetleri için bir
kalite çerçevesi ortaya koymuştur. Bu çerçeve, (bir İrlandalı ortağa sahip olan) ‘Yetişkin
rehberliği için kalite kılavuz bilgileri’ adlı Leonardo da Vinci projesinin sonuçlarına dayalı
ilkeler düzeni, bu ilkelerin geçerli olabileceği rehberlik hizmetlerinin tanımlayıcı listesi ve
hizmetin değerlendirilmesi ve irdelenmesi için tavsiyelerden oluşmaktadır.
İlkeler düzeninde 11 kategori yer almaktadır:
•

Erişilebilirlik (uygun dil, format ve yayınlarla reklam dahil);

•

Uygunluk (danışan ihtiyaçları ve yaşam evresine uygun hizmetler);

•

Yasada gizlilik (etik ve yasal gereksinimlere tabi; danışan bilgilendirilir);

•

Fırsat eşitliği (ve hem rehberlik süreçlerini hem de öğrenme ve iş fırsatlarını kapsayacak
şekilde kapsamlılık);

•

Tarafsızlık (sağlayıcılar bu ilkeyi uygulayabilir veya hizmet sunumunda tarafsızlığı
sınırlayan etmenleri danışanlara açıkça anlatabilir);

•

Bireysel mülkiyet ve sorumluluk (danışan odaklı süreç ve kararın danışana aidiyeti);

•

Entegrasyon (nitel ve nicel kalite güvencesi hizmetin kişisel, eğitsel ve mesleki
yönlerini yansıtmalıdır);
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•

Hizmet kalite standartları (hizmet sunumu hakkında bilgi, güncel ve doğru kariyer
bilgileri, yeterli bilgi birikimi, beceri ve eğitime sahip kadro, danışan grubunun
ihtiyaçları ve hizmet düzeyine tekabül eden tesisler ve kaynaklar);

•

Takım yaklaşımı (uygulayıcı işbirliğinin önemi);

•

Şeffaflık (psikolojik danışma ve rehberlik personeli, rehberlik sürecini danışanlara
açıkça anlatmalıdır);

•

Şikayetleri ele alma (şikayet prosedürü ve danışan geribildirimi için sistemler).

Kalite çerçevesinin son kısmı, rehberlik hizmetinin değerlendirilmesi ve irdelenmesine aittir.
Aşağıdaki tavsiye oluşturulmuştur:
•

Değerlendirme içsel ve dışsal olmalıdır;

•

İçsel değerlendirme şunları içerebilir: kilit unsurların ilgili kalite standartlarına uygun
olarak sunulması durumunda sunulan hizmetin öğelerinin belgelendirilmesi; danışan
geribildirimlerinin gözden geçirilmesi; zayıf yönlerin tespiti; kısa vadeli ve uzun vadeli
gelişme tedbirlerinin yerleştirilmesi;

•

Dışsal değerlendirme bağımsız, inanılır ve uygun olmalıdır; deneyimli denetmenler
tarafından yapılmalı; uygun bir zaman zarfı içerisinde olmalı ve hizmetin sürekli olarak
iyileştirmesini desteklemelidir.

Birleşik Krallık’ta, Rehberlik Konseyi, rehberlik hizmeti sunumunun tüm sektörlerini
kapsamak üzere öğrenme ve iş hayatına yönelik bir takım ulusal kalite standartları geliştirmek
için devlet tarafından finans edilmektedir. Daha sonra, standartların uygulamaya konması
için ek mali destek almıştır. Matris standartlar olarak yeniden oluşturulan standartlar, artık
kamu finansmanı karşılığında İngiltere’de tüm yetişkin rehberlik hizmeti sunumu için
zorunlu hale getirilmiştir.
Daha sonra Rehberlik Konseyi, standartların geliştirilmesi ve desteklenmesindeki rolünden
geri çekilmeye karar vermiştir. Bu kararın, nihai olarak 2007’de feshedilmiş olan Konseyin
sona erdirilmesinde önemli olduğuna inanılmaktadır.

3.5.2.

Psikolojik danışma ve rehberlik personeli için yeterlik çerçeveleri
ve akreditasyon planlarının geliştirilmesi

Psikolojik danışma ve rehberlik personeli için yeterlik çerçeveleri, örgütsel kalite standartlarını
destekleyebilir (yukarıya bakınız). Ayrıca diğer amaçlara da hizmet edebilir. Bunlar:
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•

Farklı rehberlik işi rollerinde ve farklı iş ortamlarında çalışan kişilerin ihtiyaç duyduğu bilgi,
beceri ve tutumların tanımlanması;

•

Psikolojik danışma ve rehberlik personeline başlangıç düzeyinde ve devamlı eğitim veren,
öğretim, istihdam ve kamu sektörlerinde ve çapında eğitim program içeriğine tutarlı ve
kapsamlı bir yaklaşım geliştirmelerine imkan sağlamak,

•

Eğitim ve nitelik kazandırma yollarının ulusal ve AB nitelik çerçevelerine göre inşa edilmesine
imkan sağlamak, rehberlik hizmetini üstlenen kişilerin, becerileri ve kariyer yollarını adım
adım ilerletmesine imkan sağlamak;

•

Yer aldığı ortamdan bağımsız olarak hayat boyu rehberliğe ait tutarlı standartlara katkıda
bulunmak.
İrlanda’da Ulusal Rehberlik Forumunun paydaşları, en iyi uluslararası uygulamalara dayalı
olarak psikolojik danışma ve rehberlik personeli için bir yeterlik çerçevesi geliştirmiştir.
Bu çerçeve İrlandalı ulusal nitelik kazandırma çerçevesine uyacak ve böylece ilk öğrenme
algılanmasını kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, eğitim ve iş gücü piyasası sektörleri
arasında rehberlik niteliklerinin karşılıklı olarak algılanmasına ve psikolojik danışma ve
rehberlik personelinin bir nitelik düzeyinden diğerine ilerlemesine imkan sağlamaktadır.
Bu çerçeve, psikolojik danışma ve rehberlik personelinin hayat boyu rehberlik hizmetlerinin
geniş kapsamı dahilinde ihtiyaç duyacakları yeterliklerin genel görünümünü vermektedir.
Temel yeterlikler beş geniş kategori altında toplanmıştır:
•

hayat boyunca mesleki, eğitsel ve kişisel / sosyal rehberliğin teorisi ve pratiği:
vatandaşların mantıklı seçimler yapmasına yardımcı olacak yeterlikler;

•

iş piyasası öğretim ve eğitimi: kariyer ve iş piyasası bilgileri vermek yorumlamak için
yeterlikler; kurumsal eğitim; kendi kendine yönetme, iş arama ve ağ kurma becerilerini
öğretmek; profesyonel ağ kurmayı öğrenmek;

•

psikolojik danışma: bireyle ve grupla psikolojik danışma yeterlikleri; psikolojik
danışman davranışının etik olması ve (denetimi); yaşam planlamasını öğrenme; uygun
yönlendirmeler yapmayı öğrenme

•

bilgi ve kaynak yönetimi; bilgi yönetim becerileri için yeterlikler; vaka ve proje
yönetimi; danışan bilgi kayıtları ve gizlilik;

•

profesyonel uygulama: sürekli profesyonel gelişimin değerinin farkına varmak için
yeterlikler; araştırma ve değerlendirme becerileri; etik davranış; bir rehberlik hizmetinin
düzenlenmesi ve yönetilmesi; rehberlik hizmetleri için stratejik ve operasyonel planların
uygulamaya konması.
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Çerçeve, daha geniş bir konsültasyon sürecinin bir parçası olarak tümüyle geliştirildiğinde,
uygulayıcıların belirli danışan gruplarıyla yapacakları belirlenmiş görevleri yapmalarına
olanak sağlayacak çeşitli uzmanlık alanları ortaya çıkacaktır. Yeterlik çerçevesinin,
psikolojik danışma ve rehberlik personeli için kapsamlı ve esnek bir takım profesyonel
eğitim ve öğretim programlarının gelecekteki gelişimini şekillendirmesi beklenilmektedir.
Forum, psikolojik danışma ve rehberlik personelinin gelecekteki ilk eğitim ve öğretimlerinin
modüler olup, hayat boyu rehberlik hizmetlerinin bütününde birçok rolde çalışacak nitelikte
olmasına imkan sağlayacak şekilde olacağını öngörmektedir. Ayrıca, çerçevenin personelin
kariyerlerinin herhangi evresinde ek modüller üzerinden çalışıp nitelikli hale gelerek, ulusal
hayat boyu rehberlik hizmetinde yeni rehberlik rollerini üstlenmek açısından yeterli hale
getirebileceği öngörülmektedir.

3.6. Politikanın etkilenmesi
Politikanın etkilenmesi şu anlamlara gelir:
•

hayat boyu rehberlik hizmetlerini desteklemek için düzeltilmiş yapıların ve stratejilerin
geliştirilmesi;

•

hayat boyu rehberliğin ulusal öğrenim, istihdam ve sosyal katılım politikalarının bir parçası
olarak tanıtılması;

•

hayat boyu rehberlik hizmeti sunumundaki boşlukları doldurmak için politik destek aranması.

3.6.1.

Hayat boyu rehberlik hizmeti sunumunu desteklemek için gelişmiş
yapıların ve stratejilerin geliştirilmesi

Birçok ülkede rehberlik hizmetleri parçalı şekildedir. Bu nedenle ulusal forumlar, sektörler
çapında bir hayat boyu öğrenme çerçevesinde daha tutarlı ve vatandaş odaklı yaklaşım sağlayacak
şekilde mevcut hizmetlerin nasıl birbirine bağlanabileceğini ve bu amaç için hangi ek yapıların
gerekebileceğini ele alabilir.
İrlanda’daki Ulusal Rehberlik Forumu, hayat boyu rehberlik hizmeti sunmak üzere hangi
yapıların gerektiğini değerlendirmek üzere bir alt komite kurmuştur. Ulusal, yerel ve hizmet
sağlayıcı birim düzeylerinde (eğitim ve öğretim kuruluşları, toplum kuruluşları ve gönüllü
örgütler dahil olmak üzere) etkin uygulama yapıları için teklifler geliştirmiştir. Bunlar, hayat
boyu rehberlik hizmetlerinin bağlantılı şekilde sunumunu sağlamak ve sunumdaki eksiklerin
tespit edilip ele alınmasını olanaklı kılmak için, her bir düzeyde etkinliğe ve verimliliğe
yönelik kriterlerle, ulusal ve yerel yapıların geliştirilmesini içermiştir.
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Tavsiye edilen ulusal yapılar şunlardan oluşmaktadır:
•

Politika geliştirmesi; sunulan hizmetin izlenmesi ve değerlendirilmesi; ilk ulusal
rehberlik forum raporunun oluşturulması; yeni yerel koordinasyon yapılarıyla işbirliği;
araştırma için görev verilmesi; ve AB ve uluslararası faaliyetlerde işbirliği yapılması
gibi rolleri üstlenecek ulusal bir rehberlik kurumunun kurulması. Kurum bir bakanlık/
müdürlüğe rapor verecektir;

•

Ulusal rehberlik kurumuna politika geliştirme ve uygulama konusunda tavsiyede
bulunma; hizmet sunacakların, uygulayıcıların ve diğer paydaşların işbirliği alanlarını
tespit etme; diğer Avrupa ülkelerinin ulusal forumlarıyla işbirliği yapma; araştırma
ihtiyaçlarının üzerine düşünme ve ulusal rehberlik kurumuna rapor verme gibi rolleri
üstlenecek ulusal bir rehberlik forumunun kurulması.

Yerel düzeyde tavsiye edilen yapılar şunlar olmuştur:
•

Eğitim ve iş piyasası sektörleri tarafından rehberlik hizmetlerinin sunumunu koordine
etme; hayat boyu rehberlik hizmetlerinin ve politikalarının yerel düzeyde sunulması
konularında düzenli olarak ulusal kurum ve ulusal foruma rapor verme ve yerel
bir rehberlik forumu oluşturma rollerini üstlenecek olan bir hayat boyu rehberlik
koordinasyon kurulu;

•

Hizmet sunanların, uygulayıcıların ve kullanıcıların menfaatlerinden oluşan, hayat
boyu rehberlik politikalarının uygulanmasını değerlendirme, sunulan hizmetlerdeki
eksiklikleri tespit etme ve yerel koordinasyon kuruluna tavsiyelerde bulunma rollerini
üstlenecek bir yerel rehberlik forumu.

Bu yeni yapıların etkinliği ve verimliliği için tavsiye edilen kriterler arasında şunlar yer
almaktadır:
•

Ulusal yapılar: belirgin yasal dayanak ve görevler; bağlantılı politika üretimi ve hayat
boyu rehberlik hizmeti sunumunun yaygınlaştırılması; kadro ve bütçe dahil olmak
üzere uygun idari kapasite;

•

Yerel yapılar: belirgin bir yasal dayanak; kadro ve bütçe dahil olmak üzere uygun
idari kapasite; hizmet sunumu ve sunumun bütünleştirilmesi; ulusal ve yerel politika
sunumunun bağlantılı hale getirilmesi; tüm paydaşların yerel sesi olması;

•

Hizmet sağlayıcı birimler: mevcut yönetim yapılarının kullanımı; hayat boyu rehberliğin
birim ve örgütsel planlamada yansıtılmasını sağlama; ulusal rehberlik, kalite ve yeterlik
çerçevelerinde öngörülen standartları sağlamak üzere uygun kadro ve finansmanın
temin edilmesi; kullanıcılar, uygulayıcılar ve diğer paydaşlar için rehberlik hizmeti
sunumu, dağıtımı ve politikası konularında bir ses olması.

47

Tüm düzeyler için ortak olan kriterler arasında şunlar yer almaktadır: ulusal düzeyde mevcut
yapıların kullanımını optimize etme; daha iyi bir hizmet dağıtımı için mevcut hizmet
sağlayıcıların kullanılması; mevcut yapıların dayanaklı ve sadece kesin iş tanımlarına odaklı
olmalarının sağlanması.

3.6.2.

Hayat boyu rehberliğin ulusal öğrenme, istihdam ve sosyal katılım
politikalarının bir parçası olarak tanıtılması

Bir ulusal forum hayat boyu rehberliğin, ulusal öğrenme, eğitim, istihdam ve sosyal katılımın
ayrılmaz parçası haline gelmesi için uğraşabilir.
İrlanda’daki Ulusal Rehberlik Forumu, hükümete 2007-13 dönemi için sektörleri tarayacak
ve hizmetteki boşlukları işaret edecek bir hayat boyu rehberlik sistemini desteklemek üzere
gereksinimleri içeren ulusal bir kalkınma planını sunmuştur.
Slovenya’daki Ulusal Rehberlik Politika Forumu, Avrupa Sosyal Fonu (ESF) varlığı altında
sürdürülebilmek için hükümete teklif sunmuş ve ayrıca ESF planının bir parçası olarak hayat
boyu rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi için de tekliflerde bulunmuştur.

3.6.3.

Hayat boyu rehberlik hizmeti sunumundaki boşlukları doldurmak
için politik destek aranması

Bir ulusal forum, rehberlik hizmeti sunumundaki boşlukları doldurmak ve vatandaşlar için
ulaşılabilir olan hizmet aralığını genişletmek için hükümet politikalarını etkileyebilir. Hükümetle
bir güven ilişkisi kurabilirse, söz konusu hizmetlerin tasarlanmasına yardımcı olmak üzere davet
bile edilebilir.
Birleşik Krallık’ta, Rehberlik Konseyi, Doğrudan Öğrenme Tavsiye yardım hattının
oluşturulmasında önemli bir rol oynamıştır. Yardım hattı yetişkin rehberliği için ulusal
bir stratejide konsey tarafından hazırlanan bir konsültasyon raporunda ortaya konmuştur.
Hükümet daha sonra konseyi, yardım hattını tasarlaması için bir tavsiye grubu oluşturmak
üzere davet etmiş ve grubun tekliflerini gereken zamanda kabul etmiştir. Hükümetin
değişmesi üzerine yardım hattı farklı olarak kurulmuş olsa da yine de konseyin çalışmasının
etkilerini içermekteydi. Yardım hattı tüm vatandaşlara ‘prime-time’ televizyonda reklamlar
dahil olmak üzere normal pazarlama yoluyla tanıtılmıştır. Yardım hattı telefonla bilgi ve
rehberlik sunmakta olup yılda neredeyse bir milyon çağrı almaktadır.
Ortak bakanlık grupları, hizmet sunumundaki boşlukların tespit edilmesi ve bunların doldurulmasında
politikaların geliştirilmesinde etkili bir rol oynayabilirler.
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Finlandiya’da, ortak bir bakanlık çalışma grubu, yetişkin öğretimindeki öğrencilerin
bireysel öğrenme yolları için bir çerçeve geliştirmiştir. Model, 2000 ile 2007 yılları arasında
bir ulusal kalkınma projesiyle test edilmiştir. Bu projenin neticesinde, bireysel öğrenme
yollarının desteklenmesi için bir yetişkin öğrenciye yetki verilmesi, yetişkin eğitiminde
mevcut mevzuata dahil edilmiştir.
Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı, yetişkin rehberliği için 2007-13 yıllarını kapsayacak
ulusal bir kalkınma planı başlatmıştır. Bu kalkınma, ulusal Avrupa Sosyal Fon programında
uygulamaya konacaktır. Bu yürürlüğe koyma işi için Kasım 2006’da ortak bir bakanlık idare
grubu görevlendirilmiştir. Kalkınma planı, teknoloji destekli hizmetler, önceden öğrenimin
farkına varılıp geçerli kılınması ve işyerlerinde rehberliğe odaklanan ulusal projelerden
oluşmaktadır. Bu girişimler, farklı ortamlarda rehberlik hizmeti sağlayanlara yönelik
eğitim programlarıyla desteklenecektir. Sertifika sahibi psikolojik danışmanların eğitimi
için ek finansman tahsis edilecektir. Araştırma faaliyetleri, farklı dağıtım biçimlerinin
etkinliği ve kariyer gelişimi ve işgücü gelişimi arasındaki bağlantıların değerlendirilmesine
odaklanacaktır. Uzun vadeli hedeflerden biri, her iki bakanlık için de sürdürülebilir ulusal
geribildirim mekanizmasının geliştirilmesidir.

3.7. Uluslararası işbirliğinden faydalanılması
Uluslararası işbirliğinden faydalanılması şunlarla ilgilidir:
•

Avrupa hayat boyu rehberlik politika ağına ulusal katılımın desteklenmesi;

•

Ulusal politika sempozyumlarına ulusal katılımın desteklenmesi;

•

Avrupalı ve uluslararası girişimciler tarafından ortaya konulan yeniliklerin ve en iyi
uygulamaların yaygınlaştırılması.

3.7.1.

Avrupa hayat boyu rehberlik politika ağına ulusal katılımın
desteklenmesi

Ulusal
ve bölgesel rehberlik paydaş birliklerinin, yukarıda da anlatıldığı üzere
güçlü ulusal rolleri vardır. Özelikle AB politikası ve sistem geliştirmede uluslararası
rollere de sahiptirler. 2004’ten 2006’ya kadar 12 ülkenin dernekleri ve yeni ortaya
çıkan ulusal
rehberlik koordinasyon grupları ortak eylemler AB programında yer
almıştır (öğretim, eğitim, ve gençlik). İşbirlikçi faaliyetler arasında şunlar yer almıştır:
•

Ulusal ortaklık konusunda bir iyi uygulama rehberi geliştirmek (Kariyer rehberlik hizmetleri
sunumunda işbirliği, Innove, 2006);

•

Küçük eyaletlerde kariyer rehberliğindeki zorluklar konusunda bir monografi hazırlanması
için görev vermek (Sultana, 2006);
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•

Politika geliştirmesinde rehberlik hizmetleri kullanıcılarının dahil edilmesi hakkında iyi bir
uygulama rehberinin geliştirilmesi (Plant, 2006);

•

Ortak AB referans aracı olan hayat boyu rehberlik için ortak amaçlar ve ilkeler karşısında
rehberlik hizmeti sunumunun ulusal ilke kodlarının karşılaştırmasını yapan bir harita çıkartma
alıştırmasının yürütülmesi (Avrupa Komisyonu ve OECD’de Ek 2, 2004);

•

Ortak öğrenme faaliyetlerine katılım yoluyla farklı ulusal rehberlik forum modellerinin
araştırılması;

•

Ulusal forumlara sahip olmayan ortak ülkelerde rehberlik için ulusal forumların oluşturulmasına
yardım etmek;

•

AB hayat boyu rehberlik politika geliştirmesine dair ulusal farkındalığın arttırılmasının
desteklenmesi;

•

Bir Avrupalı hayat boyu rehberlik politika ağının katma değerine dair Avrupa Komisyonuna
tavsiyede bulunmak.
Bu ağların deneyimi, Aralık 2007’de Avrupa hayat boyu rehberlik politika ağının (ELGPN)
kurulmasına hız kazandırmıştır. Bu ağın amacı, Avrupa destekli işbirliği sayesinde ulusal
düzeyde hayat boyu rehberlik sunumu için politikalar ve sistemler geliştirmede işbirliğinin
yaygınlaştırılmasıdır. Bu politika paylaşımı ve hayat boyu rehberlik için daha geniş AB politika
çerçevesinin geliştirilmesi için tanıtım ve desteği içermektedir. ELGPN’nin ilk çalışma programı
aşağıdaki dört temayı ele almaktadır:

•

Ulusal düzeyde hayat boyu rehberlik politika geliştirmesi ve uygulanmasının güçlendirilmesi;

•

Ulusal düzeyde hayat boyu rehberlik politikası için temsili yapıların güçlendirilmesi ve sistem
geliştirilmesi;

•

Ulusal ve AB düzeyinde hayat boyu rehberlik konusunda AB finansmanlı projeler arasında
sinerji yaratılması;

•

Sonuçlara odaklı ve delillere dayalı hayat boyu rehberlik uygulaması ve politika geliştirmesi
hakkında AB ve daha geniş uluslararası işbirliğinin desteklenmesi.

Ağa üyelik, 2007-13 hayat boyu öğrenme programı kapsamında desteklenmeye elverişli her
ülkeye açıktır. Katılımcı ülkeler ağdaki temsilcilerini atarlar. Ağın hedeflerini yerine getirmek için
temsilciler:
•

Hayat boyu öğrenme perspektifini temsil edebilmelidir (tercihen hem gençlerin hem de
yetişkinlerin eğitim ve istihdamını kapsayacak şekilde);
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•

Ülkelerindeki ilgili politika yapım süreçleriyle açıkça bağlantılı olmalıdır;

•

Hem ağ faaliyetlerine katkıda bulunabilecek ve sosyal ortaklar ve rehberlik hizmeti sunanları
da kapsayacak şekilde öğretim, eğitim ve istihdamdaki ilgili ulusal paydaşları içerebilme
yetisine sahip olmalıdırlar.

Uygulamada her ulusal delegasyon – daha geniş ağ kurma mekanizmalarıyla bağlantılı – azami
üç kişiden oluşmalı ve hem hükümet hem de sivil temsilcileri içermelidir. Ulusal koordinasyon
kuruluşları veya forumlarının olduğu yerde bunlar ulusal delegasyonlarının oluşumu ve daha geniş
ağ kurulumu için uygun bir temel sunacaklardır.

3.7.2.

Uluslararası politika sempozyumlarına ulusal katılımın
desteklenmesi

ELGPN’den önce ve şu anda da ELGPN ile eşgüdümlü olarak, kariyer gelişimi ve kamusal
politika konulu birçok uluslararası sempozyum yapılmaktadır: Ottawa (1999), Vancouver (2001),
Sidney (2006) ve Aviemore, İskoçya (2007). Bir sonraki 2009’da Wellington, Yeni Zelanda’da
düzenlenecektir. Ülkeler sempozyumlara, politika yapıcılar ve profesyonel liderlerinden oluşan
bir ekiple katılmakta ve geniş uluslararası ilgi temalarında önceden ülke raporları hazırlamaktadır.
2007 etkinliğindeki temalar şunlardır:
•

Ekonomik ve sosyal hedeflerin birleştirilmesi;

•

Stratejik liderlik;

•

Çeşitliliğin takviye edilmesi;

•

Kanıt etkisi ve ölçümü;

•

Hizmetlerin tasarımı ve dağılımında vatandaşın rolü.

Her sempozyum ulusal ve uluslararası eylem planlarıyla kapanmaktadır. Uluslararası Kariyer
Gelişimi ve Kamu Politikası (7) sempozyumlar ve uluslararası eylem planlarının uygulamaya
konması için destek sağlamaktadır.
Ulusal forumlar, ülke ekiplerinin oluşturulması ve ulusal eylem planlarının uygulanmasını
desteklemekte aktif rol alabilirler.

(7)

Bkz: www.iccdpp.org
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3.7.3.

Avrupalı ve uluslararası girişimciler tarafından ortaya konan
yeniliklerin ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması

Ulusal forumlar, ELGPN, uluslararası sempozyumlar ve diğer yollarla geliştirilen uluslararası
irtibatlardan elde edilen yenilikçi uygulamaları dikkate alabilir ve kendi ülkelerinin amaçları için
uyarlanıp uyarlanamayacağını araştırabilirler. Avrupa işbirlikçi projelerin deneyimlerinden de
önemli çıkarımlar elde edebilirler
Vatandaş kariyer yönetim yeterliliği (bakınız Kısım 3.4.3) için hayat boyu rehberlik
çerçevesini geliştirirken İrlanda’nın Ulusal Rehberlik Forumu Kanada (8) ve Avustralya’nın
(9) uluslararası modellerini kullanmıştır.
Medsui ortak eylemler projesi çerçevesinde, Estonya Ulusal Rehberlik Kaynak Merkezi (ki
bu Innove’ye – Hayat boyu Öğrenme Gelişimi Vakfı’na – entegre edilmiştir), Danimarka,
Estonya, İrlanda, Malta, Slovenya ve İngiltere’deki hayat boyu rehberlikte dokuz iyi uygulama
örneğinin tanımlarını ve analizlerini içeren (Innove, 2006) kariyer rehberlik hizmetleri
sunumunda işbirliği adında bir çalışma ortaya koymuştur.

3.8. Görev tanımı
Ulusal rehberlik forumları, ulusal önceliklerine göre temaları ve görevleri seçerler ve bu da ülkeden
ülkeye değişir. Ulusal hayat boyu rehberlik forumunun üstleneceği görevler birçok faktöre bağlıdır:
•

Kurulmasında mevzuatta ortaya konan (ve forum tarafından yorumlanıp kabul edilen) forumun
iş tanımı;

•

Bakanlıklarca verilen iş tanımı;

•

Tüm katılımcı paydaşların mutabakata vardığı iş tanımı;

•

Görevleri yürütmek için mevcut finansman.
Danimarka’da, Eğitsel ve Mesleki Rehberlik Ulusal Diyalog Forumunu meydana getiren
mevzuat (2003) amaçlarını şu şekilde tanımlamaktadır:
•
•

(8)
(9)

Danimarkadaki rehberlik hizmetlerinde işbirliğinin iyileştirilmesi ve kalite düzeyinin
geliştirilmesi;
Eğitim Bakanlığı ve ilgili örgütler, kuruluşlar, rehberlik ve psikolojik danışma
dernekleri ve Danimarkada rehberlik alanında öncü pozisyonda bulunan bireyler
arasındaki diyalogun güvence altına alınması.

Yaşam/iş tasarımı için Kanadalı ayrıntılı tasarım (http://www.blueprint4life.ca).
Kariyer gelişimi için Avustralyalı ayrıntılı tasarım (http://www.dest.gov.au/sectors/career_development/ policy_issues/
australian_blueprint_for_career_development/).
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Forum bu amaçları başarmak için hangi somut görevleri üstlenmesi gerektiğine karar verir.
Romanya’da, Ulusal Hayat boyu Rehberlik Forumunun amaçları:
•

Yetkili mercilerin ve hükümet kuruluşlarının rehberlik ve psikolojik danışma politikaları
ve hayat boyu öğrenme ve rehberlik stratejilerini tasarlamalarına destek vermek;

•

Eğitim ve işgücünde rehberlik ve psikolojik danışma kalitesinin arttırılması;

•

İş arayan veya çalışan kişilerin kişisel gelişim ve sosyo-ekonomik etkinliğine katkıda
bulunmak, onların global işgücü piyasasında rekabetçiliğini arttırmalarına ve sosyoprofesyonel yaşama (yeniden) entegrasyonlarına destek sağlamak;

•

Herkesin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine erişimini desteklemek ve onların
kariyer ve eğitim yollarında karar vermelerine katkıda bulunmak;

•

Profesyonel işbirliği ve ağ kurma ve etik standartlar ve ilkelere bağlılığın tetiklenmesi;

•

Özel ihtiyaçları olan kişilerin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine erişimini
arttırmak için etkin çözümler bulmak;

•

Rehberlik ve psikolojik danışma personelinin sürekli eğitimini teşvik etmek;

•

Okuldan işe geçişi kolaylaştırmak için rehberlik ve psikolojik danışmanlık
programlarının geliştirilmesini tetiklemek;

•

Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde rehberlik ve psikolojik danışmadan sorumlu tüm
kuruluşlar arasında ortaklığı desteklemek

Bu misyon, Çalışma, Aile ve Eşit Fırsatlar Bakanlığından uzmanlar ve Romanya Eğitsel
Bilimsel ve Avro-rehberlik Enstitüsünden temsilciler arasında düzenlenen toplantıda, Dünya
Bankası ve Avrupa Eğitim Vakfı tarafından Romanya’da kariyer rehberlik hizmetlerine
ilişkin dışsal değerlendirme raporlarına dayanarak ortaya konmuştur.
Almanya’da, ulusal paydaşlar, Eğitim, Kariyer ve İstihdamda Rehberlik konusunda Ulusal
Forumları için bir dizi iş tanımları üzerinde anlaşmışlardır (10): ‘rehberlik ulusal forumu
kendini alandaki tüm paylaşlar ve aktörlere yönelik ortak konuların ve projelerin tartışıldığı
ve ortak amaçlara ulaşılması için tüm endüstriyel sektörlerdeki bilgi ve deneyimin paylaşıldığı
bir platform olarak görmektedir’. Forum belirtilen hedefleri ele alacak belirli hususlara işaret
etmektedir, örneğin: rehberlik hizmetlerine kolay erişim; söz konusu hizmetler için kalite
güvencesi; profesyonelleşme; rehberliğin önemine dair haklı farkındalığı yaratma ve federal
ve Länder düzeylerinde eğitim, iş gücü piyasası ve sosyal politikaların desteklenmesi.
(10) Bkz: Nationales Forum – Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung, http://www.forum- beratung.de/cms/
upload/pdf/Leitdokument_Mission-Statement_Endfasung_Dec.pdf [alıntı tarihi: 2.4.2008]
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Malta Kariyer Rehberlik Forumunun paydaşları, şu amaçlar için Malta’da kariyer rehberliğine
dair bir vizyonu teşvik etmek ve yaygınlaştırmak üzere girişimde bulunmuşlardır:
-Hizmet sağlayan kişiler arasında daha yakın katılımın teşvik edilmesi;
-Hizmet dağılımındaki boşlukların tespiti;
-Bu boşlukların ele alınması için aktörlerin harekete geçirilmesi;
-Araştırma yaptırılması ve dağıtılmasının sağlanması;
-Eğitim yoluyla profesyonel kapasite oluşturulması;
-AB’deki en iyi uygulama örneklerinin derlenip yaygınlaştırılması;
-Fon yaratılması.
-Ayrıca dışarıdaki farklı ortaklara belli görevleri dağıtmak üzerinde de anlaşmışlardır.
Bazı ulusal forumlar, başlangıçta yer almayan dışsal kaynaklardan gelen fırsatlara cevap verecek
statü ve konuma sahiptirler.
İrlanda’daki Ulusal Rehberlik Forumu, hükümetin 2007-13 ulusal kalkınma planına hayat
boyu rehberlik hizmeti sunumuna ilişkin bir teklif götürmüşlerdir. Bir ulusal öğrenme
yardım hattı oluşturulması için Eğitim ve Bilim Dairesi ve Girişimcilik, Ticaret ve Çalışma
Dairesine bir teklif sunmuştur. Kariyer bilgi hizmetlerinde gelişim katedebilmek için bir
dağıtım mekanizması olarak ulusal meslekler portalı oluşturabilmek amacıyla geleceğe
yönelik beceri ihtiyaçları üzerine uzmanlardan “İrlanda’daki meslekler ve işgücü piyasası
bilgileri’ hakkında bir rapor hazırlamalarını önermiştir.
Slovenya’daki rehberlik ulusal koordinasyon noktası, 2007-13 ulusal Avrupa Sosyal Fonu
operasyonel programına hayat boyu rehberlik gelişimlerine dair ciddi girdiler sağlamıştır
(bakınız Kısım 3.6.2.).
Diğer yandan, bir ortak görev üzerinde işbirliği fırsatları kilit oyuncuları biraraya getirebilir.
Birleşik Krallık’ta, hayat boyu rehberlik hizmeti sunumunun sosyal ve ekonomik etkilerinin
incelendiği, kariyer gelişimi ve kamu politikası üzerine dördüncü uluslararası sempozyuma
ev sahipliği yapmak için dört ayrı yönetim beraber çalışmışlardır (11). Bu, Birleşik Krallık’ta
gelecekte hangi ulusal işbirlikçi mekanizmanın gerekebileceğine dair görüşmelere hız
vermiştir.
İş tanımına ek olarak, ulusal veya bölgesel birliklerin üstlenebileceği veya görevlendirme
yapabileceği görevlerin portföyünü tespit etmek açısından finansman da önemlidir. Bu yön, Kısım
4.4’te daha detaylı irdelenmektedir.

(11) Makaleler, tutanaklar ve çıktıların detayları için bakınız: www.iccdpp.org
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4.

Kurumsal konular

4.1. Giriş
3. Bölüm, ulusal rehberlik forumlarının muhtemel sunumlarını – ulusal forumlarının üstlenebilecekleri
görevler portföyünü ele almıştır.
Bu bölüm, ulusal forumların kurumsal / örgütsel yönleriyle ilgilenmektedir. Diğer bir deyişle,
yukarıda tarif edilen çeşitli görevlerin pratik bir içeriğe nasıl yerleştirildiği ile ilgilenmektedir.
İdeal (sistemsel) bakış açısından beklenenler, günümüzdeki siyasi koşullarda her zaman mümkün
olmayabilir. Her ne kadar hayat boyu rehberliğin mantığı mecbur edici gözükse de, ulusal bir forum
oluşturulması yerleşik güç tabanlarına zarar verebilir, mevcut dengeleri bozabilir ve bazı aktörler
ve paydaşlar tarafından dirençle karşılanabilir.
Bir ulusal forum veya benzeri politik koordinasyon mekanizması oluşturulmasına dair herhangi bir
planın aşağıdaki hususları hesaba katması ve bunları somut içeriğe karşı tartması gerekmektedir:
(a) Kalıcılık:
•

Forum kalıcı bir yapı olarak oluşturulabilir mi ya da belli görevlerin tamamlanmasıyla
ilintili daha zaman-kısıtlı bir doğası mı olmalı?

•

Hizmet sunumu daha sonra yeni görevler üstlenmek üzere ömrünü uzatabilir mi?

(b) Resmiyet derecesi:
•

Forumun rol ve işlevi / görevleri, üstlenilmeleri için resmi bir örgüt gerektiriyor mu ya
da gayrı resmi bir çalışma grubu tarafından da tatminkar şekilde yürütülebilirler mi?

(c) Bağımsızlık:
•

Forum, siyasi ve mali destek için sadece bir aktör/paydaşa (veya bir grup aktör/paydaşa)
mı dayanacak yoksa daha geniş çaplı olarak mı destek sağlamaya çalışacak?

•

Hükümetle ilişkisi nedir? Kendisi ya da finansmanı için hükümete bağlı mı?

•

Forum, hükümet politikaları ve girişimler hakkında bağımsız görüş bildirmekte serbest
mi?

•

Forum nasıl idare edilmektedir?

•

Gündelik işletmeden kim sorumlu?

•

Finansman nereden sağlanmaktadır?
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(d) Güçler:
•
•

Forum görüş ve bilgi alışverişi ve tartışmalar için bir yer mi yoksa hayata geçirmesi
gereken somut görevleri mi olacak?
Forum girişimlerde bulunup karar ve tavsiyeler verebilir mi (proaktif olabilir mi) yoksa
aslen bir tavsiye/konsültasyon kuruluşu olarak mı tasarlandı (reaktif mi)?

(e) Kabul:
•

Tüm aktör ve paydaşlar ve ayrıca genel halkın forumun yasallığını kabul edeceği ve
işlerini destekleyeceği nasıl garanti edilebilir?

(f) Görünürlük / saydamlık:
•
•

Forumun belirgin bir profili mi olacak yoksa sessiz gözden ırak şekilde mi çalışacak?
Forum tartışma çıktılarının (ve muhtemelen tavsiyelerinin) tüm ilgili taraflara
bildirilmesini nasıl sağlayacak?

(g) Etki kanıtı:
•

Forumun etkisi nasıl tanımlanabilir, kayıt edilebilir, ölçülebilir ve paydaşlar ile halka
görünür kılınabilir?

Tüm bu hususlar kendi içinde bağıntılıdır: mesela somut görevleri olan proaktif bir forumun
muhtemelen bağımsız bir statüye ve rolünün doğasına ilişkin finansmana ihtiyacı olacaktır.
Bunlar belirlendikten sonra, bu hususların, forumun niteliğine dair somut kararlara dönüştürülmesi
gerekecektir:
•

Statüsü;

•

Üyelik bileşimi;

•

Kaynak sağlanması;

•

İdare yöntemi ve gündelik koordinasyonu;

•

Karar verme güçleri ve süreçleri;

•

İletişim kanalları.

Devam eden kısımlarda, tüm bu hususların çeşitli ülkelerde nasıl ele alındığı sunulmaktadır. Her
bir vakada, artılar ve eksiler kısaca tartışılmış ve uygun olan yerde, söz konusu ülkede benimsenen
yaklaşıma yol açan koşullar belirtilmiştir.
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4.2. Statü
‘Statü’, resmi statü anlamına gelmektedir – yani, ulusal forum için seçilen biçim veya örgüt türü.
Halihazırda ulusal forum veya benzeri politik koordinasyon mekanizmaları kurmuş olan Avrupa
ülkelerinde, yasal konseylerden daha gayrı resmi, deneysel ve geçici düzenlemelere kadar farklı
çözümler gözlenebilir. Bu seçeneklerin her birinin kendine göre avantajları ve dezavantajları
bulunmaktadır: seçilen seçeneğin kurucuların ve katılımcıların ihtiyaçları ve istekleriyle uyum
içinde olması önem arz eder.

4.2.1. Yasal konsey / tüzel kişilik
Bir yasal konsey, yetkilerini ortaya koyan bir meclis yasası ile meydana getirilir. Böylesi bir
konseyin kurulması zor ve uzun süreli bir süreç olabilir, fakat ortaya çıkan yapı göreceli olarak daha
yüksek bir düzeyde kalıcığın keyfini sürebilecektir. Her ne kadar dokunulmaz olmasa da, siyasi
çevrelerdeki ani bir değişiklik nedeniyle bir anda dağıtılamaz. Bir yasal konseyin yüksek düzeyde
yasallığı ve bağımsızlığı söz konusudur, fakat potansiyel görevleriyle ilişkili etkinliği, sunumuna
ve verilen finansmana bağlıdır.
1981’de, Danimarka Ulusal Mesleki Rehberlik Konseyi (RUE – Rådet for Uddannelses- og
Erhvervsvejledning), Danimarka’da bir meslek yasası ile her türlü rehberlik faaliyetinin odak
noktası olarak biraraya getirilmiştir. Ana işlevleri: eğitsel ve mesleki konularda yazılı bilgi
sağlamak ve rehberlikle ilgili girişimlerde bulunarak ve ilgili hükümet mevzuatı hakkında
yorumlarını bildirerek politika yapıcı rol üstlenerek hareket etmek olarak tanımlanmıştır.
Bununla birlikte konseyin herhangi bir yürütme gücü yoktu ve bu nedenle koordinasyon
rolünden ziyade bir ağ kurucu rolü söz konusuydu. Konsey 2003 yılında dağıldı. 2003 yılı
Rehberlik Yasası altında Eğitim Bakanlığı onun yerine geçmek üzere Eğitsel ve Mesleki
Rehberlik Danimarka Ulusal Diyalog Forumunu kurdu.
Yunanistan’da, mesleki eğitim ve öğretimi istihdamla ilişkilendirmek için oluşturulmuş
ulusal sistem (ESSEEKA) 2003 yılında yasayla yürürlüğe girmiştir. ESSEEKA’nın bir
parçası olarak, Yunanistan’daki rehberlik hizmetlerini daha modern ulusal psikolojik
danışma ve mesleki rehberlik sistemi halinde koordine etmek ve düzenlemek amacıyla
psikolojik danışma, mesleki rehberlik ve iş gücü piyasasıyla bağlantı özel bir alt sistem
getirilmiştir. Bu bağlamda, Yunan Ulusal Mesleki Rehberlik Merkezi (EKEP) öncü bir
role sahiptir. ESSEEKA, ilgili bakanlıklardan temsilciler ve sosyal ortaklardan oluşan bir
yürütme komitesi tarafından idare edilmekte olup, rehberlikle ilgili konuları ele almak üzere
EKEP tarafından özel bir koordinasyon komitesine liderlik edilecektir.

4.2.2. Hükümet tarafından başlatılan kuruluş
Spesifik (geçici) veya belirsiz bir süre için ilgili bakanlıklardan bir veya daha fazlası tarafından
biraraya getirilebilecek çalışma grubu veya başka türlü bir kuruluş yasal konseye bir alternatiftir.
Ya spesifik veya belli bir konuya yönelik görevleri çözümlemek ya da daha kalıcı çözümler için
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hazırlık yapmak üzere geçici girişimlerde bulunabilir. Böylesi bir yapının avantajı, kural olarak,
ilgili bakanlık (veya bakanlıklar) ile ilişkisi nedeniyle bir ölçüde yasallığa sahip olmasıdır. Ayrıca,
işleri yürütmek üzere bakanlık kaynaklarına erişimi olacaktır. Kısıtlamalar da aynı kaynaktan
gelmektedir: hükümete olan yakınlığı nedeniyle, hükümet politikalarında kritik bir duruş
sergilemekten veya kendi bağımsız girişimlerini başlatmaktan etkin şekilde alıkonabilir.
Romanya’da, Eğitim, Araştırma ve Gençlik Bakanlığı, Çalışma, Aile ve Eşit Fırsatlar
Bakanlığı ile birlikte, 2007 yılında Romanyalı Ulusal Hayat boyu Rehberlik Forumunu
kurmuştur. Bu forum, rehberlikteki tüm büyük paydaşlardan temsilcileri ve ayrıca rehberlik
ve psikolojik danışma hizmetlerinden faydalananları ve rehberlik uzmanlarını içermektedir.
Sunum, psikolojik danışmanlara yönelik eğitim hizmeti sunumunun iyileştirilmesi ve
özel ihtiyaçları olan kişilerin rehberlik hizmetlerine erişimi dahil olmak üzere, hayat boyu
rehberlik hizmetlerininin tanıtılmasına dair bir dizi genel ve özel görevleri ele almaktadır.
Litvanya’da, Ulusal Kariyer Rehberlik Konseyi, Eğitim ve Bilim Bakanı ve Sosyal Güvenlik
ve Çalışma Bakanının ortak emri ile (21 Aralık 2006) kurulmuş bir danışma kuruluşudur ve
gönüllülük esasıyla işlevlerini yürütmektedir.
Bazı durumlarda, sektörler arası koordinasyonu teşvik etmek üzere hükümet tarafından başlatılan
mekanizmalar yaratılabilir.
Fransa’da, hükümet, gençler, özellikle eğitim ve öğretimden iş gücü piyasasına geçiş
halinde olanlar için (sunum kapsamı yetişkinlere yönelik rehberliği kapsamamaktadır)
rehberlik hizmetlerini koordine etmek ve düzene koymak üzere bakanlıklararası bir
temsilci yaratmıştır (délégué interministériel à l’orientation). Delegenin misyonu Eğitim
ve Çalışma Bakanlıklarınca ortak olarak tanımlanmaktadır. Bir ekiple destekli olarak delege
(ELGPN)’nin Fransız delegasyonunda temsil edilmektedir.

4.2.3. Gönüllü dernek
Gönüllü bir dernek kurulması bazı durumlarda bir hükümet yasasının güvenceye alınmasından
daha uygun olabilir. Bunun ayrıca hükümetten bağımsız olma ve böylece politikalar hakkında
bağımsız görüş bildirip bağımsız girişimlerde bulunma avantajı olacaktır. Fakat derneğin yasallığı
ve geçerliliği, rehberlik alanındaki kilit aktörleri ve paydaşları üyeliğe çekebilmesine bağlıdır. Belli
paydaşlar çerçevesinde gruplaşmalardan oluşabilir ve belli çıkarlar için lobicilik yapan bir örgüt
haline gelebilir. Ayrıca ya üyelerinden ya da dışsal bağışlardan (bu hükümet proje finansmanı
olabilir de olmayabilir de) yeterli fon toplayabilmesi gerekmektedir.
Almanya’da, Eğitim, Kariyer ve İstihdamda Rehberlik Ulusal Forum (Nationales Forum
Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung) 2006 yılında bir birlik / dernek olarak
kurulmuştur. Forum kendisini, rehberlik alanındaki tüm paydaşlar ve aktörler için bir
platform olarak görmektedir. Amacı, tüm kurumsal sektörler bazında bilgi ve deneyim
alışverişini yaygınlaştırmak, ortak konuların ve projelerin tartışılmasını tetiklemek ve
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ortak hedeflerin başarılmasına yönelik çalışmaktır. Daha spesifik olarak forum vatandaşlar
için rehberlik hizmetlerinde daha fazla şeffaflığı, rehberlik hizmetlerinde daha iyi kaliteyi
ve rehberlikle ilgili eğitim sunumunu ve araştırmayı güçlendirmek istemektedir. Üyelik
hem tüzel kişiliklere hem de şahıslara açık olup, bir yıllık üyelik bedeli ödeyen rehberlik
kuruluşuna, bilimsel veya araştırma kurumuna, veya psikolojik danışma ve rehberlik
personelinin, eğitiminde görev alan üniversiteye ya da rehberlik uzmanı olarak tanınan
kişilere yöneliktir. Federal Çalışma ve Sosyal İlişkiler Bakanlığı destek üye niteliğinde
olup, Eğitim Federal Bakanlığı’nın bir üyeliği yoktur. Bununla birlikte her iki bakanlık da
danışma kurulunun (Kuratorium) (12) üyesidir.

4.2.4. Deneysel / proje bazlı kuruluş
Resmi (veya yarı resmi) forum veya politika koordinasyon mekanizması kurmanın önünde engellerin
olduğu durumlarda çözümlerden biri, mesela, bir AB programı çerçevesinde, deney veya proje
olarak bir platform kurmaktır. Böylesi bir yaklaşımın kullanımı sadece geçici bir çözümdür ve hayat
boyu rehberlik politikalarının sadece bazı yönleri için elverişli olabilecektir. Aktörler ve paydaşların
fizibilite çalışmaları yürütmelerine ve modelleri test etmelerine, ilişki ve güven oluşturmalarına ve
muhtemelen böylece diğerlerini daha resmi ve uzun vadeli bir yapıya olan ihtiyaca inandırmalarına
imkan verme avantajına sahiptir.
Estonya’da, bir ulusal rehberlik politika forumu geliştirmekte öncü olarak bir ulusal idare
grubu kurmak için AB ortak eylemler (2004) programından faydalanılmıştır. İdare grubu bir
eylem planı benimsemiş, iş tanımı ve üyelik konularında kilit paydaşlara danışmış, AB’deki
farklı forum modellerini incelemiş ve Estonya Ulusal Rehberlik Politika Forumunun
oluşturulmasına dair bir stratejik plan ortaya koymuştur.
Slovenya, bir ulusal rehberlik politika forumu kurmak üzere bir ‘girişim grubu’ oluşturmak
için AB ortak eylemler (2004) programını kullanmıştır. Grubun görevi, forumun etkin
kurulumu ve işletimi için tüm gereken faaliyetleri planlamak ve hazırlamaktı. Üyeliği dört
bakanlıktan temsilcileri ve ayrıca Ulusal Eğitim Enstitüsü, Ulusal Yetişkin Eğitim Merkezi
ve Ulusal İstidam Servisinden temsilcileri içermekteydi.

4.2.5. Bölgesel forumlar
Ulusal forumlar ve politika koordinasyon mekanizmalarına ek olarak – tümüyle gelişmiş veya en ilkel
biçimlerde- birçok AB üye devletinde bölgesel düzeyde benzer mekanizmalar görülebilmektedir.
İki tip bölgesel forum söz konusudur:
•

Bir ulusal forum çerçevesinde geliştirilen hayat boyu rehberlik politikalarının bölgesel
uygulamasını hazırlamak veya koordine etmek üzere kurulmuş bölgesel destek mekanizmaları;

(12) Forumun kurulumunun anlatımı için bakınız Jenschke (2007).
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•

Bölgelerin rehberlik konularında özerkliğe sahip olduğu, ayrık hükümeti olan ülkelerde
bölgesel forumlar.
İlk tip forum, ulusal politikaları bölgesel stratejilere dönüştürmek ve bazı durumlarda özel sektörler
arası rehberlik görevlerini üstlenmek üzere kurulmuş bir şekilde, birçok ülkede mevcuttur.
Finlandiya’da, 2003 ve 2005 yılları arasında Fin Ulusal Eğitim Kurulu tarafından koordine
edilen bir projede bölgesel komiteler kurulmuştur. Komiteler yetişkin eğitimi için rehberlik
hizmetlerinin sunumunu koordine etmekte ve hayat boyu rehberlik için bölgesel stratejiler
geliştirmiştir. Bazı durumlarda komiteler rehberlik hizmetleri için ulusal kalite kriterlerine
öncülük etmişlerdir.
Danimarka’da, bölgesel rehberlik komiteleri olarak bilinen bölgesel ve bazı durumlarda
yerel, temsilci kuruluşlar (Vejledningsfaglige Udvalg) kurulmuş ve gönüllülüğe dayalı
bölgesel bağlantılar kurulup geliştirilmiş, psikolojik danışma ve rehberlik personeline
yönelik bölgesel sektörler çapında kurslar yürütülmüş ve eğitsel ve işgücü piyasası
sorunlarına dair bölgesel materyaller düzenlenmiş ve dağıtılmıştır. Bu bölgesel forumlar
2006 yılında dağılmıştır.
İkinci tip – ayrık hükümeti olan ülkelerdeki bölgesel forumlar – sadece henüz ilkel biçimde
mevcuttur. Rehberlikle ilgili konularda yetki ulusaldan bölgesel düzeye aktarıldığından, bu
forumlar birçok diğer ülkedeki ulusal forumlarla karşılaştırılabilir düzeydedir.
İskoçya’da, bir İskoç forumu geliştirmek girişimi Birleşik Krallık’ın ortak eylemler
projesine (2004-06) (bakınız Kısım 4.4.) dahil olmasından ve dört ‘anavatan ülke’den
(İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda) aşağıdan-yukarı yaklaşımına dayalı bir Birleşik
Krallık forumu kurma isteğinden doğmuştur. İskoç forumunun teklif edilen sunumu şunları
içermektedir:
•

Rehberlik, öğrenme, sosyal katılım, ekonomik kalkınma ve düzelmede birçok politik
gelişimler hakkında İskoç Hükümeti ile diyalogun arttırılması;

•

İskoçya’daki profesyonel rehberlik konularında bir odak noktası bulmak (rehberlikteki
profesyonel nitelikler ve mesleki standartlarının iyileştirilmesi dahil);

•

Rehberlikte İskoç, Birleşik Krallık ve uluslararası iletişim için bir kanal temin etme;

•

Sosyal, öğrenme ve ekonomik etki açısından rehberliğin profili, değeri, katılımı ve
anlayışını toplu olarak yükseltme;

•

Bilgi, tavsiye ve rehberlik hizmetlerinde kurumlararası ve ortak gelişimsel çalışmaların
arttırılması;

•

Rollerini güçlendirmek için profesyonel rehberlik dernekleriye çalışılması;
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•

Kariyer gelişimi ve kamu politikası üzerine uluslararası sempozyumların anlamlarının
daha ileri taşınması (bakınız Kısım 3.7.2.).

İspanya’da, 17 bölge, çoğu rehberlikle ilgili konuda özerkliğe sahiptir. Mesela, Navarre,
ICT’nin kilit bir rol oynadığı, haritalama alıştırmaları, araştırma projeleri ve hizmet
sağlayıcılardan bir yerel ağ oluşturulması yoluyla bölgesel bir rehberlik forumunun
getirilmesi için denemeler veya hazırlıklar yapmaktadır.
Bölgesel stratejilerin coğrafi ve nüfus boyutundan etkilenmesi muhtemeldir. Yukarıdaki iki örnek
arasında Navarre 0.6 milyon nüfusu ile bazı küçük Avrupa ülkeleriyle (İzlanda, Lüksemburg)
büyüklük olarak karşılaştırılabilir durumda iken İskoçya 5.1 milyon nüfusu ile Danimarka ve
Finlandiya gibi ülkelerle karşılaştırılabilir niteliktedir.

4.3. Üyelik
Hayat boyu rehberlik kavramı, ilkesel olarak, bireylerin beşikten mezara bütün ömürlerini
kapsamaktadır. Potansiyel olarak çok sayıda ve türde rehberlik hizmetleriyle temas halinde olabilirler
(eğitim ve işle bağlantılı ve ayrıca ilgili alanlarda). Bu nedenle koordinasyon ve düzen verme birçok
aktör ve paydaşı içerir. Kısım 2.3’te tartışıldığı üzere bunlar sadece hizmetler üzerinde sorumluluk
ve yetkiye haiz ‘bakanlıkları’ değil (genellikle Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı) rehberlikte
sorumluluğu ve görevleri olan diğer bakanlıkları da (Adalet Bakanlığı, Gençlik Bakanlığı, Sosyal
İlişkiler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı) içermektedir. Buna ilaveten rehberlikle ve bir ulusal forumun
çalışmasıyla ilgili olan birçok kuruluş bulunmaktadır, örneğin:
•

İşverenler ve ticaret birlikleri,

•

Eğitim ve öğretim kurumları,

•

Eğitim ve öğretimdeki çeşitli kuruluşlar (okul müdürleri örgütler, yetişkin eğitim kurumları),

•

Kamu istihdam hizmetleri,

•

Kullanıcı temsilcileri (ana-baba örgütleri, öğrenci birlikleri, vb.),

•

Ulusal tüketici dernekleri,

•

Rehberlik uzmanlarının dernekleri,

•

Psikolojik danışmanlarının eğitiminden sorumlu üniversite / yüksekokul temsilcileri,

•

Yerel hükümet temsilcileri,

•

Avro-rehberlik temsilcileri.
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Bir ulusal forumun bileşimi içeriği tarafından öngörülmektedir: temel aktörler/paydaşlar, forumun
üzerine aldığı görevler ve forumun dayalı olduğu sosyo politik gelenekler. İlkesel olarak üyelik,
rehberlik hizmetlerinin ve paydaşların temsilcisi olacak kadar büyük olmalı ve yine de yönetilebilir
olacak kadar küçük olmalıdır.
Avusturya’da, Ulusal Hayat boyu Rehberlik Platformu aşağıdaki üyelere sahiptir:
•

Federal Eğitim, Sanat ve Kültür Bakanlığı,

•

Federal Bilim ve Araştırma Bakanlığı,

•

Federal Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı,

•

Federal Sosyal İlişkiler ve Tüketici Koruma Bakanlığı,

•

Kamu İstihdam Servisi,

•

Ulusal Hayat boyu Öğrenim Kurumu,

•

Avusturya Ticari Birlikler Federasyonu

•

Ticaret Odası,

•

Tarım Odası,

•

Federal Sanayi Derneği,

•

Avusturya Eğitim ve Ekonomi Derneği,

•

Pratisyenler ağı (bib-infonet),

•

Avro-rehberlik Avusturya.

Litvanya’da, Ulusal Kariyer Rehberlik Konseyi, iki bakanlığın (eğitim, çalışma), iki iş
gücü piyasası kurumlarının, dört sosyal ortaklık örgütünün, dört eğitim ve eğitim kurum
çıkarlarının, dört kullanıcı grubu derneğinin, yerel merciler birliğinin, psikolojik danışma
ve rehberlik personeli derneğinin, bilgi ve destek merkezlerinin ve Avro-Rehberlik
Litvanya’nın temsilcilerini içermektedir.
Romanya Ulusal Hayat boyu Rehberlik Forumu, Eğitim ve Çalışma Bakanlığı memurlarını,
psikolojik danışma ve rehberlik personeline ilk ve sürekli eğitim veren araştırma enstitüleri
ve üniversitelerden temsilcileri, yüksek eğitimde psikolojik danışma merkezlerinden bilgi
ve rehberlik uzmanlarını, okul psikolojik danışmanlarını (Eğitim Bakanlığı tarafından
koordine edilir), sosyal ortakları (ticaret birlikleri, işveren örgütleri), profesyonel dernekler
ve politikaların tasarımı ve uygulanmasına müdahil olan diğer kuruluşlar / merci temsilcilerini
ve ayrıca rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin faydalanıcılarını içeren konsültatif
bir ağdır.
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Paydaş ve diğer aktörlerin yanı sıra, forumlar faaliyetlerine katılmaları için rehberlik uzmanlarını
ve araştırmacıları da davet ederler. Bunlar uzmanlıklarına dayalı olarak profesyonel tavsiyelerde
bulunabilirler.
Danimarka’da, Eğitsel ve Mesleki Rehberlik Ulusal Diyalog Forumu (Nationalt
Dialogforum for Vejledning), 2004 yılında bir önceki forumun (RUE) yerini almak üzere
kurulmuştur. Forum üyeliği, örgütsel temsilcilerin yanı sıra, Eğitim Bakanlığı tarafından
bireysel olarak atanan, altısı uzman ve araştırmacı olan 11 üyeden oluşmaktadır. Bu bireysel
üyeler iki yıllık bir dönem için atanmaktadır fakat bakan, eğer forum çalışmaları için
gerekliyse daha kısa dönemli olarak ek üyeler atayabilir. Örgütsel temsilciler bir seferde
dört yıllık olarak atanmaktadır.

4.4. Kaynak sağlanması
Kaynak sorunu, ulusal forum için önemlidir. Mevcut olan kaynaklar neyin mümkün olduğunu dikte
ederler: bu kaynaklar ile forumların görevleri arasında yeterli bir eşleşme olmalıdır. ‘Kaynaklar’
terimi büyük ölçüde ‘finansman’ kelimesiyle eş anlamlıdır, fakat aşağıda belirtilen aynî katkıları da
kapsayabilir, örneğin:
•

Sekreterya desteği,

•

Altyapı (iskan, mobilya, vb.),

•

Üyelerin süreleri.
Forumun tümüyle tek bir bakanlığa bağımlı olduğu ve ana görevin diyalog ve bilgi alışverişi
için bir platform oluşturmak olduğu durumlarda, sadece aynî katkılara dayalı olarak çalışabilir:
bakanlık iskân ve sekreterya desteği sağlar ve forum üyeleri çalışmaları için bir maaş almazlar.
Finlandiya’da, hükümet 1980’li yıllardan beri rehberlikteki aktörler ve paydaşlar için
çalışma grupları (platformlar) yaratmıştır. Çalışma grupları, belli görevlere çözüm
bulmak üzere önceden belirlenen bir süre için kurulurlar. Eğitim Bakanlığı ve Çalışma
Bakanlığı’ndan temsilcileri ve bölgesel mercileri, öğrenci örgütlerini, okul müdürlerinin
örgütlerini, vb. temsilcileri içerir. Bakanlıklar çalışma gruplarını biraraya getirme işini
sırayla yapmaktadırlar ve görevlerin ana hatlarının yer aldığı atama yazılarını tanzim
etmişlerdir. Daha sonra çalışma grupları çalışma yöntemleri ve programları üzerinde karar
vermiş ve tavsiyeler için bir nihai rapor hazırlamışlardır. Çalışmalarıyla bağlantılı tüm
doğrudan maliyetler sorumlu bakanlıkça karşılanmıştır.
Forumun hükümetten bağımsız olduğu – bir yasal konseyin rolünü üstlendiği – yerde, bir miktar
bağımsızlık ve hareket alanıyla kendi hükümet finansmanlı bütçesine sahip olabilir.

65

Danimarka Ulusal Mesleki Rehberlik Konseyini (RUE) yaratan 1981 mevzuatında,
bağımsız bir sekreteryanın finansmanı için hüküm konmuştur.
Bazı forumlar, üyelik bazında çalışıp üyelik ücreti almaktadırlar. Fakat mümkün olduğunca ilgilileri
içine katabilmek için, söz konusu ücretlerin makul düzeylerde olması gerekir.
Almanya’da, Ulusal Eğitim, Kariyer ve İstihdamda Rehberlik Forumu bir dernek olarak
örgütlenmiş olup üyeler yıllık üyelik ücreti ödemektedirler. Bu ücret hâlihazırda (2007)
bireyler için 75 Avro ve kurumsal üyeler için 400 Avro olup; üyeler istemeleri halinde daha
fazla da ödeyebilmektedir.
Üyelik ücretlerine ek yapmak için forumların bağış arayışında olmasına sıkça rastlanır. Bunlar
genellikle bağışçılar tarafından belli görevlerin desteklenmesi için verilir ve diğer amaçlar için
kullanılamaz. Aynı katkılarla, birçok forum için önemli bir destek kaynağını temsil ederler. Hibeler
genellikle zaman sınırlı olup, bağışçılarla bağımlılık yaratabilir. Eğer sadece tek bir kaynaktan
geliyorlarsa, gereksiz şekilde forumun çalışmasını etkileyerek yönlendirme ve belli konuların ele
alınmasını engelleme riski söz konusudur.
Kaynak aktarımının bir diğer önemli kaynağı, belli bir görev, bir harita çıkarma alıştırması veya
kalite standartlarının geliştirilmesi için proje finansmanıdır. Bazı durumlarda proje finansmanı bir
ulusal forumun temel fon kaynağını teşkil edebilir.
Malta’da, Kariyer Rehberlik Forumu, hayat boyu rehberlik hizmeti sunumuna dair bir
çalışma yürütmek üzere (aynı zamanda forumun ortakları da olan) sosyal ortaklardan
finansman almıştır.
Birleşik Krallık’ta, Rehberlik Konseyi (1993-2006), hükümetten herhangi doğrudan
finansman almamış fakat birçok faaliyetini hükümet proje finansmanından karşılamıştır.
Özellikle, eğitim ve işe yönelik rehberliğin tüm sektörlerini kapsayacak şekilde örgütsel
kalite standartlarını geliştirmek ve uygulamayı desteklemek için yeterli finansman almıştır
(bakınız Bölüm 3.5.1).
Son olarak bazı forumların gelir yaratıcı faaliyetler üstlenme fırsatları olabilir ve böylece, (ilkesel
olarak) forumun kendisi tarafından karar verilecek faaliyetlere harcanabilecek bir ekstra fon
yaratabilir. Söz konusu faaliyetler yine de forumun bazı üyeleriyle veya rehberlik alanındaki diğer
kişilerle rekabet halinde olabilir. Bu sürtüşme yaratabilir ve bu kuruluşlarla işbirliğini etkileyebilir.
İlk Danimarka ulusal forumlardan biri olan RUE’nin (1981-2003) ana görevi hem psikolojik
danışmanlara hem de rehberlik hizmetlerinin kullanıcılarına bilgi ve rehberlik materyali
temin etmektir. Yıllar içerisinde gittikçe artan yayınları olan bir yayın müdürlüğüne sahip
olmuş ve bu bölüm belli ölçüde ticari başarının keyfini sürmüştür. Fakat kamusal kâr
gütmeyen ve yarı ticari yayın şirketi olarak ikili rolü, piyasa yönelimli siyasetçiler ve diğer
ticari aktörlerin eleştirisine açık hale getirmiş ve bunlar, tartışmaya açık olarak, yeni bir
hükümet altında 2003 yılında sona ermesine yol açan faktörlerden biri olmuştur.
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Ulusal kaynaklardan gelen finansmanın yanı sıra, bir ulusal forumun kurulup işletilmesine yönelik
kullanılabilecek AB kaynakları da söz konusudur: örneğin, Avrupa Sosyal Fonu.
2004’ten 2006’ya kadar, AB ortak eylemler programında rehberlikte ulusal forumlara
ilişkin iki büyük proje finanse edilmiştir: Danimarka, Estonya, İrlanda, Malta ve Birleşik
Krallığı’nı içeren Medsui projesi ve Çek Cumhuriyeti, Almanya, Fransa, Avusturya, Polonya
ve Finlandiya’yı içeren Avrupa rehberlik forumu – hayat boyu rehberlik projesi (EGF-LLG).
Projelere müdahil olan ülkeler arasında, bazılarının ulusal forumlarda deneyimi varken
bazılarının olmamıştır. Proje dönemi sırasında ülkeler ortak konular geliştirmiş, bilgi ve
uygulama örnekleri alışverişi yapmış ve tavsiyeler oluşturmuştur.
Slovenya’da, rehberlik ulusal koordinasyon noktasının (Ulusal Rehberlik Politika Forumu)
çalışmalarını desteklemek üzere ESF finansmanı kullanılmaktadır (bakınız Kısım 4.2.4.).

4.5. Sevk ve yönetim ile gündelik koordinasyon
Ulusal forumun çalışması pratik seviyede nasıl koordine edilecek ve kim gündemleri belirleyip
toplantılara başkanlık edecek? Özellikle de farklı bakanlıklar, paydaşlar ve servisler, mevcut
ilişkileriyle, biraraya gelerek ortak stratejiler belirleyip kaynakları paylaşmaya çalışırken bunlar
önemli iki sorudur. Çoğu ulusal forum bir başkan tarafından yönetilirken ve bazı forumlar (özellikle
de daha fazla üyeliği olanlar), yürütme komiteleri kurmuşlardır. Her birinin bir tür sekreterya
hizmeti bulunmaktadır.

4.5.1. Başkan
Toplantılar için gündeme karar verip tartışmaları yönetmeleri (kural olarak) gerektiğinden
başkanların odak bir rolü bulunmaktadır. Ayrıca ulusal forumun ulusal düzeyde amacını savunmakta
da önemli bir rol oynayabilirler. Başkan ya forumun üyeleri tarafından seçilebilir veya kurucu
kuruluş(lar) tarafından atanabilir.
Atama ve seçim arasındaki karar genellikle forumda benimsenen resmiyet derecesiyle ilgilidir.
Gayrıresmi kuruluşlar veya geçici yapılar, yüksek bir kamusal profile sahip değildir ve genellikle
başkanını üyelik sistemi içerisinden (çoğunlukla kurucu kuruluştan) atarlar, diğer yandan daha
uzun vadeli veya yüksek profili olan yapılar sıklıkla bir seçim sürecinden geçmeyi ya da dışarıdan
tarafsız birini atama eğilimindedirler.
Letonya’da, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sistemi İşbirliği Konseyi (Karjeras
attistibas atbalsta Sadarbibas padome) rehberlik ve psikolojik danışmadaki tüm paydaşları
içermektedir. Bu konsey, üyelik sisteminden olup, konseyin tüm üyelerinin oy birliğiyle
seçilen bir başkan tarafından liderlik edilmektedir.
Avusturya’da, Hayat boyu Rehberlik Politikaları Ulusal İdare Grubu, Federal Eğitim
Bakanlığı tarafından 2005 yılında gayrıresmi bir pratik çalışma grubu olarak kurulmuştur.
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En ilgili olan paydaşlar ve servisleri içermektedir. Grubun toplantılarına her zaman Eğitim
Bakanlığı’nın bir temsilcisi başkanlık eder.
İrlanda’da Ulusal Rehberlik Forumu, Çalışma ve Eğitim Bakanlıklarında bakanlıklar
arası bir girişim olarak saygın bir kamu profili ve kapsamlı üyelikle kurulmuştur. Temsil
edilen paydaşlardan hiçbiri ile resmi bir bağlantısı olmayıp tümü tarafından saygı duyulan,
akademik ortamdan tarafsız bir kişi başkan olarak atanmıştır.
Danimarka’da, Eğitsel ve Mesleki Rehberlik Ulusal Diyalog Forumu, 2003 yılında kalıcı
bir kuruluş olarak meclis yasası ile kurulmuştur. Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilen
forumun toplantılarına her zaman Eğitim Bakanı (veya Eğitim Bakanlığından bir temsilci)
başkanlık etmektedir.
Paydaş temsilcilerinden birinin başkan olması risklidir zira, bu durum taraflılık suçlamalarına
yol açabilir. Bu, forumun etkisini ve verimliliğini zayıflatabilir. Forum sadece deneyim ve bilgi
alışverişi için bir platform olmakla kalmayıp politika yapımı sürecinde bir rol oynuyorsa risk daha
da büyük olabilir. Bu, bir bakanlığı temsil eden başkanın, bakanlığın kendi görüşlerine karşı gelen
tavsiyeleri geçirmek zorunda kalması gibi zor durumlara yol açabilir.

4.5.2. Yürütme komitesi ve alt komiteler
Daha büyük kurullar için, bütün kurulun bulunmasını gerektirmeyebilen konularla uğraşmak
üzere bir yürütme komitesini kurmak elverişli olabilir. Bir yürütme komitesi enerjisini forumun
gündemini yürütmeye odaklayabilir ve paydaş temsilcilerinin yönetici pozisyonlarda olması, aktif
katılım hissini arttırabilir. Bununla birlikte, daha geniş bir üyeliği temsil ediyor olarak algılanması
önem arz etmektedir.
Birleşik Krallık’ta Rehberlik Konseyinde (1993-2006) üyeler geniş bir şekilde altı grup
altında sınıflandırılmış ve bu grupların her birinden yürütme komitesine bir üye atamıştır.
Bu, yürütme komitesinin makul ölçüde üyelerinin tümünü temsil eder nitelikte olmasını
sağlamaktadır.
Ayrıca, forumun görevlerinin alt komitelere tahsis edilmesi de gerekli olabilir.
İrlanda’da Ulusal Rehberlik Forumu 26 kurumdan 34 temsilciyi içermiştir. Büyük ve
yönetimi zor bir kurulla çalışmayı önlemek amacıyla forumun işleri daha küçük alt komitelere
delege edilmiş olup, burada ana aktörler ve paydaşlar, hizmetler için kalite çerçeveleri ve
vatandaşlar ile uygulayıcılar için yeterlik çerçeveleri gibi belli görevleri ele almışlardır.
Almanya’da, ulusal forum, yasalara göre (bir başkan ve iki başkan vekilinden oluşan) bir
Yönetim Kurulu seçer. Bunlar, genel kurulun tüm üyeleri tarafından dört yıl için seçilirler.
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4.5.3. Sekreterya
Forumun gündelik işleyişi için bir sekreterya gereklidir. Görevleri arasında şunlar yer alabilir:
•

Toplantı ve etkinliklerin düzenlenmesi;

•

Toplantı tutanaklarının hazırlanması;

•

Belgelerin taslakların çıkartılması (raporlar, tavsiyeler, vb.);

•

Web tabanlı ve diğer bilgi kaynaklarının hazırlanıp güncellenmesi.

Forumun sunumuna bağlı olarak sekreterya başka görevler de yerine getirebilir: olgu bulma
misyonları, forumun ilgili toplantılarda temsil edilmesi, üyelere belli hizmet sunulması, vb.
Ulusal forumların sekreterya desteğine karar verirken temelde iki seçimi vardır:
•

Üyelerinin imkanlarından faydalanmak;

•

Özel atanmış ve bağımsız bir sekreterya kurmak.
Estonya’da, Sosyal İlişkiler ve Eğitim Bakanlıkları tarafından kurulan gayrıresmi çalışma
grubundaki katılımcılardan biri olan Estonya Rehberlik Ulusal Kaynak Merkezi (Avrorehberlik) aynı zamanda grup için sekreterya görevini görmektedir.
Danimarka’da, Danimarka Ulusal Mesleki Rehberlik Konseyi (RUE) (1981-2003),
çoğunluğu konseyin yayıncılık faaliyetlerini yürüten 20’den fazla tam zamanlı çalışanı olan
büyük bir sekreterlik kurmuştur.
RUE’nin yerini alan yeni Eğitsel ve Mesleki Rehberlik Ulusal Diyalog Forumuna ait
sekreterlik hizmetleri Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.

Sekreteryanın boyutu, kadrosu ve yerine dair karar planları şunları içerir:
•

Forumun sunumu ile ilgili yapılacak görevler;

•

Öngörülen kalıcılık derecesi (sadece kısıtlı bir dönem boyunca var olma niyetini taşıyan bir
kuruluş için özel tahsis edilmiş bir sekreterlik kurmak sorun yaratabilir);
Masraflar (bağımsız bir sekreterliğin kurulması ve sürdürülmesi masraflı olabilir);

•
•

‘Siyasi’ hususlar. Başkan gibi, sekreterliğin de, forumun istekliliğini kolaylaştırıcı veya
yavaşlatıcı bir miktar gücü vardır. Eğer sekreterya işleri bir forum üyesine atanmışsa ve açıkça
tanımlanmamışsa, forumun işleri diğer öncelikler yüzünden yavaşlatılabilir. Ayrıca, sekreterya
işlerinin paydaşlardan birine verilmesi, forumun bağımsızlığı açısından bazı etkiler getirebilir.
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4.6. Karar verme süreçleri
Önemli bir husus, forumun ne ölçüde önemli kararlar alacağıdır. Bu, forumun sunumda Kısım
2.4’te tanımlanan dört rolden hangisinin kapsandığına bağlıdır:
•

Diyalog,

•

Konsültasyon,

•

Politika geliştirme

•

Sistem geliştirme.

Bu rollerden ilk ikisinde karar verme pek bir önem arz etmez. Birincisinde (diyalog) ana işlev,
üyeler arasında bilgi ve görüş açılarının serbest ve engelsiz şekilde alışverişidir ve bir karar vermeye
zorlamak üretkenliği engelleyebilir. İkincisinde (konsültasyon) sonuç daha ziyade teklif edilen bir
politika veya inisiyatifin artı ve eksilerinin yer aldığı bir rapor şeklinde olup, karar alma ihtiyacı
yoktur: Bu iş hükümete bırakılmaktadır.
Estonya’da, rehberlikle ilgili iki ana bakanlık – Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ile Sosyal
İlişkiler Bakanlığı – Estonya’da hayat boyu rehberlik politikasının uygulanmasını tartışmak
üzere gayrıresmi bir çalışma grubu kurmuştur. Grup doğrudan bakanlıklara girdi sağlamakta
ve bunun üzerine onlar da ne tür eylemlerde bulunacaklarına karar vermektedirler.
Bununla birlikte diğer iki rolde – politika geliştirme ve sistem geliştirme – birçok seçeneğin olduğu
konularda bir çeşit ortak eylem gerekmektedir ve bu nedenle karar alınması gerekebilir. Arada bağ
oluşturma amacı, şimdiye kadar dağınık olan bir grup aktör ve paydaşı biraraya getirmek ve bir
çeşit düzen ve koordinasyon sağlamaksa, özellikle kararlar kaynakların bir tür yeniden dağıtımını
veya bazı yetkilerin baskılanmasına dair tavsiyeler içeriyorsa, karar süreçlerinin mevcut rekabetleri
ateşlemesi veya yeni çatlaklar oluşturması riski söz konusudur. Her ne kadar tüm aktörler ve paydaşlar
ilkesel olarak hayatları boyunca bireylere tutarlı ve düzenli bir rehberlik hizmeti sunumunun arzu
edilirliği konusunda ikna olmuşlarsa da, gündelik bütçe konuları ve güç çatışmaları kısa vadede
baskın gelebilir ve önemli paydaşlar forumdan çekilebilir ya da hayati kararlara taraf olmayı
reddedebilirler. Bu da etkili şekilde forumun çalışmalarını baltalayabilir.
Karar verilmesi gerektiğinde bu birçok şekilde yapılabilir:
•

Oy birliği: forumun tüm üyelerinin kararı kabul etmesi gerekmektedir;

•

Basit çoğunluk: üyeler bir teklife karşı olumlu ya da olumsuz oylarını belirtirler, oyların basit
sayımı sonucu belirler

•

Nitelikli çoğunluk: üyeler oylar, fakat teklif sadece üyelerin, mesela, dörtte üçü aynı görüşteyse
kabul edilir.
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Birleşik Krallık Rehberlik Konseyi (1993-2004), hükümetle hiçbir resmi bağlantısı olmayan
bağımsız bir kuruluş olarak kurulmuştur. Konseyin yürütme komitesindeki kararların çoğu
oybirliği ile verilmiştir ve oylama çok nadir gerçekleşmiştir. Gerçekleştiğinde ise karar basit
çoğunlukla alınmıştır.
Tüm bu üç karar verme yöntemiyle ilgili olarak bir yeter çoğunluk (bir oylamanın geçerli olabilmesi
için mevcut olması gereken üye sayısı) belirlemek faydalı olacaktır.

4.7. İletişim kanalları
Bu kısım, bir ulusal forumun çalışmasının çıktısını yayması veya ilgili hedef gruplara bildirmesi
için muhtemel yolları ele almaktadır. Bu hedef gruplar arasında şunlar yer alabilir:
•

Hükümet,

•

Rehberlik toplumu (rehberlik profesyonelleri),

•

Diğer paydaş örgütler (sosyal ortaklar),

•

Halk (rehberlik hizmetlerinin kullanıcıları).

İletişim kanallarının seçimi, forumun işlerinin niteliğine bağlıdır. Bazı forumlar, hayat boyu rehberlik
politikalarının oluşturulmasına girdi sağlamak üzere hükümet tarafından kurulmuş gayrıresmi
çalışma gruplarıdır ve çalışmalarının çıktısı sadece hükümete yönelik bir veya daha fazla rapordur
ve bunlara dayalı olarak hükümet bunların daha fazla dağıtılıp dağıtılmayacağına karar verir. Diğer
forumların daha resmi bir statüsü vardır ve hükümetten bağımsız çalışırlar ve/veya tüm aktörler ve
paydaşlar arasında diyalog ve bilgi alışverişine odaklı bir sunumu vardır. Bu durumlarda, forumun
çalışmasının (veya çalışmasının belli yönlerinin) çıktılarını veya mesajlarını daha geniş bir kitleye
bildirmekle ilgilenir. İlkesel olarak, dağıtılacak olanın ne olduğuna ve var olan kaynaklara bağlı
olarak, tek başına veya birarada kullanılabilecek birçok iletişim kanalı vardır. Bu kanallar arasında
şunlar yer alır:
•
•

Periyodik gazeteler: Elektronik biçimde ucuz ve hızlı şekilde birçok kişiye gönderilebilir fakat
sirkülasyonun oluşturulması zaman alır ve yazım ve düzenleme kaynak gerektirir.
Magazinler: Daha dayanıklıdır ama maliyetli olabilirler ve birçok forumun kapsamının ötesinde
kaynaklar gerektirebilirler.
Danimarka’da, Danimarka Ulusal Mesleki Rehberlik Konseyi (RUE) (1981-2003) kendi
magazinini çıkartmıştır (RUE-Revy) ve bu, Danimarka’da her tür psikolojik danışma için
profesyonel magazin olarak görev görmüştür.

•

Konferanslar: İletişimin oldukça yoğun ve etkili yöntemi olmakla birlikte, maliyetli ve organize
edilmesi zaman alıcı olabilir ve doğrudan sadece kısıtlı sayıda kişiye ulaşabilir. Maliyetlerin
bir kısmı katılım ücreti uygulamasıyla karşılanabilir.
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•

Web siteleri: Hızlı bir şekilde hazırlanabilir ve bilgi depolama ve yayma için mükemmel bir
platform olabilir. Ayrıca, tartışma forumları veya belli kullanıcı grupları için özel kısımlar gibi
özel nitelikler içerecek şekilde geliştirilebilirler. Asıl zor olan aslen web sitesini bilindik hale
getirmek, güncel tutmak ve kullanıcıların sıklıkla geri gelmelerini sağlayacak kadar çekici
kılmaya çalışmaktır.
Almanya’da, Eğitim, Öğrenim ve İstihdamda Kariyer Rehberliği Ulusal Forumu (Nationales
Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung), kendisi ve faaliyetleri ve ayrıca
Almanya’daki diğer yerlerdeki ilgili yayınlar ve belgelere bağlantılar içerecek şekilde kendi
web sitesini kurmuştur. Web sitesi, tüm kullanıcıların erişebileceği halka açık bölüm ve
sadece üyelere açık olan kısıtlı bölümden oluşmaktadır.

•

Basın bültenleri: İlkesel olarak, büyük bir kitleye mesajı iletmenin basit ve ucuz bir yöntemidir.
Fakat haber başlığını yayınlamak isteyip istemediğine ve ne şekilde yayınlayacağına basın
karar verir. Ve ayrıca her tür bilgi de basın bültenine dönüşebilir cinsten olmayabilir.
Finlandiya’daki işbirliği gruplarının raporları, ulusal gazetelerde yer almakta ve halk
tartışmasının sağlanmasına dair vurgu içermektedir.

•

Profesyonel dergilerde makaleler: (mesela psikolojik danışma derneklerinin dergileri) derginin
ilgili gruplar çapında yeterli sirkülasyona sahip olması halinde, rehberlik toplumu ve ilgili
gruplara erişmek için etkili olabilir. Bununla birlikte makalelerin hazırlanması zaman alır,
yayınlanması ise daha da fazla zaman gerektirir.

Önemli bir soru, özel atanmış – yeni ve foruma münhasır – iletişim kanallarının mı yoksa mevcut
kanalların mı kullanılacağıdır:
•

Özel atanmış iletişim kanallarının foruma ait olma avantajı vardır böylece forum içerik ve
biçime kendisi karar verebilir. Fakat periyodik gazete yazımı ve dağıtımı zaman ve diğer
kaynakların tahsisini gerektirir;

•

Mevcut kanallar daha az zaman ve diğer kaynak tahsisini gerektirebilir ve daha fazla kitleye
ulaşabilir. Fakat başkaları tarafından kontrol edilirler ve genellikle başka amaçlar için yaratılmış
olduklarından mesajlar daha az güçlü ve doğrudan kontrole daha az müsait olabilirler.
Letonya’da, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sistem İşbirliği Konseyi (Karjeras attistibas
atbalsta Sadarbibas padome), aynı zamanda konseye sekreterya desteği sağlayan Devlet
Eğitimi Geliştirme Kurumunun (VIAA) kariyer rehberlik müdürlüğü periyodik gazetesinde
çalışmalarının sonuçlarını halka yayacaktır.
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5. SONUÇLAR VE
KİLİT MESAJLAR
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5.

Sonuçlar ve kilit mesajlar

Aşağıdaki kilit mesajlar, bu kılavuz için uzmanlar ve paydaşlar tarafından sağlanan ulusal forum
değerlendirmelerinden elde edilmiştir. Aşağıdaki liste en önemli 10 konuyu ana hatlarıyla
vermektedir. Bunlar günümüze kadar gelen kısıtlı deneyimlere dayalıdır: bir kısmı daha sonraki
uygulamalarda değiştirilebilir veya geçersiz kılınabilir; veya çok daha önemli hususlar ortaya
çıkabilir. Fakat yine de bunlar, ulusal forumların kurulması ve geliştirilmesinde hesaba katılmaya
değer olan bir takım önermeleri temsil etmektedir.
1.

Forumun mantığında, hayat boyu öğrenme ile istihdam edilebilirlik stratejileri arasında
belirgin bir bağlantı olmalıdır.
Hayat boyu rehberlik, hayat boyu öğrenme ve istihdam edilebilirliğe dair stratejilerin ve
politikaların ayrılmaz bir parçasıdır ve bir forum oluşturmanın altında yatan temel mantık
açıkça bu olmalıdır. Eğer bu tüm aktörler ve paydaşların altına imza atabileceği bir nihai amaç
olursa, forum stratejik olarak daha kolay çalışabilecek ve önemsiz detaylara takılı kalmaktan
daha kolay kaçınabilecektir.

2.

Diyalog ve tartışma için önemli bir ön koşul olarak ortak tanımlar ve terminolojinin
oturtulması önem arz etmektedir.
Her bir ulusal ortamda ‘Rehberlik’, birçok tanıma ve yoruma sahip olan belirsiz bir terimdir.
Ulusal forumun etkili olabilmesi için çalışmasının, bu kelimenin anlamına dair ortak
bir anlayışa dayalı olması gerekir. Forumun ilk önemli görevlerinden biri (veya forumun
kurulmasına yol açan çalışmanın ilk adımlarından biri), tüm katılımcıların ‘rehberlik’ ve
bağlantılı kavramlar için geçerli tanım geliştirip üzerinde anlaşmasıdır.

3.

Kilit paydaşlar tanımlanmalı ve forumun yönetilmesinin zor hale gelmesini önlemek
amacıyla katılıma kimin davet edileceğini belirlenirken bir miktar seçici olunmalıdır.
Beşikten mezara uzanan rehberlik süreçlerindeki potansiyel aktör ve paydaşların sayısı
oldukça fazla olabilir ve üyelik sistemi tanımlarken forumun hedeflerinin belirgin şekilde
algılanmasına dayalı olarak bir miktar seçici olunması gerekebilir. Eğer forumlar büyükse,
belirgin sunum ve uygun temsilcilikle açıkça tanımlanmış görevler daha küçük alt komitelere
verilebilir.

4.

Forumun belli açıkça tanımlı görevleri ve rolleri olmalıdır. Sadece diyalog ve bilgi
alışverişi için bir platform olması yeterli olmayabilir.
Diyalog değerlidir. Fakat forum sadece bir ‘konuşma atölyesi’ olarak algılanırsa, katılımı
sürdürmek zor olabilir. Eğer son teslim tarihi ve görünür çıktıları olan somut görevler olursa,
bu daha güçlü bir bağlılık ve bunun yan ürünü olarak daha zengin bir diyalog oluşturabilir.
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5.

Forumun çalışmalarını desteklemek için bir veya daha fazla güçlü savunucuya ve ayrıca
tüm katılımcı kilit tarafların güçlü bağlılığına ihtiyacı vardır.
Bir ulusal forum eğer kendine verilmiş olan görevleri yürütecekse, tüm aktörler ve paydaşlardan
gereken kabul ve iyi niyeti görmelidir. Gereken nüfuz ve algılanan objektifliğe sahip, foruma
öncülük edebilecek ve konumunu güvenceye alabilecek bir veya daha fazla örgüt ve/veya şahıs
son derece faydalı olabilir. Ayrıca, forumun güvenilirliğini oluşturup devam ettirebilmek için
kilit tarafların forumun çalışmalarına aktif olarak katılması ve desteklemesi gerekmektedir.

6.

Forumun hükümet politikaları ve girişimlerine dair bağımsız görüşleri ne ölçüde dile
getirebileceği dahil olmak üzere hükümetle olan ilişki açıkça tanımlı olmalıdır.
Bir forum, hükümete karşı rolünü erken bir evrede açıklığa kavuşturmalıdır. Eğer forum
hükümet politikaları için bir ses platformu olarak görev görmek üzere hükümet tarafından
kurulup finanse ediliyorsa, bu politikalar hakkında halkın yorumlarını ne ölçüye kadar ifade
edebileceği belirgin olmalıdır.

7.

Forum, ideal olarak paydaşlarından bağımsız olan bir sekreteryaya sahip olmalı veya
forumun kendi kimliğine sahip olması ve kendi kaynaklarını yönetebilmesi için görev ve
işlevleri açıkça tanımlı olmalıdır.
Sekreteryanın forumun gündelik işlerini yürütmedeki önemi küçümsenmemelidir. Bazı
forumlarda sekreterya imkanları, genellikle maliyeti düşürme amacıyla, üyelerden (dahil olan
bakanlıklardan) biri tarafından sağlanmaktadır. Yine de sekreterya işlevlerinin kontrolünün
önemli uzantıları vardır ve sekreterya desteğini geri çekme veya kısıtlama kararı, faaliyetlerini
kontrol etmenin ciddi bir yolunu temsil edebilir. Bağımsız bir sekreterya kurmak makul
olmuyorsa, böylesi hareketlerin sonuçlarına karşı forumu korumak için özen gösterilmelidir.

8.

Misyondan uzaklaşmayı önlemek için özen gösterilmelidir.
Forumların kendi rolleri ve görevlerini uyarlaması veya geliştirmesi sağlıklı olabilir. Fakat
bu saydam bir süreç olmalı, katılımcıların mümkün olduğunca fazlasının rızasının olmasına
özen gösterilmelidir. Koşulların zorlaması veya belli üyelerin çıkarları nedeniyle forumların
asıl amaçlarını gözden kaçırma veya alternatif faaliyetlere kayma riski söz konusudur.

9.

Forumlar, faaliyetlerinin üyelerinin veya diğer rehberlik aktörlerinin ve paydaşların
faaliyetleriyle ters düştüğü durumlarda, rol çatışmasının risklerinin farkında olmalıdır.
Hayat boyu rehberlikte rehberlik politikalarının yeniden yapılanması, görevlerin ve imkanların
yeniden dağıtılmasını ve ayrıca çaprazlama işlevlerin ortaya çıkmasını içerebilir. Forum
bunların bir kısmını üstlenmeye karar verebilir fakat bunun, temel üyelerin gerçek veya
anlaşılabilecek işlevleri veya çıkarlarıyla ne ölçüde ters düşmeyi getirebileceğini önceden
dikkatlice incelemelidir. Üyelerinin bir kısmıyla rekabet etme olarak algılanabilecek gelir
getirici faaliyetleri (araştırma, yayın, vb.) başlatırken de dikkatli olmalıdır.
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10.

Forum, vatandaşların çıkarları ve hayat boyu bakış açısıyla kesintisiz rehberlik
hizmetlerini nasıl güvenceye alabileceklerini tespit etmek için çalışmalıdır.
Forumun faaliyetlerini ele alıp değerlendirmesine dair asıl perspektif, servisler veya örgütler/
kuruluşların ihtiyaçlarından ziyade vatandaşların çıkarları olmalıdır – bunun kısmen sebebi,
tüm katılımcıların muhtemelen rıza göstereceği bir ilke olmasıdır. Bu ilkeye bağlı kalınarak,
forumun tartışmaları ve faaliyetleri dar sektörel çıkarları aşabilir ve söz konusu çıkarlara
dayalı muhtemel çatışmalar yatıştırılabilir.
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Ek 1 Mevcut ulusal rehberlik forumları /
mekanizmaları
Bu özet, ülkelerdeki bilgi kaynakları, Avro-rehberlik ağı, ve Cedefop, Avrupa Eğitim Vakfı
(ETF) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yürütülen ülkeye yönelik
çalışmalardan elde edilen bilgilere dayanmaktadır. Ocak 2008 itibariyle durumu yansıtmaktadır.
Yedi başlık altında düzenlenmiştir:

Ülke

İngilizce

Unvan

İngilizce ve/veya asıl dilinde

Statü

Yasal; yasa dışı resmi anlaşmalı; gönüllü birlik;
gayrıresmi

Üyelik

Kategorilere göre

Temel roller

Diyalog; konsültasyon; politika yapılması; sistem geliştirilmesi
(aşağıdaki tanımlara bakınız)

İşlevler

İletişimin arttırılması; işbirliği ve koordinasyonun teşviki; vatandaşların
ihtiyaçlarının tanımlanması; hizmet kalitesinin arttırılması; politikanın
etkilenmesi; uluslararası işbirliğinden faydalanma (aşağıdaki tanımlara
bakınız)

Yorumlar

Yukarıdaki bileşenlere dahil edilmemiş olan veya doğru olarak anlaşılması
için gerekli olan bilgiler
Web sitesi adresi

Kullanılan tanımlar şu şekildedir:
Rol

Diyalog

Temel ürünü ortak bir anlayışın oluşturulması ve faaliyetlerde gönüllü
koordinasyonunun sağlanması olan, aktörler ve paydaşların bilgi ve bakış
açılarını tartışmak ve bilgi ve bakış açısı alışverişinde bulunmak üzere
biraraya geldikleri bir platform

Konsültasyon

Hükümet girişimleri ve politikaları için reaktif ses platformu olarak görev
görmek üzere oluşturulmuş bir kuruluş

Politika
gelişimi

Somut politika teklifleri ve girişimleriyle hayat boyu rehberlik
kavramını tanıtmak /yaygınlaştırmak için bir proaktif forum

Sistem
gelişimi

Hayat boyu rehberlik çerçevesi dahilinde somut, uygulamaya yönelik
hususların geliştirilmesi için bir mekan (kalite güvence çerçeveleri veya
eğitim temini).
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İşlevler

İletişimin
arttırılması

Kilit politik konuların tartışılması için bir forum sağlanması;
rehberlik için ortak bir tanımın oluşturulması, rehberlik için ortak
bir terminolojinin geliştirilmesi;

İşbirliğinin
teşviki

Belli faaliyetlerde (etkinlikler, projeler, araştırma) kurumlararası işbirliği
ve koordinasyonun tetiklenmesi; çeşitli sektörler ve hizmetleri kapsayan
konularda çaprazlamasına girişimlerde bulunma;

Vatandaşların
ihtiyaçlarının
tanımlanması

Mevcut hizmetlerin haritasının çıkarılması ve hizmet sunumundaki
boşlukların tespiti; tüketici araştırma ve kamusal konsültasyon
alıştırmalarının yönetimi; vatandaşlar için kariyer yönetimi yeterlik
çerçevelerinin geliştirilmesi;

Hizmet
kalitesinin
arttırılması

Kalite standartları ve kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesi;
psikolojik danışma ve rehberlik personeli için yeterlik çerçeveleri ve
akreditasyon planlarının geliştirilmesi;

Politikanın
etkilenmesi

Hayat boyu rehberlik hizmeti sunumunu desteklemek için daha iyi
yapıların ve stratejilerin geliştirilmesi; hayat boyu rehberliğin ulusal
öğrenim, istihdam ve sosyal katılım politikalarının bir parçası olarak
tanıtılması; hayat boyu rehberlik hizmeti sunumundaki boşlukları
doldurmak için politik destek aranması;

Uluslararası
işbirliğinden
faydalanılması

Avrupa hayat boyu rehberlik politika ağına ulusal katılımın desteklenmesi;
ulusal politika sempozyumlarına ulusal katılımın desteklenmesi; Avrupalı
ve uluslararası girişimler tarafından ortaya konan yeniliklerin ve en iyi
uygulamaların yaygınlaştırılması.
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Yoktur
Yoktur
Yoktur

Resmi bir Birleşik Krallık
çapında yürürlükte bir kuruluş
mevcut değildir
(Rehberlik Konseyine yakın bir
geçmişte son verilmiştir)
Devletten ve gelişmiş idarelerden
kilit personel, 2002’de kamu
politikası ve kariyer gelişimi
konulu uluslararası sempozyum
için yönetici grup görevini
görmüş olup gayrı resmi
etkileşimler devam etmektedir.
İskoç rehberlik ağı kurulmuştur

Belçika fl
Belçika fr
Belçika de

Birleşik
Krallık

Hayat boyu Rehberlik Ulusal
Platformu

Avusturya

Gayrı Resmi

Federal Eğitim, Bilim
ve Sanat Bakanlığı
tarafından başlatılan
tavsiye kuruluşu

Eğitim, Kariyer ve İstihdamda
Bir dernek yasal statüsüne
Rehberlik Ulusal Forumu
sahip
(Nationales Forum Beratung in
Bildung, Beruf und Beschäftigung)

Almanya

Statü

Unvan

Ülke

Eğitim ve Beceriler Bölümü; Galler Ulusal
Birliği; İskoçya Hükümeti; Kuzey İrlanda
Eğitim ve Öğrenim Bölümü

Federal Eğitim, Sanat, Kültür, Bilim,
Araştırma, Ekonomi, Çalışma, Sosyal
İlişkiler, Gençlik, Nesiller Bakanlıkları;
sosyal ortaklar; ekonomik sektör
örgütleri; psikolojik danışma ve rehberlik
personeli; AB programları için ulusal
kurum; diğer ilgili örgütler

Kurumsal ve bireysel üyeler arasında
şunlar yer almaktadır: Federal Çalışma
Bakanlığı; Federal Mesleki Eğitim
Enstitüsü; sosyal ortaklar; rehberlik
uygulayıcıları dernekleri; psikolojik
danışma ve rehberlik personelinin
eğitmenleri; yetişkinlere eğitim ve
eğitim sağlayıcı derneklerin temsilcileri;
araştırma kurumları ve üniversiteler

Üyelik

Diyalog
Konsültasyon

Diyalog
Konsültasyon
Politika
geliştirme
Sistem gelişimi

Diyalog
Konsültasyon
Politika
geliştirmesi

Temel roller

İletişimin arttırılması
İşbirliği ve koordinasyon
politikasının teşviki
Uluslararası işbirliğinden
faydalanma

İletişimin arttırılması
işbirliği ve koordinasyonun
teşviki,
vatandaşların
ihtiyaçlarının
tanımlanması,
hizmet kalitesinin arttırılması,
politikanın etkilenmesi,
uluslararası işbirliğinden
faydalanma

İletişimin arttırılması
İşbirliği ve koordinasyonun
teşviki
Vatandaşların
ihtiyaçlarının
tanımlanması
Hizmet kalitesinin arttırılması
Politikanın etkilenmesi

İşlevler

bkz: www.schulpsychologie.at/guidance

Kurumsal ve bireysel abonelerden
para toplamaktadır; federal bakanlıklar,
rehberlik hizmeti haritasının
çıkartılması gibi özel görevler için para
sağlarlar.
Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile
Federal Çalışma kurumu, diğerleriyle
birlikte Danışma Kurulunda
(Kuratorium) temsil edilmektedir
bkz: www.forum-beratung.de (İngilizce
özet ve bazı İngilizce seçili makalelerle
birlikte aslen Almanca)

Yorumlar
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2001 yılından beri okullarda
rehberlik hakkında tartışma
forumu

Çek
Cumhuriyeti

Eğitsel ve Mesleki Rehberlik
Ulusal Diyalog Forumu
(Det Ulusale Dialogforum
for Uddannelses- og
Erhvervsvejledning)

Resmi bir kuruluş olmamakla
Gayrıresmi
birlikte, hayat boyu rehberlik
sisteminin geliştirilmesi için diğer
paydaşlarla bakanlıklar arası
girişimlerde bulunulmaktadır

Estonya

2003 yılındaki Danimarka
Meclis Kanunu tarafından,
25 yıla kadar insanlar için
rehberlik sunumu için
kurulmuştur

Resmi
Yasa harici (kurumsal
inisiyatif)

NAVET, 2000 yılında
kanunla kurulmuştur,
koordinasyon sorumluluğu
mesleki rehberlik ve
bilgi merkezlerine lisans
verilmesini içerir; 15 uzman
komisyonundan biri
mesleki rehberlikle
ilgilenmektedir

Danimarka

Ulusal rehberlik forumu
planlanmaktadır

1990’dan beri istihdamla
ilgili rehberlik hakkında
tartışma forumu

Ulusal Mesleki Eğitim ve
Öğretim Kurumu (NAVET)
tarafından başlatılmak üzere
ulusal bir forumun kurulması
düşünülmektedir
(NAVET, hizmetleri arasında
rehberlik de yer alan bakanlıklar
arası bir kuruluşdır)

Bulgaristan

Eğitim ve Araştırma, Sosyal İlişkiler,
Ekonomik İşler Bakanlıkları; iş gücü
piyasası kurulu; rehberlik pratisyenler
birliği; Rehberlik Ulusal Kaynak Merkezi
(Foundation Innove)

Sosyal ortaklar; gençler; hükümet
tarafından atanan uzmanlar dahil
bireyler; ekonomik sektör kurumları;
belediyeler; yerel hükümet; Eğitim,
Çalışma, Denizcilik, Kültür, Mülteci,
Göçmen, Entegrasyon, Bilim,
Teknoloji Yenilik Bakanlıkları

Okullar forumu – altı pratisyen birliği /
örgütü artı Eğitsel – Psikolojik Rehberlik
Enstitüsü (Eğitim kurumunun bir
Bakanlığı)
İstihdam forumu – rehberlik üniteleri ve
kamu istihdam hizmeti merkezlerinin
başkanları (Çalışma ve Sosyal İlişkiler
Bakanlığı tarafından ev sahipliği ve yapılıp
düzenlenen toplantılar)

NAVET Yönetim Kurulunda Eğitim ve
Bilim, Çalışma ve Sosyal Politika, Sağlık
Bakımı, Çevre ve Su, Ekonomi, Tarım ve
Gıda Temini Bakanlıklarından temsilciler;
ve sosyal ortakları içermektedir; uzman
komisyonları benzer üç yönlü temsiliyete
sahiptir (işverenler, ticaret birlikleri,
hükümet); ve ayrıca uzmanlar

Diyalog
Konsültasyon
Politika
geliştirmesi
Sistem gelişimi

Diyalog
Konsültasyon

Diyalog
Konsültasyon

Diyalog
Konsültasyon

İletişimin arttırılması
İşbirliği ve koordinasyonun
teşviki Vatandaşların
ihtiyaçlarının tanımlanması
Hizmet kalitesinin arttırılması
Politikanın etkilenmesi
Uluslararası işbirliğinden
faydalanma

İletişimin arttırılması
İşbirliği ve koordinasyonun
teşviki
Hizmet kalitesinin arttırılması

İletişimin arttırılması
İşbirliği ve koordinasyonun
teşviki
Politikanın etkilenmesi

İletişimin arttırılması
işbirliği ve koordinasyonun
teşviki,
politikanın etkilenmesi,
uluslararası işbirliğinden
faydalanma

Hayat boyu rehberlik sisteminin
geliştirilmesi için ESF fonlarının
kullanımı

Danimarka Eğitim Bakanlığı, rehberlik
için bir sanal bilgi merkezi kurmuştur
(Videnscenter for Vejledning) ve
bu kuruma danışmak için şu adresi
kullanabilirsiniz http://www.ug.dk/
Videnscenter%20for%20 vejledning/
forside.aspx (aslen Danca, İngilizce kısa
özet)
Genel bilgi için bkz: www.uvm.dk/vejl/
medlemsoversigt.htm?me nuid=7535
(sadece Danca)

Bu iki derneklerin halihazırda kamu
politikasında resmi bir rolü yoktur fakat
işbirliğinin teşvikinde bir rol oynarlar

İstihdam forumu – bakanlık tarafından
ödenen faaliyetler

Okullar forumu – dernekler
tarafından ödenen faaliyetler

bkz: www.navet.government.bg
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Gençler için Kamu rehberlik
hizmetleri koordinasyon birimi
(Délégué interministériel)

Yoktur

Ulusal Rehberlik Forumu

Hollanda

İrlanda

55 bölgesel rehberlik forumu

Yetişkinler için Rehberlik ve
Psikolojik Danışma Hizmetleri
İşbirliği Grubu

Eğitsel Rehberlik ve Psikolojik
Danışma ile İstihdam
Hizmetleri İşbirliği Grubu

Unvan

Fransa

Finlandiya

Ülke

Resmi
Forumun toplanması
için Eğitim ve Bilim
ve İşletme, Ticaret ve
Çalışma Bakanlıkları
arasında kanuna dayalı
olmayan ancak özel
hükümlere tabi bir
mutabakat

Misyonuna Başbakanlık
Makamı tarafından
karar verilir

Eğitim ve
Çalışma
Bakanlığı
tarafından
atanan tavsiye
kuruluşları

Statü

Eğitim ve Bilim ve Şirket, Ticaret
ve Çalışma Bakanlıkları; sosyal
ortaklar; tüketiciler; ebeveynler;
insan kaynakları yöneticiler birliği;
kamu istihdam servisi; ulusal eğitim
kurumu; yüksek öğretim kuruluşları;
okul yönetimi ilgilileri; öğretmen
birlikleri; psikolojik danışma ve
rehberlik personeli dernekleri; rehberlik
pratisyen öğretmenleri; ulusal eğitsel
psikoloji servisi; Eğitimde Rehberlik
için Ulusal Kurum

Eğitim, Yükseköğretim ve Çalışma
Bakanlıklarının Kadrosu

Eğitim, Çalışma, Sosyal İlişkiler ve
Sağlık Bakanlıkları; Ulusal Eğitim
Kurulu; yerel ve bölgesel mercilerin
ulusal dernekleri; devlet belediye
ofisleri; öğrenci psikolojik danışmanları
ticaret birliği; öğrenci örgütleri; kamu
istihdam servisi; okul yönetimi
yetişkinler için işbirliği grubunda
temsil edilen sosyal ortaklar

Üyelik

Diyalog
Konsültasyon
Politika
geliştirmesi
Sistem gelişimi

Diyalog
Konsültasyon
Politika
geliştirmesi

Diyalog
Konsültasyon
Politika
geliştirmesi
Sistem gelişimi

Temel roller

İletişimin arttırılması
İşbirliği ve koordinasyonun
teşviki
Vatandaşların
ihtiyaçlarının
tanımlanması
Hizmet kalitesinin arttırılması
Politikanın etkilenmesi
Uluslararası işbirliğinden
faydalanma

İletişimin arttırılması
İşbirliği ve koordinasyonun
teşviki
Politikanın etkilenmesi

İletişimin arttırılması
İşbirliği ve koordinasyonun
teşviki
Politikanın etkilenmesi
Vatandaşların ihtiyaçlarının
tanımlanması

İşlevler

www.nationalguidanceforum.ie

Hayat boyu rehberliğe dair konular, Eğitim,
Ekonomi ve İstihdam Üst Komitesi
(HCEEE) ve Hayat boyu Öğrenim Ulusal
konseyi (CNFPTLV) tarafından da
tartışılmaktadır

Hayat boyu rehberlik uzmanlığı için
ulusal merkez, Jyväskulä Üniversitesinde
kurulmuştur (http://www.jyu.fi/
ohjauskeskus)

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık
için kalıcı bir ulusal tavsiye kuruluşuı
kurulması düşünülmektedir.

Yorumlar
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Yürürlükte olan bir ulusal
rehberlik forumu yoktur
Hizmetleri ve aktörleri
koordine etmek üzere
özerk bölgesel düzeyde
inisiyatifler, örneğin:
Navarre

Resmi bir kuruluş mevcut
değildir; rehberlik sorumluluğu
tümüyle merkezden
belediyelere dağıtılmıştır
Kilit ulusal kurumların
personelleri arasında gayrı resmi
toplantılar

Ulusal rehberlik komitesi (şu
anda görev yapmamaktadır)

Mevcut bir plan yoktur

Yoktur

İsveç

İtalya

İzlanda

Kıbrıs

Unvan

İspanya

Ülke

İşgücü Bakanlığı
tarafından başlatılmış
Tavsiye kuruluşuı
statüsü

Gayrı Resmi

Eğitim ve istihdam
rehberliği, Mesleki
Eğitim ve Nitelikler
Kanunu (2002)’nun
bir kolu olup, yerel
uygulamalardan
özerk bölgeler
sorumludur

Statü

Eğitim ve İşgücü Bakanlıkları; sosyal
ortaklar; bölgeler; üniversiteler ve
araştırma

Eğitim için ulusal kurumlar; yük
öğrenimde ağlar ve işbirliği; kariyer
seçimlerinde araştırma ağı; psikolojik
danışma ve rehberlik personeli
derneği; eğitim ve öğretim için
uluslararası program ofisi

Özerk bölgesel düzeyde yerel hükümete
tavsiyede bulunan mesleki eğitim
konseyleri hakkında ulusal düzeyde
hükümete tavsiye veren ve Mesleki
Eğitim Konseyinde temsil edilen sosyal
ortaklar
Ulusal ve bölgesel Çalışma ve
Eğitim Bakanlıkları da müdahildir

Üyelik

Diyalog
Konsültasyon
Sistem gelişimi

Diyalog
Konsültasyon

Diyalog
Konsültasyon

Temel roller

İletişimin arttırılması
İşbirliği ve koordinasyonun
teşviki
Politikanın etkilenmesi
Uluslararası işbirliğinden
faydalanma

İletişimin arttırılması
İşbirliği ve koordinasyonun
teşviki
Uluslararası işbirliğinden
faydalanma

İletişimin arttırılması
İşbirliği ve koordinasyonun
teşviki
Politikanın etkilenmesi

İşlevler

İsveç

İspanya

Yorumlar
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Hayat boyu Rehberlik Stratejisi
Ulusal Forumu

Macar Hayat boyu Rehberlik
Konseyi Ocak 2008’de
kurulmuştur

Macaristan

Ulusal Kariyer Rehberlik
Konseyi (Lietuvos profesinio
orientavimo taryba)

Litvanya

Lüksemburg

Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Sistemi İşbirliği
Konseyi
(Karjeras attīstības atbalsta
Sadarbības padome)

Unvan

Letonya

Ülke

Öğretim ve Mesleki
Eğitim Bakanlığının
Komisyonu

Resmi kurumlararası
çalışma grubu

Devlet Eğitimi
Kalkındırma
Kurumu’nun (VIAA)
yetkisi altındadır

Statü

Eğitim Bakanlığı, Ulusal İstihdam Ofisi,
bölgesel istihdam merkezleri, ulusal
eğitim ve öğretim dernekleri, rehberlik
pratisyenler birlikleri

Ulusal Öğretim ve Mesleki Eğitim,
İşgücü ve Çalışma, Aile ve Entegrasyon
Bakanlıkları; Ulusal Gençlik Servisi;
okul müdürlerinden temsilciler; sosyal
ortaklar; rehberlik servisleri

Eğitim ve Bilim, İşgücü ve Sosyal
Güvenlik Bakanlıkları; sosyal
ortaklar; işgücü piyasası kurumları;
öğretim ve eğitim kurumlarının
birlikleri; yerel mercilerin dernekleri;
öğrenci, genç ve yetişkin birlikleri;
psikolojik danışma ve rehberlik
personeli derneği; Avro-rehberlik
Litvanya; bilgi ve destek merkezleri

Eğitim ve Bilim, Refah, Bölgesel
Kalkınma ve Yerel Hükümet, Ekonomi
Bakanlıkları; kamu istihdam servisi,
sosyal entegrasyon merkezi; yetişkin
eğitimi ve bölgesel ve yerel devletler
için ulusal birlikler; sosyal ortaklar

Üyelik

Diyalog
Konsültasyon

Diyalog
Konsültasyon
Politika geliştirmesi
Sistem gelişimi

Diyalog
Konsültasyon
Politika geliştirmesi
Sistem gelişimi

Diyalog
Konsültasyon
Politika geliştirmesi
Sistem gelişimi

Temel roller

Politikanın etkilenmesi

İletişimin arttırılması
İşbirliği ve koordinasyonun
teşviki Politikanın
etkilenmesi
Uluslararası işbirliğinden
faydalanma

İletişimin arttırılması
İşbirliği ve koordinasyonun
teşviki
Vatandaşların
ihtiyaçlarının
tanımlanması
Hizmet kalitesinin arttırılması
Politikanın etkilenmesi
Uluslararası işbirliğinden
faydalanma

İşlevler

http://internet.afsz.hu/engine.
aspx?page=ful l_kulfoldi_palyaor_eu_
magyar_llg_tanacs (şu snda sadece
Macarca versiyonu mevcuttur)

Temel amacı hayat boyu rehberlik
için bir vizyon ve muhtemel sistemin
geliştirilmesi ve tanıtılmasıdır

Yorumlar
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Portekiz

Yok

Eğitsel ve Mesleki
Danışmanlar Derneği
(Stowarzyszenie Doradców
Szkolnych i Zawodowych
Rzeczypospolitej Polskiej)

Ulusal Kariyer Tavsiye Forumu
(Narodowe Forum Doradztwa
Kariery)

Halihazırda bir ulusal rehberlik
koordinasyon ünitesi kurmayı
planlamaktadır

Norveç

Polonya

Malta Kariyer Rehberlik
Forumu

Unvan

Malta

Ülke

Kurumsal
inisiyatif

Kurumsal
inisiyatif

Yasal olmayan ve
gayrı resmi statü; yeni
kanuna uyarınca STÖ
(Sivil Toplum Örgütü)
statüsü için başvuracak

Statü

Psikolojik danışma ve rehberlik
personeli, araştırmacılar, öğretmenler
ve akademisyenler; üyelik diğer
paydaşlara da açıktır

Psikolojik danışma ve rehberlik
personeli, araştırmacılar, öğretmenler
ve akademisyenler; üyelik diğer
paydaşlara da açıktır

Eğitim, Çalışma ve Gençlik Bakanlığı;
sosyal ortaklar; kamu istihdam servisi;
yüksek öğretim kurumları; öğrenci
psikolojik danışmanlık hizmetleri;
engelliler için ulusal komisyon; AB
program kurumu

Üyelik

Diyalog

Diyalog

Diyalog
Konsültasyon
Politika
geliştirmesi
Sistem gelişimi

Temel roller

İletişimin arttırılması
İşbirliğinin teşviki

İletişimin arttırılması
İşbirliğinin teşviki

İletişimin arttırılması
İşbirliği ve koordinasyonun
teşviki
Vatandaşların
ihtiyaçlarının
tanımlanması
Hizmet kalitesinin arttırılması
Politikanın etkilenmesi
Uluslararası işbirliğinden
faydalanma

İşlevler

2007 yılında rehberlik verilmesi
dahil olmak üzere gençler için sosyal
ve ekonomik entegrasyon politikası
için bir ulusal koordinasyon
mekanizması kurulmuşsa da 2002
yılında feshedilmiştir

Bu iki birliğin halihazırda kamu
politikansa ilişkin resmi bir rolü
olmamakla birlikte işbirliğini teşvik
etmektedirler

bkz: www.sdsiz.pl

bkz: www.doradztwokariery.pl

Amacı, kariyer rehberliği için bir vizyon
vermek ve yaygınlaştırılması ve özellikleri
geliştirilmesi gereken alanları tespit
etmektir

Yorumlar
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Psikolojik danışmanlık,
mesleki rehberlik ve iş
gücü piyasasıyla bağlantı
sistemi için koordinasyon
komitesi (üyeler henüz
atanmamıştır)

Yunanistan

Nisan 2007’de hayat boyu
öğrenme için ulusal strateji
benimsenmiştir, 2008
içerisinde forum kurulması
planlanmaktadır

Slovakya

Rehberlik için ulusal
koordinasyon noktası
(Nacionalna tocka za
karierno orientacijo)

Ulusal Hayat boyu
Rehberlik Forumu

Romanya

Slovenya

Unvan

Ülke

Mesleki eğitim ve öğretimin
istihdamla ilişkilendirilmesi
için ulusal sistemde 3191
sayılı (2003) Kanunun
öngördüğü bir alt sistem
(ESSEEKA)

Gayrıresmi

Gayrıresmi

Statü

Temsil edilecek kuruluşlar, Eğitim ve
Din İşleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlıkları; sosyal ortaklar; eğitim ve
istihdamda kariyer rehberlik hizmetleri;
EKEP; kamu istihdam servisleri

Eğitim ve Spor, İş Gücü, Aile ve Sosyal
İlişkiler, Ekonomik İşler, Yüksek Öğretim
ve Bilim Bakanlıkları; bölgesel politika
ve yerel kalkınma devlet bürosu; Ulusal
İstihdam Servisi; Ulusal Eğitim Enstitüsü;
Ulusal Yetişkin Eğitim Merkezi; sosyal
ortaklar; rehberlik uygulayıcıları birliği;
yüksek öğretim kurumu

Eğitim, İş Gücü Bakanlıkları; rehberlik
uygulayıcılığı öğretmenleri; okullar,
yüksek öğretim ve kamu istihdam
hizmetinde rehberlik pratisyen
temsilcileri; sosyal ortaklar; profesyonel
dernekleri ve politikaların tasarımı ve
uygulanmasında müdahil olan diğer
kurum/kuruluşların temsilcileri; rehberlik
ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin
faydalanıcıları

Üyelik

Diyalog
Konsültasyon
Sistem gelişimi

Diyalog
Konsültasyon
Politika
geliştirmesi
Sistem gelişimi

Diyalog
Konsültasyon
Sistem gelişimi

Temel roller

İletişimin arttırılması
İşbirliği ve koordinasyonun
teşviki
Hizmet kalitesinin
arttırılması

İletişimin arttırılması
İşbirliği ve koordinasyonun
teşviki
Vatandaşların
ihtiyaçlarının
tanımlanması
Hizmet kalitesinin arttırılması
Politikanın etkilenmesi
Uluslararası işbirliğinden
faydalanma

İletişimin arttırılması
İşbirliği ve koordinasyonun
teşviki Vatandaşların
ihtiyaçlarının tanımlanması
Hizmet kalitesinin arttırılması
Politikanın etkilenmesi

İşlevler

Ulusal forum, yasal bir kuruluş olarak
kurulmuş olmakla birlikte henüz
atanmış bir üyesi yoktur

Forum faaliyetlerinin desteklenmesi
için ESF finansmanı kullanılmaktadır

Romanya

Yorumlar

