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Önsöz

Son yıllarda, rehberlikte ciddi bir siyasi hareketlilik gözlenmiştir. Kariyer bilgileri ile rehberlik 
ve psikolojik danışmanlık artan biçimde hayat boyu öğrenme politikaları için, eğitim ve öğretime 
daha verimli yatırımlar yapmak için ve ayrıca bölgesel ve ulusal düzeylerdeki istihdam stratejileri 
için kilit stratejik araçlar olarak görülmeye başlanmıştır.

Bilgi tabanlı bir toplumun ortaya çıkması rehberliğin geliştirilmesini gerektirir. İşgücü piyasasındaki 
değişen gereksinimlerle bağlantılı olarak rehberlik; bireylerin yaşamları boyunca beceri ve 
yeterliklerini geliştirmelerini ve sürdürmelerini teşvik etmek için planlanmıştır. Mayıs 2004’te, 
Avrupa Birliği Konsey Önergesi hayat boyu rehberlik için, her yaşta ve geniş alanlarda öğrenmeyi 
desteklemek üzere rehberlik politika ve uygulamalarında reform yapılmasını gerektirmektedir. 
Sağlanan rehberliğe erişimin genişletilmesine, kalite güvence mekanizmalarının iyileştirilmesine, 
vatandaşların kendi kariyer ve öğrenmelerini yönetmeleri için güçlendirilmesine, rehberlik 
hizmetlerinin koordinasyonunun geliştirilmesine ve ulusal ve bölgesel düzeylerde kilit rehberlik 
paydaşlarıyla ilgili politika gelişimi için yapıların oluşturulmasına özel bir önem verilmektedir. 

Bu rapor, gelişme durumuyla ilgili ilk inceleme raporunu Cedefop başlattığından beri sağlanan 
rehberlikle ilgili reform girişimlerinde ne kadar ilerleme kaydedildiğini belgelemek amacıyla 
kaleme alınmıştır (Cedefop; Sultana, 2004). Bu çalışma, Cedefop’un kanıt temelli politikaları ve 
kariyer rehberliğiyle ilgili yapılan reformları desteklemek için yürüttüğü çabaların bir parçasıdır. 
Bunun için ilerlemeler izlenmiş ve belirli konularda yapılanlar gözden geçirilmiş, iyi uygulamaların 
ve karşılıklı öğrenmelerin analizi yapılmıştır. Avrupa Birliğine üye tüm Devletler ve Norveç, 
Konsey Önergesinde tanımlanan öncelik alanlarını ne ölçüde ele aldıklarına dair rapor vermişlerdir. 
Bu raporda, kariyer rehberlik sistem ve politikalarının önemli gelişim ve eğilimleri ana hatlarıyla 
ele alınmıştır. Ayrıca, politika yapıcılar ve pratisyenlerin ilham alabileceği ilginç bir uygulamanın 
altını çizmektedir. Bu çalışma ayrıca, eğer üye devletler hayat boyu rehberliğin kalitesini artırmak 
isterlerse ele alınması gereken kritik zorlukları da tanımlamaktadır.

Avrupa’daki rehberliğin sağlanması ve ilgili sistemler çok farklı gelişim aşamasındadır. Her ne 
kadar Üye Devletler önemli ilerlemeler yapmış olsa da, bu çalışma, hayat boyu Konsey Önergesinin 
tamamlanabilmesi ve yurttaşların yaşamlarındaki önemli geçiş noktalarında yararlı olabilecek 
tutarlı ve erişilebilir rehberlik sistemleri için halâ yapılacak çok şeyin olduğunu göstermektedir. 
Umarız bu rapor, politika yapıcılar, uygulamacılar ve araştırmacılar arasında hayat boyu rehberliğin 
nasıl gerçeğe dönüştürülebileceğine dair fikir tartışmaları için uyarıcı olacaktır.

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:

•	 Bu yayının genel gözetiminden sorumlu Cedefop’tan Rocío Lardinois ve Mika Launikari;

•	 Raporun taslağını çıkartmış olan Avro-Akdeniz Eğitsel Araştırma Merkezi, Malta 
Üniversitesinden Profesör Ronald G. Sultana (1);

•	 Rapor üzerinde kritik geribildirimler sunmuş olan Kariyer Eğitim ve Danışmanlık Ulusal 
Enstitüsünden (NICEC) Profesör Tony Watts;

Taslak rapor üzerinde yorumlarını belirten, Avrupa Komisyonu hayat boyu rehberlik uzman grubuna 
da teşekkür ederiz.

Cedefop’ta olduğu zamanlarda bu projeyi başlatmış ve şu anda Avrupa Komisyonu – DG EAC olan 
Jennifer Wannan’a da teşekkür ederiz.

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

Bu yayın, Finlandiya’daki Hayat boyu rehberlik politikaları ve sistemleri – İlk taşların yerleştirilmesi 
(Finlandiya, Kasım 2006) konulu AB Başkanlık Konferansı ve Cedefop’un İşgücü gelişimi için 
rehberlik (Selanik, Haziran 2007) konulu konferansı sırasındaki görüşmeleri yansıtmaktadır. 

(1)  Bu çalışma, Cedefop’un 2006-0078/AO/B/JWA-RLAR/CouncilRes/011/06 sayılı hizmet sözleşmesi altında yürütülmüştür
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Özet

Bu rapor, Avrupa Ülkeleri’nin hayat boyunca rehberliğe dair Mayıs 2004 Eğitim Konseyi’nin 
Önergesinde (Avrupa Birliği Konseyi, 2004) tanımlanan öncelikleri yürürlüğe koymadaki 
ilerlemelerini belgelemektedir. İki AB Kurumu (Cedefop Avrupa Eğitim Vakfı (ETF)), OECD ve 
Dünya Bankası tarafından yürütülen inceleme raporlarına dayalı olarak ‘rehberlik önergesi’ özel 
dikkat gösterilecek beş kilit alana dikkat çekmektedir. Üye Devletler, dört kamu-politika hedefini 
yani hayat boyu öğrenim, sosyal kapsam içine alma, işgücü piyasası etkinliği ve ekonomik kalkınma-
uygulamaya dönüştürmek için kariyer rehberliğinin potansiyelini gerçekleştirmek üzere stratejik 
çözümler geliştirmeye davet edilmiştir.

Bu beş kilit alan şöyledir:

(a) Vatandaşların yaşamları boyunca eğitsel ve mesleki rehberlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
hizmet sunum sistemi olan, hayat boyu rehberlik sistemlerinin uygulamaya konması;

(b) İhtiyaç duyulan her yerde ve her zaman vatandaşlar için teslim ve kullanımı daha kolay kılarak 
rehberliğe erişimin genişletilmesi;

(c) Bilgi ve ürünler dahil olmak üzere rehberlik hizmet sunumunun tüm yönlerinde kalite güvence 
mekanizmalarının güçlendirilmesi;

(d) Rehberlik hizmetlerinin sunumunun yeniden vatandaşların öğrenim ve kariyer gelişimlerini 
yönetme yeterliklerini güçlendirmeye odaklanması;

(e) Ulusal ve bölgesel düzeyde politika ve sistem gelişimi için yapıların kuvvetlendirilmesi.

Önergenin kalbinde, tüm rehberlik hizmetlerinin odak referans noktası olarak kendini vatandaşa 
adama yer almaktadır. Önerge, bir yaşam planı inşa etmek ve yürürlüğe koymak için, kişisel yeterlik 
geliştirilmesi ve diğer toplumların desteğiyle, vatandaşları yetkili kılmak üzere – hem eğitim hem 
de istihdam sektörlerinde – hizmet sunumunun kalkınmasını teşvik etmeye çabalamaktadır. Önerge 
Üye Devletlerin vatandaşlara hizmeti sunmaları için bazı yol işaretleri göstermektedir. Bunların en 
önemlileri arasında şunlar yer almaktadır: Politika ve sistem gelişimine paydaşların (bakanlıklar, 
sosyal ortaklar, STÖ’ler, uygulamacılar ve sivil toplum) dahil edilmesi; Ulusal, bölgesel ve yerel 
düzeyde hizmetler arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması için yapıların geliştirilmesi 
ve örneğin, rehberlik personelinin iyileştirilmiş ilk ve sürekli eğitimi, ayrıca Avrupa çapında ve 
uluslararası işbirliği ile yüksek kalite kriterlerini sağlayacak şekilde hizmetlerin şekillendirilmesi. 
Böylesi bir işbirliği, AB ve ulusal düzeylerde politikalar, sistemler ve uygulamalar üzerindeki 
etkilerden azami getiriler elde edilmesine yardımcı olacaktır.

Bu rapor, Avrupa Ülkeleri’nin bu merkezi konuları ele almada ne kadar başarılı olduklarını 
belgelemektedir.
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Birinci bölümde, Konsey Önergesine yol açan bağlamın ana hatları verilmektedir. Ayrıca, 2000 yılı 
ve sonrasında yürütülen kariyer rehberliğinin AB ve uluslararası politika gündeminde ilk sıralara 
getirilmesinde yardımcı olan rehberlikle ilgili birkaç örtüşen rapor öne çıkmaktadır. Daha sonra 
ilerleme raporunun temelini teşkil eden verileri toplamak için kullanılan yöntembilim anlatılmaktadır. 
Ayrıca 27 üye devlet ve Norveç’in cevaplamış olduğu bir anketin yanı sıra, araştırma raporları ve 
ortak öğrenme etkinlikleri ve –gerçek ya da sanal – Cedefop tarafından düzenlenen diğer forumların 
çıktıları dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan bilgi ve anlayışlar derlenmiştir.

İkinci bölüm, hayat boyu kariyer rehberliğini ele almaktadır. Tartışmaya açık da olsa ‘paradigma 
değişimi’, yine de gerçeği işaret etmede yardımcı olmaktadır. Bir dereceye kadar yordanamaz da 
olsa, sosyo-ekonomik dinamikler günümüz dünyasında kariyer rehberliğinin doğası ve alanını 
biçimlendirmektedir. Hayat boyu rehberlik sisteminin bazı kilit nitelikleri ve yapıtaşlarını tanımlamak 
üzere çeşitli kaynaklardan çıkarım yapılmaktadır. Bu kaynaklarda, Avrupa ülkelerinin, geleneksel 
rehberlik sunum biçimlerinden daha iyi olan bilgi tabanlı ekonomi modeline dönüşmesini temsil 
eden bir süreklilik üzerine nasıl yerleştirilebileceği belirtilmektedir.

Daha sonraki bölümler, Konsey Önergesi tarafından tanımlanan beş kilit alana tekabül eden, bir 
hayat boyu rehberlik sistemi inşa etmek için gereken ana yapı taşlarından beşine odaklanmaktadır. 
Her bir vakada bölümler, ele alınacak merkezi hususları, farklı Avrupa ülkeleri tarafından 
kaydedilen ilerlemeleri ve hesaba katılacak zorlukları tanımlamaktadır. Her bölüm, farklı ulusal 
ve bölgesel bağlamlarda yürürlüğe konan girişimler sayesinde elde edilen öğrenmeyi vurgulamaya 
özen göstermektedir. Böylece Avrupa çapında yansıtıcı uygulama toplumunun gelişmesini 
yaygınlaştırmaktadır.

Üçüncü bölüm, hayat boyu rehberlik sistemlerinin yürürlüğe konmasındaki zorluklara 
odaklanmaktadır. Kilit görev, vatandaşın bakış açısından hizmetlerin tutarlı ve bütünsel bir şekilde 
düzenlenmiş olmasını sağlamaktır. Çeşitli ülkelerin sistemsel olarak bağlantılı rehberlik hizmeti 
sağlamak üzere yapılar kurma çabaları tanımlanmaktadır. Çeşitli hizmet sağlayıcıları ve paydaşları 
biraraya getiren ulusal rehberlik forumlarının kurulmasına çok büyük önem verilmektedir. Her 
ne kadar böylesi yapılar yeni olsa da başarılarına katkıda bulunabilecek faktörler ve söz konusu 
ortaklıkların yararını görebilmek için ele alınması gereken zorlukları tanımlayabilmek için yeterli 
deneyim birikimi oluşmuştur.

Dördüncü bölüm, kariyer rehberliğiyle ilgili hizmetlere daha fazla erişimi ele almaktadır. Bu 
önemlidir. Çünkü tüm kanıtlar hizmetler için talebin arzdan fazla olduğuna işaret etmektedir. Bu 
nedenle hükümetlerin kısıtlayıcı kaynaklara rağmen hizmetleri artırmaları gerekmektedir. Ankete 
verilen cevaplar göstermektedir ki; olası tüm kullanıcılara, özellikle en çok ihtiyacı olan vatandaşlara 
el uzatmak gayreti içinde birçoğu hizmetlerini genişletmiştir. Birçoğu daha fazla erişimi sağlamak 
üzere yeni bilgi ve iletişim teknolojileri kullanmaktadır. Aynı zamanda tüm vatandaşların dijital 
okur yazar olmadığının fark edilmesi bazı ülkelerin hizmetlerini gündelik yaşamda daha etkin hale 
gelecek şekilde yeniden tasarlamak üzere özel gayretler sarf etmesine neden olmuştur. Tüm bunlara 
rağmen, Avrupa çapında ciddi sayıda vatandaşın halâ öğrenim ve meslek yollarını yönetmek için 
gereken bilgi, öneri ve desteğe erişiminin kolay olmadığı açıktır.
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Beşinci bölüm, farklı ülkelerin hizmet sağlanmasındaki kaliteyi artırma çabalarını ele almaktadır. 
Rehberlik inceleme raporlarının halihazırda belirttiği üzere bu alanın ele alınması olabildiğince zordur. 
Kariyer rehberliğinin niteliği ve karmaşıklığı, etkinlik ve çıktıların ölçümünü zorlaştırmaktadır. 
Yine de birçok ülke, kaliteyi sağlamak üzere özel gayret sarf ettiğini bildirmiştir. Avrupa çapında, 
yönetim merkezli modellerden daha uygulamacı ya da kullanıcı merkezli olanlara kadar değişen 
çeşitli modeller gelişmiştir. Ülkelerin yaptıkları güncellemeler ile ekli veriler işaret etmektedir ki; 
her ne kadar kalite güvencesi çeşitli hizmet sağlayıcıların gittikçe daha çok gündemine girmekteyse 
de, yine de şu sıkıntılar vardır: 

(a) Hala bir çok ülkede kalite güvencesiyle ilgili çalışmalar yetersizdir, 

(b) Mevcut olan yerlerde de büyük ölçüde idari ve yukarıdan aşağıya doğru bir anlayış söz 
konusudur, 

(c) Genel bir kural olarak, kalite güvence mekanizmaları kısıtlı bir uygulamaya sahiptir. 

Bu nedenle, kalite güvence (KG) stratejileri sadece bazı sektörlerde ve sadece belli hizmetlere 
yönelik olarak yürürlüğe konabilmektedir. Stratejiler tüm danışanları ve hizmetleri bile kapsamlı 
olarak hedefleyememektedir. Kariyer rehberlik toplumunun bu ve diğer zorluklarla hem işgücü 
piyasası sektöründe – burada kamu istihdam servisleri KG yaklaşımlarını yürürlüğe koymada çok 
yol almışlardır- hem de eğitim sektöründe yüzleşmesi gereklidir.

Önerge; vatandaşın öğrenim, eğitim ve istihdam hakkında – ve bunlardan geçen yollar boyunca 
– kararlarını yönetmek için yetkiye haiz olması gerektiğini vurgulamaktadır. Altıncı bölüm, 
öğrenim ve kariyer yönetimine odaklanmaktadır. Bu bölümde, birkaç ülkede yapılan girişimlerden 
bahsedilmektedir. Özellikle gençlerin çağdaş bir yaşamda gereken becerileri edinmesi üzerinde 
durulmuştur. Anlayışı düzeltme ve becerilerin gelişimi yoluyla kendilerini daha iyi ifade ederek, 
yaşamlarını biçimlendirme konusunda daha fazla etkiye sahip olmaları konusu ele alınmıştır. Bu 
girişimlerin daha vaat edici olanları arasında öğretim programı çerçeveleri bulunmaktadır. Bunlar 
öğrenme hedeflerini ve yaklaşımlarını açıkça düzenlerler. Yaşantısal öğrenmeye ayrıcalık tanırlar. 
Böylece, hayat boyunca bireysel becerilerin daha etkili biçimde bütünleştirilmesi sağlanmaktadır. 

Yedinci bölüm, politika ve sistem gelişimi için yapıların nasıl güçlendirilebileceğini incelemektedir. 
Üç yol araştırılmıştır: Birincisi, söz konusu politika ve sistem gelişimini kolaylaştırmak için 
oluşturulabilecek ortaklık çeşitleridir. Kariyer rehberliğinde uzmanlaşan profesyonel dernekler ve 
araştırma merkezleri özellikle anlamlı bir rol oynamaktadırlar. Özellikle ulusal ve bölgesel kuruluşlar 
rehberlikle ilgili politika vizyonu geliştirmek ve bu vizyonu yürürlüğe koymak için yardım etmektedir. 
İkincisi söz konusu politika çerçeveleri yeterli derecede eğitilmiş, rehberlik hizmetlerinin hayat 
boyu sağlanmasına doğru değişimi destekleyebilecek ve uygulayabilecek bilgi ve yeterlik tabanına 
sahip uygulamacıları gerektirmektedir. Ülkelerin yaptıkları güncellemeler, iyi uygulamaların 
alışverişini yaygınlaştırmak amacıyla daha geleneksel kurumsal stratejileri tamamlamak üzere ICT 
ve web tabanlı forumları kullanarak, eğitim ve işgücü piyasası sektörlerindeki psikolojik danışma 
ve rehberlik personelinin ilk ve sürekli eğitiminde birçok enteresan girişim örneği sunmaktadır. 
Üçüncüsü, politik ve sistem gelişimi sadece bölgesel ve ulusal düzeylerde kritik yansıtma ile 
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güçlendirilmez. Aynı zamanda Avrupa düzeyinde politika öğrenmeyi teşvik etmek için Avrupa 
Komisyonu araçlarının daha iyi kullanılması sayesinde de güçlendirilebilir. Ülkelerin yaptıkları 
güncellemeler ve ek materyal açıkça Avrupa çapında hareketli ve dinamik bir kariyer rehberliği 
alanı olduğunu göstermektedir. Üye Devletler, bölgeler üstü ve uluslar üstü rehberlik forumları 
ve mesleki öğrenim etkinlikleri ile bilgi ve politika ağlarında deneyimlerini paylaşırlarsa oldukça 
fayda sağlanabilir. 

Rapor, önergeyle vurgulanan beş alanda ele alınacak zorlukların senteziyle sonuçlanmaktadır. 
Farklı ülkelerce çok şey başarılmış olsa da, hayat boyu rehberlik politika ve sistemlerini geliştirmek 
için hem Üye Devletler hem de AB yapıları tarafından yapılacak çok şey olduğu ileri sürülmektedir.
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1. GİRİŞ
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1. Giriş
Bu rapor, 2004’ten bu yana Üye Devletlerin Avrupa vatandaşlarına yönelik kariyer rehberlik 
hizmetleri (2) sağlamadaki temel başarılarına ışık tutmaktadır (Cedefop; Sultana 2004). Uluslararası 
rehberlikle ilgili birçok kaynak taraması (OECD, 2004; Sultana, 2003b; Sweet, 2007; Sultana ve 
Watts, 2007; Cedefop, Sultana, 2004; Watts ve Fretwell, 2004; Sultana ve Watts, 2005), bilgi tabanlı 
bir toplumda kariyer rehberlik hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla gerekli 
önlemlerin alınmasında fikir birliği sağlanmasını kolaylaştırmıştır. Yukarıdaki kaynak taramaları, 
Lizbon Konseyi (2000) hedefleriyle (3) yakından bağlantılı olan kamu-politika hedeflerine (hayat 
boyu öğrenme, sosyal kapsam, işgücü piyasası verimliliği ve ekonomik kalkınma) ulaşmak için 
kariyer rehberliğinin katkıda bulunduğunu belirtmektedir. 

Rehberlik, daha geniş eğitim, öğretim ve işgücü piyasası reformlarının bir parçası ve ulusal hayat 
boyu öğrenme ve istihdam stratejilerinin kilit bir bileşeni haline gelmiştir. Kopenhag deklarasyonu 
(2002), Maastricht (2004) ve Helsinki (2006) bildirileri, eğitim, öğretim ve istihdamın her 
seviyesinde bilgi verme, rehberlik ve psikolojik danışmanlığı destekleyen politikalar, sistemler ve 
uygulamaları güçlendirmeye olan ihtiyacı vurgulamaktadır (4). Bergen bildirisi (2005), Bolonya 
yüksek öğretim sürecinin bir parçası olarak, öğrenime olan erişimin genişletilmesi ve sosyal 
kapsamanın desteklenmesinde rehberlik ve psikolojik danışmanlığın rolünü vurgulamaktadır (5).

Avrupalı sosyal paydaşlar, kariyer rehberliğini siyasi gündemin merkezine koymak üzere pratik 
adımlar atmaktadır. Bu sosyal paydaşlar, yeterliklerin hayat boyu gelişmesini sağlamak için bir 
strateji olarak rehberlikle ilgili diyalog ve ortaklıkların güçlendirilmesini savunmaktadırlar (6). 

Aktif ve önleyici çabalar (örneğin; beceri ihtiyaçlarının erken tespiti, iş arama desteği, rehberlik 
ve eğitim) yoluyla işgücü piyasalarının dahil edilmesi, Avrupa istihdam stratejisindeki büyüme ve  
 
 

(2) Kariyer rehberliği; eğitsel, öğretim ve mesleki seçimler yapmak ve kariyerlerini yönetmek için her yaşta ve yaşamlarının 
herhangi noktasındaki bireylere destek olmayı amaçlayan hizmetler ve faaliyetler anlamında kullanılmaktadır. Söz konusu 
hizmetler okullarda, üniversitelerde, eğitim kuruluşlarında, kamu istihdam servislerinde, işyerinde, gönüllü kuruluşlarda, 
kamu sektöründe ve özel sektörde bulunabilir. Faaliyetler bireysel veya grup olarak, yüz yüze veya belli mesafeden 
(yardım hatları ve web temelli servisler dahil) gerçekleşebilir. Bunlar; kariyer bilgilerinin sağlanması (basılı, ICT tabanlı 
ve diğer biçimler), değerlendirme ve kendini değerlendirme araçları, danışmanlık görüşmeleri, kariyer eğitim programları 
(bireylerin kendi farkındalıklarını, fırsatlarla ilgili farkındalıklarını ve kariyer yönetim becerilerini geliştirmelerine 
yardımcı olmak için), deneme programları (tercihleri seçmeden önce seçeneklerin örneklenmesi), iş arama programları 
ve geçiş hizmetlerini içermektedir

(3) Lizbon’un eğitim ve öğretim unsurları hakkında daha fazla bilgi için bakınız: 
 http://ec.europa.eu/education/policies/educ/education_en.html [alıntı tarihi: 3.3.2008]
(4)  ‘Kopenhag Deklarasyonu’, Avrupa Mesleki Eğitim ve Öğretim Bakanlarının Deklarasyonu ve mesleki eğitim ve 

öğretimde daha fazla işbirliği konulu Avrupa Komisyonu’nun Deklarasyonu (30 Kasım 2002); 
 http://ec.europa.eu/education/copenhagen/copenahagen_declaration_en.pdf [alıntı tarihi: 3.3.2008]. 
 ‘Mesleki eğitim ve öğretimde daha iyi Avrupa işbirliğinin gelecekteki önceliklerine dair Maastricht bildirisi’ (14 Aralık 

2004); http://ec.europa.eu/education/news/ip/docs/ maastricht_com_en.pdf
 ‘Mesleki Eğitim ve Öğretimde daha iyi Avrupa işbirliğine dair Helsinki bildirisi’ (5 Aralık 2006); http://ec.europa.eu/

education/policies/2010/doc/helsinkicom_en.pdf [alıntı tarihi: 3.3.2008].
(5) Avrupa yükseköğretim alanındaki Bergen bildirisi – Hedeflere ulaşılması (19-20 Mayıs 2005)
 http://archiv.bmbwk.gv.at/medienpool/12742/bergen_communique2005_en.pdf [alıntı tarihi: 3.3.2008].
(6) Avrupalı sosyal paydaşların yeterlikleri ve niteliklerinin hayat boyu gelişimi için eylemler çerçevesi http://www.etuc.

org/a/580 [alıntı tarihi: 3.3.2008].
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işler için bütünleştirilen yönergeler 2008-2010’da (7)bulunmaktadır. Ayrıca ortak istihdam raporu 
2007-2008, (8) insanların işgücü piyasasına azami ölçüde dahil edilmesini teşvik etmek üzere Üye 
Devletlerin gelir desteği ve aktivasyon politikalarını biraraya getirmiş olduğunu belirtmektedir.

Eğitim ve öğretim 2010 iş programının (9) yürürlüğe konmasındaki ortak ilerleme raporunda hayat 
boyu öğrenme, gelecekteki beceriler ve nitelikler, sosyal kapsama ve göçle ilgili bütünleştirilmiş 
hayat boyu rehberlik sistemleri ele alınmıştır. Yetişkin öğrenimi için Eylem Planı (Avrupa 
Komisyonu, 2007) yüksek kalitede bilgi ve rehberliğin yetişkinlere daha yakın olması gerektiğini 
belirtmektedir (10) ve gençlerin, eğitim, istihdam ve topluma tam katılımlarını teşvik etmeyle ilgili 
iletişim (Avrupa Komisyonu, 2007) Üye Devletlerini, eğitim çıktıları ile işgücü piyasası gerekleri 
arasındaki uyuşmazlıkları önlemek üzere gençler için daha iyi psikolojik danışmanlık fırsatları 
geliştirmeye davet etmektedir (11).

Son olarak yakın bir tarihte kurulmuş olan Avrupa hayat boyu rehberlik politika ağı (ELGPN) 
(12), hayat boyu rehberlik konusunda Üye Devlet seviyesinde işbirliğini yaygınlaştırmakta ve 2004 
rehberlik önergesindeki öncelikleri yürürlüğe koymak üzere ulusal, bölgesel veya her iki tipte 
yapıların inşa edilmesini desteklemektedir. Ulusal hayat boyu rehberlik politika forumlarına dair el 
kitabı (Cedefop, yakında, 2008), Üye Devletlerin daha etkili rehberlik politikası oluşturmaları ve 
uygulamaları için yapıları güçlendirmelerine yardımcı olmak üzere Cedefop’un sağladığı katkının 
bir parçasıdır. Bu kitapta, önemli girişim ve iyi uygulamalar kadar, ulusal rehberlik forumlarını 
organize etmek için Üye Devletler tarafından kullanılan stratejik seçimler ve deneysel yaklaşımların 
iç yüzlerine dikkat çekilmektedir.

1.1. Hayat boyu rehberliğe dair Konsey Önergesi 

Günümüzde Avrupa oldukça çeşitli ve çoğulcudur. Birçok eş zamanlı ve paralel gelişme süreciyle 
karşı karşıyadır. Ulusal rehberlik forumlarından, yurttaşların daha akıcı bir işgücü piyasası ve yeni 
öğrenme talepleriyle ilgili olan yaşamları boyunca karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmeleri 
beklenmektedir. Bu forumlar, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması ve 
içeriğine ilişkin değişen toplumsal koşulların politik getirilerine dair hükümet ve kamu yetkililerine 
bilgi ve tavsiye vermek üzere sık sık düzenlenmektedir. Belirgin bir biçimde, farklı gruplardaki 
vatandaşların sosyo-demografik, eğitsel ve mesleki, dil, kültürel, etnik, dini ve diğer özellikleri Üye 
Devletlerde fırsatların iyileştirilmesi için çok yönlü politikalar gerektirmektedir.

(7) Büyüme ve işler için entegre kılavuz bilgileri 2008-2010, COM(2007), 803 son;
 http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/europran-dimension-200712-annual-progress-report/200712-annual-report-

integrated-guidelines_en.pdf [alıntı tarihi: 3.3.2008].
(8) Taslak ortak istihdam raporu 2007-2008  http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/

jer2007_2008_en.pdf [alıntı tarihi: 3.3.2008]
(9) Taslak 2008 yılı Konsey ve Komisyonun 2010 eğitim ve öğretim çalışma programının uygulanmasına dair ortak ilerleme 

raporu – Bilgi, yaratıcılık ve yenilik için hayat boyu öğrenim hizmet sunumu (5723/08) http://register.consilium.europa.
eu/pdf/en/08/st05/st05723.en08.pdf [alıntı tarihi: 3.3.2008].

(10) Avrupa Parlementosu Komisyonu, Kurulu, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ile Yetişkin öğrenmesiyle ilgili Bölgeler 
Eylem Planı Komitesiyle iletişim sonucunda alınmıştır - Öğrenmek için her zaman iyi bir zamandır COM(2007) 558 son; 
http://ec.europa.eu/education/policies/adult/com558_en.pdf [alıntı tarihi: 3.3.2008].

(11) Avrupa Parlementosu Komisyonu, Kurulu, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ile Yetişkin öğrenmesiyle ilgili Bölgeler 
gençlerin eğitime, istihdama ve topluma tam olarak katılımını Teşvik Etme Bölgeler Komitesiyle iletişim sonucunda 
alınmıştır; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/-site/en/com/2007/ com2007_0498en01.pdf [alıntı tarihi: 3.3.2008].

(12) Avrupa Hayat Boyu Rehberlik Politikası Ağ ana sayfası: http://elgpn.eu [alıntı tarihi: 3.3.2008].
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Yönetimin karmaşıklığı, hayat boyu rehberlikte uzun vadeli stratejik düşünme ve planlamanın 
yaygınlaştırılmasını hayatî kılmaktadır. Avrupa’da rehberlik için politikalar, sistemler ve 
uygulamaların yeniden yapılandırılmasına olan ihtiyaç, rehberlik önergesi ile pekiştirilmektedir 
(2004). Bu önerge Üye Devletleri, eğitim, öğretim ve istihdam sektörlerinde sağlanan ulusal 
rehberlik hizmetlerini incelemeye davet etmiş ve aşağıdaki beş kilit alanı tespit etmiştir:

(a) Vatandaşların hayat boyunca eğitsel ve mesleki rehberlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
hizmet sunum sistemi olan hayat boyu rehberlik sistemlerinin uygulamaya konması;

(b) İhtiyaç duyulan her yerde ve her zaman vatandaşlar için teslim ve kullanımı daha kolay kılarak 
rehberliğe erişimin genişletilmesi;

(c) Bilgi ve ürünler dahil olmak üzere rehberlik hizmet sunumunun tüm yönlerinde kalite güvence 
mekanizmalarının güçlendirilmesi;

(d) Rehberlik hizmetlerinin vatandaşların öğrenim ve kariyer gelişimlerini yönetme yeterliklerini 
güçlendirmesi için yeniden odaklanması;

(e) Ulusal ve bölgesel düzeyde politika ve sistem gelişimi için yapıların kuvvetlendirilmesi.

Konsey Önergesi’nin merkezinde, kariyer rehberliğinin nasıl kavramsallaştırıldığı ve sağlandığı 
ve geleneksel modellerden hayat boyu rehberlik yaklaşımına nasıl geçiş yapılacağına dair bir 
paradigma kayması yer almaktadır.

Avrupa Komisyonu’nun hayat boyu rehberlik uzman grubu (13), kariyer rehberliğinin geliştirilmesi 
ve Avrupa rehberlik uzmanlığı havuzu oluşturulmasında eşsiz bir konuma sahiptir. Hayat boyu 
rehberlik politikaları ve sistemlerinin iyileştirilmesi için ortak referans belgelerinin (Cedefop, 2005) 
(14) taslağı bu uzman grup tarafından hazırlanmıştır. Bu belgeler Üye Devletlerin ulusal, bölgesel 
ve yerel düzeylerde rehberlik hizmetlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi yoluyla politika 
ve sistemlerini iyileştirmeleri ve modernleştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Politika 
yapıcıların kariyer rehberlik hizmetlerini etkin şekilde sunmaları açısından hayati olan konularla 
uğraşabilmeleri için ek bir doküman da, politika yapıcılar için kariyer rehberlik el kitabıdır (OECD 
ve Avrupa Komisyonu, 2004).

Ayrıca uzman grubunun işbirliğiyle Cedefop, önergedeki hedeflerle bağlantılı kilit alanları ele 
almaya yardımcı olmak üzere üç çalışma başlatmıştır. Bunlar; rehberlikte kalite kılavuz bilgileri 
ve kriterleri üzerine bir inceleme (Cedefop; Henderson ve ark., 2004), hayat boyu rehberlik için 

(13) DG Eğitim ve Kültür tarafından kurulan uzman grubu (2002-07), 2010 eğitim ve öğretim çalışma programına destek olmak 
üzere çalışmaktaydı. Üyeler, bu merkezde sivil toplumla sektörler arası hayat boyu öğrenim yaklaşımını yansıtmaktaydı. 
Uzman grubu, bu grubun görevleri, mevzuatı ve ilerleme raporları hakkında daha fazla bilgi için şu adrese bakınız: http://
www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/Guidance/expertgroup/ [alıntı tarihi: 3.3.2008].

(14) Cedefop’un sanal topluluğuna dair ortak referans gereçleri çeşitli dillerde mevcuttur ‘Avrupa Komisyonu’nun hayat boyu 
rehberlik üzerine uzman grubu’. Sanal topluluğa katılmak için bakınız: http://communities.trainingvillage.gr/lifelong_
guidance [alıntı tarihi: 3.3.2008].
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göstergeler ve karşılaştırmalara ilişkin bir inceleme (15) ve işte kariyer gelişimi üzerine bir inceleme 
(Cedefop, hazırlanıyor, 2008) şeklindedir.

2005-06’da, Cedefop, Danimarkalı, Alman ve Finli mercilerle beraber Konsey Önergesinde işaret 
edilen ve gözden geçirmelerde tanımlanan alanlarda çeşitli ülkelerde kaydedilen ilerlemeleri 
tartışmak için üç adet karşılıklı öğrenim toplantısı düzenlemiştir. Nuremberg’deki toplantı (Ekim 
2005), rehberlik için göstergeler ve kıyaslama noktalarına odaklanmış, Kopenhag’daki toplantı 
ise (Ocak 2006) rehberlik hizmeti sağlanmasında kalite güvencesine odaklanmıştır. Helsinki’deki 
üçüncü toplantıda (Mayıs 2006), kariyer rehberliğine hayat boyu erişimin kolaylaştırılması ve 
genişletilmesi ele alınmıştır.

Cedefop ve uzman grubu Finli AB Konferansı’nın (2006) kilit organizatörleri olup, bu konferans 
Fransız AB Başkanlığı’nın Eylül 2008’de planlanmış olan rehberlik konferansı ile birlikte, ulusal 
ve uluslararası düzey ile Avrupa düzeyinde kariyer rehberliğine daha fazla politik görünürlük 
kazandırılmasına yardımcı olmuştur. 

1.2. Yöntembilim

Söz konusu önergeyle ilgili olarak hem geliştirilen politikalar hem de sağlanan rehberlik hizmetlerini 
iyileştirmek için günümüze değin atılan somut adımları belirlerken, bu rapor, yukarıda bahsedilen 
gözden geçirmeler, çalışmalar, toplantılar ve girişimlerden elde edilen birikimlere dayalı olarak 
hazırlanmıştır.

Bu ilerlemelere dair ön veriler, yukarıda bahsedilen Finli AB Başkanlık konferansının düzenleyicileri 
ile işbirliği içerisinde Cedefop tarafından tasarlanıp gönderilen bir anket kullanılarak derlenmiştir. 
31 ülkenin (o zamanki AB üyesi 25 ülke, iki yeni Üye Devlet (Bulgaristan ve Romanya), İzlanda, 
Norveç, İsviçre ve Türkiye) rehberlik uzmanları önergede yer alan beş kilit alanı ne ölçüde ele 
alabildiklerini rapor etmeleri için davet edilmiştir. Özet ulusal güncellemeleri isteyen tek sayfalık 
anket gönderilmiş ve konferans düzenleyicileri tarafından 20 adet anket geri dönmüştür (16). 
Konferansta sunumu yapılan önemli bir bildiri, cevapların ön analizinin ana sonuçlarını ana 
hatlarıyla vermiştir. Konferans ayrıca ülkelere, rehberlik önerge hedeflerine dair ek bilgi verme 
fırsatı da tanımıştır. 

Bu ön analizi tam kapsamlı bir rapora dönüştürmek için dört zorluğun aşılması gerekmiştir. Birincisi, 
daha fazla ülkeden, özellikle AB Üye Devletlerine odaklanarak, bütün 27 ülkeden de veri elde 
etmek amacıyla cevap alma girişimlerinde bulunulmuştur. Belçika (Flamanca ve Fransızca konuşan 
toplumlar), Bulgaristan, Yunanistan, Fransa, Macaristan, Polonya, Portekiz ve Slovakya’dan 
rehberlik uzmanları, anketi tamamlamaları için teşvik edilmiştir. Her ülkeden uzmanlar ikinci 

(15) den Boer, ve ark. (2005) Hayatboyu rehberlik için göstergeler ve kıyaslama noktaları. Selanik: Cedefop. İnternette 
mevcuttur: http://www.trainingvillage.gr/etv/upload/Projects_Networks/Guidance/expertgroup/Thematic

 %20Projects/Final_report.pdf [alıntı tarihi: 3.3.2008].
(16)  Cevaplar şu ülkeler tarafından gönderilmiştir: Avusturya, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, 
 Finlandiya, Almanya, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Romanya, İsveç, 

Slovenya, İspanya ve Birleşik Krallık. Ülkelerin ilerlemelerinin özet güncellemesini verirken takip etmeleri istenen 
şablon bu raporun Ek 1’inde sunulmuştur
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seferki davete cevap vermiştir. Buna göre, bu rapor Finli AB Başkanlık konferansında sunulan 
ön çalışmadan farklı olarak, tüm AB Üye Devletleri ve Norveç’ten ilerleme raporlarını ve ek 
kaynaklardan edinilen Belçika (Fransız toplumu) hakkındaki bilgileri içermektedir.

İkinci zorluk, verilen cevaplarda yeterli açıklama yapılmaması olmuştur. Birçok cevap, rehberlik 
önergesinin uygulanmasındaki ilerlemenin kapsamlı değerlendirmesi için gereken detay ve derinliği 
içermemiştir. Birkaç rapor, planlanan, yürürlüğe konan ve rehberlik önergesinden önce halihazırda 
yürürlükte olan faaliyetler ve politikalar arasında yeterli ayrımı yapamamıştır. Bunu çözmek ve 
konulara açıklık getirmek ya da belirsiz kalan spesifik konulara daha derin bir anlayış getirebilmek 
üzere sekiz ülkenin (Almanya, Fransa, İtalya, Malta, Polonya, Slovenya, Finlandiya ve Birleşik 
Krallık) uzmanlarıyla yüz yüze, telefonla veya e-posta biçiminde takip görüşmeleri yapılmıştır.

Üçüncü bir zorluk da, ankete cevap veren kişilerin statüsünün ülkeden ülkeye ciddi farklılık 
göstermiş olmasıdır. Bazı cevaplar ulusal bağlamda nelerin olduğu hakkında bilgi sahibi ve neyin 
rapor edilmesi gerektiğine dair muhakeme yapabilmeye sahip bilgili uzmanlar tarafından verilirken, 
diğer cevaplar, genel resmi kapsamlı bir şekilde kavrayamamış olan kurumlarda çalışan bireyler 
tarafından gönderilmiştir. Bu özellikle, merkezi yönetimi olmayan ve sunulan hizmette bir bölgeden 
diğerine ciddi farkların olduğu ülkelerde geçerli olmuştur. Bazı durumlarda, belli bir ülkedeki 
durumun bütün olarak anlaşılmasını sağlamak amacıyla, bireysel uzmanlardan veya profesyonel 
derneklerden ilk cevaba ek olarak bilgiler talep edilmiştir. 

Son olarak; Finli AB Başkanlık konferansı sunumu ve cevap için başvurulan ulusal birimler 
düşünüldüğünde, beklendiği üzere, ülke güncellemeleri aslen eğitim sektöründeki – çoğunlukla 
diğer sektörlere de değinilmekle birlikte – rehberlikle ilgili gelişmelere odaklanmıştır. Bu nedenle 
analiz sırasında, istihdam sektöründeki rehberlik verileri de Avrupa Komisyonu tarafından 
görevlendirilen yakın tarihli çalışma (DG İstihdam, Sosyal İlişkiler ve Eşit Fırsatlar) (Sultana ve 
Watts, 2005) ve ayrıca ortak öğrenme etkinliklerinde toplanan ve hayat boyu rehberliğe ilişkin 
Cedefop’un sanal topluluğuna gönderilen bilgilere dayalı olarak çıkartılmıştır. 

Avrupa’da Konsey önergesinin yürürlüğe konma durumuna ilişkin daha fazla veriyi güvenceye almaya 
ilişkin tüm bu çabalara rağmen, bu analizin değeri nitelik olarak ancak pedagojik düzeydedir. Bir diğer 
deyişle, bu doküman, Konsey Önergesi tarafından tanımlanan beş kilit alanı kuşatan ana konuların 
bir kısmını okuyucuların tanıması için hazırlanmıştır. Ayrıca hayat boyu rehberlik paradigmasına 
uygun biçimde, hizmetleri daha etkin bir şekilde sunmak amacıyla özenilebilecek strateji ve politika 
seçenekleri de ele alınmıştır. Her ne kadar bu raporun büyük çoğunluğu Üye Devletlerde ki durumu 
yansıtıyor olsa da – diğer çalışmalardaki rehberlik hizmetlerinin analizi ve ayrıca uluslararası dergiler 
ve diğer yayınlardaki ilgili literatürün incelenmesine dayalı olarak ileri sürülen bir savdır – elde 
edilen ilerlemeye dair savlar ileri sürerken fazlasıyla dikkat edilmelidir. Büyük bir olasılıkla, bazı 
ülkeler bu raporda gösterildiğinden çok daha büyük adımlar atarken, diğerleri de anket cevaplarından 
elde edilen izlenime göre hali hazırda yürürlüğe koydukları sanılan politikalarla hala uğraşmaktadırlar. 
Bunun yanı sıra, hayat boyu rehberlik paradigmasına doğru olan ilerlemeyi de önergenin kendisine 
atfederken dikkat edilmelidir. Genelde insan davranışlarını açıklamaya çalışırken, sebep-sonuç 
ilişkileriyle ilgili açıklamaları büyük bir güvenle doğrulamanın zor olması kadar, bu raporda da, 
kariyer rehberliği alanındaki gelişmelerin ulusal, bölgesel ve yerel dinamiklerden ayrıymış gibi ya 
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da tümüyle veya çoğunlukla, önerge tarafından temsil edilenler gibi, birden fazla ülkeyi ilgilendiren 
uyarıcılara bağlıymış gibi bir izlenim verilmemesi için de dikkat edilmelidir.

Anket cevapları, sistematik metin analizine tabi tutulmuş ve Konsey Önergesinde odaklanılan beş 
ana noktaya ışık tutabilecek kategorilere ve kategori özelliklerine göre kodlanmış ve endekslenmiştir.

Aşağıdaki bölümlerde, yukarıda değinilen cevaplardan ve ek materyalden yararlanılmakta ve 
önerge tarafından tanımlanan beş kilit alanın her birine sırasıyla değinilmektedir. Bununla birlikte, 
kilit bulguların bir sentez ve analizini sunmadan önce, (a) hayat boyu kariyer rehberliğinin ne 
anlama geldiğini ve (b) Avrupa’da kariyer rehberliğinin genel durumunu, özellikle de hayat boyu 
paradigmaya doğru olduğu varsayılan değişmeyle bağlantılı biçimde ele almak gerekmektedir. 
Önergeyi ve Avrupa Komisyonu tarafından rehberlikle ilgili gerçekleştirilen çalışmaların çoğunu 
destekleyen konum, politika yapıcılar ile pratisyenlerin bu hizmeti hayat boyu gelişimsel bir bakış 
açısıyla yeniden düşünmeleridir. Vatandaşların ve toplumun çıkarlarına hizmet etmenin en iyi yolu 
budur. Bu nedenle, hayat boyu rehberlikle ne denilmek istendiği ve onu oluşturan kilit özelliklerin 
tanımlanması konusunda paylaşılan bir anlayış olması önemlidir.
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2. Hayat boyu kariyer rehberliği paradigması
Hayat boyunca rehberlik desteğinin verilmesi ve rehberlik hizmetlerinin gerek duyulduğu yer ve 
zamanda erişilebilir olması önemli bir ihtiyaçtır. Avrupa Komisyonu’nun çalışmalarının birçok 
kolunda bu ihtiyaca önemli ölçüde vurgu yapılmaktadır. Örneğin, mesleki eğitim ve öğretimde 
Avrupa’daki gelişen işbirliğinin gelecekteki öncelikleriyle ilgili olan Maastricht Bildirisinde (Avrupa 
Komisyonu, 2002) de, rehberlik ulusal seviyede bir öncelik olarak ele alınmakta ve Üye Devletler, 
diğer şeylerin yanı sıra, hayat boyu rehberliği desteklemek için ortak araç-gereçler, referanslar ve 
ilkeler kullanmaya davet edilmektedir. Rehberliğe hayat boyu erişimin önemini pekiştiren görüşler 
ayrıca Avrupa sosyal tüzüğünde (Avrupa Konseyi, 1961, Madde 9), Uluslararası İş Gücü Örgütünün 
195 no.lu Önerisinde “insan kaynakları gelişimi: eğitim, öğretim ve hayat boyu öğrenme” şeklinde 
(ILO, 2005) ve Avrupa istihdam rehberlerinde yankılarını bulmaktadır.

2.1. Hayat boyu rehberlik: çekişmeli bir fikir

Hayat boyunca rehberlik hizmetlerinin sağlanması üzerine odaklanılması, işgücü piyasasındaki 
gelişmeleri yansıtmaktadır. Bilgi tabanlı toplum ve ekonomilerde, eğitim, öğretim ve iş arasındaki 
geçişler daha az doğrusal hale gelmekte ve bunun sonucunda eğitim, öğretim ve mesleki seçeneklere 
ulaşmayla ilgili becerilere tüm vatandaşlar tarafından ömürleri boyunca gittikçe daha fazla ihtiyaç 
duyulmaktadır. Kariyer yönetiminde yeterliklerin geliştirilmesine ve artan ekonomik hassasiyet 
bağlamında öğrenmeye duyulan ihtiyaç üzerindeki vurgu, karışık tepkilere yol açmıştır (17).

Kimileri, hayat boyu öğrenme ve eğitime duyulan ihtiyaçla ilgili tartışmaların tamamına, 
dolayısıyla, rehberliğe ve diğer benzeri desteklere yaşam süresince duyulan ihtiyaca kuşkuyla 
yaklaşmaktadır. İşgücü piyasası hala birçok düşük becerili işleri içerirken, genel anlamda ‘bilgi 
tabanlı ekonomiler’den bahsetmenin yardımcı ya da üretken bir yaklaşım olmadığını savunmaktadır. 
Grubb ve Lazerson’un (2004, s. 245) bilgi tabanlı ekonomi adına ileri sürülen uç noktadaki savlarla 
ilgili olarak ifade ettikleri üzere, özelikle ABD bağlamında, ‘bilgi devrimi şu noktada sadece 
işlerin küçük bir kısmına doğrudan ulaşabilmiştir ve bu kısım, muhtemelen devlette çalışmayan 
tüm işçilerin %1 ila 5’ine tekabül etmektedir... Varolan iş imkanlarının sadece %30’unun orta 
öğretimden sonraki herhangi türdeki eğitimi gerektirdiği düşünülürse, örneğin herkesin üniversite 
mezunu olmasının “sağduyulu” olduğu fikrini ileri sürmek anlamsızdır.’ (18). Bu durumda da, bilgi 
yetersizliğinin olduğu sektörlerde, hayat boyu öğrenme/rehberlik tartışmaları kapsamındaki tezlerin 
çoğu uygunsuz olabilmektedir.

(17) Hayat boyu öğrenmeye ilişkin söz konusu konumlara genel bir bakış için bkz: Kuhn ve Sultana (2006).
(18) Livingstone (2003, 2004), bilgi işçilerinin 1996 itibariyle işgücünün hala %10’undan azını oluşturduğu Kanada’da, 

benzer konulara değinmek üzere birkaç kaynağa dikkat çekmektedir. Ayrıca, bu yüzyılın başlarında ABD’de işgücü 
piyasasına yeni girenlerin üçte birinden fazlası üniversite derecesine sahipken, işgücü için açıktaki iş pozisyonlarından 
sadece yaklaşık %20’sinin üniversite derecesi gerektirdiğini, yeni işlerin büyük çoğunluğunda ise sadece kısa dönemli 
eğitimin yeterli olduğu tahmin edilmektedir. Livingstone’un genel anlamda ulaştığı sonuçlara göre,, çalışanlar 
becerilerini gerektiği gibi yenileyememekte, eğitim ve öğretime yapılan yatırımlardaki hızlı artışın gerisinde kalınmakta 
ve gereğinden az istihdam olanakları yaratılmaktadır -işsizlik bakımından genel anlamda düşünülürse, istemeden de olsa 
istihdam olanakları azalmaktadır ve iş gereklerinin çok üzerinde eğitsel beceriler kazanılmaktadır.
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Bazıları bunun sadece faydasız değil, vatandaşlık hakları açısından, ekonomide paradigmatik bir 
değişim düşüncesiyle paralel giden tehlike olduğu görüşündedir.  Sonuçta öğrenim ve rehberliğin 
kavramsallaştırılması önemli ölçüde değişmektedir. Tehlike şuradadır ki; söz konusu argümanlar 
kamusal sıkıntıları bireyselleştiren bir neo-liberal ideoloji ve etikten beslenmektedir Hayat boyu 
öğrenme/rehberlik tezinde, ‘iyi bir yurttaş’ olarak girişimci bir birey, ‘piyasa reformunun ömrümüz 
boyunca her zaman, her şey hakkında etraflıca ve sonuna kadar öğrenmemiz gerektiği konusunda 
ısrar ettiği’ ‘amansız ekonomi’ olarak adlandırılan ekonomide ‘kullanım değeri’ni sürdürmek üzere, 
sürekli öğrenim/eğitimle uğraşmalıdır (Seddon ve Mellor, 2006, sf. 209). Böylesi bir bakış açısında 
öğrenme bir emtiadır ve insanlar da yenilikçi bir girişimci, bireysel ve belirli çıkarlar için gayret 
gösteren ‘yapabilirim’ başarıcısı olarak yorumlanmaktadır. Bu açıdan rehberlik, en iyi ihtimalle 
bir yatıştırıcıdır. Bireylerin kendilerinin sebep olmadıkları koşullarla ‘başa çıkmalarına’ yardımcı 
olur. En kötü ihtimalle de, bilinçsiz olarak, kötü yaşam koşulları için suçlamayı ekonomiden bireye 
kaydıran, çıkarları güçlü biçimde korunan tuzaklara hizmet eder. Böylesi durumlarda, ‘hayat boyu 
rehberlik’ fikirlerinin tek yaptığı, bireyleri işgücü piyasasında gittikçe artan bir hassasiyetle anlaşma 
yapmaya ve buna ait sorumluluğu kabul etmeye zorlamaktır.

Söz konusu eleştiriler – ki bunlar hem ortak öğrenme etkinliklerinde hem de Cedefop’un hayat boyu 
rehberlikle ilgili sanal topluluk tartışmasında öne çıkmaktadır – önemlidir ve gerçekten bu doküman, 
yapılan tartışmaların etkisizleşmesi veya zorla kapatılması için değil tartışmalara katkı sağlamak 
amacıyla kaleme alınmıştır. Bu eleştiriler yeni değildir ve Watts (1996) tarafından rehberlikle 
ilgili sosyo-politik ideolojilerin dikkatli yapılan analizinde faydalı bir şekilde sentezlenmiştir. 
Kapitalizmin son zamanlarında yapılandırılmış ekonomiler tarafından ortaya çıkarılan çelişkiler 
içerisinde, rehberliğin sağlam biçimde yerleşmiş bir etkinlik olduğu varsayılırsa ve rehberliğin 
hareket alanı sonuç olarak bu daha geniş bağlam tarafından sınırlandırıldığı için söz konusu 
eleştirilerin yitip gideceği de yoktur (19).

Söz konusu sınırlamalara karşın, bu dokümanda benimsenen konum en az iki açıdan pragmatiktir 
(20). Birincisinde, rehberlik, ekonomik akılcılık görüşüne göre – sosyal ve sivil çıktılardan ziyade 
işgücü piyasası çıktılarıyla daha çok ilgilenme anlamındadır – ayrıcalıklı biçimde çerçevelenmiş 
olma riskini taşırken, “vatandaşlık hakkı” olarak da harekete geçirilebilen bir faaliyet olarak 
kabul edilmektedir. Bu nedenle, daha geniş eğitim politikalarını dayanak alarak, ‘gelişen sosyal 
dinamiklerden ortaya çıkan tehditler ve fırsatlar arasından görmek için, neoliberalizmin, kaçınılmaz 
şekilde kirli olan “görünmez” eli politik kurumların yenilenmiş biçimlerini reddetmenin bir 
yolu olabilir’ görüşündeki Magalhães ve Stoer (2006, s. 88) ile aynı fikre gelinmektedir. Lizbon 
Deklarasyonuyla sağlam bir şekilde tutarlılık gösteren Konsey Önergesi, zorunlu olarak beş ayrı 
(ve özünde çelişen) bakış açısına göre tasarlanmıştır – bunlar, rekabet, bilgi-tabanlı ekonomi, 
sürdürülebilir büyüme, daha çok ve daha iyi işler ve daha fazla sosyal bağlılık (21). Fakat sağlanan 
hizmetin birçok açıdan vatandaşı merkeze alması konusunda ısrar edilmesi sayesinde (’danışan’ 
yerine ‘vatandaş’ kelimesinin kullanılması bile kendi için önem taşımaktadır) bu önerge kariyer 
rehberliğinin kavramsallaştırılmasını dönüştürmeye başlamıştır. 

(19) Ayrıca bkz: Darmon ve ark. (2006) ve Kopac ve ark. (2006).
(20) Bu terim burada Deweyci anlamda kullanılmıştır. Yani, benimsenen durumun araştırma ve eylemde nasıl yardımcı 

olabildiklerine bağlı olarak doğru ya da yanlış şeklinde nitelenen inanışlar ve eğilimlerle ilgili olduğu anlamındadır.
(21) Bu beş kolun özünde çelişkili doğasının bir incelemesi için bakınız: Kuhn ve Sultana (2006) ile Dale ve Robertson (2006).
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Devlet ve birey arasındaki sosyal sözleşmede, hayat boyunca işsizlik riskinin yaşanmaması ve 
ekonomik güvencenin garanti edilmesi artan biçimde tehdit edilmektedir. ‘Risk Toplumu’ olarak 
tanımlanan bu ortamın (Beck, 1992) meydana getirdiği koşulları anlamak ve bunları bir ölçüde 
kontrol etmek için vatandaşları güçlendirme arzusundan ilham alan bir rehberlik hizmetini savunmak 
amacıyla bu doküman hazırlanmıştır. Bu bağlamda, vatandaşlar çağdaş yaşamın zorlayıcı sosyal 
ve ekonomik iniş çıkışlarında yaşamlarını sürdürürken kariyer rehberliği, Devletin vatandaşlarına 
destek verme sorumluluğunun bir parçası olarak görülmektedir. Bu açıdan kariyer rehberliği 
hem kamu hem de özel sektör malıdır: insanların öğrenme fırsatları hakkında karar vermelerine 
yardımcı olma, aktif vatandaşlığı teşvik etme, vb. konularındaki rolünden dolayı rehberliğin hem 
toplum üzerinde hem de bireyin kişisel gelişimi üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Bu bakış açısıyla 
sağlanan rehberlik hizmetleri iş doyumu ile kişisel ve mesleki başarıyı artırabilir. Ayrıca yaşam 
dengesi elde etme, sosyal uyum ve daha aktif vatandaşlığa da katkıda bulunabilir.

Bu doküman ayrıca pragmatiktir. Çünkü Avrupa çapında kariyer rehberliğinin kavramsallaştırılması 
ve bu hizmetin sağlanmasıyla ilgili değişiklikleri göstermek üzere yola çıkılmıştır. Her ne kadar 
Konsey Önergesi, rehberlik için mevcut politikalar, sistemler ve uygulamaların bilgi tabanlı 
ekonomiler ve toplumların talebiyle pek de eşleşmediğine işaret etmede haklıysa da, daha önceki 
Cedefop kariyer rehberliği ile ilgili literatür taraması (Cedefop; Sultana, 2004) şu sıralarda bazı 
ülkelerde bir ölçüde önemli değişikliklere işaret etmiştir (bu taramanın özeti için Tablo 1’e bakınız). 
Farklı Üye Devletlerin – ve bu Devletler içerisindeki bölgelerin – bir çizgi üzerinde yerleştirildiğini 
düşünelim. Çizginin başlangıç noktası rehberlik hizmetlerine geleneksel yaklaşımı temsil ederken 
diğer ucun en sonu da yeni ekonomik ve sosyal gerçeklikler ve/veya hayat boyu rehberlik tezinden 
gelen ilhamla yeni bir yaklaşımı temsil etmektedir. Bu durumun bir çizgi üzerinde ele alınması 
yararlıdır. Böylece, kilit ve belirli geçiş noktalarında bir defalık karar vermeyi vurgulayan bir 
modelden, hayat boyunca karar vermeyi destekleyen ve ona eşlik eden bir modele doğru geçişin 
temsil ettiği zorluklara verilen cevapların genişliğindeki dinamikliği daha kolay anlayabiliriz. Bu 
fikir ayrıca değişimlerin mutlaka doğrusal veya aynı yöne hareket eder durumda olmadığını da bize 
hatırlatır: bazı girişimler çizginin bir ucuna doğru ilerlerken, diğerleri (farklı veya aynı sektörde) bu 
uçta gerileyebilir. Bu daha önceki senteze yeniden bakmak önemlidir zira bu ‘hayat boyu rehberlik’ 
kavramının geliştirilmesine ve Konsey Önergesi hedeflerini daha büyük bir resme yerleştirmeye 
yardımcı olacaktır.
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Tablo 1:  Hayat boyu kariyer rehberliği modelinin yönündeki kaymalar

Aşağıdakileri yapan bir hizmetten ... Aşağıdakileri sunan bir hizmete...

Rehberliğin niteliği:

Çevresel olarak kabul edilen merkezi ve diğerleriyle ortaklık içerisinde 
hükümet için kilit bir sorumluluk

Mantık ve gereçlerini psikolojiden alan daha fazla disiplinlerarası olan

Fırsatları üye bir Devlet veya bölge 
bağlamında ele alan …

Avrupa çağında öğrenci ve işçi hareketliliğini 
yaygınlaştıran

Rehberliğin kime sunulacağı:

Büyük ölçüde ortaöğretim öğrencilerine 
yönelik tüm öğrenicilerin ihtiyaçlarına yönelik

İşsiz genç ve yetişkinlere açık kariyer hareketleri içinde ya da kariyer 
geçişleri  sırasında hizmet sunan

Risk gruplarını hedefleyen daha geniş kitleye açık olan

Rehberliğin ne zaman verileceği:

Çoğunlukla önemli karar verme zamanlarında hayat boyu

‘İyileştirici’ ve kriz zamanlarında verilen
eğitsel, vatandaşlara öğrenme ve kariyer 
yönetim becerileri veren, hayat boyunca akıllı 
karar vermeleri için onları hazırlayan

Rehberliğin nerede verileceği:

Sadece kurumsal alanlarda sunulan boş zamanların değerlendirildiği alanlarda, 
toplumda ve evde de mevcut olabilen

Resmi olarak yer ve zaman açısından sınırlı aynı zamanda her yerde bulunan

Rehberliği kimin verdiği:

sadece devlet tarafından verilen toplum örgütleri, ticaret birlikleri, işverenler ve 
diğer özel kurumlarca da verilen

sadece rehberlik kadrosu tarafından verilen paydaşlar ve diğerlerinden girdiler alan

sadece uzman olmayan personel kadrosuyla 
sağlanan hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim gerektiren

kişisel ve eğitsel rehberlik konularına 
odaklanma eğiliminde olan kariyer rehberliğine layıkıyla önem veren

profesyonelliği zayıf olan belirgin giriş ve kariyer ilerleme rotaları olan

aynı düzey personel kadrosu olan yardımcı profesyonel çalışanlar da dahil olmak 
üzere farklı kadro kategorileri içeren

Rehberliğin nasıl verileceği:

hizmet sağlamaya odaklı
gerektiği zaman uygun destek seviyelerinde 
kendi kendine erişim ve kendi kendine hizmete 
odaklı

merkezi yönetimli merkezden dağıtılmış fakat merkezden izlenen

büyük ölçüde homojen,,danışanlardaki 
çeşitliliği

hesaba katmayan çeşitlendirilmiş, belirli 
ihtiyaçlara cevap verebilen
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Avrupa çapında kariyer rehberliğinde meydana gelen önemli değişimlere dair yukarıdaki özet, 2004 
anketine ülkelerin verdiği cevaplara dayalı olarak yeniden yapılanmanın gerçekleşmekte olduğuna 
işaret etmektedir. Avrupa düzeyinde bu değişimleri yansıtmak ve bir ölçüde bunları şekillendirmek 
için birçok iş başarılmıştır. Bu amaçla, hayat boyu rehberlik sisteminin özellikleri, bu özellikleri 
sergileyen bir sistemin uygulanması ve bunların altında yatması gereken ilkelerle bir bağlantı 
kurulmuştur. Özellikle Avrupa Komisyonu’nun hayat boyu rehberlik uzman grubunun yansımaları 
ve tekliflerine (örneğin, bakınız ‘Avrupa ülkeleri için hayat boyu rehberlik sistem modelinin kilit 
özellikleri’ – özellikle 2005 Cedefop yayını ‘Hayat boyu rehberlik politikaları ve sistemlerinin 
iyileştirilmesi: ortak Avrupa referans gereçlerinin kullanımı’ndaki 2. ve 4. Kısımlar) ve ayrıca OECD 
inceleme raporunun (2004, s. 26, 138) sentezinde tanımlanan hayat boyu rehberlik sistemlerinin 10 
özelliğine atıfta bulunulmuştur. 

Hayat boyu rehberlik sistemindeki bu unsurların birkaçı – ki bunlara yapı taşı adı da verilebilir – 
aşağıda Şekil 1’de sunulmuş olup, bu raporda bu unsurlardan sürekli olarak bahsedilecektir. Burada 
da, vatandaşların merkezi konumu ve ihtiyaç duydukları yer ve zamanda destekleyici rehberlik 
hizmetlerine yasal olarak hakları olduğuna dair ısrar ele alınmaktadır (22). Diğer kilit özellikler ise söz 
konusu hizmetlerin, vatandaşlara çevrelerindeki dünyayı çözmeleri ve öğrenim ve kariyer yollarında 
bilinçli seçimler yapmaları için gereken beceriler ve yeterlikleri sunarak güç kazandırması gerektiğidir. 
Söz konusu hizmetler önce vatandaşların ilgilendikleri konulara yönelik olmalı ve hizmetlerin 
düzenlenmesi ve sağlanmasında paydaşların olabildiğince etkili biçimde desteği sağlanmalıdır. Ayrıca, 
bunların iyi eğitimli, yeterli bir kadro tarafından düzenli olarak gözden geçirilip sunulması sağlanabilir.

(22) Bu, Avrupa Endüstriyel ve İşverenler Konfederasyonu (UNICE) tarafından yayılan öğrenime dair görüşlere taban tabana 
zıttır ki söz konusu görüşler, Stuart ve Greenwood’un (2006) da belirttiği üzere sadece amansız şekilde hayatboyu 
öğrenme (LLL) yaklaşımlarında ekonomik rekabetçilik ve istihdam edilebilirliği vurgulamakla kalmayıp, Avrupa Ticaret 
Birliği Konseyi’nin (ETUC) bir bireysel hak olarak LLL’yi savunma girişimini de reddetmiştir. Vatandaşların yasal olarak 
ihtiyaç duydukları zaman ve yerde rehberlik hizmetlerine hak sahibi oldukları fikri, bu hakkın beraberinde tazminat 
isteme hakkını da beraberinde getireceğinden korkan bazı ülkelerce karşı çıkılmıştır

Aşağıdakileri yapan bir hizmetten ... Aşağıdakileri sunan bir hizmete..

Bireylerle çalışan gruplarla da çalışarak etkisini azamiye çıkartan

Müfredat dışında öğrencilere açık rehberlik konularını müfredata planlı ve 
eşgüdümlü bir şekilde yerleştiren

Rehberlik kadrosunun birçok rol üstlenmesini 
gerektiren

Sunulan hizmette uzmanlaşmayı teşvik eden

düzenlenmemiş olan davranış kuralları ve uygulama standartları olan

eğitim ve işgücü piyasası verileri arasında 
bağlantıyı kuramayan

farklı verileri birleştirmek için ICT kullanan

yeterince araştırılmamış düzenli olarak değerlendirilen ve sistematik 
olarak yansıtıcı nitelik taşıyan

Kaynak:  Cedefop; Sultana, 2004
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Hayat boyu bakış açısına sahip bir rehberlik hizmeti, danışanların çeşitli ihtiyaçları ve yaşam 
durumlarına karşı duyarlıdır. Herkese uyan tek bir beden yaklaşımından ziyade esnek biçimde 
sağlanan hizmet anlayışı sayesinde erişimi kolaylaştırarak bu ihtiyaçlara cevap verir. Ayrıca, 
böylesi bir hizmetin kullanıcılar tarafından “hayat boyu” olduğu algılanmaktadır. Bu anlamda, 
bütünsel ve kesintisiz biçimde bağlantılı olan bir hizmet almaktadırlar. Tersine, sağlanan bu hizmet, 
eğitim, öğretim ve istihdam hakkındaki bilgilerle hayatı boyunca bireyin kendini gerçekleştirmek 
için aradıkları arasında bir dizi ardışık ve parça parça olan bağlantı kurma çabalarının başarısızlığı 
olmamalıdır. 

Bunlar ve hayat boyu rehberlik ‘sistemi’ni inşa etmeye yardımcı olan diğer yapı taşları, ortamdaki 
özel nitelikleri dikkate almayan, eşit derecede uygun ve geçerli olan ayrık bir proje planı olarak 
düşünülmemelidir. Tersine bunlar, rehberliğin vatandaşlara en iyi nasıl hizmet verebileceğine dair 
önemli bir söyleşinin diğer bir giriş noktasıdır.
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2.2.  Avrupa ve hayat boyu rehberlik paradigması

Ülke güncellemeleri ve ayrıca karşılıklı öğrenme toplantısında üretilen zengin materyal (bkz: 
Kısım 1.1), konferanslar ve daha önceden bahsedilen girişimlerde Avrupa’da birçok ülkenin, hayat 
boyu rehberlik paradigmasına doğru değişimin farklı unsurlarıyla uğraşmakta olduğu – yukarıda 
Tablo 1 ve Şekil 1’de sentezlendiği üzere ve hali hazırda gözden geçirmeden anlaşılabileceği 
üzere (Cedefop; Sultana, 2004) – açıkça fark edilebilmekte ve bazı durumlarda da bu uğraşılar 
güçlenmektedir. Ülkelerin önerge tarafından altı çizilen ve tümü de hayat boyu rehberlik paradigması 
üzerine tartışmaya doğrudan girdi sağlayan beş kilit alan açısından nerede olduğu, bundan sonraki 
bölümlerde ana hatlarıyla verilmektedir. Çoğu ülkenin kapsamlı bir paradigma değişimini yürürlüğe 
koymaktan oldukça uzak olduğu ileri sürülebilir. Fakat hem tartışma anlamında ve hem de bazı 
durumlarda, politika oluşturma bakımından, vatandaşlara daha fazla bir oranda her zaman ve her 
yerde bulunan, erişilebilir hizmetler sunmak için bir gayret söz konusudur. Kişilere bu hizmetler 
hayatları boyunca eşlik eden, kalite güvenceli, kariyer ve öğrenim yollarını yönetmek için beceriler 
sunan ve tutarlı, şeffaf ve profesyonel bir şekilde sağlanmaktadır. 

Farklı Üye Devletler tarafından rehberlik önergesini uygulamaya koymak üzere üstlenilen önlemlere 
bakmadan önce, mevcut durumun gözden geçirilmesi gerekmektedir.

2004 Cedefop incelemesinde önerildiği üzere, ‘değişiklikleri’ bir süreklilik düzlemi içerisinde ele 
almak faydalıdır, çünkü uygulamalardaki ani iniş çıkışlardan ziyade aşamaları anlamak daha iyi 
olacaktır. ‘Hayat boyu öğrenme,’ ‘bilgi toplumu’ ve ‘bilgi ekonomisi’ kavramları – ki bunlar Lizbon 
sürecinden pekiştirilmiştir – üzerindeki tartışmaların şiddetlenmesi nedeniyle, rehberlik hakkındaki 
düşünceler üzerinde birçok etki olduğu açıktır. Birkaç ülke, rehberliğin günümüzdeki (veya 
beklenen) sosyal ve ekonomik gerçekliklerle uyum halinde nasıl biçimlendirilmesi gerektiğini daha 
iyi anlamak amacıyla değerlendirme ve analitik araştırma yapılması konusunda görevlendirme 
yapmışlardır (Almanya, Birleşik Krallık [İngiltere ve İskoçya], Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, 
Fransa, Hollanda, İsveç, İtalya, İrlanda, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya ve Yunanistan) (23). 
Örneğin, Birleşik Krallıktaki Kariyerler İskoçya, verdiği hizmetlerin gözden geçirilmesini istemiş, 
OECD tarafından tanımlanan politika yapıcıların altı zorluğuna karşı bunların kıyaslanması 
görevini vermiştir. Bu zorlukların, tümü de önerge tarafından ana hatları verilen endişeler içinde 
bulunmaktadır (Watts, 2005a). Diğerleri, ‘bilgi tabanlı ekonomiler’ terimiyle sıklıkla bağlantılı olan 
sosyal, ekonomik ve işgücü piyasası gelişmelerine karşı kariyer rehberlik hizmetlerinin anahtar 
yönlerini tartışmak üzere önemli konferanslar düzenlemiş ya da düzenlemektedirler (Almanya, 
Birleşik Krallık [İskoçya], Finlandiya, Hollanda, Letonya, Malta ve Polonya) (24).

(23) Bu raporda sık sık üzerinde durulan konuyla ilgili olarak örnek ülkeler sıralanmaktadır. Söz konusu  listeler, örnek teşkil 
eden her ülkeyi kapsamıyor olabilir

(24) Özellikle, kariyer gelişimi ve kamu politikasına ilişkin dördüncü uluslararası sempozyum Aviemore, İskoçya’da 22 ile 
25 Ekim 2007 tarihleri arasında yapılmıştır ve bu sempozyum “Kariyerler İskoçya” başkanlığında bir Birleşik Krallık 
İdare Grubu tarafından yönetilmiştir. Tema ‘Büyüme, gruplar ve coğrafyalar: sürdürülebilir büyüme ve sosyal eşitlik için 
kariyer gelişimine verilen değerin azamiye çıkartılması’
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Bu eleştirel yansımalar, kariyer bilgi ve rehberliği dahil olmak üzere bilgi ve beceri gelişimini 
destekleyebilecek hizmet sağlama sistemleriyle ilgili siyasi tartışmaları ateşlemiştir. Bazı ülkeler 
özellikle karşılıklı öğrenme etkinlikleri sırasında ortaya çıkan kavrayışlarını yenilemekte, bu değişen 
ekonomide rehberliğin rolünün yukarıda bahsedildiği gibi kuşkudan arınık olmadığını söylemektedir. 
Böylece, ‘hayat boyu istihdam’dan, yeni tipte bilgileri olan ve ‘sınırı olmayan bir kariyer’e sahip 
çalışanları gerektiren ‘hayat boyu istihdam edilebilirlik’e doğru kayma olup olmadığına dair sorular 
sorulmaktadır. (Arthur ve Rousseau, 1996). Birçok ulusal ortamda, ekonomi ve işgücü piyasası hala 

‘geçiş evresindedir.’Bu da rehberliğin canlandırılması ve hem ‘eski’ hem de ‘yeni’ fakat ilerlemekte 
olan ekonominin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere bu hizmetlerin sağlanması gerektiği anlamına 
gelmektedir. Ayrıca, rekabet halindeki paradigmaların da aynı anda mevcut olduğunun altını çizmek 
gerekmektedir. Bu karmaşık ortamın anlaşılmasıyla, ülke güncelleme raporlarındaki tepkiler daha 
iyi anlaşılabilir.

Geçmişte sağlanan hizmetler ve gelişmekte olan ekonomik ve sosyal gerçeklikler üzerine düşünmeye 
çalışırken, birçok ülkeden gelen tepkiler doğrultusunda, yoğun biçimde politikaların geliştirildiği, 
bazı durumlarda yeni yasalarla desteklendiği (Danimarka (25), Finlandiya, İspanya, Polonya) 
veya stratejik politika çerçevelerine ilişkin hazırlıkların yönlendirildiği (Birleşik Krallık [Kuzey 
İrlanda], Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya,) anlaşılmaktadır. Çalışmaların bir kısmı belirli 
durumlara tepki vermek üzere yoğunlaşmıştır. Bu durumlar, hizmet talebinin arzı fazlasıyla geride 
bırakmasıyla ilgilidir. Diğerleri ise sadece daha çok vatandaşa ulaşmak değil, aynı zamanda çeşitli 
kullanıcı gruplarına, özellikle risk altında olduğu düşünülenlere, erişimi genişletme ve derinleştirme 
zorluğuyla ilgilidir (Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İsveç, Polonya ve Slovenya).

Birçok rapor, okullarda ve ayrıca kamu istihdam servislerinde (KİS)  rehberlik hizmetlerinin 
geliştiğini göstermektedir. DG-İstihdam, sosyal ilişkiler ve eşit fırsatlar çalışmasının gösterdiği 
gibi (Sultana ve Watts, 2005), Avrupa’daki KİS’in kişisel hizmet modelini benimsemesi, kariyer 
rehberliği unsurlarının sisteme kazandırılması için yeterli alan sağlamıştır. Bu unsurlara ilişkin 
görevler, doğası itibariyle önceleri daha yönetseldi, ancak bunun danışanlarla uzmanlaşmış ve daha 
derin etkileşimin önemini azaltması söz konusu değildir. Birçok Üye Devlet, özellikle de yeni olanlar 
(Mayıs 2004’te katılan 10 ülke, ayrıca Ocak 2007’de katılan Bulgaristan ve Romanya), eğitsel ve 
işgücü piyasasıyla ilgili bilgilerin sunumunu iyileştirmek için büyük aşamalar kaydetmişler, eğitsel 
ve kariyer yollarını geliştirmeye yönelik faydalı bilgilere erişimi kolaylaştırmak üzere yeni bilgi 
teknolojilerini kullanıma açmışlardır. 

Ülke güncellemeleri ayrıca, ciddi araştırma ve düşünce yatırımı yapılmış olduğuna da işaret 
etmektedir. Bunlar artan hizmetlere erişme konusuyla ilgilidir ve hem nitel hem de nicel endişeler 
söz konusudur. Raporlar, birkaç Üye Devletin kalite güvence sistemleri ve araçları getirerek bir 
miktar ilerleme kaydettiğini göstermektedir (Birleşik Krallık, Danimarka, İrlanda, Litvanya, 
Polonya) ki bu oldukça çaba gerektiren bir mücadeledir. Çünkü kariyer rehberliğinin doğası ve  
karmaşıklığı düşünüldüğünde, elde edilen etkinlik veya sonuçların ölçülmesi kolay değildir. Birçok  
 
 
(25) Danimarka meclisi tarafından Nisan 2003’te kabul edilen yeni rehberlik kanununun İngilizcesi için bakınız: http://eng.

uvm.dk/guidance/guidance.doc [alıntı tarihi: 3.3.2008].Danimarka eğitim sisteminde yeni kanunu temel alan rehberlik 
hizmetleri reformunun tanımı için bakınız: guidance [alıntı tarihi: 3.3.2008].
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ülke başlangıçta, göreve getirme ve hizmet içi aşamalarda personel eğitimlerine artan yatırımlar 
yaptıklarını bildirmiştir  (Bulgaristan, Finlandiya, İrlanda, İtalya, Malta, Polonya ve Romanya,). 
Önergenin de işaret ettiği üzere hizmetlerin bağlantılarını artırarak da kalite yükseltilmektedir. 
Rehberlik incelemelerinin ilkinden bu güne değin, ulusal rehberlik forumları veya konseyleri 
olan birçok ülke ulusal ve/veya bölgesel düzeyde farklı hizmet sağlayıcılar koordine etmek üzere 
girişimlere başlamışlardır (Almanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, 
Malta, Norveç ve Slovenya). Bir kısmı, politika ve uygulamayı yönlendirmek için gereken düşünsel 
liderliği sağlamak amacıyla kariyer rehberliğine odaklanan araştırma merkezleri de kurmuşlardır 
(Danimarka, Finlandiya, ve Litvanya). Polonya’da, 2000 yılında kurulmuş olan Mesleki Rehberlik 
Ulusal Forumu, Varşova’daki Kariyer Gelişim Enstitüsünün 2004 yılında iştiraki haline gelmiştir. 

Bu gelişmeleri etkileyen birçok etmen vardır. Kuşkusuz, sıkı işgücü piyasaları politika geliştiren 
kişileri kariyer rehberliğine dönmeye yönlendirmektedir. Çünkü kariyer rehberliği; beceriler için 
arz ve talep arasındaki uyumu daha iyi hale getiren bir mekanizma, sürtüşmeli işsizliği ele almaya 
yardımcı olan bir gereç ve işgücü piyasası çevresinde vatandaşlara güç vermek ve onları ‘harekete 
geçirmek’ için bir strateji olarak görülmektedir. Eğitimde, okulu zamansız bırakmalar ve masraflı 
kurs değişimlerine dair endişeler kariyer rehberliğin gelişmesini sağlamıştır. Bu öğrencilerin daha 
tatminkar yollara yönelmesine ve öğrenmeye karşı motivasyonlarının yükselmesini sağlamıştır. 
Böylece, sosyal ve ekonomik bütünleşme kolaylaşmıştır. Birçok durumda, kariyer rehberliğiyle 
ilgili literatür taramalarında, politika el kitaplarında, referans gereçlerinde ve Konsey Önergesinde 
– hayat boyu öğrenme stratejilerini yürürlüğe koyma gayretlerinde bahsedilmemektedir – politika 
öğrenimi ve Avrupa çapındaki yenilikçi çözümler arayışı tetiklenmiştir. Bazı ülkeler, herkesin bir 
şeyler öğrenebileceği öncü girişimleri uygulamaya koymak için Avrupa Sosyal Fonlarından ve 
Bölgesel Kalkınma Fonundan yararlanma konusunda oldukça başarılı olmuşlardır. 

Şu son derece açıktır ki, Avrupa çapında hareketli ve dinamik bir kariyer rehberlik alanı söz 
konusudur. Birinci geniş çıkarım, her ne kadar ülkelerin bir kısmı diğerlerine göre daha başarılı olsa 
da, çoğu ülke önerge tarafından işaret edilen endişe ve sorunların birçoğunu çözmeye çalışmaktadır. 
Bu geniş çıkarımı sağlamlaştırmak amacıyla, önergede altı çizilen beş kilit alanın her birine daha 
detaylı bakmak gereklidir. 
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3.  HAYAT BOYU 
REHBERLİK 

SİSTEMLERİNİN 
YÜRÜRLÜĞE 

KONMASI
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3. Hayat boyu rehberlik sistemlerinin yürürlüğe 
konması

Konsey Önergesi tarafından altı çizilen birinci hedef, ülkelerin hayat boyu rehberlik sistemleri 
geliştirmelerine duyulan ihtiyaçla ilgili endişelerdir: Bu sistemler ulusal, bölgesel ve yerel 
düzeylerde hizmet sağlayıcılar arasında etkin işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere stratejik 
olarak adımlar oluşturan bağlantılı hizmetlerdir. Rehberlikle ilgili kaynak taramaları, genel olarak 
ifade edilirse, - ister kamu, özel, istihdam isterse de toplum temelli olsun – farklı sağlayıcılar 
arasındaki bağlantıların henüz gelişmemiş olduğunu göstermektedir. Kariyer rehberliğiyle ilgili 
hizmet sağlayıcıları bu nedenle, birbirine bağlılığı olan ve bütünleşmiş bir takım düzenlemelerden 
ziyade, her biri kendi geçmişi, mantığı ve itici gücü olan apayrı alt sistemlerin bir derlemesi haline 
gelme eğilimindedir (Watts ve Sultana, 2004). Daha sistematik bir modele geçmenin bir diğer 
yararı da, paydaşların farklı çıkarlarının, bireysel kullanıcının çıkarları karşısında, birbirine karşı 
dengelenmesine imkan sağlayabilmektir.

Daha önceki kariyer rehberliğiyle ilgili taramalar, Avrupa’da bütünleşmiş rehberlik sistemleriyle 
ilgili neredeyse hiçbir örnek olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca bunun danışanlara birbirine 
bağlı, sürekli ve kesintisiz bir hizmet verilebilmesi açısından birçok olumsuz getirisi olduğunu 
ileri sürmüşlerdir. Koordinasyon eksikliği, bilgiyi işin içeriğine, eğitim ve öğretim seçeneklerine 
ve yollarına, işgücü piyasası talep ve arzına entegre edememe gibi iletişim bozukluklarına yol 
açmaktadır. Bu bozukluklar kullanıcıların karar verme girişimlerinde, mümkün olduğunca çok 
değişkeni hesaba katarak morallerinin bozulmasına yol açmaktadır. Koordinasyon eksikliği 
ayrıca, kaynakların hizmet talepleriyle başa baş gidemediği bir zamanda, masraflı tekrarlara ve 
farklı sektörlerdeki psikolojik danışma ve rehberlik personelinin ilgili güçlü yönlerinin verimsiz 
kullanımına yol açmaktadır. Bu, danışanın ihtiyaçlarını karşılamak için ömrü boyunca hizmet 
verirken sık sık yeterli derecede işbirliği yapılmaması anlamına gelmektedir. En önemlisi, yaşanan 
bu parçalanmanın etkisiyle, bir vizyon yaratılmasında ve kariyer rehberlik hizmetlerine hayat 
boyu erişim sağlanması amacıyla bir strateji geliştirilmesinde, liderlik yapmak için gerekli ortam 
sağlanamamaktadır (26).

Diğer yandan ortaklık, kaynaklardan bir havuz oluşturulmasına, daha fazla hedefe maliyet açısından 
avantajlı biçimde ulaşılmasına imkan veren ölçek ekonomilerinin yaratılması bakımından yardımcı 
olabilir. İşbirliği sayesinde ortaya çıkacak sinerji yeni fikirler, girişimler ve yeni yolların denenmesini 
tetikleyebilir ve bunların tümü vatandaşların lehine olan unsurlardır. 

3.1.  Yürürlüğe koymada kaydedilen ilerleme

Ülkelerin yapmış oldukları güncellemeler, bu dokümanda tanımlandığı gibi – ortak Avrupa 
referans gereçlerinde ortaya konan (Cedefop, 2005), yukarıda Tablo 1 ve Şekil 1’de gösterilen 
çoğu amacı, ilkeyi ve yapı taşlarını sindirmiş bir sistem –  Avrupa’da tam olarak yürürlüğe konmuş,  
 
(26) Ulusal rehberlik sistemleri.  Avrupa boyutu içeren bir hayat boyu rehberlik hizmeti, diğer Üye Devletlerle Bağlantı 

kurmak için çaba sarf edecektir
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bütünleşmiş kariyer sistemine yakınlaşmış bir şey olmamasına karşın, yine de birkaç ülkede bir 
miktar ilerlemenin kaydedilmiş olduğuna işaret etmektedir. 

Birçok durumda ülkeler daha bütünsel yaklaşımlar tasarlama ihtiyacına dair artan bir farkındalık 
bildirmektedir ancak, Üye Devletler bu hedefe ulaşmada farklı evrelerde bulunmaktadır. Bazıları 
(Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Malta, Polonya, Slovakya) ulusal bir koordinasyon 
stratejisini devreye sokmayı planlamaktadır. Bir önceki rapor girişiminde, İtalya, rehberlik 
hizmetlerinin sağlanmasıyla ilgili bölgelerindeki kapsam ve kalitedeki derin farklılıklardan duyduğu 
endişeyi belirtmiştir. İtalya şu anda alanı koordine etmek ve bölgesel düzeyde ağ kurmuş hizmetleri 
sağlamak üzere genel bir organ planlamaktadır. Avusturya, Avrupa Sosyal Fonundan faydalanmak 
suretiyle, ortak konferans ve eğitim etkinlikleri planlamaktadır. Fransa, yetişkin kullanıcılara birçok 
hizmeti biraraya getiren tek duraklık dükkan sunmak ve böylece sunumu daha şeffaf, daha organik 
ve daha erişilebilir kılmak üzere Maisons d’Emploi’yi kurmuştur. Kıbrıs da, daha sistematik, 
bağlantılı bir rehber organizasyonu sağlamak üzere gayretlerini yoğunlaştırma niyetini açıklamıştır 

– ki nüfusunun küçük olması nedeniyle bunun teoride kolay olacağı düşünülmektedir (27).

Bazı durumlarda artan farkındalık, yasal belgelerde (Çek Cumhuriyeti, İspanya, Lüksemburg, 
Macaristan, Polonya), hizmet prosedürlerinde (Danimarka’nın gençlik ve bölgesel rehberlik 
merkezleri) veya bakanlıklar arası delegasyonlar veya komisyonlarda (Belçika-Flaman bölgesi, 
Fransa, Lüksemburg), ayrıca ortak bakanlık strateji raporlarında (Letonya, Litvanya, Malta, 
Portekiz) ve protokollerde (Romanya) daha kesintisiz bir sunumu sağlamak üzere bazı ülkelerin 
koordine edilmiş hizmetleri resmi olarak yerleştirmesine yol açmıştır. Daha önceki rehberlikle 
ilgili taramalardan anlaşıldığına göre, resmi taahhütler mevzuatta yerlerini alsalar dahi sonrasında 
uygulamaya konacaklarına dair bir garanti olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle böylesi övgüye 
değer planların yakın gelecekte sistem gelişimiyle sonuçlanıp sonuçlanmadığını görmek ilgi çekici 
olacaktır.

Niyet beyanlarının üstünde ve ötesinde, bütünleştirici yapılar ve uygulamaların aşamalı olarak 
getirildiği ve uygulamaya konmakta olduğuna ilişkin birkaç örnek de vardır. Çözüm, danışanın 
bütünsel ihtiyaçlarını başlangıç noktası olarak alan, geniş bir çeşitliliği olan hizmet sağlayıcılarını 
biraraya getirip söz konusu ihtiyaçlara cevap olabilen hizmetleri örgütleyen girişimlerdir. 
İrlanda’daki yetişkin eğitsel ve rehberlik girişimindeki, Danimarka’daki akıl hocası programındaki 
ve Estonya’daki bütünleştirilmiş psikolojik danışmanlık modelindeki durum buna bir örnektir. Hayat 
boyu yaklaşımı benimseyen bütünsel yaklaşımlar İspanya’da sunulmakta olup bu ülke, istihdam 
ve eğitim sektörleri tarafından ortak finansmanlı “bütünleştirilmiş merkezler” kurmuştur; bunlar 
arasında bir kariyer bilgi ve rehberlik hizmeti ve ayrıca önceki öğrenmenin akreditasyonu (APL) 
hizmeti yer almaktadır ve bunlar yaştan bağımsız olarak geniş aralıkta müşterilere sunulmaktadır.

Birleşik Krallık’ta, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’deki “her yaş” hizmetleri özellikle umut 
verici görünmektedir. Yukarıdaki savlar düşünüldüğünde özellikle Kariyerler İskoçya çok ilgi  
çekicidir. Çünkü ortaöğretim okulları, meslek yüksek okulları, şehir merkezi kariyer merkezleri  
 

(27) Küçük ölçekli olsa da, kariyer rehberlik hizmetlerinin sunumuna dair belirli zorluklar ve ayrıca fırsatları içermektedir 
(bakınız Sultana, 2006a).



37

ve topluluk merkezleri ve ayrıca şirketlerdeki danışanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kapsamlı hizmet ve ürünler geliştirilmiştir. Rehberlik hizmetlerinin sunulmasını destekleyen 
modeller (28), markalı, etkin pazarlanan ve Kariyer Kutusu (29) gibi çekici ürünlerin kullanımı 
ve rehberliğin sunulduğu farklı yerler arasında aktif biçimde bir ağ kurulması ve bütün 
bunlar, vatandaşların yaşamlarındaki önemli karar verme zamanlarında hizmetleri fark etmede, 
hizmetlere erişmede ve kararlı ve güvenilir bir destek kaynağı olarak nitelemede pek de zorluk 
çekmediği anlamına gelmektedir. Watts (2005a, s. 9, 11), OECD (2004) çalışmasının ana 
çıkarımlarına karşı Kariyerler İskoçya’yı kıyasladığı bir kaynak taraması çalışmasında, Galler 
ve Yeni Zelanda ile birlikte İskoçya’nın, OECD tarafından politika yapıcılara methedilen ‘ayrı 
örgütsel yapılar’ için temel bir örnek teşkil ettiğini ifade etmektedir. Çünkü içinde birbirine 
bağlı hizmet ve programların yerleştirilebildiği, hizmetlerin sağlanması için ortak bir çerçevenin 
geliştirildiği farklı kültür ve uygulamalarla, birçok farklı örgütün biraraya getirilmesi başarılmıştır. 

2006 yılında Innove (Estonya Hayatboyu Öğrenmeyi Geliştirme Vakfı) tarafından biraraya 
getirilen vaka çalışmaları incelemesinde (Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen ortak eylem 
projelerinden biri (30)), bütünleştirilmiş hizmet sunumunu iyileştirmeye dair diğer çaba örnekleri 
sunulmaktadır. Bu farklı örneklerin ve ülkelerin yaptıkları güncellemeler yoluyla gelen bilgilerin 
incelenmesi, farklı Üye Devletlerin çeşitli eğitici tarzları yaşamakta olduğuna işaret etmektedir. Bu 
tarzlar, daha önceki incelemede tanımlanan ortaklık düzeylerini anımsatmakta ve onları daha da 
genişletmektedir. Rehberlikle ilgili tarama çalışmaları, hizmetlerin sunumundaki bağlantıların dört 
farklı düzeyde düzenlenebildiğine – ve gerçekten gerekli olduğuna – işaret etmektedir: hükümet 
içerisinde, uygulamacılar arasında, bunları ve daha geniş bir paydaş portföyünü içerecek şekilde 
ulusal düzeyde ve bölgesel ile yerel düzeylerde.

Öncelikle hükümetle olan bağlantılar gereklidir. Rehberlik hizmetleri veren farklı bakanlıklar 
arasında ve ayrıca bakanlığın kendi içinde işbirliği gereklidir. Birçok ülkede rehberlik hizmetlerini 
sunan en az iki kamu sistemi mevcuttur: biri eğitim sektöründe, diğeri de işgücü piyasası 
sektöründe ve hizmetler için sorumluluk sıklıkla farklı bakanlıklar ve şubeler arasında bölünmüş 
durumdadır. Bakanlıkların kendi içinde ve bakanlıklar arası düzeyde iletişim güçlendirilerek  
bütünleştirilmiş hizmet sağlanmasını kolaylaştırmak mümkün olabilir: örneğin, farklı hükümet  
 
 
(28) Kariyerler İskoçya, kişisel kariyer planlamanın önemini vurgulamakta ve Bottingham Trent Üniversitesi’nde 

geliştirilmiş kariyer planlama sürekli düzlem modelinden almakta ve bunu kariyer planlama yolculuğu için bir dayanak 
olarak kullanmaktadır. Bahsi geçen model dokuz aşama çevresinde yapılandırılmış olup, bu sayede bireyler kariyer 
düşüncelerinde hangi aşamada olduklarını belirtmektedirler. Farklı kadro rolleri tarafından ele alınan evreleri ayırt etmek 
için de kullanılmaktadır. Modeli doğası ve kullanımına dair kapsamlı kadro eğitimi gerçekleştirilmiştir. Kariyer planlama 
yolculuğunun farklı evrelerinin detayları şu adresten indirilebilir: http://www.careers- scotland.org.uk/ [alıntı tarihi: 
3.3.2008].

(29) Kariyer Kutusu, hem öğretmenler hem de Kariyerler İskoçya danışmanları (advisors) tarafından sunulan esnek bir öğretim 
ve kariyer eğitim kaynağıdır ve kariyer planlama yolculuğunun evrelerini destekler. Uygun dersler ve etkinlikler sunan, 3 
ila 18 yaşları arasındaki gençlere kariyer eğitimi vermek için tutarlı ve kararlı bir yaklaşım sağlayan ulusal bir kaynaktır. 
Daha fazla detay için bakınız:  http://www.careers-scotland.org.uk [alıntı tarihi: 3.3.2008].

(30) 2004 yılında, iki ‘konsorsiyum’ (biri Birleşik Krallık liderliğinde Danimarka, Estonya, İrlanda, Malta ve Slovenya’yı üye 
olarak içermekteyken, diğeri Avusturya liderliğinde Almanya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa ve Polonya’yı üye 
olarak içermektedir), ulusal rehberlik forumlarının mevcut olmadığı ülkelerde ulusal düzeyde söz konusu forumların ortaya 
çıkmasına destek olmak üzere Avrupa ulusal rehberlik forumları ağlarının gelişimini desteklemek için fon almışlardır. 
Söz konusu forumlar stratejik liderlik sağlamak ve mevcut hizmetler arasındaki sınırları aşmak üzere tasarlanmıştır. İlk 
ağın çalışmalarına detaylar http://www.icg-uk.org/article156.html [alıntı tarihi: 3.3.2008] adresinden ve ikinci ağa dair 
bilgiler de http://www.lifelongguidance.net [alıntı tarihi: 3.3.2008] adresinden alınabilir
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portföylerini biraraya getirerek müdürlükler içi ve/veya arası yapılar kurulabilir ve böylece 
hükümet politikalarının belirgin şekilde taslağının çıkartılması, karşılıklı uzlaşmaya varılması ve 
etkin bir şekilde sunulmaları sağlanır. İrlanda’daki yetişkin eğitsel rehberlik girişimlerindeki durum 
böyledir. Ülkelerin yapmış oldukları güncellemelere göre, sektörler arası işbirliğini güçlendirme 
çabaları birçok girişim sayesinde biçimlendirilmektedir. Örneğin, bir web sitesinde işgücü piyasası 
verilerini derlemek ve bunu kullanıcı dostu yöntemlerle kariyer rehberliği bilgi ve gereçleriyle 
bütünleştirmeye çalışmak gibi (Belçika-Flaman, Danimarka, İsveç, Litvanya ve Slovenya). Bazı 
ülkeler, danışanlara daha uygun hizmetler sunmak üzere okullar ve kamu istihdam servisleri 
arasında daha yakın bağlantılar geliştirmeye çalışmaktadır (İsveç, Polonya, Romanya ve Slovenya). 
Fakat kariyer rehberliğine hayat boyu yaklaşımın yürürlüğe konması, sektörler arası işbirliğinin 
de güçlü olmasını gerektirir. Aynı sektör içinde hizmet sağlayıcılar arasındaki işbirliği daha az 
zorlayıcı gözükse de, burada da bölünmeyi tetikleyecek birçok etmen mevcuttur.

İkincisi, uygulamacılar rehberlik hizmetleri verirken birbirlerine daha yakın çalışırlarsa, sistem 
gelişimi basitleştirilebilir. Bu özellikteki daha yakın koordinasyon, farklı uygulamacılar ve politika 
yapıcıları biraraya getiren ulusal dernekler kurarak artırılabilir; örneğin, 2005 yılında Litvanya’da 
kurulan Kariyer Rehberlik Uzmanları Derneği ya da aynı yıl İspanya’da kurulan Rehberlik ve Psiko-
Pedagoji için İspanyol Konfederasyonu (COPOE) gibi. Bazı durumlarda, Çek Cumhuriyetinde 
olduğu gibi farklı profesyonel birlikler ve profesyonel rehberlik kurumları, iş ve etkilerini zayıflatan 
şekilde bölünmüş kalmak yerine birarada çalışmaya karar verebilirler. Örneğin İtalya’da iki farklı 
profesyonel birlik – Assipro (Associazione Italiana Professionisti dell’Orientamento, 2001 yılında 
pratisyenler arasında güçlü bir üyelik tabanına sahip olarak kurulmuştur) ve SIO (Societa’  Italiana  
per l’Orientamento), 2004 yılında kurulmuş ve üyeleri arasında hem akademisyenler hem de bazı 
uygulamacılar yer almaktadır) – çaba ve kaynakların bölünmesi ve tekrarlanmasını önlemek üzere 
birleşmeye karar vermişlerdir (31).

Uygulamacıların daha yakın bir biçimde bütünleşmesi, başlangıç aşamasındaki veya devam 
eden personel eğitim programlarında, farklı sektörlerden veya aynı sektörde farklı düzeylerden 
değişik profesyoneller biraraya getirildiğinde de artırılabilir (örneğin: Birleşik Krallık, Finlandiya, 
İrlanda, Malta ve Norveç). Bazı ortamlarda, farklı hizmet sağlayıcılar arasında karşılıklı öğrenme, 
iyi uygulamaların yapılandırılmış paylaşımı ile kolaylaştırılmaktadır (Birleşik Krallık, İrlanda, 
Fransa ve Slovenya). Hem eğitim hem de işgücü piyasası sektörlerinde personeli biraraya getiren 
bu girişimler ve eğitim kursları, işbirliği kültürünün yaygınlaştırılmasına ve birbirlerinin çalışma 
ortamlarını tanımaları anlamında farkındalığın artmasına yardımcı olabilir. Birleşik Krallık, hizmet 
sağlayıcıların, ister öğrencilere isterse yetişkinlere rehberlik sunuyor olsunlar, benzer ve örtüşen bir 
takım becerilere ihtiyaç duyduklarını ve uzmanlık kurslarının sadece belli yaşa özgü özelliklerin 
ihtiyacını karşılamak üzere eklendiğini bildirmiştir. Farklı eğitim kurslarının ortak çekirdek 
modülleri olan bir program içerisinde birleştirilmesi, daha uyumlu, bağlantılı bir uzmanlığa imkan 
sağlar ve hizmet temininde sektörler içi ve arası işbirliğine zemin hazırlar. Ayrıca rehberlik ve 
psikolojik danışmanlıkta çoklu-profesyonel işbirliğine de öncülük edebilir.

(31) İki derneğin başkanlarından doğrudan edinilmiş bilgi
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Üçüncü ve dördüncü düzeyler, sunulan hizmete ulaşma noktasına daha yakın, ulusal, bölgesel ve 
yerel seviyelerde koordinasyon mekanizmalarına sahip olmanın yararlılığına işaret etmektedir. Yerel 
rehberlik ortaklıkları kurarak, yetişkin eğitimi alanında hem stratejik hem de profesyonel ortaklardan 
yararlanmak, Slovenya’nın da örnek teşkil ettiği gibi, hayat boyu öğrenme hedeflerine daha etkili 
şekilde ulaşmak amacıyla rehberlik hizmetlerinin biraraya getirilmesinin güçlü bir yolu olabilir. 
Norveç de, kariyer rehberliği sunmak üzere bölgesel ortaklıklara liderlik yapmış olduğunu rapor 
etmektedir. Ulusal düzeyde koordinasyon mekanizmaları, hükümet sağlayıcıları ve diğer paydaşlar 
arasında bağlantıların kurulmasını sağlamaktadır ve elde edilen veriler söz konusu mekanizmaların 
farklı biçimler aldığını göstermektedir. Bazı durumlarda, politik bir birim, tüm sektörler ve hizmet 
sağlayıcılar için geçerli bir politik çerçeve geliştirmek üzere kurulmuştur (Malta). Estonya, farklı 
bakanlıklar tarafından kabul edilen ortak standartlar ve ayrıntılar için bir platform görevini etkin bir 
şekilde yerine getiren bir ulusal koordinasyon kurumu kurmayı seçmiştir.

Bazıları OECD ve AB araştırmalarından ilham almış ve acemi rehberlik forumlarını oluşturmuştur. 
Bunlar hükümet ve paydaşların temsilcilerinden ve ayrıca kilit hizmet sağlayıcılardan oluşmuştur. 
Bu, eğitim, öğretim ve istihdam sektörlerindeki rehberlik hizmetlerinin biraraya getirilmesiyle ilgili 
bir girişim olarak görülebilir. Ulusal ve bölgesel rehberlik forumları, gereken her yer ve zamanda 
mümkün olan en iyi hizmete erişimi sağlamak üzere ilgili hizmet sağlayıcılarının güçlü yönlerini 
harekete geçirme görevini üstlenebilirler. Bu amaçla, bu forumların bütünsel bir vizyonu toplu 
biçimde geliştirmeyi başarmaları gerekebilir. Bu vizyonun uygulanabilmesi için, bunu yapabilecek 
kapsamda üyeliğe sahip bir kuruluşa gereksinim vardır. 

Ülkelerin yaptıkları güncellemelerden ve ayrıca iki ortak eylem projesinden (dipnot 30’a bakınız) 
gelen bilgilere göre, kariyer rehberliğiyle ilgili hizmetlerin sunumunda ulusal ve bölgesel 
ortaklıkları artırmak için yapıların tasarlanmasına yönelik hareket ve bazı durumlarda da hareketin 
yeniden tasarlanması ivme kazanmaktadır. Birkaç ülke – Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Estonya, Finlandiya, İrlanda, Letonya, Malta, Polonya ve Slovenya dahil – ulusal 
ve bazı durumlarda da bölgesel forumlar kurmuşlardır. Danimarka’daki durum özellikle eğitsel 
niteliktedir, çünkü ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde rehberlik konularında çapraz-sektörel 
işbirliğine ait uzun süreli bir geleneğe sahiptir. 2003 yılında Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan 
yeni ulusal diyalog forumu, 11 bağımsız üye ve 12 üye örgüt ve beş kadar bakanlık temsilcileri 
dahil olmak üzere geniş bir temsiliyete sahiptir. Forum, hem yukarıdan aşağı politika güdümlü bir 
yaklaşımı hem de kullanıcılar, pratisyenler ve araştırmacıların bakış açılarına göre aşağıdan yukarı 
doğru diyalogu teşvik etmek için uğraşmaktadır.

Bu girişimler oldukça ümit vaat edicidir. Bunların belirgin, stratejik ve zamana bağlı hedefler 
üzerinde tüm ortakların anlaştığı ve sonuçların izlendiği özellikte olması istenmektedir.

Avusturya’nın liderliğini yaptığı ulusal rehberlik forumları konsorsiyumu tarafından, aşağıdaki 
kritik başarı etmenleri tanımlanmıştır. Bu konsorsiyumun üyelerine göre, aşağıdakilerin yapılması 
halinde ulusal rehberlik forumlarının başarıya ulaşması daha muhtemeldir:

•	 Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin önemine dair paylaşılan bir anlayış,
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•	 Rehberlik ve psikolojik danışmanlığa dair ortak bir anlayış ve ayrıca bir foruma ve ulaşılacak 
hedeflere sahip olmanın önemine dair paylaşılan bir farkındalık; Kariyer rehberliğine, farklı 
sektörlerden gelen ve farklı düzeylerdeki konuları birleştiren, bütünsel bir yaklaşım;

•	 Ülke çapındaki hizmetlerin, yaşamlarının farklı evrelerindeki kişilerin ihtiyaç ve taleplerine 
cevap vermesini sağlamak amacıyla hayat boyunca ve tüm yaşam alanlarına uygun bir bakış 
açısı;

•	 Kariyer rehberliği ve psikolojik danışmanlık ile farklı aktörler arasındaki işbirliği için güçlü bir 
siyasal ve yönetsel destek;

•	 Kariyer rehberliği ve psikolojik danışmanlığın bireylere ve Devlete faydalı olduğuna ilişkin 
belirgin kanıtlar;

•	 Olası birçok paydaş ve aktöre sahip olan bir ağın yönetilmesinde liderlik ve işbirliği arasında 
doğru bir denge;

•	 Ulusal rehberlik forumlarının dinamikleri merkezileştirilmiş ve merkezden dağıtılmış 
sistemlerde farklı olabilir. Bu gerçeğe karşın duyarlılık gösterilebilir. Her ne kadar hedefler 
aynı olsa da benimsenen stratejilerin farklı olması gerekebilir;

•	 Ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde faaliyetlerin koordinasyonu için uygun stratejiler;

•	 Kariyer rehberliği ve psikolojik danışmanlığın tüm seviyelerinde ve tüm sektörlerinde bütün 
uygun aktörlerin faaliyetlerini yönlendirmeye yardımcı olacak belirgin bir politik vizyona 
sahip olmak üzere faaliyetlerin koordinasyonu;

•	 Ulusal paydaşların kariyer rehberliğine odaklı kalmaları ve bu ilgiyi sürdürmek için gerekli 
mali desteğe sahip olmaları;

•	 Farklı Avrupa ülkelerinin rehberlik hizmetlerini düzenleyen farklı yasal çerçeveleri olduğu 
ve bu nedenle ulusal rehberlik forumlarının kendi operasyonel stratejilerinin halen varolan 
yapılara uyması için uyarlamaları gerektiği ve bu nedenle de farklı biçimler almalarının 
gerekebileceğine dair farkındalık.

Ulusal rehberlik forumlarının değeri, Almanya’da olduğu gibi oldukça artmıştır. Bu nedenle, 
inisiyatif almak üzere yeterli derecede yetkiye ve yeterli finansman için erişime sahip olunması 
gerekir. Ayrıca, kariyer rehberliğine hayat boyu yaklaşımı şekillendirmek ve güdülemek için 
forumları potansiyel etkin bir mekanizma olarak gören paydaşlar arasında yasallığın rahatlatıcı bir 
etkisi olacaktır. Ülkelerin yapmış oldukları güncellemelerden de anlaşılmaktadır ki, bazı forumlar 
hala belli ölçüde kırılgandır ve son bölümde de vurgulandığı üzere, AB düzeyinde kurulan ağların 
sürdürülmesi, yakalamış oldukları ivmenin de sürdürülmesi açısından önem arz etmektedir.
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3.2.  Geriye kalan zorluklar

Ümit vaat eden bu girişim ve gelişmelere rağmen, rehberlik hizmetlerinin sağlanmasında bütünsel, 
bağlantılı bir yaklaşımı yürürlüğe koymak için hala birçok zorluk mevcuttur. Örneğin, her ne kadar 
Avrupa çapında resmi eğitim sürecindeki gençlerin hizmetinde halâ kamu istihdam hizmet kadrosu 
ve kaynaklarının olması gerektiğine ilişkin daha iyi bir anlayış gelişmiş olsa da, KİS’te rehberlik 
konusunda yakın tarihli bir araştırma (Sultana ve Watts, 2005) ters yönde bir eğilim olduğunu 
göstermektedir. İşsizlik seviyeleri arttıkça ve hükümetler insanları işe sokmak için KİS’e daha fazla 
baskı uyguladıkça, kısa vadeli hedefler uzun vadeli kariyer gelişimi açısından rehberlik hizmetlerini 
sekteye uğratmaktadır ve dolayısıyla, ‘geçici’ çözümler ‘önleyici’ olanların önüne geçmektedir. 
Birçok KİS, yoğun politik kısıtlamalar altında, okul temelli kariyer rehberliğinden desteği çekip, 
kısıtlı insan ve diğer kaynaklarını işsiz kişilere yardım etmeye yoğunlaştırmak zorunda kaldıklarını 
bildirmişlerdir. Eğitim kurumlarından geri çekilip işsizlere odaklanma, hayat boyu rehberlik 
paradigmasının getirdiği daha geniş, bağlantılı ve sürdürülen hizmet sunumuna ters düşmektedir(32).

Ayrıca birçok ortamdaki odak noktası, danışanlar ve kullanıcılar için çıktı ve sonuçlar yerine halâ 
sistem girdileri üzerindedir. Bu durum, bütünsel ve danışanların yararına olan sistematik yeniden 
yapılanmadan ziyade, mevcut örgütsel düzenlemelerin refahına dair endişeleri güçlendirme 
eğilimindedir. 

Sektörler arası işbirliği ayrıca, kariyer rehberliğinin rolüyle ilgili farklı yorumlardan da olumsuz 
etkilenmektedir. Çeşitli etmenler, sektörler arası ortak çabalar yerine bölünmeyi daha çok 
tetiklemektedir. Eğitim sektörünü destekleyen rehberlik modelleri ile işgücü sektörünü destekleyen 
rehberlik modelleri arasında kilit bir ayrılık söz konusudur. İkincisi, siyasi baskılara cevap vermek 
amacıyla mümkün olan en kısa sürede, mümkün olan en fazla kişiyi işe yerleştirmek üzere, hızlı 
ve geçici çözüm yaklaşımlarını benimsemeye daha fazla yatkın olup, kariyer rehberliğini anında 
işe yerleştirmenin emrine vermektedir. Bunun tersine, eğitim sektöründe çalışanlar, ister gençlere 
ister yetişkinlere yönelik olsun, rehberliği, daha uzun vadeli bir perspektif dahilinde kendini 
geliştirme ve mesleki tatmini destekleyen bir süreç olarak tanıtma konusunda isteklidirler. Ayrıca, 
personel eğitimi ve sürekli gelişim için profesyonel modelleri benimseme eğilimdedirler. Bu kişiler 
aynı zamanda personel eğitimi ve sürekli gelişim için profesyonel modelleri benimsemeye daha 
fazla eğilimlidirler. Bu eğitim yalnızca yeterlik çerçevelerini değil, rehberlik personelinin eğitimi 
konusunda Finlandiya ve İskoçya’da da yapıldığı gibi, düşünceli bir uygulamacıya uygun olan 
tutumları, değerleri ve bilgi tabanını vurgulamalıdır. 

Innove vaka çalışmaları yine bize, diğer kuruluşlarla çalışmanın zaman ve emek gerektirdiğini 
anımsatmaktadır. Ayrıca, kurumsal kültürlerin farklı olmasından dolayı, bu iletişim ve güven 
oluşturmaya bir engel teşkil edebilir ve her zaman istenen sonuçlara ulaşılamayabilir. Kaynakların  
 
 
(32) Tabii ki, bu eğilime karşı istisnalar da vardır. Örneğin, VDAB –  Belçikanın Flamanca konuşan toplum için PES – eğitsel 

rehberlik merkezleriyle yakın ilişki içerisinde çalışmakta, okullar ve öğretmenler için ortaokullardaki oryantasyon 
oturumlarında kullanmaları için bir elkitabı geliştirmiştir. Sultana ve Watts (2005, sf. 95, 105), VDAB’ın, Avrupa’da, 
kariyer rehberlik hizmetlerine hayat boyu yaklaşımını benimseyen önde gelen PES’ten biri olduğu sonucuna ulaşmaktadır. 
Yine Polonya’da 2003’te kurulan okul kariyer merkezleri büyük ölçüde Çalışma Bakanlığı’nın destekleri sayesinde 
yollarına devam etmektedir.
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işbirliğine dayalı biçimde bir havuzda toplanmasına değer veren bir yaklaşım, finansman için yapılan 
kıyasıya rekabet geleneğinin yerine kolayca geçememektedir. Siyasi veya kurumsal liderlikteki ve 
siyasi yönlerdeki ani değişimlerin yaşanması da, kurumlar arası ilişkilerin dengeli hale getirilmesi 
ve uzun süreli ortaklıkların kurulması için elverişli olmayan gergin bir ortam yaratabilir. Farklı 
ortakların ayrı yönlere giden çıkarları da, ortak hedeflere ulaşmaya ilişkin iyi niyetli girişimlerin 
yerini alabilir.

Söz konusu problemler ve zorluklar aşılamaz değildir. Bu aslında bizim durumumuz için özellikle 
geçerlidir. Çünkü kariyer rehberliğiyle ilgili hizmetlerin geleneksel modelleri eğitim, öğretim ve 
istihdamdaki çağdaş yolların taleplerini gittikçe daha az karşılamaktadır. Kariyer gelişiminde ve 
eğitimde rehberlik hizmetlerinin sunulması ve destek sağlanması açısından danışanların hayat boyu 
ihtiyaçları düşünüldüğünde, daha çok bütünleşmiş ve daha az bölünmüş bir hizmet sunum sistemini 
geliştirmek için daha fazla yapı taşları yerine oturmaktadır. 
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4.  REHBERLİĞE 
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4.  Rehberliğe erişimin genişletilmesi
Başvurulan Avrupalı ve uluslararası ülke vaka çalışmaları ile inceleme raporları, kariyer rehberliği 
hizmetlerine olan talebin, hizmet arzını fazlasıyla aştığına işaret etmektedir. Bu pek şaşırtıcı 
değildir. Eğitim sektöründe öğrencilerin farklı kurs alanlarını denemesi, çalışma birimleri arasında, 
hatta kurumlar arası geçiş yapabilmeleri ve kendilerine özel ve bireysel bir eğitim planı izlemeleri 
için sağlanan olanaklar gittikçe artmaktadır. Seçilebilecek yollar böylece daha çeşitli, karmaşık 
hale gelmektedir. Okuldan ayrılmaları önlemek için yoğun bir çaba içerisinde olduğundan dolayı, 
rehberliğe katkıda bulunması için başvurulmaktadır. İstihdam sektöründe iş gücü piyasasının 
yeniden yapılanması, bireylerin yaşamlarındaki farklı noktalarda yeniden eğitim ve öğretim almayı 
gerektirmekle kalmamakta, değişmekte olan meslekler de bireylerin öngörülü (proaktif) biçimde 
kariyerlerini planlamasını ve yönetmesini gerektirmektedir. Sosyal dışlanma riski altında bulunan, 
ücra topluluklarda yaşadığı için özel ihtiyaçları olan veya vatandaşlık haklarıyla çok zayıf bağlara 
sahip birçok kategorideki korunmasız kişinin özel rehberlik ihtiyaçları olmaktadır. Yine de, kadro ve 
malzeme kaynaklarının kısıtlı olması nedeniyle, bu hizmetlere ya erişimleri zordur ya da hizmetler 
yeterli biçimde sunulmamaktadır (Sultana ve Watts, 2005).

Bu nedenle erişimin iki yönü vardır: Birincisi geniş aralıkta belli vatandaş gruplarının– işi olan 
yetişkinler, mesleki okul veya üniversite hazırlık öğrencileri, genç çocukları olan anneler, işe 
dönen kadınlar, yaşlı yetişkinler, engelliler, uzak bölgelerde yaşayanlar ve dezavantajlı gruplar – 
ihtiyaçları yeterli derecede ele alınmamaktadır. İkincisi, rehberlikle ilgili inceleme raporlarının 
gösterdiği üzere, rehberlik hizmetleri halâ çok kısıtlı alan ve ortamlarda, günün belli saatlerinde, 
haftanın belli günlerinde veya yaşam döngüsünün belli noktalarında sunulmaktadır. Öyleyse, hayat 
boyu ve yaşam çapında perspektifine uygun erişim olanağı sınırlıdır.

Ülkelerin verdiği cevaplar, erişimi genişletmek için, çeşitli girişimlerin olduğunu göstermektedir. 
Burada altı geniş başlık altında bunların ana hatları verilmiştir. İlgili olan yerlerde kısıtlamalara, 
boşluklara ve önemli zorluklara dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

4.1.  Hizmetlerin genişletilmesi

İlk grup, hizmetleri genişletmeye çalışan ülkelerdir. Çoğu katılımcının eğitim sektöründen geldiği 
ve aslen buna odaklanmış olunduğu düşünüldüğünde, bu veri toplama çalışmasında hakkında en 
çok bilgi edinilen girişimler okullarla ilgilidir. Örneğin, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan ve Polonya, 
eğitsel kurumlarda öğrenciler için birçok yeni rehberlik ünitesi kurmuştur ve önümüzdeki yıllarda 
bu rakamı artırmayı planlamaktadır. İlginç bir şekilde, daha önceki inceleme raporlarında elde 
edilen bilgiyle karşılaştırıldığında, birçok girişim üniversite ve yükseköğretim öğrencilerine 
yöneliktir (Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, Litvanya, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, 
İspanya, Yunanistan).

Hem eğitim hem de işgücü piyasası sektörleri tarafından erişimi genişletmek için kullanılan ana 
strateji, kendi kendine yardım hizmetlerinin genişletilmesi ve böylece grup halinde veya birebir 
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görüşmeler sayesinde kişiselleştirilmiş desteğe en çok ihtiyaç duyanlara hizmet verecek az 
miktardaki insan kaynakları üzerindeki baskıyı kaldırmaktır. Erişimi artırmak için bildirilen bir 
diğer strateji de, farklı bölgelerde hizmetlerin ulaşılabilirliğini sağlamak üzere işgücü ofislerinin 
artışıdır (Bulgaristan, Danimarka, Kıbrıs). KİS tarafından daha sıklıkla kullanılan bir strateji de, 
hizmeti diğerleriyle ortak olarak sunmayı teklif etmek veya hizmet sunumunu dış kaynaklara 
vermektir. Bazı eğitim sistemlerinde, hizmet sunumundaki söz konusu ortaklık, işgücü ofislerindeki 
personelle yakın biçimde çalışmakta olan okul temelli psikolojik danışma ve rehberlik personelini 
içermektedir. Bununla birlikte KİS’te rehberlik araştırmasında, işsizlere hizmet vermek için olan 
siyasi ve kurumsal zorunluluk, birkaç Avrupalı KİS’in hizmetlerini eğitim sektörüne indirgemesine 
yol açmıştır. Böylece önleyiciden ziyade iyileştirici kariyer rehberliği öne geçmiş gibi gözükmektedir. 
Ortaklıkla bağlantılı olan önemli bir konu, hizmet sağlayıcılar için bir piyasanın geliştirilmesidir. Her 
ne kadar bu çalışmada bu konu ele alınmasa da, hayat boyu temelli bir kariyer rehberliği sağlamaya 
karşı herhangi bir yatırımın, herhangi bir devletin karşılayabileceğinden daha fazla kaynak içerdiği 
oldukça açıktır. Watts ve arkadaşlarının (2005, s. 8) işaret ettiği gibi ‘kapsamlı ve evrensel olarak 
kamunun finansman sağladığı erişime destek olunmadığı zaman, hizmetlerin kamu finansmanlı bir 
şekilde sağlanması amacıyla piyasadan elde edilen hizmetin daha sürdürülebilir ve daha öngörülü 
politik destek ile tamamlanacağı görüşü öne çıkmaktadır’.

İlginç bir şekilde de, KİS’deki ve sürekli mesleki eğitim ve öğretim ortamlarındaki yetişkinler için 
yapılan rehberlik, öğrenimlerin akreditasyonunu ve ayrıca ‘becerilerin dengelenmesini’ içermektedir 
(Almanya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya). Bunun bir diğer işareti, rehberliğin daha 
geniş çeşitlilikteki danışanlara yayılmış hizmetler sunmaya doğru evrimleşmesidir. Söz konusu 
gelişmelerin, korunmasız gruplara, özellikle de kağıt üzerinde nitelikleri desteklenmeyen güçlü bir 
beceri profili olabilecek göçmenler için özel getirileri vardır. Mesela Fransa’da tüm çalışanların beş 
yılda bir beceri değerlendirmesine (bilan de compétences) tabi tutulmak için yasal hakları vardır ve 
bu planı uygulamak için ayrı merkezler kurulmuştur (Bartlett ve ark., 2000; Gendron, 2001).

Söz konusu gelişmelere rağmen, bazı önemli boşluklar söz konusudur. Mesela eğitim sektöründe, 
ülkelerin yaptıkları güncellemelerin hiçbirinde kariyer rehberlik hizmetlerinin ilkokul öğrencilerini 
de kapsayacak şekilde geliştirildiğinden bahsedilmemektedir. Bu, rehberliğe hayat boyu 
yaklaşımları yürürlüğe koymak için üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir faktördür. Çünkü – 
6. Bölümde daha da ayrıntılı tartışıldığı üzere – kariyer yönetim becerileri (örneğin karar vermek, 
öz-farkındalık, özgüven) önemlidir ve bunların temelleri (kalıp yargısal düşüncelerin gelişimi 
mesleki seçimleri kısıtlayabilir) erkek yaşta atılmaktadır. Ayrıca Mesleki Eğitim ve Öğretim (MEÖ; 
vocational education and training) ortamlarında öğrencilere rehberlik sunumunun artırılmasında da 
fazla bir ilerleme kaydedilmemiş gibi gözükmektedir. Bu, rehberlikle ilgili inceleme raporlarının 
altını çizdiği bir eksikliktir. Bu öğrencilerin eğitsel ve mesleki seçimlerini yapmış oldukları ve bu 
nedenle de daha az desteğe ihtiyaç duyduklarına ilişkin bir varsayım hala kullanılmaktadır (33).

(33) Ülkelerin yaptıkları güncellemeler birkaç istisnaya işaret etmektedir. Örneğin, 2005’te Macaristan, MEÖ sektöründe 
rehberliği iyileştirmek için bir hükümet önergesi yayınlamıştır. Polonya’da Şirket Gelişimi ve Ecorys için Polonyalı 
bir Kurum tarafından yönetilen Avrupa Komisyonu finansmanlı bir projede, meslek liselerinin müdürleri için geçiş ve 
kariyer rehberliğiyle ilgili konulara yönelik bir kılavuz kitabının hazırlanması amacıyla bir başlangıç yapılmıştır (Sultana, 
2006b).
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Benzer biçimde, işgücü piyasası sektöründeki rehberlik hizmetleri de büyük ölçüde işten çıkartılmış 
olanlara hizmet sağlama baskısıyla oluşan çeşitli kısıtlamalarla karakterize edilebilir. Çalışan 
yetişkinlerin de çeşitli sebeplerle rehberliğe erişime ihtiyaçları vardır.

Bu yetişkinlerin, şirketlerinde kariyer gelişimi planlaması açısından, benzer işlerdeki kariyer 
gelişimini öğrenmeleri için veya yeni beceriler geliştirerek farklı türlerdeki işlere geçebilmeleri için 
yeniden eğitim desteğine ihtiyaçları olabilir. Bu danışanlar, bu hedefleri başarmak için KİS’lerde 
oluşturulan bilgi ağlarını ve destek hizmetlerini kullanmak isteyebilirler. Ayrıca mesleki eğitim 
kursları gibi kamu fonları tarafından desteklenen hizmetlerden de faydalanmak isteyebilirler. Fakat 
genellikle bunu yapamamaktadırlar.

Thuy ve arkadaşlarına (2001, s. 166) göre, ‘KİS hayat boyu öğrenime geçiş noktasında önemli 
bir role sahiptir. İnsanlara kariyer yönlerini gözden geçirmeleri bakımından, yararlanabilecekleri 
konuları öğrenmeleri için yönlendirilmeleri bakımından, uygun kurumlara ya da öğrenme paketlerine 
yönelmeleri bakımından KİS yardımcı bir özelliğe sahiptir.’ Böylesi bir rehberlik ‘iyi tasarlanmış 
bilgisayar sistemleri üzerinden de sağlanabilir fakat son derece eğitimli psikolojik danışmanlar da 
gereklidir’ (s. 166). Şöyle eklemektedirler: ‘Gereken desteğin tam olarak nasıl verileceğine dair 
henüz bir öneri verememekteyiz fakat hükümetlerin, diğer kuruluşların iddialarıyla ilgili olarak 
KİS’in bu rolü yerine getirebileceği iddialarını ciddiye alması gerektiğine inanmaktayız’ (s. 166). 
Benzer şekilde, OECD (2004), genel anlamda hayat boyu öğrenme stratejilerine, özel anlamda da 
kariyer rehberliğine hayat boyu erişim stratejilerine, KİS rehberlik hizmetlerinin daha yakın bir 
şekilde bütünleştirilmesine dikkat edilmesi gerektiğini önermektedir. Bu hizmetler de sonra herkes 
için iyi tanıtılmış kariyer gelişim servislerine dönüştürülüp, insanların istihdam edilebilirliğini 
sürdürmelerine ve değişime esnek bir şekilde karşılık verebilmelerine yardım edilebilir. 

Bununla birlikte gerçek şudur ki, çok az KİS, hizmetlerini işsizler dışındaki grupların ihtiyaçlarını 
karşılayacak şekilde geliştirebilme kapasitesine sahiptir ve çalışmakta olanlara hizmet verdiklerinde 
de bu genellikle “self-servis” yaklaşımları ile kısıtlı kalmaktadır. Bir istisna Belçika’nın VDAB’ıdır 
(Flaman kamu istihdam servisi) ve bu, hali hazırda belirtildiği üzere (dipnot 32’ye bakınız) hayat 
boyu rehberlikte KİS yenilikçiliğinin muhtemelen en önde gidenidir. Çalışanlar için kariyer 
rehberlik hizmetlerini geliştirmek için programlar oluşturan ülkeler, genellikle bunu KİS’in 
oldukça dışında, sık sık danışan taleplerine karşılık vermek için yapmışlardır. Kısa ömürlü olmuş 
olsa da enteresan bir örnek Danimarka’da görülmüştür: İşçiler kariyer ilerlemelerinin yönetimi için 
destek talebinde bulunmuş ve buna cevaben rehberlik köşeleri oluşturulmuştur (34). Bazı ulusal 
ortamlarda, göçmen topluluklarının özel ihtiyaçlarına ilgi gösteren rehberlik hizmetleri geliştirilmiş 
olup, bunlar ya söz konusu toplulukların kendi isteği üzerine geliştirilmiş ya da onlar kendileri 
uygulamaya koymuşlardır.

Böylesi tabandan başlayan girişimler politik gerileme ve yetki devrinin olduğu pazar ortamlarında 
olabilir. Bu süreç yurttaşların gereksinimlerine uygun biçimde hizmet sunulması için kamu 
fonlarına erişmeleri için onların güçlenmesine yardımcı olabilir. O güne değin oluşan resmi yapılar  
 

(34) İşyeri rehberliği ve Danimarka’nın ‘rehberlik köşeleri’nin diğer ülkelerce benimsenişi şu adreste görülebilir: http://www.
workplaceguidance.eu/ [alıntı tarihi: 3.3.2008].
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yurttaşların gereksinimlerini karşılamada yeterli olmayabilir. Ayrıca, söz konusu girişimler uygun  
şekilde finansman sağlanmamış ve daha büyük kurumsal düzenlemelerle bütünleştirilmemişlerse 
daha hassas olma eğilimindedirler (35).

İşten çıkanlar tarafından gereğinden fazla KİS’lerinin talep edilmesi ve ayrıca tabandan gelen 
girişimlerin yetersizliği ve kırılganlığı, yetişkin nüfusunun heterojen doğası, bu kişilerin değişik 
ihtiyaçlarının karışlanmasını zorlaştırmıştır. Buna ek olarak insanların özel olarak satın alabildiği 
hizmet başı ücret de genellikle kısıtlıdır ve bir sonraki kısımda da belirtildiği üzere, çok az şirket, kendi 
çalışanlarının kariyer gelişim ihtiyaçlarına yönelik yeterli hizmet vermektedir. Bazı profesyonel 
dernekler ve ticari birlikler, üyelerine kariyer rehberliği sağlama konusuna ilgi göstermiş olabilirler. 
Ancak birçoğunun gösterdiği bu ilgi, işgücü gelişimi için rekabetçiliğin düzeltilmesi gereksinimini 
ve eşitliği ilke olarak genelde kabul etmelerine karşın, yeterli düzeyde değildi(36). Sonuç olarak, 
erişim bazı gruplar için genişletilmekteyken, çalışan yetişkinler için hizmetler kısıtlı olmaya devam 
etmektedir.

4.2.  İşyerinde rehberlik verilmesi

Eğitim kurumları ve kamu istihdam servisleri gibi geleneksel hizmet sağlayıcıların sağlayabildikleri 
hizmet olanaklarıyla bu hizmetlere olan talep arasında dengesizlik bulunmaktadır. Bu durum göz 
önünde bulundurulduğunda, bir strateji olarak erişimi genişletmek amacıyla işyerinde kariyer 
rehberliği sunulabilir. Çok az ülke güncellemesi böylesi bir çeşitlendirmeye atıfta bulunmaktadır. 
Fakat ortak öğrenme faaliyetlerinden ve ayrıca ‘İşgücü gelişimini desteklemek için kariyer 
rehberliği’nden (Cedefop, basım halinde 2008) bir miktar fikir edinilebilir. 30 ve 31 Mayıs 2006 
tarihlerinde Helsinki’de düzenlenen ve dokuz farklı ülkeden (Almanya, Belçika, Birleşik Krallık – 
İngiltere ve İskoçya -, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, Letonya ve Malta) gelen katılımcılarla 
yapılan toplantıda, Cedefop karşılıklı öğrenme etkinliğine katılanların toplu deneyimleri olmuştur.  
Buna göre, hem ticari birlikler hem de işveren örgütleri, işgücünün gelişmeye ihtiyaç duyduğunun 
farkındadır ve kariyer rehberliğinin buna yapacağı önemli katkılar vardır. 

Bununla birlikte, katılımcıların görüşü, kendi ülkelerinin ortamlarındaki bilgiyi temel alarak, birkaç 
adet de olsa iyi uygulama örneğinin olduğunu gösteren rehberlikle ilgili inceleme raporlarının 
bulgularını doğrulamaktadır. Bu raporlarda az sayıdaki şirketin çalışanları için kariyer gelişim 
hizmeti verdiği belirtilmiştir. Söz konusu hizmetler sunulduğu zaman, daha büyük kuruluşlarla sınırlı 
kalma eğilimindedirler ve o zaman dahi çalışanların tümü yerine yönetici ve profesyonel kadroyu 
hedefleme eğilimindedirler. Bu bulgular Cedefop (aynı eser) tarafından da desteklenmektedir. Buna 
göre, çok az şirket bütün çalışanları için kariyer gelişim desteği sağlamıştır. Genellikle iki katmanlı  
bir sistem vardır ve belirli kilit gruplar daha fazla kariyer desteği alırlar. Şirketler, kariyer koçluğu  
 
 
(35) Burada bahsedilen Danimarka’lı rehberlik köşelerinin kaderi burada bir noktayı göstermektedir. Proje, vaat edicilik ve 

potansiyeline rağmen, ilk ‘tohum parası’ bittiğinde kısa sürede sona ermiştir. Onu küçük bir kesim için geliştirilecek 
bir hizmet olarak gören harici proje yöneticilerinin gayretleri de, bu girişim sosyal ortaklar tarafından yeterli ilgiyi 
çekemediğinde dağılmıştır.

(36) Bakınız: Yeterlikler ve niteliklerin hayatboyu gelişimi için eylemler çerçevesi: 2006 değerlendirme raporu (Avrupa sosyal 
ortakları, 2006).
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ve işten yeni çıkarılan personele uzman desteği gibi hizmetleri satın aldıkları zaman, destek seviyesi 
genellikle bu yüksek yetenekli gruplara doğru kaymaktadır.

Buna ek olarak rehberlikle ilgili inceleme raporları, şirkette verilen hizmetlerin, şirket içinde kariyer 
gelişimini teşvik etmeye yönelik olduğunu, başka yerlerdeki kariyer fırsatlarına çok az önem 
verildiğini göstermiştir. Helsinki ortak öğrenme toplantısında sunulan Finli vaka çalışmasının da 
(bakınız Kısım 1.1.) önerdiği üzere, bir ilke olarak iş temelli rehberlik, bireysel şirketlerle yürütülmesi 
yerine, işveren dernekleri tarafından daha çok kabul görebilir ve bu ilke desteği hak etmektedir. Bu 
özellikle, bırakın rehberlik hizmeti sunmayı, şirketin kendi içinde bir insan kaynakları bölümü veya 
birimi kurmak için bile genellikle yeterli kaynağa sahip olmayan küçük ve orta ölçekli işletmeler 
(KOBİ’ler) için daha da doğrudur. Avrupa’daki KOBİ sayısının fazlalılığı göz önüne alındığında, bu 
önemli bir boşluktur. Finli bir vakadan edinilen deneyime göre, bu zorluğu ele almanın yollarından 
biri KOBİ’lerin kendi kaynaklarını bir havuz yaparak ortak hizmet sunmaları olabilir. Kariyerler 
İskoçya tarafından bu konuyla ilgili bazı ilginç gelişmeler de bildirilmiştir. Bunlar hem doğrudan 
hem de kilit aracılarla yetenek ve kapasite oluşturması sayesinde, çalışanlarla kariyer planlama 
becerilerinin geliştirilmesine odaklanmaktadır.

Özellikle ticari birlikler, üyelerine kariyer bilgi ve rehberliği sunmak ve değişen mesleki gelecekler 
ve fırsatlar karşısında kariyer gelişimini desteklemek üzere iyi bir yerdedirler. Helsinki toplantısında 
önerildiği gibi, ticari birlikler bazı açılardan çalışan yetişkinlere ve özellikle de çalışıyor olup da 
işgücü piyasası yeniden yapılandığı için iş değiştirme gereksinimi duyanlara, kariyer bilgisi ve 
rehberlik hizmetlerini sunma yollarını aramada diğer sosyal ortaklardan daha aktif olmuşlardır. 
Bazı ticari birlikler, söz konusu hizmetleri sunmanın, üyeliklerin azaldığı bu dönemde, birliğe 
kaydolmayı daha çekici kıldığını görmüşlerdir. 

Cedefop’un işyerinde kariyer gelişimi çalışması (aynı yerde), ortak öğrenme etkinliğinde 
katılımcılardan gelen girdileri güçlendirmektedir ve yazarlar, yeni bir tür ticari birlik eylemcisi 
rolünün gelişmekte olduğuna işaret etmektedir. Bu, yazarların en çok gelişmeyi gözlemlediği 
ülkeler için özellikle doğrudur (örneğin, Almanya, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 
Finlandiya, Hollanda ve İspanya). Ülke ortamına bağlı olarak, bu ticari birlik eylemcilerine 
‘öğrenim temsilcileri’, ‘eğitsel elçiler’, ‘tali hizmetler’ ve ‘öğren-güven’ temsilcileri, ‘kişisel gelişim 
psikolojik danışmanları’, ‘yeterlik öncüleri’ ve ‘kariyer psikolojik danışmanlığı asistanları’ adları 
verilmektedir.  Bunlar genellikle gönüllü olup, akran rehberliği ve kariyer gelişimi desteği dahil 
olmak üzere iş saatleri sırasında birlik üyelerine birçok hizmet sağlamaktadır. Ancak çoğunlukla 
insanların öğrenmeyle ilgilenmelerine ve öğrenme fırsatlarına erişim sağlamaları için işverenlerle 
müzakereler yapmaya odaklanmaktadırlar. Böyle girişimlerin çoğu daha az becerili olanları 
hedeflemekte veya işsizlik riski altında olanlara odaklanmaktadır. Bazıları orta ile yüksek beceri 
gruplarını hedeflemektedir.

Birçok ülkede ise, birlikler üyeleri için kariyer rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesine pek ilgi 
göstermemiştir. Cedefop (aynı eser), AB çapında veri toplamanın zor olmasına karşın, birçok 
ülkede iş yerlerinde rehberlik hizmetlerinin sunulmasına birliklerin doğrudan ilgisinin sınırlı 
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ancak bu birlikler komitelerde temsil edilmekte ve kamu politikası 
üzerinde etkiye sahip olmaktadırlar. Söz konusu hizmetleri kendileri sunduğunda bile, uzman 
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olmayan personel tarafından bu hizmetlerin verilmesi eğilimi vardır ve daha geniş kariyer gelişimi 
hizmetinden ziyade eğitimler verilmesine odaklanılıyor gibi gözükmektedirler.

Rehberlik incelemeleriyle ilgili raporlar, Avrupa’daki özel istihdam servislerinin, iş komisyonculuğu 
ile iş aramaya odaklanma ve ihtiyaç fazlası işçilerin işten çıkartıldıktan sonra iş aramalarına destek 
olma eğiliminde olduklarını göstermiştir. Çok az hizmet yöneticilere kişisel kariyer rehberliği 
sunmaktadır. Özel istihdam servisleri son derece ender olarak geniş kitlelere kariyer gelişimiyle 
ilgili rehberlik imkanı sunmakta ve bu nedenle de, şu an için Avrupa’da hayat boyu rehberlik 
sistemlerinin yapılanmasında kilit oyuncular olarak kabul edilememektedirler (37).

4.3.  Hizmetlerin hedeflenmesi

Birkaç ülkenin erişimi genişletme girişimleriyle ilgili tepkilerinden bir diğeri, danışanların belirli 
gruplarına ve kategorilerine yönelik hizmetlerin hedeflenmesi olmuştur. Aslında hayat boyu rehberlik 
sistemi çeşitli değişkenlerden önemli ölçüde etkilenebilir. Bunlar cinsiyet, danışanların etnik ve 
sosyal geçmişleri ve yaşlarıdır. Mesleki geçişler danışanların bu farklı kategorilerine göre aynı 
şekilde yaşanmamaktadır. Örneğin, yaşça büyük çalışanlar, doğum izninden dönen kadın çalışanlar, 
etnik azınlıklar, engelliler veya diğer grupların karşılaştıkları yaşam görevleri birbirinden farklıdır. 
Hayat boyu erişime değer veren bir rehberlik hizmetinde, danışanların farklı yaşam dönemlerinde 
değişen gereksinimleri olduğu kabul edilir veya bu hizmetler farklı gereksinimlerin olduğunu 
gözardı ederek bir örnek (uniform) biçimde sunulmamalıdır. Bu nedenle, hayat boyu rehberlik 
sistemi yaşamda bir akış olduğu bakış açısını benimsemektedir. Çünkü bu anlayışa göre yalnızca 
yaşamın farklı noktalarında kaynak ve destek sağlanmamakta, farklı yapısal özellikler de dikkate 
alınmaktadır. Bu özellikler farklı insan gruplarının yaşamlarındaki geçişleri şekillendirmektedir.  

Ülkelerin yapmış oldukları güncellemelere göre, birkaç AB Üye Devletinin geniş bir yenilikçi 
strateji yelpazesiyle dezavantajlı gençlere ulaşma girişiminde bulundukları görülmektedir. Bunlar 
akıl hocalığı planları (Danimarka) ve olumsuz yaşantılarla bağlantılı resmi kuruluşlar haricinde 
gençleri kendi imkanlarıyla biraraya getiren özel tasarlanmış atölyeleri (Finlandiya) içermektedir. 
Birçoğu okuldan ayrılan gençleri hedeflemektedir. Okulda kalmak için anlam bulamayan bu 
gençleri belirlemek ve desteklemek için okul rehberlik programları geliştirilmektedir. Bu gençlerin 
öğrenmeyle yeniden meşgul olmaya başlamaları ve orta öğretimi başarılı bir şekilde tamamlamaları 
için iyi planlamış çıkış stratejileri araştırılmaktadır (Yunanistan, Fransa). Bazıları, kötü yönde 
etkilenen gençlere ulaşmak için daha iyi konumda olan diğer bireyler ve kurumlarla (KİS personeli, 
genç işçiler, sosyal işçiler, topluluk işçileri ve diğer yetişkinler) yakından ve çapraz-sektörel şekilde 
çalışmaya uğraşmaktadır. Böylece gençlerin ikinci şans öğrenme programlarında, istihdam eğitim  
programlarında, vb. zorunlu okul sonrası yılları sırasında kariyer ve öğrenimlerini yönetmek üzere  
 
 
(37) Hizmet sağlayıcılar için bir piyasa ya da piyasa benzeri bir ortamın olmaması tabii ki önemli bir sorundur (Bakınız 

Watts ve ark., 2005). Hükümetlerin, rehberliğe hayat boyu erişimi garanti etmek için gereken kamu kaynaklarını tahsis 
etmede isteksiz olmaları, piyasanın rolünün – ki bu OEDC (2004) raporunda güçlü bir şekilde gözler önüne serilen bir 
husustur – siyasi açıdan önemli olduğunu göstermektedir. Her ne kadar ülke güncellemeleri ve tamamlayıcı materyaller 
bu zorluğu ele almamışlarsa da, hayat boyu kariyer psikolojik danışmanlığıyla ilgili gelecekteki herhangi bir tartışmada 
bu, kesinlikle ön plana alınması gereken bir konudur. 
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gerekli yeterlikleri geliştirmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Ülkelerin güncellemelerinde söz 
konusu stratejiler ve programların çok az detayı belirtilmiştir. Ancak 6. Bölümde daha ayrıntılı 
biçimde düşünülen önemli gelişmeler, kişisel eylem planlama stratejisinin giderek benimsendiğini 
göstermektedir. Bu, öğrencilerin bir ‘kişisel gelişim planı’ (Belçika-Flaman, Danimarka) veya 
‘bireysel eğitim planı’ (İrlanda) geliştirmeleri için teşvik edilmesiyle ilgilidir ve böylece sadece 
‘iyileştirici’ tedbirlerden ziyade önleyici tedbirlerin (Litvanya’da olduğu gibi) de yerleştirilmesi 
amaçlanmaktadır.

Birçok ülke aynı zamanda uzmanlaşmış hizmetlerden faydalanmak için geleneksel olarak daha 
az fırsata sahip olan göçmenler (Polonya, Finlandiya), gezginler (İrlanda, Romanya), suçlular 
(Birleşik Krallık) ve engelliler (Hollanda, İspanya, İsveç, Malta, Polonya) gibi gruplara rehberlik 
erişimini genişletmiş veya pekiştirmişlerdir. Avrupa çapında ve ötesindeki en iyi uygulamaların 
bazıları arasında kariyer rehberlik politika ve hizmetlerinin tasarlanması, planlanması, yürürlüğe 
konması ve izlenmesinde hassas grupların dahil edilmesi bulunmaktadır. Böylece bu kişilerin 
gereksinimlerine yönelik hizmetler daha iyi geliştirilmektedir. 

Bununla birlikte ülke raporlarından hiçbiri, yaşlı vatandaşları hedefleyen herhangi spesifik 
girişimden bahsetmemiştir. Bu önemli bir boşluktur. Çünkü yaşlanan nüfus ve demografik yapılar, 
çoğu Avrupa ülkesinde emeklilik finansman problemlerine yol açmaktadır. Bu durum, hem daha 
geç emeklilik yaşı hem de emekliliğe daha esnek geçişleri gerektirecek bir düzen gerektirmektedir. 
Vatandaşların aktif yaşlanmayı desteklemek için uzmanlaşmış bilgi ve öneriye ihtiyaçları vardır: yarı 
zamanlı iş, daha tatmin edici boş zaman aktivitesi, gönüllü işler ve onları ruhsal ve fiziksel olarak 
zinde tutacak faaliyetler. Yetişkinlere rehberlik hizmeti sağlayan kişilerin çoğu, böylesi bir aktif 
yaşlanmayı destekleyecek kariyer rehberlik hizmetlerini harekete geçirmekte yavaş kalmışlardır. 
Tam zamanlı işten tam zamanlı emekliğe esnek geçişler (tam zamanlı iş, yarı zamanlı iş, gönüllü iş ve 
durgunluk dönemlerini karıştırmak), kariyer ve mali planlama arasında daha iyi denge kurulmasını 
gerektirecektir. İşverenler ve işçi temsilcileri, kamu ve özel ortaklıklarının birleşimini kullanarak, 
üçüncü kuşak rehberlik hizmetlerini yaygınlaştırıp bu konuda inisiyatif alabilirler.

Cinsiyetin hizmetlere erişim üzerindeki etkisini burada dikkatle incelemek gerekir. Cedefop’un 
işbirliğiyle Finli AB konferans düzenleyicileri tarafından hazırlanan araştırma anketinde, sorulan 
soruların birinde belirli bir biçimde cinsiyet konuları hedeflenerek Konsey Önergesi’nin öncelikleri 
dikkate alınmıştır. Katılımcılardan “rehberlik hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin tüm politikalar 
ve uygulamalarda cinsiyet perspektifinin bütünleştirilmesini sağlamak için alınan tedbirleri” ifade 
etmeleri istenmiştir (Ek 1’e bakınız). Ülkelerin yaptıkları güncellemeler bu yaşamsal yön hakkında 
fazla bilgi sağlamamaktadır. Sadece, kariyer rehberlik hizmetlerinin sağlanmasında cinsiyet eşitliği 
yaklaşımlarının ‘oldukça uzun süre önce’ (Kıbrıs) benimsenmiş olduğu, kariyer rehberlik personelinin 
cinsiyet sorunları hakkında daha bilinçli olmak üzere eğitilmiş olduğu ve/veya yeniden eğitildiği 
(Belçika-Flaman, Almanya, İrlanda, Malta 38) ve birçok vakada, tüm ulusal politikaların, tedbirlerin 
ve programların cinsiyet perspektifini bütünleştirmiş olduğu belirtilmiştir. Bazı ülkelerde, örneğin  
 
 

(38) 2004’te, Malta’nın KİS, İstihdam ve Eğitim Kuruluşu, hem eğitim hem de işgücü piyasası sektöründeki personel gelişim 
amaçları için Cinsiyete duyarlı rehberlik için kılavuz yayınlamıştır (İstihdam ve Eğitim Kuruluşu, 2004).
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İrlanda’da, müfettişlerin okulların rehberlik programlarında cinsiyet konusunun nasıl ele alındığını 
değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla göstergeler geliştirilmiştir. Diğerleri (Almanya), 
genç ve yetişkin erkeklere ulaşmak için özel çabanın sarf edilmesi gerektiğini, bu grubun rehberliğe 
daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtmiştir. Çünkü geleneksel hizmet sağlama yaklaşımlarının bu 
gruplara, kızlara ve kadınlara ulaştığından daha az ulaşmaya çalıştığı düşünülmektedir. Uluslararası 
literatürde cinsiyetin kesinlikle kişinin işgücü piyasasındaki – ve bu piyasayla ilişkisindeki – yerini 
yapılandıran önemli bir değişken olduğu belirtilmektedir. Hem kadın hem de erkekler için rehberlik 
hizmetlerine erişimi artırma çabası sırasında, cinsiyet ihtiyaçları ile gündelik yaşamla daha yakın 
uyumu barındıran stratejilerin geliştirilmesi gerektiği belirtilmektedir (Loughlin, 2000).

Cinsiyet ve kariyer rehberliği arasındaki ilişkiyi hesaba katarken Hansen (2006, sf. 10, 11), doğru 
bir şekilde, (a) iş dünyasında geçerliliğini sürdüren cinsiyet dengesizliklerine, (b) kadınların işgücü 
piyasasında sürekli ikinci konuma atılmasına ve (c) kariyer rehberliği kuramlarının beyaz, orta sınıf, 
kentli, üniversite eğitimi almış erkeklerin çalışma örüntülerini temel alma eğiliminde olduğuna işaret 
etmektedir. Kariyer rehberliği politika ve programlarının, cinsiyet dengesizliği sorununu çözmek 
için bir role sahip olduğunu ileri sürmektedir. Böylece, iş fırsatları daha çok kişiye dağıtılabilir 
ve cinsiyet eşitliği daha çok genişletilebilir. Ayrıca cinsiyet farkındalığı yaklaşımının ne anlama 
geldiğini vurgulamaktadır. Bu, modele göre, ‘yaşam döngülerinin farklı dönemlerinde olan kadın ve 
erkeklere uygun çalışma yaşamı eşit biçimde düzenlenmelidir.’ Ayrıca, kariyer rehberliği açısından 
cinsiyetle ilgili birkaç konunun ele alınması gerektiğini vurgulanmaktadır. Bunlar arasında şunlar 
yer almaktadır:

•	 Kadın ve erkekler tarafından kariyer rehberlik hizmetlerine eşit erişim,

•	 Rehberlik hizmetlerinde kariyer hayalleri ile kadın ve erkek rollerindeki kalıp yargıların 
azaltılması,

•	 Mesleki ayrımcılığın engellenmesi için çalışılması,

•	 Hem kadın hem de erkekler için yaşam ile iş arasında denge kurulmasının teşvik edilmesi ve

•	 Cinsiyet farkındalığıyla ilgili girişimciliğin teşvik edilmesi.

Ülkelerin yaptıkları güncellemelerde ve ortak öğrenme toplantılarında (bakınız Kısım 1.1) topluma 
ulaşma ve hizmet sağlanmasını daha evrensel kılma çabası içerisinde boşlukları kapatmakla ilgili 
birçok başarılı deneme rapor edilmiştir. Buna karşın, bazıları ‘Matheus etkisi’ adı verilen etkinin 
hakimiyetinden bahsetmektedir. Hizmete en çok gereksinim duyanın o hizmeti almasının daha 
az olası olma eğilimi vardır. Çünkü bu kişiler faydaların farkında değillerdir. Bir başka neden de 
hizmetlerin tasarlanması, ambalajlanması veya teslim ediliş yöntemi ile belirli danışan gruplarının 
coğrafi ya da sosyal anlamda bulundukları yer arasında bağlantı kurulamamasıdır. Ayrıca kariyer 
rehberliğin sosyal yapıdaki konumlarıyla tanımlanan, belirli danışan gruplarına uygun özel bir 
dili olduğuna ilişkin endişeler de söz konusudur. Bu önemli zorluğu aşmanın muhtemelen en iyi 
yolu, hizmetlerin şekillendirilmesine kullanıcıların da dahil edilmesi ve böylece profesyonellerin 
hizmetleri kendi hayallerine göre yapılandırma eğiliminden kaçınılmasıdır.
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4.4.  ICT’nin daha fazla kullanımı

Erişimi kolaylaştırma girişimlerinin dördüncü grubu, daha önceki inceleme raporlarında açıkça 
görüldüğü üzere, ICT’nin kullanımını geliştirmektir. Yeni teknoloji, erişimi daha olası ve ucuz 
yaparak değişimin yönlendirilmesi ve sistemlerin gelişimi için yüksek potansiyele sahiptir. Ayrıca 
yeni teknoloji hizmet sunumunun yenilikçi ve esnek biçimde olmasını sağlamaktadır. Bunun için 
kariyer bilgi ve rehberliği hizmetlerinin her an her yerde ulaşılabilir hale gelmesi ve günlük yaşamın 
gittikçe daha çok içine yerleşmesi sağlanır. Tersine, standart ofis saatleriyle, büro tipi ortamlarla, 
kırsal ve uzaktaki bölgelerde yer alanlara karşı ayrıcalıklı olan kentli danışanlara yönelik belirli 
coğrafik yerleşim bölgeleriyle sınırlı olmamalıdır. KİS’lerindeki rehberlik çalışmasında (Sultana 
ve Watts, 2005) önerildiği gibi, yeni teknolojinin daha yenilikçi kullanımlarının bir kısmının KİS 
sektöründe olduğu görülmektedir.

Rehberlik hizmetlerine erişimi genişletmek için KİS aşağıdaki kullanımını devreye sokmaktadır:

•	 Ücretsiz telefon (Almanya, Belçika-VDAB, Finlandiya, İrlanda, İtalya, Macaristan, Norveç, 
Polonya, Slovenya). Bazı durumlarda, bu olanak sadece bir kariyer rehberlik personeli ile 
görüşme ayarlamak için kullanılmaktadır (İtalya). Diğer durumlarda, bu arama hizmeti daha 
geniş kapsamlıdır (İsveç’in PEPS bilgi merkezi);

•	 Kariyer rehberliğinin kendi kendine yapılması ve bilgi olanakları sunulması için İnternet. Bu 
hizmette mesleki ilgi envanterleri ile kişisel profillerin işlerle eşleştirilmesi söz konusudur 
(çoğu ülke);

•	 Kariyer ve bilgi memurları ile e-posta iletişimi (Polonya, Slovenya);

•	 Biyometrik kayıt sistemleri. Bu, danışanların kaydedilmesi ve istihdam danışmanları veya 
işverenlerle görüşmek için randevu ayarlanması hizmetini hızlandırabilmektedir (Malta);

•	 Eleman arayanları haber vermek üzere SMS/cep telefonu mesajları (Litvanya, Macaristan, 
Malta);

•	 Web-kameralı konsültasyon (Macaristan);

•	 Video-konferans  imkanlarıyla  uzaktan  kariyer  rehberliği  (Fransa,  İsveç,  Macaristan’ın  
e- kariyer girişimi, Polonya, Slovenya);

•	 Bilgi ve ‘mesajları’ iletmek için TV: ‘reality show’ stilini içeren “talk show” (Letonya’da); 
kurgu dizileri (Belçika-VDAB); reklamlar (Belçika-FOREM); teletekst hizmetleri (Belçika-
ORBEm, İsviçre);

•	 İş aramada erişimi ve hareketliliği kolaylaştırmak için cep telefonları ve küçük motosikletler 
(Belçika-VDAB, İspanya);

•	 İşverenlerin iş imkanlarını doğrudan girebildiği veritabanları (Belçika-ORBEm, İrlanda).
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Daha geniş bir danışan tabanına erişmeyi desteklemek üzere web ve e-posta tabanlı hizmetler, 
çağrı merkezleri, video konferansı, dijital teknoloji, ‘iş multimetreleri’ (Danimarka) (39), vb. ülke 
güncellemelerinde ve ortak öğrenme toplantılarında (bakınız Kısım 1.1) söz konusu olmuştur. Bazı 
danışan grupları ve özellikle kendi kariyer ve öğrenimlerini yönetmek için gereken yeterliklere 
hakim olmuş olanlar için ICT-tabanlı kaynaklar, gereksinim duyulduğunda yeni bilgiye ve rehberlik 
destek formlarına erişimi kolaylaştırma bakımından özellikle yardımcı olmaktadır.

Bu nedenle, ICT’nin artan kullanımı, kendi kendine erişim ve kendi kendine yardım gibi hizmet 
çeşitlerine yapılan yeni vurgularla bağlantılıdır. Ülke raporlarındaki bilgilere dayalı olarak 2004’ten 
beri büyük ölçüde bir sıçramanın olup olmadığını karar vermek zordur. Tüm ülkelerin dijital bilgi 
hizmetlerinin sağlanması için önemli yatırımlar yaptığı açıktır. Birçoğu daha iyi web siteleri 
(İspanya, Fransa, Macaristan, Polonya), e-posta yoluyla yeni rehberlik hizmetleri (Birleşik Krallık, 
Danimarka, Hollanda) ve çağrı merkezlerinin kullanımını (Almanya-Hamburg; Birleşik Krallık-
İngiltere) bildirmişlerdir. Birkaç örnekte de, Dağlık Bölgeler ve Adalarda Kariyerler İskoçya ve 
İsveç’teki bazı kamu istihdam servislerinde olduğu gibi, video-konferans ile rehberlik hizmetleri 
sunarak uzak topluluklara ulaşmak için ICT kullanılmaktadır.

Bununla birlikte ICT’nin vaat edici geleceğinin sorunsuz olduğu düşünülmemektedir. Dijital 
okuryazarlığıyla ilgili farklılıkların büyümesi ICT’yi iletişim olanağı yerine erişim için bir engele 
dönüştürebilir.

4.5.  Topluluğa el uzatılması

Son iki girişim grubu güçlü biçimde birbirleriyle bağlıdır. Ancak bir noktayı vurgulamak için 
ayrı olarak ele alınmışlardır. Birçok ülke, topluluklara öngörülü bir şekilde el uzatmış ve erişimi 
genişletmişlerdir. Bazıları alt-ulusal sunum yeri ve hizmet noktaları oluşturmuşlardır. Almanya, 
İsveç, Kıbrıs, Letonya, Litvanya ve Polonya’daki durum bu şekildedir. Danimarka, psikolojik 
danışma ve rehberlik personeline resmi bürolarda ulaşmakta zorlanan kişiler için hiçbir engel 
olmamasını sağlamak amacıyla, ‘nötr mekanlar’ olarak adlandırdığı bir unsuru – örneğin belediye 
kütüphaneleri – kullanmaktadır. Danimarka’da yeterli ve uygun biçimde coğrafi kapsamı sağlamak 
amacıyla yeni rehberlik merkezleri açılmış, aynı zamanda öğrencilere yakın olmak üzere okullarda 
personel çalışmaya başlamıştır. Ayrıca, şirketlerde de ‘rehberlik köşeleri’nin (bu bölümün daha 
önceki sayfalarına bakınız) kurulmasını destekleyen bir anlayışla, çalışanlarla, ne kadar merkezi 
olursa olsun başka bir yerde değil de spesifik olarak işyerinde biraraya gelmek amaçlanmıştır. 
Almanya’nın en büyük şehirlerinden 12’sinde, Gençlik Bakanlığının mali desteğiyle, okuldan 
ayrılanlara, madde bağımlılığı ve benzeri sorunları olanlar gibi ulaşılması zor olan kişilere daha iyi 
ulaşabilmek için bir Kompetenzzentrum  kurulmuştur. Belçika’nın Flaman kesiminde, tek duraklı 
öneri merkezleri, en çok risk altındaki gruplara daha etkin şekilde ulaşmak üzere kurulmuştur. 
Polonya’da, mobil mesleki bilgi merkezleri, kırsal alanlarda ve küçük kentlerde 2006 yılında 100 
000 gence ulaşmıştır. 

(39) ‘İş multimetresi’, işgücü piyasasındaki belirli yeterlikler için değişen talebe karşılık elektrikçilerin yeterliklerinin sürekli 
izlenmesine yardımcı olan bir gereçtir. (Danca olara) bilgi için: http://invers.net/job/ [alıntı tarihi: 3.3.2008]. Bu gereç, 

‘İşgücü gelişimini desteklemek için kariyer  rehberliği’nde tanımlanmaktadır (Cedefop, basımda 2008).



55

4.6. Hizmetlerin pazarlanması

Bu ulaşma süreciyle bağlantılı olarak, hizmetlerin daha etkin bir şekilde pazarlanması girişimi 
söz konusudur. Rehberlik önergesi şöyle ifade etmektedir: ‘Hizmetlerin, tüm vatandaşların 
yaşamları boyunca, işgücü piyasasındaki değişen ihtiyaçlarla bağlantılı olarak becerilerini ve 
yeterliklerini geliştirmeye devam etmelerini teşvik edecek biçimlerde ve zamanlarda erişilebilir 
olması gerekmektedir’. Şöyle eklenmektedir: ‘Söz konusu hizmetler aktif bir araç olarak 
görülme gereksinimindedir ve bireylerin bunları kullanmaları için pozitif yönde teşvik edilmeleri 
gerekmektedir’. Bu, pazarlamayı merkeze koymaktadır. Böylesi bir pazarlama özellikle birçok 
türde hizmet sağlayıcısının olduğu yerde sorunludur. Bu durumlarda vatandaşlar kendilerine açık 
olan destek türlerinin ve bunlara nasıl erişebileceklerinin farkında olmayabilirler. Birleşik Krallıkta, 
yetişkin rehberlik hizmetlerini ortak ve başarılı bir markanın altına yerleştirerek – ki burada yerleşik 
‘learndirect’ markası kullanılmıştır ve bu marka %82 oranında tanınmanın keyfini sürmektedir  
(Leitch, 2006) – kullanıcı farkındalığını ve erişimini artırmak için tavsiyeler söz konusudur.

Bununla birlikte cevaplarında sadece iki ülke – Avusturya ve Birleşik Krallık – erişimi genişletmek 
için bu stratejinin öneminin altını çizerken, Alman hizmet sağlayıcıları, sunulan hizmetlerin haritasını 
çıkartıp böylece daha şeffaf hale getirerek kullanıcılar için erişimi kolaylaştırmaya çalışmaktadır. 
Eğitim/öğretim sektöründeki psikolojik danışma ve rehberlik personelinin geleneksel olarak ‘zoraki 
dinleyiciler’le çalışmaya alışmış oldukları düşünülürse, pazarlamanın ülke güncellemelerinde 
büyük ölçüde öne çıkmaması anlaşılabilir. İskoçya’nın kariyer rehberlik hizmetlerini gözden 
geçirirken Watts’ın (2005a, s. 15) işaret ettiği bir konu budur. Watts şöyle ifade etmektedir: ‘Kariyer 
hizmetlerinin hedef grubu aslen okullar ve kolejlerdeki zoraki dinleyiciler olduğunda, bu çok önem 
taşıyan bir husus değildir. Fakat tüm yaşlara yönelik, evrensel ama farklılaştırılmış doğası olan 
bir hizmet kavramı güçlü ve hassas bir pazarlama stratejisi gerektirmektedir’. İskoçya gerçekten 
Kariyerler İskoçya markasının tanıtımını artırmak için oldukça uğraşmış ve Mart 2002 ile Nisan 
2003 arasında Kariyerler İskoçya’yı duymuş olan İskoç yetişkin nüfus yüzdesi %37’den %72’ye 
çıkmıştır. Bu rakamları belirleyen araştırmanın diğer bir sonucuna göre, kariyer, eğitim veya diğer 
öğrenme fırsatları hakkında öneri almayı veya rehberlik yapılmasını ‘oldukça faydalı’ bulacaklarını 
söyleyen oran da, aynı dönem içerisinde %12’den %22’ye yükselmiştir.

Eğitim kurumlarında verilen rehberlik hizmetleriyle ilgili zoraki bir piyasa olduğuna dair yorumlar 
düşünüldüğünde, hizmetlerin pazarlanmasına dair daha fazla vurgunun KİS çalışmasındaki 
rehberlik hizmetlerinden gelmiş olması çok da şaşırtıcı değildir. Burada rehberlik hizmetlerinin 
tanıtımını yapmak üzere, sokak panoları, TV “talk showları” ve “reality showları”, cep telefonları, 
teleteks hizmetleri, “prime-time”de radyo ve televizyonda yüksek profilli reklam kampanyalarının 
kullanımı dahil olmak üzere çeşitli yenilikçi stratejiler ifade edilmektedir. Söz konusu kampanyalar, 
örneğin Birleşik Krallıktaki “learndirect” yardım hattı/web tabanlı hizmetinin pazarlanmasında da 
etkili olmuştur. Yeni hayat boyu rehberlik paradigması sonucu, kariyer rehberliğiyle ilgili zengin 
kaynaklar kendi kendine yardım ve kendi kendine erişim tarzları ile ulaşılabilir hale gelmiştir. Ayrıca 
gittikçe artan çeşitli türdeki hizmet sunumları vardır. Bunların vatandaşlar tarafından kullanılması 
için daha çok çaba gösterilmelidir.  Böylece, vatandaşların kendilerine açık olan destek ve söz 
konusu desteğe ulaşım yolları hakkında mümkün olduğunca farkında olmalarını sağlanabilir. Bu 
nedenle hizmetlerin pazarlanması yetkilendirme ve şeffaflık ilkeleriyle olduğu kadar danışanın 
güçlendirilmesiyle de yakından ilintilidir.
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Helsinki’deki ortak öğrenme toplantısında (bakınız Kısım 1.1) öne çıkartılan ek bir konu da, 
rehberliğin politika yapıcılara da pazarlanması gerektiğiydi. Hayat boyu rehberlik paradigması, 
hizmetlerin canlandırıldığı, düzenlendiği, finanse edildiği ve sunulduğu yollarda radikal bir değişimi 
gerektirmektedir ve çoğu politika yapıcı, böylesi bir değişimin gerektirdiği bütün boyutların farkında 
değildir. Birçoğunun rehberliğin değeri hakkında kısıtlı bir anlayışı vardır. Sosyal ve ekonomik 
refahın kalbinde yattığını, hayat boyu kariyer planlaması sayesinde insanların gelişimiyle güçlü bir 
şekilde bağlantılı bir hizmet olduğunu görememektedirler. 
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5.  KALİTE GÜVENCE 
MEKANİZMALARININ 

GÜÇLENDİRİLMESİ
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5. Kalite güvence mekanizmalarının güçlendirilmesi
Rehberlik önergesi, kariyer rehberliğiyle ilgili inceleme raporlarındaki hizmetlerin sağlanmasındaki 
göreceli kalite güvence eksikliğine dair altını çizdiği endişeyi yinelemektedir. Önerge, ‘tüm Avrupalı 
vatandaşlar için, öğrenim ve çalışma yollarını ve bunların arasındaki geçişleri yönetebilmelerini 
mümkün kılmak için yaşamlarının her evresinde erişilebilir olan yüksek kaliteli bir rehberlik hizmeti 
geliştirilmesi’ni bir öncelik olarak doğrulamaktadır. Ayrıca, ‘uygun olduğu şekilde ulusal, bölgesel 
ve yerel düzeylerde, rehberlik hizmetleri, bilgi ve ürünleri (çevrimiçi hizmetler dahil) için, özellikle 
bir vatandaş/tüketici görüş açısından, daha iyi kalite güvence mekanizmalarının geliştirilmesi’ni de 
spesifik bir öncelik olarak nitelemektedir.

5.1. Kalite güvenceye yaklaşımlar

Kalite güvencesi, hem vatandaş bakış açısından hem de kamu fonlarının kullanımında verimlilik 
ve hesap verebilirlik sebeplerinden ötürü merkezi bir konumdadır. Kaliteyi garantilemek çabası 
içerisindeyken bu hizmetlerin kullanabilecekleri üç kilit KG (Kalite Güvence) model ve mekanizma 
söz konusudur:

•	 Yönetsel merkezli;

•	 Uygulayıcı merkezli;

•	 Kullanıcı merkezli.

Her birinin kendi avantajları ve kısıtlamaları söz konusudur ve farklı yaklaşımların spesifik 
kombinasyonu, söz konusu kombinasyonun uygulandığı içeriğe bağlıdır.

Rehberlikle ilgili inceleme raporları, ortak öğrenme toplantıları (bakınız Kısım 1.1) ve Cedefop’un 
Rehberlikte kalite kılavuzları ve ölçütleri (Cedefop; Henderson ve ark., 2004) ön çalışması ve 
ayrıca daha yakın tarihli ülke güncellemelerindeki tüm kanıtların ortak biçimde işaret ettiği bir 
konu vardır: Yukarıda bahsedilen üç stratejinin tümünden faydalanarak rehberlik hizmetlerinin 
sunumunda kaliteyi ortaya koyan yeterli kapsamda sistem neredeyse yok gibidir. Şu anki bilgi 
düzeyi göstermektedir ki, Avrupa çapındaki kariyer rehberlik hizmet temininde KG sistemlerinin 
uygulanıyor olduğu yerde, en çok kullanılan yaklaşım yönetsel merkezlidir. Böylesi hizmetler, 
yukarıdan aşağıya, merkezileştirilmiş bir yaklaşım benimserler ve merkezileşmemenin bölgeler 
arasında hizmet sunumunun standartlarında değişmeye yol açtığı ülkeler için caziptir. Bu tür 
ortamlarda, ulusal politika çerçeveleri –ulusal standartlar, hedefler veya kılavuz bilgiler dahil olmak 
üzere – daha adil hizmet sunumu sağlamanın yolları olarak görülmektedir.

Yukarıdan aşağıya yaklaşımlar kapsamlı olabilir – tüm rehberlik sağlayıcılarına geçerli olacak 
şekilde – ya da farklı hizmetler için farklı yaklaşımlar ve sistemler olacak şekilde bölünmüş olabilir. 
Bunlar yönetmelik gibi mekanizmaları içerebilir. Ulusal çerçeveleri, kılavuzları ve geliştirilmiş 
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hizmet sağlama standartlarını (40) temel alan bir grup ilkeyi temel alabilir. Ek olarak, standartlara 
ulaşıldığını doğrulamak üzere izleme, değerlendirme ve inceleme prosedürlerinin yürürlüğe 
konması gibi mekanizmaları içerebilirler. Kariyer rehberliğindeki KG mekanizmaları, ilk işe alınma 
evresinde genellikle personel nitelikleri ile eğitimin belirlenmesini içerirken, ilerleyen kariyer 
yıllarında da ara sıra farklı adımların belirlenmesini içerir. Personel yeterliklerinin belirtilmesi 
de gittikçe artan bir eğilimdir. Bazı durumlarda söz konusu listeler, resmi nitelikleri olmayabilen 
pratisyenleri akredite etmek üzere kullanılır.

Yönetsel merkezli KG sistemlerinin tersi uygulayıcı merkezli olanlardır. Bunlar, profesyonel 
kurumlar ve dernekler tarafından yayılan, aşağıdan yukarı KG protokolleridir (41). ‘Profesyonel 
Meslek’ kavramı, uygulamacıların hizmet seviyelerini sistemli bir biçimde çaba göstererek 
artırmaları amacıyla sorumluluk almayı ve bağlılığı vurgulamaktadır. Ayrıca, danışanların 
gereksinimlerini en “profesyonel” şekilde karşılayabilen belirli etkinliklerin yapılmasıyla ilgili 
standartları garanti ederler.  Bu şekilde, bir profesyonel meslek, bir bilgi tabanıyla desteklenen bir 
takım somut uygulamalardan oluşan bir etkinlik olarak tanımlanabilir. Ayrıca,  profesyonel yaşantı 
ve deneyimlerle ilgili araştırma bulgularını temel alarak sistemli biçimde geliştirilen yeterliklerin 
de bulunması gereklidir

Üçüncü bir KG yaklaşımı kullanıcı merkezlidir. Söz konusu sistemler kullanıcılara, aldıkları 
rehberlik hizmetlerinin kontrolü üzerinde daha fazla doğrudan güç vermeye yöneliktir. Bir 
önceki iki modelde, hizmet sunumunda kaliteyi neyin belirlediğini sistem yöneticileri veya 
hizmet sağlayıcılar belirlemektedir. Böylece hizmet verdikleri danışanlar adına muhakemelerde 
bulunmaktadırlar. Bu yaklaşımda ise danışanlar kendileri olarak – bir birey ya da bir kurum (örneğin, 
okul, KİS, firma, ticari birlik, işverenler derneği) şeklinde – ve hizmet alıcısı olarak (a) hizmet 
standartlarına ulaşılıp ulaşılmadığını belirlerler ve/veya (b) rehberlik hizmetleri ve ürünlerinin 
tasarım, yönetim ve değerlendirmesiyle doğrudan ilgilenirler. Aşağıda belirtildiği gibi, ülkelerin 
yaptıkları güncellemelere göre, rehberlik hizmetlerini alan kişilere almış oldukları hizmetlere 
dair memnuniyetleri veya başka yorumları hakkında başvurulmaktadır. AB çapında bu konuda 
gittikçe artan bir eğilim söz konusudur. Bu eğilim, örneğin, istihdam sektöründe göze çarpmaktadır. 
Burada “kişisel hizmet modelini’ benimseyen danışan görüşüne ayrıcalık tanınır. Bunun için kamu 
hizmetlerinin kalite, yakınlık, kişiselleştirme ve bireyselleştirilmesi için yurttaşların haklarını 
garanti etmek üzere özel olarak KİS ile yola çıkılmıştır. 

(40) OECD (2004) inceleme raporunun da gösterdiği üzere ulusal hizmet sunum standartları dört türden olabilir: (a) 
kariyer rehberliğinin sadece birini temsil ettiği çok çeşitli faaliyetlere yönelik soysal standartlar (örneğin ISO, EFQM, 
TKY (Toplam Kalite Yönetimi), ki bunlar hizmet sunumu için genel kurallar ve ulusal işletimsel kılavuz bilgilerini 
içermektedir. Genellikle ‘iş prosedür el kitapları’nda yer alırlar, tipik olarak başarılı hizmet sunumu için format, içerik ve 
ölçütleri, ayrıca hizmet sağlayıcılar ve danışanların haklarını ve yükümlülüklerini belirtirler); (b) faaliyetleri içerisinde 
rehberliğin yer aldığı (örneğin KİS) veya hizmetin belirli bir yönünü hedefleyen bir sektör için özel olarak geliştirilmiş 
standartlar (örneğin, kariyerle ilgili bilgileri güncellemek; cinsiyete açısından adil iş gücü piyasası bilgileri; bir rehberlik 
görüşmesi için asgari süre için kalite standartları); (c) özel olarak kariyer rehberliği için geliştirilmiş standartlar ve 
bunların yaptırımını sağlamak üzere bir akreditasyon prosedürü (örneğin, Birleşik Krallık’taki Matris standartları); ve 
(d) istemeleri halinde hizmetlerin benimseyip uygulayabilecekleri, kariyer rehberliği için geliştirilmiş gönüllü kılavuz 
bilgileri (örneğin, Danimarka).

(41) Göze çarpan bir vaka, Polonya’nın ortaokullar için kariyer rehberlik hizmetlerinin standartlarıyla ilgili yaptığı bir tanımdır. 
Ecorys ve farklı paydaşlar (ki bunlar rehberlik dernekleri ile Eğitim Bakanlığı’nı içermektedir) tarafından ‘Mesleki 
yollar’ konulu bir projede hazırlanmıştır. Bu standartlar, Polonya’nın genelinde düzenlenen özel çalışma gruplarında 
uygulamacılar tarafından değerlendirilmiş ve uygulamaya konmaya hazır hale getirilmiştir.



61

Buna karşın, tüketici güdümlü, kalite güvence uygulamasındaki kilit oyuncunun danışan olduğu 
KG modeline dair bir örnek mevcut değildir (42).

KİS ortamı, kullanıcı merkezli ve yönetsel merkezli KG sistemleri arasındaki, özellikle tarafsızlığa 
ilişkin gerilime dikkat çekmek için faydalıdır. Her ne kadar danışanlar hayat boyu öğrenme ve 
istihdam edilebilirliğin sürdürülmesiyle bağlantılı uzun vadeli hedefleri ele alan bir kariyer rehberlik 
süreciyle ilgilenmenin kendi çıkarlarına uygun olduğunu düşünseler de, KİS personeli, kısa vadeli 
hedeflere odaklanmak, işsizleri mümkün olan en kısa süre içerisinde işe sokmak (ve böyle işsizlik 
primlerinin ödenmesini kesmek) arayışına odaklanmak için baskı altında olacaklardır - 4. Bölümde 
de işaret edildiği gibi.

5.2. Kalite güvence mekanizmalarının kısıtlı uygulaması

Mevcut olan verilerden, eğer varsa, çok az sayıdaki ülkenin kariyer rehberliği için kapsamlı 
KG mekanizmaları geliştirmiş olduğu ve bunu geliştirmiş olanların da kısıtlı KG uygulamaları 
yerleştirmiş olduğu açıkça görülebilmektedir. Bu ülkeler birkaç şekilde sınırlandırılmışlardır. İlk 
olarak, bir ülkede tek bir sektörle veya az sayıdaki sektörle kısıtlanma eğilimindedirler. İkincisi, 
kurumlar arası ve bakanlıklar arası etkin koordinasyonu sağlamak üzere çok az mekanizma söz 
konusudur. Bu da rehberlikte KG’ne yaklaşımların tutarlı bir şekilde izlenmesini zorlaştırmaktadır. 
Dış kaynak kullanımının gittikçe daha fazla olması bunu özellikle önemli kılmakta ve herhangi 
spesifik koruma veya telafi olmadan, vatandaşın ne ölçüde risk altında olduğuna dair endişeler 
yaratmaktadır. Üçüncüsü halihazırda mevcut olan KG stratejileri, rehberlik hizmetlerinin ihtiyacını 
karşılayacağı bütün danışan çeşitliliğini (farklı yaş grupları; farklı vatandaş grupları; farklı bölgesel 
kapsamlar) kapsamlı bir şekilde hedeflememektedir. Dördüncüsü, kariyer rehberliğinin içerebileceği 
faaliyetlerin çeşitliliği düşünüldüğünde de kısıtlı kalmaktadırlar. Çoğu durumda ana odak, 
‘bilgilendirme’ ve ‘değerlendirme’ üzerinedir. Beşincisi, kariyer rehberliği ve bilgisine odaklanmak 
yerine, bütün hizmetlerin bir parçası olarak ele almaktadırlar (örneğin, Çek Cumhuriyeti’nde 
olduğu gibi, kamu istihdam servisi veya bir okulun, kariyer bilgi ve rehberliğini, açıklayabildikleri 
sorumluluklar zincirinin bir unsuru olarak ele alan bir inceleme raporu). Böylesi durumlarda, 
bir değerlendirme ekibi tarafından kariyer rehberliği konularına karşı gösterilen duyarlık ve bu 
konudaki bilgi birikimi sınırlı kalabilir. Örneğin Hollanda, okul müfettişleri için rehberlik üzerine 
tematik bir odaklanma geliştirmektedir. 

Rehberlikte KG’ni iyileştirmenin diğer yönleri, KG unsurlarının daha belirgin olma eğiliminde 
olduğu yerlerde bile – örneğin istihdam sektöründe – sıklıkla nicel hedeflere ulaşmakla meşgul 
olmaktır. Örneğin, süreçler ve hizmet kalitesinin değerlendirilmesine daha uygun olan nitel 
tedbirlere yoğunlaşmak yerine, hızlı ve başarılı bir şekilde işe yerleştirmekle uğraşılabilir. Kariyer 
bilgi ve rehberliği için KG stratejileri ve mekanizmaları eğitim sektörüne yerleştirilmektedir ve 
bunlar zorunludan ziyade genellikle gönüllülük ilkesine dayanmaktadır.

Çok azı, sadece standartlar ve hedefler koymakla kalmayıp, uygunluğun izlenmesi ve belirlenen 
standart ve hedeflere ulaşılamaması halinde yaptırımlar veya düzeltici prosedürlerin uygulanması 

(42) Rehberlik hizmetlerini kullananların daha fazla ilgilenmesi olgusu, sadece niteliğin değerlendirilmesi değil, aynı zamanda 
politika gelişimi de, Medui ortak eylemler projesinde Plant (2006) tarafından bir makalede yazılmıştır.   
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amacıyla düzenlemeler yapan KG sistemlerini benimsemişlerdir. Bu nedenle, böylesi ‘yumuşak’/
tavsiye niteliğindeki kılavuz bilgileri kalite garantisi sağlayamamakta ya da vatandaşlara kaliteli 
hizmet veya kusuru düzeltme hakkı tanımamaktadır.

Bundan dolayı, kalite güvenceye gelindiğinde rehberlikte bariz açıklar söz konusudur. Fakat şunu 
kesinlikle belirtmek gerekir ki, rehberlik hizmetlerini izlemek veya hedeflenen sonuçların kanıtlarını 
sağlayan göstergeler üretmek olabildiğince zordur. Rehberlik, karmaşık bir insan faaliyetidir, 
yönlerinin ölçülmesi özellikle de nicel olarak, zor olmaktadır. Buna ek olarak, rehberlik genellikle 
diğer faaliyetlerin içine gömülü durumdadır (eğitim, insan kaynakları gelişimi, kişisel psikolojik 
danışmanlık, vb.) ve sebep sonuç ilişkileri belirlemek üzere izole edilmesi neredeyse imkansızdır 
(örneğin rehberlik temini ile ‘okulu terk’ oranları arasında).

5.3. Kalite güvence yaklaşımlarının yürürlüğe konmasında 
kaydedilen ilerleme

Rehberlik için KG’nin geliştirilmesinde söz konusu kısıtlamalara rağmen, ülke raporları ve ek 
materyal bize yine de bir miktar ilerlemenin kaydedilmekte olduğuna dair kanıt sunmaktadır. Bu 
gelişmeler kısmen 2001 ve 2004 yılları arasında yürütülen rehberlikle ilgili inceleme raporları 
tarafından tetiklenmiştir. Diğer tetikleyiciler arasında şunlar sayılabilir: (a) tüm kamu hizmetlerine 
KG sistemlerinin getirilmesine yönelik genel bir eğilim; (b) merkezden dağıtma politikasının 
benimsenmesini takiben ve/veya özel istihdam hizmetlerinin gelişimine izin verildikten sonra hizmet 
sunumunda adaletin korunması ihtiyacı (43);  (c) rehberlikle ilgili yapılan kamu harcamalarının 
haklı gösterilmesi ihtiyacı; (d) rehberlik hizmetlerinin sunumunu destekleyen felsefede bir kayma, 
hizmetlerin tasarımında kullanıcı yetkilendirme ve memnuniyetinin kilit unsurlar haline gelmesi ve 
(e) rehberliğin daha profesyonel hale getirilmesi için, bu profesyonel mesleğe girişi yapılandırma 
yoluyla (niteliklerin nasıl elde edileceğini belirleme ve lisans alma),  mesleki kimliğin (ve sona 
erdirmenin) yerleştirilerek uygulamacıların yönlendirilmesi ve resmi standartlar, yeterlikler, kayıtlar 
ve uygulama kodlarının net biçimde belirlenmesi eğilimi. 

Dokuz AB ülkesinden (Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, İtalya, Avusturya, Polonya, 
Finlandiya, Birleşik Krallık-İngiltere ve Birleşik Krallık-Galler) çağırılan ve rehberlikte KG’ye dair 
ortak öğrenme toplantısında (bakınız Kısım 1.1) rol alan psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları, 
birçok AB ülkesinde KG’nin gündemde gittikçe daha fazla öne çıkmasıyla, son birkaç yılda rehberlik 
hizmetlerinin sunumunda kalite güvencesi üzerinde odaklanmada bazı önemli gelişmeler olduğu 
kararına varmışlardır. Ayrıca, her ne kadar kariyer rehberliğine uygulanabilen kapsamlı ve uygun 
bir çerçeve sağlayabilecek özellikte KG modeli içtenlikle aranıyor gibi görünse de, KG sistemlerini 
yürürlüğe koymak için uygun modeller, ilkeler, strateji ve gereçlerin aranması açısından hala erken 
evrelerinde olan bir süreç olduğu kanısına ulaşılmıştır.

Ortak öğrenme toplantısında sunulan ve ülke güncellemelerinde sunulan vaka çalışmalarından 
açıkça anlaşılmaktadır ki, farklı ulusal ortamlarda KG stratejilerinin gelişiminin arkasındaki 
yönlendiriciler oldukça farklı olsa da, önde gelen motivasyon hesap verebilirliktir. Bundan dolayı, 

(43) Bu özellikle Avrupa Birliği’ne 2004 yılından sonra katılan devletler için geçerlidir. AB’nin eski üyeleri arasından İtalya, 
Biagi reformu sonrasında özel sağlayıcıların hizmet sunmalarına izin vermeye başlamıştır (Yasa no. 30/2003).
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KG’nin hem yönetsel merkezli hem de yukarıdan aşağıya doğru sunulması için bir eğilim söz 
konusudur. Bunun birkaç anlamı olabilir:

(a)  KG stratejilerinin sektörel olma eğilimini güçlendirir (hizmetin hayat boyu boyutunu kabul 
edip, teşvik edici şekillerde hizmete bakmak yerine, belli bir bakanlık, müdürlük ya da 
bakanlığın belli bir kısmının spesifik çıkarları, endişeleri ve mantığına cevap verir);

(b) Bu şekilde sunulan KG stratejileri, psikolojik danışma ve rehberlik personeli tarafından, 
profesyonel gelişim için bir araç – ve bir fırsat – yerine bir ceza ve kontrol mekanizması 
olarak görülme riskini taşır. Bu nedenle, sistemin tasarımına dahil edilip kabul ve destekleri 
alınmamış olduğu sürece personel direnç gösterebilir, üstünkörü biçimde davranabilir;

(c)  Yönetsel merkezli KG yaklaşımları genellikle kullanıcı memnuniyetine dair veri toplanmasını 
teşvik etmektedir. Fakat rehberliğin tasarımı, yönetimi veya değerlendirmesine kullanıcıları 
dahil etmek veya kullanıcılara tazmin hakkı vermek hususunda isteksiz olabilir. Çünkü ikinci 
durumda sistemden sorumlular (rehberlik hizmetlerinden sorumlu bakanlık veya müdürlük) 
yasal muamelelere açık hale gelebilirler;

(d)  Böylesi yaklaşımlar, verilerin hizmet geliştirme amaçlarında kullanımından ziyade, rehberlik 
hizmetinin yönlerine dair veri üretmede daha başarılı olabilirler;

(e)  Bu tip KG yaklaşımları aşırı karmaşık, bürokratik, hantal ve masraflı hale dönüşebilir ve 
alıştırmanın sonuçlarının, bu sonuçları ölçmek için kullanılan kaynakları haklı gösterip 
göstermediği şüphe götürür hale gelebilir. Söz konusu kaynaklar para kadar zamanı da içerir. 
Düşünülecek husus, psikolojik danışma ve rehberlik personeli tarafından danışan ihtiyaçlarına 
hizmet verirken genellikle harcanan zamanın KG mekanizmasının doğru yönlendirilip 
yönlendirilmediğinin görülmesidir. Söz konusu kaymaların ayrıca, roller üzerinde de etkileri 
olabilir, psikolojik danışma ve rehberlik personeli, profesyonel görevlere ek olarak yönetsel ve 
bürokratik görevlerle de ilgilenmek zorunda kalabilir; oysa uygun hazırlık ve eğitim ile yönetsel 
ve bürokratik görevler profesyonellikten ayrı değil onun bir parçası olabilir. Yürütülmesi fazla 
karmaşık veya pahalı olan sistemler, amaca uygunsuz veya hizmet sağlanmasına fazlasıyla 
burnunu sokan hale dönüşebilir. Bu nedenle konu bazlı kullanılabilir ve düzenli olarak 
işletilebilecek daha elverişli sistemlere nazaran kullanımı kısıtlanabilir. Ayrıca rehberlik 
hizmetleri sunan küçük şirketler tarafından kullanımı imkansız da olabilir;

(f) Yönetsel merkezli KG çalışmasının kapsamı düşünüldüğünde, üretilen verilerin nicel olma 
eğilimi söz konusudur ve bu nedenle rehberlik hizmetlerinin sunumunda yer alan süreçlere 
karşı yeterli derecede duyarlı olamayabilirler.

Bu nedenle, bazı durumlarda yukarıdan aşağıya nicel yaklaşımlar, öykünme yoluyla standartların 
iyileştirilmesine hizmet etmek üzere iyi uygulamaların tanımlanarak paylaşılması gibi daha aşağıdan 
yukarı nicel yaklaşımlarla tamamlanmaktadır.
Ülke raporları göstermektedir ki, hem eğitim sektörü hem de özellikle işgücü piyasası sektörü, çok 
çeşitli KG stratejileri ve mekanizmalarına başvurmaktadırlar. Bu nedenle çeşitli tür ve kalitedeki 
hizmetlere erişimin belli grup vatandaşların aleyhine olacak şekilde mekanlar arasında önemli 



64

ölçüde fark göstermemesini sağlamak amaçlanır, esneklik ve ahenk arasında pozitif bir denge 
kurmaya çalışılır. Özellikle üç alan vurgulanmaktadır:

Birincisi, ülkeler gittikçe daha fazla müşteri memnuniyetini belirleyen anket uygulaması yapmaktadır. 
Bunlar, metodolojik olarak yürütüldüğünde, sisteme önemli geribildirim sağlama potansiyeline 
sahiptir. Özellikle danışanın korunması ve tazmini için mekanizmalar sağlandığında, vatandaşın 
güçlenmesini temel alan KG sistemlerinin örneğini oluşturma girişimi söz konusu olabilir. Birkaç 
sorun ortaya çıkmaktadır.

Örneğin, birçok sistemin hizmet sağlanmasında değişimi yönlendirmek için veriyi analiz etmekten 
ve kullanmaktan ziyade, veri üretmek için daha fazla kapasiteye sahip olduğu görülmektedir. 
Gerçekten de KG konulu ortak öğrenme toplantısındaki öneriye göre, kullanıcı memnuniyetiyle 
ilgili araştırmalara yönelik nicel yaklaşımlar, daha nitel yaklaşımlarla yararlı biçimde birbirini 
tamamlayabilecek şekilde ele alınabilir. Örneğin, grupların ya da danışan forumlarının kullanılması 
hizmet sağlanmasıyla ilgili daha iyi bilgi elde edilmesini sağlayabilir. 

Şu da açıktır ki, danışanlar her zaman haklarının farkında değillerdir. Rehberlik hizmeti ve 
personelinden makul olarak ne bekleyebilecekleri ve daha yüksek kaliteli hizmetle ilgili hakları 
konusunda endişe yaşayabilirler. İyi ve kötü kalitedeki servis arasındaki farkı ayırt edebilmek için 
ölçütleri yeterince anlayamayabilirler. Etnik ya da azınlık gruplarında ve göçmenlerde, kültürel 
duyarlılıkları olan rehberlik servisleriyle ilgili haklar açısından farkındalığın olmayışı önemli bir 
konudur. Her ne kadar müşteri memnuniyeti hizmet sağlanmasında gerekli bir ölçüt olsa da bu tek 
başına yeterli olmadığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. ‘Bilgilendirilmiş Kullanıcı’ kavramı burada 
merkezi hale gelir. Bazı ülkeler söz konusu sorunları, kullanıcı haklarını açık ve erişilebilir bir dilde 
ortaya koyan bir hizmet tüzüğünün bir nüshasına ulaşmalarını sağlayarak ele almaya çalışmaktadır 
(Fransa’daki yeni Maisons d’Emploi tarafından kullanılan hizmet tüzükleri). Yine de sıklıkla 
kullanıcılar bu tip bilgilere pek de dikkat etmemektedir. Bu nedenle kullanıcı görüşlerinin ötesinde 
kaliteyi ölçmek için başka türde kriterlerin olması önemlidir: Rehberlik hizmetlerinin sağlanması 
için kalite güvence yaklaşımını meydana getiren teknik unsurlardan daha çok haberdar olma gibi.

Birçok ülke tarafından bildirilen kalite güvencesiyle ilgili ikinci bir yaklaşım da değerlendirici 
araştırmaların yapılmasıdır (Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Fransa, 
Hollanda, İrlanda İsveç ve Macaristan). Her ne kadar bu değerlendirmeler değer verilecek güçlü 
yönler ve ele alınması gereken zayıf yönleri belirtmekte faydalı olabilse de, en iyi ihtimalle düzensiz, 
konuya bağımlı deliller sunmakta ve kendine karşı eleştiren bir kültür ortaya çıkarma ve çoğu 
KG sistemlerinin dayanağı olan süregelen değerlendirme prosedürlerini uygulamakta başarısız 
olmaktadırlar.

Üçüncüsü, birçok ülke, hizmet sağlayıcıları uzmanlaştırmak için personel eğitimi ve diğer stratejiler 
yoluyla kaliteyi sağlamaya çalıştıklarını bildirmiştir. Söz konusu yatırımın doğası ve kapsamına ait 
detaylar için 7. Bölüme bakınız: bu bölümde profesyonel personelin politika ve sistem gelişimi için 
yapıları güçlendirmedeki rolü irdelenmektedir. Kalite güvencesi üzerinde düşünürken, tam yetkili 
KG sistemlerinin profesyonel nitelikleri kapsaması gerekirken, bu niteliklerin kaliteyi garanti 
etmeyeceğinin de açık olduğunu unutmamak gerekir. Buna ek olarak deliller, çok az ülkede her 
rehberlik sektörü çapında kapsamlı nitelikler sisteminin olduğuna işaret etmektedir. Elde edilen 
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birçok nitelik, spesifik olarak kariyer rehberliğiyle değil, kariyer rehberlik hizmetlerini sağlayanlar 
tarafından gerek duyulan bilgi ve yeterlik temeliyle örtüşebilen – ve katkıda bulunabilen (ama 
kapsamlı bir şekilde onu içine almayan ya da garanti etmeyen) - alanlarla (psikoloji, sosyoloji, 
işgücü piyasası çalışmaları) ilgilidir. Bazı durumlarda rehberlik hizmetlerini vermek için gereken 
yeterliklere hakim olunduğuna dair delil veya resmi nitelikler, uygulamacı sicillerinin oluşturulması 
için kullanılmaktadır (Estonya, Romanya) ve lisanslandırma, hizmet kalitesini bir şekilde kontrol 
etmeye yönelik olmaktadır. Buna karşın, kalite sağlamak için personelin profesyonelce davranmasına 
güvenmek problem yaratabilir. Çünkü profesyonel gelişim, süpervizyon ve değerlendirmenin 
sürekli olması için sistematik bir yaklaşım gereklidir. 

Bir diğer pratisyen tabanlı KG stratejisi, davranış veya etik kurallarının konmasıdır. Bazı 
durumlarda, bir uzmanlığa erişimi kontrol etmek, beceri gelişimi için yeterli fırsatların olduğundan 
emin olmak ve bazen de eğer uzmanlaşmaya varılan standartları sürdürememişlerse veya davranış 
kurallarını ciddi şekilde ihlal etmişlerse bireyleri sicilden çıkartmak üzere profesyonel birlikler 
oluşturulmaktadır. Böylesi kurallarda olan bir kısıtlama, sadece ilgili birliklerin üyeleri için 
bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Birliğin hedeflenen üyelik tabanının dışında kalan (örneğin, birliğin 
sadece psikologları kabul ettiği durumda) veya üye olmamayı seçen psikolojik danışma ve rehberlik 
personeli, söz konusu kuralların onları bağlamadığını düşünebilir ya da bu kodlar hakkında hiçbir 
şey bilmiyor olabilirler. Pratisyen güdümlü KG yaklaşımlarına ilişkin bir diğer sorun da işgücü 
piyasası sektörü ele alınırken ortaya çıkmaktadır. Sultana ve Watts’ın (2005) belirttiği gibi, güçlü 
bir şekilde sınırlandırılmış profesyonel bir mesleğe sahip olmak zor olabilir. Çünkü kamu hizmet 
modeli, istihdam görevlilerinin çalışmasıyla rehberlikle ilgili unsurları ilintili hale getirmektedir. 

Bazı ülkeler, eklektik biçimde geniş bir aralıktaki stratejilere başvurarak daha sıkı KG izlemesi 
yerleştirmeye çalışmaktadır. Bunlar şu sıralananları içermektedir: KG el kitapları ve kılavuz 
bilgilerinin geliştirilmesi (Danimarka, İrlanda), şeffaflığı garantilemek üzere kalite denetim çalışması 
sonuçlarının kamusal web sitelerine yerleştirilmesi (Danimarka, İrlanda), sürekli olarak irdelenen 
bir grup verimlilik göstergeleri ile bir hizmetler profilinin üretilmesi (Danimarka, Finlandiya) ve 
geribildirim verilerinin toplanması ve ölçütlerin belirlenmesi için e-araştırma ve diğer çevrimiçi 
değerlendirme araçlarının kullanımı (Danimarka, Finlandiya) gibi. KG’ye daha farklı yaklaşımlardan 
biri de Birleşik Krallıkta görülmektedir. Bu ülke, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) ve İmtiyaz 
İşareti (Birleşik Krallık hükümetinin müşteri hizmetindeki mükemmeliyete ilişkin ulusal standardı) 
standartlarından faydalanmaktadır. Fakat, Matris standardı, denetime odaklanma, vaka çalışması 
yaklaşımları ve ayrıca ‘gizemli alışveriş’ (44) gibi özel olarak rehberlikle ilgili konu ve süreçleri 
hedefleyen daha yenilikçi yaklaşımlar kullanılmaktadır.

Bu sektörlerde ISO, toplam kalite yönetimi (TKY) ve EFQM gibi genel kalite standardı çerçeveleri 
kullanılmaktadır Ortak öğrenme toplantılarında alınan geribildirimlere göre, bu genel KG çerçeveleri, 
kariyer rehberliğine odaklanmamaktadır. Aslında uygulamacılar tarafından uzmanlıklarını ve 
hizmetlerini geliştirmek için bir araç görevi görmekten ziyade vakit alıcı, bürokratik ve yukarıdan 
aşağıya doğru katı biçimde denetleyici olduğu düşünülmektedir. Bu konu, kalite kılavuz bilgileri  
 
(44) ‘Gizemli Alışveriş’, bir şirket tarafından hizmetleri ve işlemleri, sıklıkla üçüncü şahıs müşteriler için, değerlendirmek 

üzere anonim kaynakların kullanımından bahsetmektedir. Söz konusu anonim kaynaklar genellikle bir ‘gizemli 
alışverişçi’yi yani, teminin kalitesini değerlendirmek üzere kılık değiştirerek bir hizmeti ziyaret etmek veya örneklemek 
üzere görevlendirilmiş bir kişiyi içerir.
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ve rehberlik ölçütleriyle ilgili Cedefop çalışmasında (Cedefop; Henderson ve ark., 2004) yürütülen 
ankete verilen yanıtlarla da pekiştirilmiştir.

5.4. Kalite güvencenin işgücü piyasası üzerindeki özel etkisi

Diğer bölümlerde de belirtildiği üzere çoğu ülke güncellemesi eğitim sektörüne odaklanmıştır. 
KİS’deki rehberlik çalışması, işgücü piyasası sektöründeki KG durumunu bir miktar aydınlatmaktadır. 
Eğitim sektöründe sunulmamış olabilen veya eşit ölçüde ilgili olmayan birçok sorun ortaya 
çıkmaktadır.

Konuyla ilgili bir örnek, Avrupa çapındaki KİS’nin hizmet sunumu için sorumluluğu paylaşma ve 
devretme isteğidir. Bu, KİS tarafından sunulan veya taşerona verilen kişiselleştirilmiş istihdam ve 
kariyer rehberlik hizmetlerinin kalitesinin nasıl güvence altına alınabileceğine dair önemli soruları 
ortaya çıkarmaktadır. Anket sonuçlarına göre Avrupa’da bulunan KİS’lerinde, birçok ülke (Çek 
Cumhuriyeti, Hollanda, Kıbrıs, Malta, Yunanistan) kariyer rehberlik hizmetleri için henüz standart 
getirmemiştir. Getirmiş olanların da, standartların sağlanmasından emin olabilmeleri için halâ kalite 
güvence mekanizmaları yerleştirmesi gerekmektedir. Yine de, birçok ülke ya söz konusu tedbirleri 
getirmeyi planlamakta ya da bunların denemelerini yapmaktadır. Bazılarının, tüm KİS ofisleri 
ve ayrıca ortak kuruluşların uyması gereken ortak asgari standartları vardır (Avusturya, Birleşik 
Krallık, Estonya, Hollanda, İtalya, Norveç, Polonya). Bazen bunlar, İtalya’da olduğu gibi yasal 
standartlardır. Hizmetler için dış kaynak kullanımı olduğunda, ilgili kurumların KİS tarafından 
yerleştirilen yönetmelikler ve standartları takip etmesi gerekmektedir. Örneğin, İrlanda, İspanya 
ve Slovakya, oldukça sıkı standartlar koymuşken, Birleşik Krallıktaki sağlayıcıların Matris kalite 
standartlarını sağlaması gerekmektedir.

Daha önce de belirtildiği gibi, kalite güvenceye yaklaşım her şeyi kapsayan veya bölünmüş şekilde 
olabilir. Hedefli de olabilir. Bütünsel yaklaşım, hizmet standartlarının soysal yönlerine odaklanır. 
Hedefli yaklaşımda, kariyer rehberliği ile ilgili faaliyetleri içerebilen, hizmetin belli yönleri üzerine 
odaklanılmaktadır. Avusturya’da, kariyerle ilgili bilgiler; cinsiyete karşı adil işgücü piyasası bilgileri; 
bir görüşme sırasında her bir danışana ayrılan asgari süre ve bireysel rehberlik görüşmelerinin 
yapılacağı odanın görünümüne dair bilgileri güncellemek için KİS’nde kalite standartları konmuştur. 
İspanya’nın KİS’i, kariyer rehberlik sürecinin çeşitli boyutları için detaylı bir teknik ayrıntılar 
listesine sahiptir. Burada her bir boyutun sunumu için kullanılabilecek yöntemler, her bir vakada 
personelin sahip olması gereken asgari nitelikler ve tahsis edilmesi gereken asgari süre ve kaynaklar 
tanımlanmaktadır.

Çeşitli ülkelerde KİS’ndeki strateji, hizmet sağlanmasıyla ilgili standartları garanti altına alırken, 
yerel dinamikler ve girişimlere yer açmak olmuştur. Yönetimsel bir düzenleme yapmak yerine, 
hedef anlaşmaları ve ‘hedeflerle yönetim’ yoluyla bu gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde ortak çıktılar 
merkezi bir biçimde karara bağlanmışken, bunlara ulaşmanın yöntemleri, ilgili yerel düzeye 
bırakılmıştır (örneğin, Almanya, Avusturya, Belçika-FOREM,  Belçika-VDAB, Finlandiya ve 
Letonya). Hedefe ulaşmanın denetimi genelde ya nitel ya da nicel göstergelere dayanmakla birlikte 
her ikisinin karışımı göstergeler gittikçe  daha çok kullanılmaktadır.
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6.  ÖĞRENİM VE 
KARİYER YÖNETİMİ
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6. Öğrenim ve kariyer yönetimi
Rehberlik önergesi, ‘eğitim ve öğretim programlarının ayrılmaz bir parçası olarak vatandaşların ömür 
boyu ve sürekli olarak öğrenim ve yönetim becerilerinin geliştirmesi için rehberlik hizmetlerinin 
sağlanması’ üzerine yeniden odaklanılması ve ‘genç insanlar ve yetişkinlerin kendi öğrenim ve 
kariyer yollarını etkin bir şekilde kendi başlarına yönetmelerine imkan sağlanması için yansıtıcı 
öğrenim teknikleri ve özerk öğrenimi yaygınlaştırmak için’ eğitim ve öğretim mensuplarının teşvik 
edilmesi ihtiyacını bir öncelik olarak teyit etmiştir. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 
2006’da kabul edilen hayat boyu öğrenim için kilit yeterliklere dair AB çerçevesinde olduğu 
gibi (Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi, 2006), metakognitif (üst biliş) becerilerin 
geliştirilmesi vurgulanmaktadır: bizim durumumuzda ise ileri düzey öğrenim, çalışma ve diğer 
yaşam hedefleri için bireysel eylem planlarının oluşturulması ve söz konusu planların uygulamaya 
konup başarıya ulaştırılmasının yönetimi için gereken “meta” beceriler vurgulanmaktadır (45).

6.1. İş ve yaşam için yeterliklerin geliştirilmesi

Söz konusu ‘meta’ beceriler üzerine odaklanmanın iyi bir örneği, yaşam/iş tasarımı için Kanada’nın 
detaylı planıdır (46). Bu, kariyer gelişim çıktılarını Kanadalıların çocukluktan yetişkinliğe kadar, 
yaşam ve iş gelişimlerini etkin bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duydukları ulusal olarak kabul 
görmüş yeterlikler çerçevelerine dönüştürmektedir (47). Ayrıntılı plan modeli üç ana blok yeterlik 
tanımlamaktadır: kişisel yönetim, öğrenim ve iş arama ve iş/yaşam inşası. Bu blokların her biri 
birçok spesifik yeterlik içerir (iş/yaşam bilgilerinin tespit edilip etkin kullanımı) ve aşamalı olarak 
gittikçe zorlaşan, bir takım seviyeleri kapsayan çeşitli çıktılara bölünmektedir (yaşam/iş bilgilerinin 
keşfi ve anlaşılması; yaşam/iş bilgilerinin bulunması, anlaşılması ve kullanılması; yaşam/iş 
bilgilerinin bulunması, yorumlanması, değerlendirilmesi ve kullanımı). Bu seviyeler – dört yaş/
dönem versiyonunu içerir – çerçevenin hem gençler hem de yetişkinlerin ihtiyaçlarıyla ilintili 
olmasını sağlar.

Kanada, yaşa/iş tasarımları için ayrıntılı planı (Ulusal Yaşam/İş Merkezi, 2000), bir yeterlikler 
çerçevesi olarak aşağıdaki alanlarda gelişimi önermektedir:

(a)   Alan A: kişisel yönetim

•	 pozitif bir öz imaj yaratılması ve sürdürülmesi; diğerleriyle pozitif ve etkin bir şekilde 
etkileşim içinde olunması;

(45) Söz konusu yeterlikler ayrıca OECD ülkelerindeki maaş farklarını anlatmadaki kilit değişkenler arasında sayılmaktadır 
(OECD, 2002).

(46) Plan (Ulusal Yaşam/İş Merkezi, 2000), Kanada çapında kamu ve özel kurumlarca kullanılmaktadır. Bakınız: http://www.
blueprint4life.ca/ [alıntı tarihi: 3.3.2008]. Vatandaş yetkilendirmesini ana hedefi olarak alan bir diğer müfredat kaynağı 
da Simon, Dippo ve Schenke’dir (1991).

(47) Bir Avustralyalı versiyon da geliştirilmiştir: Kariyer gelişimi için Avustralya planı. Bakınız: http://www.dest.gov.au/
sectors/career_development/policy_issues_reviews/key_issues/australian_blueprint_ for_career_dev/default.htm [alıntı 
tarihi: 3.3.2008].



70

•	 Hayatı boyunca değişim geçirilmesi ve büyümek. 

(b)  Alan B: öğrenim ve iş arama

•	 Yaşam/iş hedeflerini destekleyici hayat boyu öğrenimlere katılım;

•	 Yaşam/iş bilgilerinin tespiti ve etkin şekilde kullanımı;

•	 İş ve toplum/ekonomi arasındaki ilişkinin anlaşılması.

(c)   Alan C: yaşam/iş inşası

•	 İş güvencesi/yaratılması ve sürdürülmesi;

•	 Yaşamı/işi iyileştirme kararlarının alınması;

•	 Dengeli yaşam ve iş rollerinin sürdürülmesi;

•	 Yaşam/iş rollerinin değişen doğasının daha iyi anlaşılması;

•	 İnsanın kendi yaşam/iş inşa sürecini anlaması, ilgilenmeye başlaması ve yönetmesi.

Yukarıda ana hatları verilenler gibi yeterliklerin geliştirilmesi, daha önce 2. Bölümde tanımlanan 
hayat boyu rehberlik paradigmasına doğru geçişte önemli bir unsurdur. Daha eski rehberlik 
yaklaşımları tıbbi bir modelle bağlantılı olma eğilimindedir. Bu nedenle danışanı test bataryaları ve 
değerlendirme araçları kullanarak, uzman hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan hizmetlerin pasif 
bir alıcısı haline getirmektedirler. Buna karşılık rehberliğe hayat boyu yaklaşımda, vatandaşların 
‘yetkilendirilmesi’ (48) güçlü bir şekilde teşvik edilmektedir. Danışanlar, kariyer rehberliği 
alanındaki akıl hocalarının diyalog yoluyla sağladıkları destek sayesinde kariyer ve öğrenim 
gelişimini yönetmeyle, kendini değerlendirme ve kendini yansıtmayla, kendi kendine yönelme 
ve özerk süreçlerle ilgilenme bakımından yeterlikler geliştirmeye davet edilmektedir. Bu nedenle 
yeni paradigma, danışanları, sadece problemleri olan kişiler değil, aynı zamanda kaynakları da 
olan kişiler olarak tasarlamaktadır. Bu paradigma, kariyer ve kariyer karar verme işlemine bütünsel 
ve sosyal etkileşimci bir duruş benimseyen bir yaklaşımı temsil etmektedir: kariyer planlama ve 
eylemleri, insanların yaşantılarının ayrılmaz bir parçasını temsil etmektedir ve kariyer yaşantıları 
kişilerin yaşamlarında algılanıp inşa edildiklerinde anlam kazanmaktadır.

Geleneksel olarak okul psikolojik danışmanlığı, öğrenciler eğitim sistemi içerisinde yol alırken 
kilit geçiş veya kırılma noktalarına odaklanmaktadır ve hangi konu kümelerinin çalışılacağı 
veya hangi okullara geçileceğine dair kararlar verilmesi gerekmektedir. Hayat boyu rehberlik 
perspektifi, hedefin kendi kendini yansıtıcı, özerk ve becerikli karar vermenin yaygınlaştırılması  
 

(48) Bu terim, daha sık kullanılan ‘aktivasyon’ terimine tercih edilmektedir, çünkü ikinci kelimenin negatif ve müdahaleci 
çağrışımları söz konusudur
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haline dönüşmesiyle, okul psikolojik danışma hizmetlerinin sunumunu hem genişletmekte hem de 
derinleştirmektedir. Avrupa çapında birkaç ülke, ya ayrı bir eğitim programı konusu olarak (ya da 
daha geniş bir konunun içine entegre olmuş) ya da bir ya da farklı çalışma alanı içine dahil edilmiş 
olarak kariyer eğitimine odaklanmıştır. Ülke ilerleme raporları, öz farkındalık ve öz yönetim 
becerilerini geliştirmek üzere eğitsel sistemin farklı düzeylerinde yeni veya ek eğitim programı 
alanı sağlayan birçok reforma dikkat çekmektedir (Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Kıbrıs, 
Letonya, Malta, Polonya, Portekiz ve Slovenya,) (49).

Özellikle, söz konusu becerilerin anlamlı ve etkin şekilde öğrenilmesini sağlamak üzere harekete 
geçirilen yaşantısal öğrenme eğitimleri ümit vaat etmektedir (50). Birçok ülke, daha geniş bir takım 
etkinliklerin parçası olarak, örneğin işleri deneyenlerin ve kurs alanların kullanıldığını bildirmektedir. 
Bu etkinlikler yaşantısal ve diğer biçimlerde iş ve öğretim hakkında öğrenmeyi destekleyen 
etkinliklerdir. Özelde eğitim sektöründe, bazı ülkelerde (Danimarka, Finlandiya, Lüksemburg, 
İsveç), kariyer gelişimi ve kariyer kararı vermeyle ilgili daha amaçlı ve öz yansıtmacı bir yaklaşımı 
teşvik ederek, farklı konu alanlarında işe dair farklı girdileri biraraya getirmek için gereken bu 
meta-kognitif becerileri geliştirmek için portföyler veya ‘kütük defterleri’ kullanılmaktadır. 
Bazı vakalarda (Belçika-Flaman, Finlandiya) bu portföyler elektronik veya web tabanlıdır. Bu 
sayede, iş ve eğitimle ilgili bilgileri, öğrenciler kendileri hakkındaki bilgilerle karşılaştırarak 
bütünleştirebilirler. Daha geniş anlamda birçok rapor, eğitim sistemlerinin özerk öğrenmeyi teşvik 
etmek üzere pedagojik yaklaşımlarını yeniden yapılandırmakta oldukları olgusuna dikkat çekmiştir 
(Avusturya, Fransa, İrlanda) ve burada ICT hakimiyeti kritik bir bileşendir (Finlandiya, İrlanda, 
Polonya, İsveç).

Bu becerilerin teşvik edilmesi AB’de işsiz yetişkinlere sunulan programların, özellikle ‘kişisel 
eylem planlaması’ yoluyla, önemli bir özelliği haline gelmiştir ve KİS’ndeki rehberlik raporunda 
bu kanıtlanmıştır. (Sultana ve Watts, 2005). Bireyselleştirilmiş (ya da bireysel) kariyer veya 
gelişim planı olarak adlandırılan kişisel eylem planı (KEP), danışanların değişen hedefleri, ilgileri 
ve ihtiyaçlarını tanımlayıp karşılamak üzere onlara yardımcı olmayı amaçlayan kabul görmüş bir 
stratejidir. KEP, danışanların iş arama sürecinde ve bu hedeflere ulaşma stratejilerindeki hedeflerini 
tanımlamaları için yardımcı olur. Danışanlar sık sık amaçlarını geliştirmek için teşvik edilirler.  
Danışanlar; spesifik, ölçülebilir (nicel), ulaşılabilir (zorlayıcı olduğu kadar gerçekçi), sonuca odaklı 
ve zamana yönelik veya zamanla sınırlı hedefler geliştirmek üzere teşvik edilmektedir. Bir diğer 
deyişle etkin bir plan, somut bir zaman programı ve danışanın koyduğu hedeflere ulaşmasına 
yardımcı olan bir takım açıkça tanımlanan adımları ortaya koyar.

KEP, süregelen ve çift-yönlü bir süreç olarak ayırt edilmektedir. Bir diğer deyişle, danışan daha 
fazla bilgi toplamak veya seçeneklerini belirginleştirmek için bir önceki adıma dönebilir. Bu süreç  
 
 

(49) Bununla birlikte hiçbiri söz konusu becerilerin ilk okul seviyesinde getirilmiş olduğuna dair rapor vermemiştir. Meta-
kognitif becerilerin (kişinin kendi kognitif süreçlerini planlaması, düzenlemesi ve değerlendirmesi için gereken beceriler) 
yaygınlaştırılması, kişinin ömrü boyunca kendi öğrenim ve gelişiminin yönetilmesi için gereken yeterliklerin erken bir 
yaşta yerleştirilmesine yardımcı olur. OECD (2004), Kanada ve ayrıca Çek Cumhuriyeti ile Danimarka’daki ilk okul 
kariyer eğitim programlarının gelişimine dikkat çekmektedir.

(50) Avrupa Eğitim Vakfının kariyer rehberlik araştırma ve geliştirme portföyünün proje yöneticisi Helmut Zelloth, ‘test etme’ 
yaklaşımında ‘tatmaya başlama’ yaklaşımına geçişten yerinde bir şekilde bahsetmektedir (kişisel iletişim).
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ayrıca ortak mülkiyet ile de göze çarpmaktadır. Burada hem danışan hem de öneri veren kimse 
(adviser) açıkça tanımlanan sorumluluklara sahiptir. Danışan planı uygulamaya koymayı taahhüt 
ederken, öneri veren kimse de bu süreçte danışana destek olmayı ve bu amaç için gerekebilecek 
kaynakları sağlamayı taahhüt etmektedir. Ülkelerden alınan ilerleme raporları, KEP stratejisinin 
eğitim sektöründe de çeşitli rehberlik hizmetleri tarafından benimsenmiş olduğunu göstermektedir. 
Personel, öğrencilerin ‘kişisel kariyer planlaması’ yapması ve ‘kişisel kariyer yolculuğu’ geliştirmesi 
(Birleşik Krallık [İskoçya], Lüksemburg, Norveç, İsveç,), ‘bireysel geçiş planı’ oluşturması 
(Danimarka) veya ‘bir yaşam projesinin kahramanları’ olmaları (Fransa, İtalya) için yola çıkmıştır. 
Kritik unsur, kariyer ve öğrenmeyi yönetmek için gereken yeterlikleri yapılandırmaktır. Bu şekilde 
yeterlikler açıkça fark edilebilir ve erişilebilir olacaktır. Vatandaşlar ise kişisel eylem planlarını 
yapılandırırken bilgili ve amaçlı olacak şekilde davranabilirler.

6.2. Çerçeveler ve müfredat kılavuz bilgileri

Ayrıca, yeterlik çerçeveleri ya da eğitim programı kılavuz bilgileri getirerek öğrencilerin öğrenme 
ve kariyer gelişimine yönelik hayat boyu yönelim benimsemelerini sağlamak üzere uğraşan 
girişimler de umut vaat etmektedir. Bu sayede, öğrenciler tarafından öz yansıtmacı ve özerk 
öğreniciler haline gelmek üzere gereken – ve rehberlikteki paradigma değişimi için merkezi olan 

– kilit beceriler, sistematik ve yapılandırılmış bir şekilde ortaya konmaktadır. Örneğin Finlandiya 
(Ulusal Eğitim Kurulu, 2003, 2004) ve İrlanda (Ulusal Eğitim Rehberliği Merkezi, 2004), öğrenim 
ve kariyer yönetimi becerilerinin gelişimini destekleyen yeni eğitim programı kılavuz bilgilerinin 
yayınlandığını bildirmişlerdir.

Söz konusu girişimlerin altında yatan mantık, Finlandiya’nın ortaokul üstü okullar için ulusal 
çekirdek eğitim programında başarılı şekilde kavramsallaştırılmıştır. Burada şu ifade edilmektedir: 

‘eğitsel ve mesleki rehberliğin amacı, öğrencileri bağımsızlık ve sorumluluğa doğru yönlendirmek, 
kendi bireysel çalışma planlarını geliştirmelerini mümkün kılmak, çalışmalarına ilişkin sorunları 
belirlemek ve bu sorunlar için nasıl yardım alınacağına dair bilgi araştırmaktır. Amaç öğrencilerin, 
ortaokul üstü okullarda bütün zamanlarında akademik çalışma yapabilmeleri, öğrenmeyi öğrenme 
becerilerini geliştirmeleri, öğrenci olarak kendi bireysel öğrenme stillerini ve güçlü yönlerini 
tanıyabilecek hale gelmeleridir’ (Ulusal Eğitim Kurulu, Finlandiya, 2003, s. 220).

Eğitim programı çerçevesine bir diğer iyi örnek de, 11 ile 19 yaşları arasındakiler için İngiltere’de 
daha sonradan kariyerler eğitim ve rehberliği için bir ulusal çerçeveye dönüştürülmüş olan (Eğitim 
ve Beceri Müdürlüğü, 2003) ‘Kariyerler eğitimi ve rehberlikten öğrenim çıktıları’dır (Nitelikler 
ve Müfredat Kurumu, 1999). Kilit paydaşların  - örneğin iki başöğretmen derneğinin – katılımı, 
çerçeveye sahip çıkıldığı anlamına gelmekte olup, bu da uygulamaya konmasını kolaylaştırmıştır. 
Farklı hizmet kullanıcı gruplarının, ihtiyaçlarına ve farklı ortamlardaki profesyonel yaşantılarına 
ilişkin farkındalıkları, bu çerçevenin daha çok kişiyi içine alabileceği anlamını taşımaktadır. 
Zorunlu eğitim sonrasındaki katılım oranlarının artması göz önünde bulundurulursa, erişime ilişkin 
önemli bir konu, 13 yaş yerine 11 yaşta çerçevenin başlatılması ve 16 yaşından 19 yaşına uzatılması 
kararı olmuştur. Bununla birlikte eğitim programı çerçevesi kanuni olmadığı ve sadece önerildiği 
için, sonuç değil bir amaç olduğu için ve kendi başına spesifik ders olmak yerine eğitim programı 



73

çapında uygulanmak üzere bireysel olarak okullara bırakılmış olduğu için etkisi bir ölçüde azalma 
eğilimi göstermiştir. 

6.3. Geriye kalan zorluklar

Ülkelerin yaptıkları güncellemeler, vatandaşların öğrenim ve işlerini yönetebilme kabiliyetini inşa 
etmesi için önergenin tavsiyesini yürürlüğe koymada bir derece ilerlemeye işaret ediyor olsa da dört 
temel hususun burada belirtilmesinde fayda vardır:

İlki, büyük öğrenci gruplarının, kariyer ve öğrenimi yönetmeyi destekleyecek çok kısıtlı erişimi 
vardır. Daha önce de belirtildiği gibi, eldeki raporlar, rehberlik desteğinin ilköğretim ve mesleki 
teknik eğitim (MTE) sektörlerinde az geliştiğine yönelik önceki inceleme raporlarındaki 
endişelerle ilgili çok fazla ilerleme göstermemektedir. MTE öğrencilerinin halihazırda eğitsel ve 
mesleki yollarını seçmiş oldukları ve muhtemelen bu nedenle desteğe daha az ihtiyaç duyduklarına 
yönelik bir varsayım kullanılmaktadır. Bu, hayat boyu öğrenme ve mesleki hareketliliği hiç 
hesaba katmamaktadır. Ne ortaöğretim ve daha yüksek MTE programlarındaki artan esneklik ne 
de geniş biçimde düzenlenen mesleki eğitim ve öğretimden gelen işler ve kariyer seçeneklerinin 
geniş çeşitliliği hesaba katılmaktadır. Öğrenimi yönetmek, kariyer planlaması ve gelişimiyle ilgili 
becerilere bu sektörde gittikçe daha fazla gereksinim duyulmaktadır.

İkincisi, kariyer gelişimi yönetiminin kolaylaştırılmasıyla ve öğrenimle ilgili değişim, psikolojik 
danışma ve rehberlik personelinin ve öğretmenlerin yeni beceriler geliştirmesini gerektirir. Örneğin 
okullarda, rehberlik konularının eğitim programında gittikçe daha çok yer alması, geçiş ve hayat 
boyu öğrenme konularının okuldaki tüm öğretmen kadrosunun eğitim programındaki sorumluluk 
olarak görülmesi nedeniyle, kariyer psikolojik danışma ve rehberlik personelinin diğer konu 
öğretmenleriyle yakın çalışması gerekecektir. Ayrıca, iş deneme planlarına katılarak iş dünyası 
hakkında yaşantısal öğrenmelerde rol aldıkça genç kişilerin kendilerini yansıtmayı nasıl teşvik 
edip destekleyebileceklerini öğrenmeleri gerekir. Öğrenme ve kariyeri yönetmek için önemli 
yeterliklerin ne ölçüye kadar geliştirildiğini değerlendirebilmeleri de önemlidir. Halihazırdaki 
eğitim programlarının bu yönlere yeterince dikkat edip etmediği pek de açık değildir. 

Üçüncüsü, rehberlik hizmetlerinin sunumunda bir paradigma değişimine olan ihtiyaca dair 
farkındalığa rağmen, kamu istihdam servisleri, 4. Bölümde de belirtildiği üzere, halâ aslen işten 
çıkartılmış olanlarla ilgili kısa dönemli hedeflere odaklanma baskısı altında bulunmaktadırlar. 
KİS’lerindeki rehberlik raporunda açıkça belirtildiği gibi, Avrupa’daki işgücü piyasasının 
rehberlik hizmetlerini daha uzun vadeli, hayat boyu perspektifine göre (bireylerin mesleki ve 
eğitim yollarından gittikçe daha karmaşık, daha doğrusal olmayan şekillerde hareket ettiği bu bilgi 
ekonomisinde vatandaşların ihtiyaçlarıyla daha uyum içerisinde) kucaklaması gerekir. Sorunun ne 
ölçüde bu şekilde ele alındığı görülecektir.

Son olarak, dikkat edilmesi gereken bir konu belirtilmelidir. Birçok kişi, önergenin bütün hayat 
boyunca kendi kendine yapılan öğrenme ve kariyer gelişimi için becerilerin geliştirilmesine 
gereksinim duyulduğu vurgusunu onaylayacaktır. Bununla birlikte, hızla değişen ve güvensiz işgücü 
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piyasalarının fırtınalı sularında esnek bir şekilde seyredebilen ve varolan fırsatlar arasından amaçlı 
seçimler yapabilen akıllı, girişimci bir birey imajının yumuşatılması gerekmektedir. Bu fırsatların 
genellikle ekonominin canlılığı veya kötü gitmesi, bazen de bireyin parçası olduğu sosyal çevre 
tarafından belirlendiği gerçeğinin farkına varılması gerekir. 

Her ne kadar bireylerin ve grupların kariyer ve öğrenimi öz yansıtmacı ve amaçlı olarak yönetmek 
üzere yeterlikler geliştirmeleri gerekse de, bazı devletler refah garantilerini kısma eğiliminde 
olabilir. Bu eğilime karşı hayat boyu rehberlik sistemi tedbirlidir ancak, bu devletler destekleyici 
kaynakların sağlandığı ortamlara gereksinim duyduklarını ileri sürebilirler. Bir diğer deyişle, 
özerklik üzerindeki baskının, dayanışma üzerinde eşit derecede güçlü bir vurgu ile dengelenmesi 
gerekmektedir (51).

‘Esnekgüvence’ (flexicurity) kavramının, esneklik-güvenceli olma bağlantı noktasının çelişen 
taleplerini ele almadaki vaadi ile en ilgili olduğu yer burası gibi gözükmektedir. Kolay işe alma ve işten 
atmayı (işverenler için esneklik) ve işsizler için yüksek primleri (çalışanlar için güvence) biraraya 
getiren bir model olarak ‘esnekgüvence’ devlet ve vatandaş arasındaki yeni sosyal sözleşmenin 
doğası ve yönünü yakalamaktadır (Wilthagen ve Tros, 2004). İşçilerin korunup işlerin korunmadığı 
politika kavramı, aslında gelecekteki olası bir Avrupalı modeli şeklinde düşünülmekte ve bu, AB 
tarafından araştırılmaktadır. Çünkü bu model Danimarka’da ilk olarak 1990’larda uygulanmaya 
başlanmıştır ve modelin hemen hemen tam işe alınmayı sağladığı düşünülmektedir. Bu modelde, 
bütün ayrıcalıklardan faydalanabilmek için işsiz birinin sürekli olarak istihdam veya ileri öğrenim/
eğitim peşinde olması gerekmektedir. Her ne kadar ‘esnekgüvence’nin geleneksel işgücü-sermaye 
bağlantı noktasını ‘dengeleme’ ve ‘uzlaştırma’ vaadine ne ölçüde hizmet edebildiğiyle ilgili çelişen 
görüşler olsa da (örneğin bakınız Ozaki, 1999), ekonomik modelin gerçek tamamlayıcısı olan ve 
sosyal modelin bir özelliği olarak kariyer rehberliğinin kritik rolü son derece açıktır.

(51) Çoğu benzer görüşler, Cedefop’un hayat boyu rehberliğine dair sanal topluluk tartışmasının katılımcıları ve özellikle 
VC animatörü Alan Brown tarafından da ifade edilmektedir. Brown, Lash’in (2003) ‘iç kaynakları kullanma’, bireyin 
(öğrenici, stajyer öğrenci, çalışan) daha önceden temelde kurumlar ve toplulukların sorumluluğu olarak kabul edilen 
işlevler, faaliyetler ve sorumlulukların yeniden tahsisine atıfta bulunmaktadır. Beck ve ark.’nın (2003) ‘sosyal olarak 
yapılandırılmış özerklik’ kavramına da atıfta bulunulmaktadır. Çünkü ortaya çıkan paradoksa dikkat çekmek istenmektedir. 
Buna göre, bireyden kolektif biçimde tanımlanan belirli değerlere uyum göstermesi beklenirken, bireysel olarak da 
tepkide bulunması beklenmektedir. Söz konusu eğilimlere bir tepki de, bireylere uygun destek sağlanmadan (özellikle 
kolektif nitelikte), daha fazla sorumluluk üstlenmelerinin beklenmemesini kesin olarak garantilemektir. Bu dokümanda 
öngörüldüğü şekilde hayat boyu paradigması kapsamındaki kariyer rehberlik hizmetleri, söz konusu kolektif desteğin bir 
biçimidir.
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7.  POLİTİKA VE 
SİSTEM GELİŞİMİ 
İÇİN YAPILARIN 

GÜÇLENDİRİLMESİ
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7. Politika ve sistem gelişimi için yapıların 
güçlendirilmesi

Politika yapıcılar, uygulamacı ve araştırmacıların, rehberlik önergesinde de işaret edildiği gibi, 
kariyer psikolojik danışmanlığında görmek istedikleri ilerlemenin çoğu, sadece destekleyici 
politika ve sistem gelişimi takviye edilirse başarılabilir. 2001 ile 2004 yılları arasında tamamlanan 
rehberlik inceleme raporları, açıkça kilit bir eksikliğin güçlü, stratejik ve amaçlı bir liderlik 
olduğuna işaret etmiştir. Böylesi bir liderlik, araştırma ve yenilik icat etme yoluyla gelişimi sürdüren 
sistemler olmadığı takdirde bir risk oluşacaktır. Ülkelerin yaptığı güncellemeler ve ek verilerin 
vitrinde gösterdiği birçok mükemmel girişimin geçici ve bireylerin iyi niyetine bağımlı olarak 
kalma tehlikesi söz konusudur. Bildirilen birçok yenilikçi strateji de, bir projeyle bağlantılı olma 
eğilimdedir. Kurumsallaştırılmadıkları sürece projelerin finansman desteği bittiğinde bu stratejiler 
de yok olmaya mahkum olacaklar gibi gözükmektedir. Söz konusu girişimlerin, kariyer psikolojik 
danışmanlığıyla  ilgili paradigmayı değiştirmeye yardım edecek sistemsel etkiyi yapma veya daha 
büyük ölçeğe geliştirme umudu çok azdır.

Politika ve sistem gelişimi çok çeşitli yollarla desteklenebilir. Önerge üç stratejiyi vurgulamaktadır. 
Öncelikle, kilit oyuncuların – bakanlıklar, sosyal ortaklar, istihdam servisleri, hizmet sağlayıcıları, 
psikolojik danışma ve rehberlik personeli, eğitim ve öğretim kuruluşları, tüketiciler, ebeveynler ve 
gençler gibi – sürece dahil edilmesinin öneminin altını çizmektedir. Daha sonra, istenen gelişim, iyi 
hazırlanmış bir uzmanlıkla, psikolojik danışma ve rehberlik personelinin başlangıç düzeyindeki ve 
sürekli eğitim-öğretimlerinin hem uygun hem de yüksek kalitede desteklenmesi gerektiğine işaret 
etmektedir. Önerge son olarak, eğer AB Üye Devletleri en iyi uygulamaları paylaşmak üzere yakın 
olarak çalışırlarsa, politika ve sistem gelişiminin büyük ölçüde kolaylaşacağını ileri sürmektedir. 
Daha sonraki kısımlar, ülke güncellemeleri ve ek materyalde belgelendiği üzere, üç alanda elde 
edilen ilerlemeler belirtilerek, sırasıyla her bir stratejiyi incelemektedir.

7.1. Politika ve sistem geliştirmede ortaklıklar

3. Bölümde de belirtildiği gibi, hizmet sağlayıcılar için şu konularda bir şeyler yapılmasının 
paha biçilmez yararı olacaktır: Hizmet sağlayıcılarının endişeleri, istekleri ve stratejik hedeflerini 
sistematik ve amaçlı bir şekilde paylaşmaları, belirgin vizyonlar oluşturmak üzere işbirliği yolları 
meydana getirmeleri ve politika yapıcıları-karar vericileri etkilemek üzere bir rehberlik forumu 
veya konseyi oluşturulması amacıyla ulusal ve/veya bölgesel düzeylerde biraraya gelinebilir. Ulusal 
rehberlik forumlarının oluşturulmasından birçok yarar elde edilebilir. Ortak eylemler projelerinde 
görüldüğü gibi (dipnot 30’a bakınız), her çeşit paydaşla, biraraya gelinebilir. Bunun için kariyer 
psikolojik danışmanlığının daha anlamlı şekilde yönetilmesini sağlayacak ve bazen oldukça tutkulu 
olabilecek eylem planları geliştirilebilir. Tablo 2‘de son üç yıl içerisinde kurulmuş ve her bir ülke 
ortamında, oldukça çeşitli rehberlik hizmeti sağlayıcıları ve paydaşları aynı masa çevresinde 
toplamış olan 12 acemi ulusal rehberlik forumunun başarılarından alıntı yapan bir örnek verilmiştir. 
Eğitim ve istihdam sektörlerindeki hizmet sağlayıcıları/paydaşları ile işverenler, ticaret birlikleri ve 
özel ilgili grupları sık sık buna dahildir.
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Tablo 2:   Paydaş ortaklığı sayesinde kariyer rehberliğinin gelişimi

Boşluk/belirlenen zayıf yön Boşluk/zayıf yönü ele almak için eylem

Belirgin bir politika 
yönetiminin olmayışı

Ulusal rehberlik politikası çerçevesinin taslağı Kasım 2006’da 
bakanlığa sunulmuştur

Sosyal ortaklar, STÖ’ler 
ve topluluk kuruluşları 
tarafından girdi eksikliği

Her bir tüzel kişilik/sektör, kariyer psikolojik danışmanlığından 
sorumlu bir kişi atamaya davet edilmiştir. Temsilciler artık ulusal 
rehberlik forum toplantılarına katılmaktadır

Rehberlik kadrosunun 
hizmet öncesi ve hizmet içi 
eğitimi, daha fazla yatırım 
gerektirmektedir

•  Hayat boyu kariyer psikolojik danışmanlığı ve gelişiminde yeni 
bir eğitim derecesi başlatılmıştır. Eğitim ve işgücü sektörü 
personeline, eğitim ve işgücü piyasası uzmanları tarafından ortak 
olarak öğretim hizmeti sunulmaktadır

•  Yerel bilgi/beceri eksikliklerini ele almak üzere yabancı uzmanlar 
davet edilmiştir

•   Personelin sistem gelişimine kılavuzluk edebilecek bir çekirdek 
kadro yaratmak amacıyla kariyer psikolojik danışmanlığında 
lisans üstü eğitimi tamamlamaları için düzenlemeler

Mesleki bilgi sistemlerinin 
geliştirilmesi gereksinimi 
(basılı ve/veya ICT tabanlı)

KİS, Avrupa Rehberlik Merkezi ve bir üniversite araştırma 
merkezinin katıldığı bir projede AB finansmanı ile mesleki tanımlar 
geliştirilmektedir

Kariyer psikolojik 
danışmanlığı ile ilgili 
kaynak eksikliği (testler, 
oyunlar …)

Bir ulusal kariyer psikolojik danışma ve rehberlik merkezi kurmaya 
dair planlar yapılmıştır.

Resmileştirilmiş kalite 
denetim prosedürleri 
yerleştirilmemiş

KG mekanizmalarına dair araştırma başlatılmıştır

Rehberlik hizmetinin 
etkilerinin 
değerlendirilmesi gerekiyor

Rehberlik hizmetlerinin etkileri konulu bir komisyon kurulmuştur

Sektörler arası işbirliğinin 
geliştirilmesi gerekiyor

Yılda üç defa düzenlenecek sektörler arası toplantılar (ortak 
seminerler, atölyeler, konferanslar) planlanmıştır

Rehberliğe yönelik okulların 
geliştirilmesi gerekiyor

Ulusal bir politika çerçevesiyle bütünleştirilmiş bir strateji 
oluşturulmuştur

Spesifik danışan gruplarına 
hizmet verecek psikolojik 
danışma ve rehberlik hizmeti/
uzmanı yok

Engelliler için kariyer psikolojik danışmanlığıyla ilgili 
bir araştırma komisyonu kurulmuştur. Sonuçlar ulusal 
konferansta herkese bildirilmiştir

Profesyonel dernekler ve araştırma merkezleri, kariyer psikolojik danışmanlığında sistem gelişimini 
destekleyen kilit ortaklar olabilirler. Söz konusu organların, hizmetlerin sunumundaki bağlılığı 
ve yönlendirmesi oldukça yaşamsal olabilir. Birçok ülke raporu, söz konusu tüzel kişiliklerin 
geliştirilmesindeki ilerlemeden bahsetmiştir. 3. Bölümde bildirilen yeni profesyonel birlikler/derneklere 
ek olarak, öne çıkanlar İngiltere ve Finlandiya’daki araştırma merkezleri ve Danimarka’daki yeni 
uzman merkezidir:
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•	 Danimarka’da Eğitim Bakanlığı, psikolojik danışma ve rehberlik uzmanlığı için bir ulusal 
merkezin geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Bu şu tür faaliyetleri içermektedir: 
rehberlik hakkında en iyi uygulama ve bilgi örneklerinin derlenmesi; kalite gelişimi; farklı türde 
rehberlik hizmetleri arasında koordinasyon ve analizler, araştırmalar ve sektörler arası deneysel 
ve gelişimsel faaliyetlerin başlatılması. Bu faaliyetlerin desteklenmesi ve faaliyetlerle ilgili 
bilgi yayılması için, özel olarak psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları için bir sanal kaynak 
merkezi oluşturulmuştur (52). Bu, rehberlikle ilgili bir elektronik haber hizmeti, rehberliğe 
dair bir çevrimiçi dergi, bir sanal kütüphane, ilgili mevzuata bağlantılar, en iyi uygulamalar 
hakkında bilgiler, yakın tarihli araştırma faaliyetleri, anketler ve analizler, vb.;

•	 Finlandiya’da Jyväskylä Üniversitesi yakın tarihte, hayat boyu rehberlik politikası ve 
uygulaması için bir sektörler arası araştırma merkezi kurmuştur. Bu ilk aşama için, 2011 yılının 
sonuna kadar disiplinler arası araştırma ünitesi olarak beş yıllık bir yetkisi söz konusudur. 
Merkez, üniversite fakülteleri/merkezleri ve bölgesel enstitülerden oluşan yenilikçi bir ağdır ve 
yönetiminde ulusal politika yapıcılar ve sosyal ortaklardan temsilciler yer almaktadır. Düşünülen 
şey, ulusal politika gelişimini bilgilendirmek için gereken delil tabanını güçlendirmek amacıyla 
spesifik olarak kariyer psikolojik danışmanlığı konularına odaklanan bir araştırma ve eğitim 
birimi yaratmaktır. Merkez, AB önergesi ve ayrıca eğitsel ve işgücü piyasası politikalarında 
tanımlanan zorluklara odaklanmaktadır. Faaliyetleri ve öncelikleri, OECD tarafından Avrupa 
Komisyonunun politika yapıcılar için kariyer psikolojik danışmanlığı el kitabının (OECD ve 
Avrupa Komisyonu, 2004) bölümlerine göre yapılanmıştır.

•	 Birleşik Krallıkta, Derby Üniversitesindeki Rehberlik Çalışmaları Merkezi (CeGS), ulusal ve 
uluslararası araştırmalar yürütmekte ve ayrıca psikolojik danışma ve rehberlik personelinin, 
sürekli profesyonel gelişim ihtiyaçlarına hizmet etmektedir. Çeşitli araştırma, öğrenme 
programları ve bilgi hizmetleri sunmakta ve hayat boyu öğrenmeyi desteklemeye dair rehberlik 
kuramı, araştırma ve uygulama arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlamaktadır. Merkez; 
araştırma ve değerlendirme hizmetleri, gençlik politikası, yetişkin rehberliği ve işgücü 
kalkınmasında hizmet planlaması ve teminini bilgilendirmek ve iyileştirmek üzere tasarlanmış 
öncü projeler gibi alanlarda uzmanlık geliştirmiştir. Bu, hizmet temininin haritasının çıkartılması, 
dipnot konan kaynakçalar ve sistematik biçimde literatür inceleme raporlarının hazırlanması, 
örgütsel gelişim ve yönetim süreçlerini desteklemek üzere müşteri kuruluşlarıyla birlikte 
çalışmak ve profesyonel ağların yönetimini içermektedir. Rehberlik için Ulusal Kütüphane 
Kaynağı (NLRG), Birleşik Krallıkta kariyer psikolojik danışmanlığı ile ilgili materyalin en 
büyük koleksiyonunu bünyesinde bulundurmaktadır (53).

Ülkelerin yaptıkları güncellemeler ve ilave materyallerden elde edilen izlenim, politika ve uygulama 
arasında köprü kurmaya çalışan söz konusu stratejik organ örnekleri sayıları artmaktaysa da hala 
kısıtlıdır ve bu alanı ulusal düzeyde şekillendirmek için yapılması gereken çok şey vardır.

(52) İnternette mevcuttur: www.vejledningsviden.dk [alıntı tarihi: 3.3.2008].
(53)  CeGS yayınları şu adresten indirilebilir: http://www.derby.ac.uk/cegs/index.asp [alıntı tarihi: 3.3.2008].



80

Ülke raporlarında diğer daha az yapılandırılmış profesyonel ağ kurma biçimleri de tanımlanmıştır. 
Bunlar arasında sorunların tartışıldığı (Litvanya, İsveç, Birleşik Krallık) veya öykünülebilecek 
başarılı uygulama örneklerinin paylaşıldığı veya bir veritabanına yerleştirildiği (Danimarka, 
Finlandiya) İnternet forumları gibi uygulamacıların kendilerinin örgütlediği halka yakın olan, 
aşağıdan yukarıya girişimler bulunmaktadır.

Bu tür bir faaliyet tavsiye edilmektedir. Çünkü uygulamacılar vatandaşlara en yakın konumdadırlar. 
Politika yönetiminin sağlamlığı ve mantıklı olup olmadığını sınamak, ayrıca ortaya çıkan zorluklar 
ve çevrelere karşı yenilikçi fikirler geliştirmek için en iyi yerdedirler. Sistem ve politika gelişimi 
perspektifinden, bahsedilen küçük girişimlerin sürdürülebilirlik ve etkisine dair daha önceden 
yapılan uyarı halâ geçerlidir.

7.2. Psikolojik danışma ve rehberlik personelinin başlangıçtaki 
ve sürekli eğitimi 

Psikolojik danışma ve rehberlik personelinin kariyer psikolojik danışmanlığını güçlendirmedeki rolü 
açıkça merkezidir: Birçok ülke, geniş aralıktaki hizmetlerle ilgili olarak hırslı politika çerçeveleri 
geliştirmiş ve sonunda fark ettikleri gerçek şu olmuştur ki, yeterli derecede eğitimli – ve birçok 
durumda yeniden eğitilmiş – bir kadro havuzu olmadığı sürece, çok az ilerleme kaydedilebilecek, 
belki de hiç kaydedilemeyecektir. Konsey Önergesi, AB çapındaki eğitim programlarında en iyi 
güncel uygulamayı Üye Devletlerin yansıtması gerektiğinin altını çizerken, bunun farkındadır.

Birçok ülke güncellemesi bir miktar ilerleme bildirmektedir. Bildirilen faaliyetler ve girişimler, 
dört ana başlık altında toplanabilir: Eğitime daha fazla yatırım yapılması, rehberlik personelini 
eğitmek için standart bir müfredatın geliştirilmesi; eğitimde daha fazla yeni teknolojinin kullanımı 
ve rehberlik uygulamacılarının ilk ve sürekli eğitiminde daha fazla AB çapında işbirliği.

Avusturya, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Malta, Polonya 
ve Romanya dahil birçok ülke, kariyer psikolojik danışmanlığı personeli arasında daha yüksek 
düzeyde profesyonellik amacı için personel gelişimine yapılan büyük yatırımları bildirmektedir. 
Eğitim sektöründe bu genellikle, sertifika, diploma ve yüksek lisans düzeyinde üniversite dereceleri 
verilerek yapılmaktadır. 

Birçoğu, rehberlik hizmetlerindeki reformları destekleyerek, eğitimin daha güçlü biçimde verilmesi 
için duyulan gereksinimin farkında olduklarını belirtmiştir. Örneğin, Danimarka’da yeni bir 
rehberlik sistemi geliştirilmiş (Danimarka Eğitim Bakanlığı, 2004) ve aynı zamanda da  personel 
yeterliklerinin geliştirilmesi için yatırım yapılmıştır: 

(a)  Danimarkalı rehberlik reformunun hedeflerinden biri, Danimarkalı rehberlik hizmetlerini 
profesyonelleştirmek üzere psikolojik danışma ve rehberlik personelinin nitelik ve 
yeterliklerini iyileştirmektir. Bunun sonucu olarak, birçok farklı, çoğunlukla kısa, sektöre 
özgü ileri eğitim kurslarının yerini, tüm sektörlerden gelen psikolojik danışma ve rehberlik 
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uzmanlarına açık olan eğitim programı almıştır. Artık, yeni rehberlik merkezlerinden biri 
tarafından işe alınmak için yeni eğitim programını takip etmiş olmak zorunludur;

(b)  Ülke çapında altı adet yüksek öğretim merkezi, yeni eğitim programını yarı zamanlı olarak 
sunmaktadır. Bu eğitim altı aylık tam zamanlı çalışmaya eşdeğer olup, üç modülden 
oluşmaktadır:

•	 Kariyer psikolojik danışmanlığı ve psikolojik danışma ve rehberlik personeli teorileri ve 
yöntembilimleri, etik, rehberlikte ICT, vb.);

•	 Kariyer psikolojik danışmanlığı ve toplum (işgücü piyasası koşulları ve politikaları, 
eğitim sistemi ve eğitsel politikalar, toplum ve iş dünyasının geliştirilmesi, vb.);

•	 Kariyer psikolojik danışmanlığı ve birey (farklı hedef grupları, insan gelişimi, öğrenme 
kuramları, vb.);

(c)  Eğitim programı bir yetişkin öğrenim programı olarak sunulmakta olup, yarım diploma 
derecesine tekabül etmektedir. Giriş gerekleri asgari olarak tamamlanmış bir kısa dönem (iki 
yıllık) yükseköğretim programı ve iki yıllık konuyla ilgili çalışma deneyimidir.

KİS ile ilgili bir çalışmanın (Sultana ve Watts, 2005) işaret ettiğine göre, işgücü piyasası sektöründe 
de geçmiştekine kıyasla rehberlik hizmeti sunan personel için – veya kapsamında rehberlik unsuru 
yer alan hizmetler için – daha fazla eğitim alınması amacıyla görünür bir eğilim söz konusudur. 
Araştırmada, kariyer psikolojik danışmanlığında uzmanlaşmış eğitimin gittikçe daha fazla olarak 
KİS ortamında verilmesine dair bir eğilim olduğunu görülmüştür. Söz konusu fırsatlar yakın tarihte 
birçok ülke tarafından sağlanmıştır (Macaristan, Malta). Bazı durumlarda söz konusu eğitim 
mecburi kılınmıştır (Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Portekiz). Diğer ülkeler (Kıbrıs), ayrı güzergahı 
izlemeyi planlamaktadır. Bu eğitimin büyük kısmı, psikolojik danışma ve rehberlik personeli olarak 
istihdam edildikten sonra, üniversitede resmi belgelendirme yollarından geçmek yerine kurum içi 
yeterlik gelişimi olarak yürütülmektedir.

İkinci grup girişimler, hizmetlerin kalite güvencesiyle ilgilidir. Hizmetlerin sağlandığı noktaya 
bakılmaksızın tüm vatandaşların eşit derecede yeterli personel tarafından verilen hizmetlere erişim 
hakkına sahip olması sağlanmalıdır. Bu yeterlikler listesinden bahsedilmesini gerekli kılar. Tüm 
psikolojik danışma ve rehberlik personeli bu yeterliklere sahip olmalıdır(54). Bunlar bazen ulusal 
vasıflandırma çerçevesinde belirlenmiştir (Letonya) veya psikolojik danışmanlar için vasıflandırma 
parametrelerini belirten bir rehber olarak sunulmuştur (Litvanya). Söz konusu yeterlik çerçeveleri 
ayrıca personel eğitimi için daha tutarlı bir birleşik eğitim programı geliştirilmesi için temel teşkil 
eder (İtalya). Norveç, kariyer psikolojik danışma ve rehberlik personeli için ulusal ağının yanı  
 
 

(54) Rehberlik personelinin sahip olması gereken yeterliklere odaklanma, Uluslararası Eğitsel ve Mesleki Rehberlik Derneği – 
IAEVG (2003) tarafından geliştirilen yeterlik çerçevesi ile takviye edilmiştir. Her ne kadar liste, fiili olarak kullanımdaki 
yeterliklerin empirik gözlemlenmesi yerine uygulamacıların kendi bildirimlerine dayalı da olsa, yine de rehberlik 
hizmetlerini oluşturan unsurları açığa çıkartmakta faydalı olmaktadır.
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sıra psikolojik danışmanlara verilen eğitimi güçlendirmek ve daha standart bir eğitimi sağlamak 
hedefinin olduğunu bildirmektedir. Bazı durumlarda, çekirdek yeterlikler hem eğitim sektöründe 
hem de KİS’lerinde çalışan rehberlik personelinden istenmektedir. Buradaki niyet, iki sektör 
arasında daha iyi sinerjinin sağlanmasıdır ki bu, hayat boyu yönelimi olan bir rehberlik sistemi 
geliştirilmesindeki kilit yapı taşlarından biri olarak görülmektedir. Bu sinerji, bazı vakalarda, tüm 
psikolojik danışma ve rehberlik personeli tarafından takip edilen çekirdek bir takım modülleri 
ve farklı sektörlerden personele yönelik uzmanlaşmış modülleri olan ortak eğitim fırsatlarıyla 
kolaylaştırılmaktadır (Malta).

Üçüncü grup girişimler, profesyonel gelişim fırsatlarına erişimi artırmak için yeni teknolojilerin 
daha fazla kullanımını içeren, sunulan eğitimin yenilikçi yöntemlerine odaklanmaktadır. Özelde 
KİS’lerinde, resmi belgelerin alındığı yollardan geçerek eğitilmiş personel bulmak kolay değildir. 
Bu nedenle sunulan eğitim için yenilikçi yöntemler sağlanmakta ve bu amaçla farklı yerel ve/ya 
da bölgesel ofislerden gelen personel yaşantılarını ve ilginç uygulama örneklerini paylaşmaktadır. 
Bunun için yapılandırılmış örgütlü toplantılar düzenlenmektedir (Estonya, Litvanya, Polonya).
Estonya, bir vaka analizi gözetim yöntembilimi dahil edecek şekilde bu yaklaşımı genişletmiş, 
mentorlük yapılması sayesinde deneyim ve uzmanlık paylaşımının kurumsal olarak yerleşik 
kalmasını sağlamıştır. Fransa’daki KİS – the Agence ulusale pour l’emploi (ANPE) – iyi 
uygulamaların gösterildiği ve hatta başarı belgesi ve para ödülleriyle ödüllendirildiği, hem ulusal 
hem de bölgesel düzeyde bir Forum des Initiatives kurmuştur.

Söz konusu profesyonel uygulamaların paylaşımı ve ayrıca devamlı personel gelişimi IT 
platformları üzerinden gittikçe daha fazla sağlanmaktadır. Bazı dersler hem eğitim hem de 
işgücü piyasası sektörlerinde çevrimiçi sağlanmaktadır. İlkine örnek olarak Çek Cumhuriyeti 
ve İrlanda gösterilebilir; burada e-öğrenim modülleri geliştirilmiştir, İrlanda’daki girişimde, 
bütün okul rehberlik planlamasının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. KİS’lerindeki personelin 
çevrimiçi eğitimine örnek olarak, Norveç’teki ‘Atene’ programı ve danışan hizmetleri personeli 
için Finlandiya’nın temel eğitim kursu gösterilebilir. Buna ek olarak, İnternet olanakları belirli 
kariyer psikolojik danışmanlığıyla ilgili temalarda çevrimiçi tartışmayı canlandırmak için artan 
biçimde kullanılmaktadır. Aynı zamanda merkezi ofis tartışmaları başlatmak için anahtar okumaları 
belirlemekte ve sonra psikolojik danışmanlar davet edilerek yorumlar yapılmakta, yaşantılar 
paylaşılmakta ve ileri okumalar yapılarak katkı sağlanmaktadır (Portekiz’deki KİS’nde olduğu 
gibi). Avusturya benzer amaçlar için intranet kullanmaktadır.

Uygulamacılar, araştırmacılar ve politika yapıcılar arasındaki diyalogu kolaylaştırmak ve rehberlik 
toplumunda fikirler ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak üzere web tabanlı forumların kullanılması 
gittikçe daha popüler hale gelmektedir; ama yine de etkisi ve verimliliğini ölçmek üzere araştırma 
yapılması gerekmektedir. Birleşik Krallıkta ulusal rehberlik araştırma forumu bu stratejiyi 
uygulamada özellikle güçlü görünmektedir (55), Litvanya da kariyer danışmanları (advisers) için 
Internet forumuyla önde gidenler arasındadır. Finlandiya’da da, iyi uygulamalar için bir web tabanlı 
kaynak bankası geliştirilmiştir. İsveç Ulusal Eğitim Kurumu, psikolojik danışma ve rehberlik  
 
 

(55) Bakınız:http://www.guidance-research.org/ [alıntı tarihi: 3.3.2008].
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personeline gündelik işlerinde yardımcı olacak bir web sitesi kurmuştur ve böylece farklı psikolojik 
danışma ve rehberlik personelinin bilgi, deneyim ve birikim alışverişi yapabilecekleri sanal bir 
buluşma noktası yaratılmıştır. Bu, birçok psikolojik danışma ve rehberlik personelinin gereken 
eğitim düzeyine sahip olmadığını gösteren 2005 yılına ait bir değerlendirmeye cevaben İsveç’in 
uygulamaya koyduğu girişimlerden sadece biridir.

Son bir takım girişimler, farklı Üye Devletlerinin birbirinden öğrenmesi, güçlü yönleri alıp iyi 
uygulamalara öykünmeleri için AB çapında verilen eğitimlerin deneyim bolluğunun kullanılmasına 
odaklanmaktadır. Meslektaş öğrenme ziyaretlerinden ortak eğitim modülleri ve eğitim kılavuzlarının 
geliştirilmesine kadar, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen birçok böylesi proje söz 
konusudur. Uluslarüstü projelerin değeri sadece personel eğitim fırsatları yaratmakla sınırlı 
kalmayıp, politika ve sistem gelişiminin basitleştirilmesi ve güçlendirilmesinde de ele alındığı bazı 
örneklerden sonraki kısımda bahsedilmektedir.

7.3. Uluslarüstü boyut

Ülke güncellemeleri, AB ve ötesinde politika öğrenmesini basitleştirme potansiyeline sahip 
uluslarüstü yapıların kurulması ve uygulamalara dair bazı umut vaat eden girişimlerin detaylarını 
vermektedir. Cedefop, son iki yıl içerisinde çalışma ziyaretleri programında hayat boyu rehberliğe 
bir miktar öncelik verdiğinden, birçoğu AB ülkelerinden olan meslektaş, öğrenim ziyaretlerine 
katılmıştır. Bu ziyaretler, katılımcı ülkelere kendi hizmetlerini incelemek ve diğer AB ülkelerinkiyle 
karşılaştırmak ve zıtlıklarını bulmak anlamında fırsat sağlamıştır. Bu şekildeki bir yaşantısal 
öğrenme, farklı Üye Devletlerde önemli gayrı resmi güdülenme kaynağı olarak görev görebilir. 
Bazı durumlarda da, sistem gelişiminin önemli biçimlerine ve etkileyici bilgi ve politika ağlarının 
oluşumuna yol açabilir. 

AB finansmanı, öğrenmeyi ve iyi uygulamaların paylaşımını teşvik eden bölgesel ve bölgeler ötesi 
ağların kurulması için kullanılmıştır. Önde gelen örnekler AB ağlarıdır. Academia ve EQUAL buna 
örnektir. Bunlar Üye Devletler arasında personel gelişimi, birikim ve deneyimin alışverişiyle ilgili 
fırsatlar sunarlar. Diğer ağlar ise iyi uygulama alışverişi için bir forum yaratma amacını taşıyan 
yedi İskandinav-Baltık Avro-Rehberlik merkezini içerir (Danimarka, Estonya, Finlandiya, İsveç, 
İzlanda, Letonya ve Norveç). Bir diğer örnek, bölgedeki 10 ülkeyi bir araya getirmeyi amaçlayan 
güney Avrupa rehberlik girişimleridir (Bulgaristan, Fransa, Kıbrıs, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, 
Romanya, Türkiye ve Yunanistan).

Yine AB tarafından finanse edilen Avrupa rehberlik ve psikolojik danışmanlık araştırma forumu, beş 
ortak ülkedeki (Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Yunanistan) psikolojik danışma 
ve rehberlik personeli, araştırmacılar ve politika yapıcıların çevrimiçi işbirliğini desteklemektedir. 
Web sitesi için seçilen hedef gruplardan seçilen bu ülkelerdeki uzman grupları, politika ve uygulama 
konularını tartışmak üzere yüz yüze tanışırlar ve tartışmalar çevrimiçi olarak devam ettirilir. Her bir 
ülkeden tartışmaların özetleri her bir ortağın diline çevrilir, ağ için yeni bilgi üretimine dair devam 
eden sürecin bir parçası olarak İngilizcede daha fazla yorum eklenir. Bu, daha geniş rehberlik ve 
psikolojik danışma toplumuna ICT’nin kullanımı sayesinde eğitim ve sürekli profesyonel gelişim 
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bakımından yenilik aktarımı ve gelişme fırsatı sağlar. Forumun hedef grupları uygulamacılar, 
yöneticiler, araştırmacılar, eğitmenler, öğrenciler ve politika yapıcılar ile rehberlik ve psikolojik 
danışmanlık araştırmasıyla ilgilenen diğerleridir. Forumun web sitesi (56), rehberlikle ilgilenen 
bir çevrimiçi topluluk yaratılması ve desteklenmesine yardımcı olur. Ayrıca, uygulama, araştırma 
ve politikayı daha yakınlaştırır, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uygulamasının çekirdek 
problemleri üzerine odaklanır. 

Bu girişimler, bir anlamda Avrupa hayat boyu rehberlik politika ağının haberciliğini yapmaktadır. 
Bu politika ağı, kritik bir rol oynama potansiyeline sahip olup, Avrupa’da işbirliğini güçlendirmede, 
bilginin yaratılması ve aktarımında, ulusal rehberlik forumları ve diğer kilit aktörlerle irtibat 
kurulmasında etkili olabilir. Aynı şekilde, hayat boyu rehberliğe dair Konsey Önergesinin 
uygulanmasıyla ilgili ilerlemelerin izlenmesinde de bu politika ağının olumlu etkisi olabilir.

Son bölüm, önergede ana hatları verilen kilit hedeflerde odağın sürdürülmesine dair bu diğer yolları 
ele almaktadır.

(56) Bakınız:http://www.guidance-europe.org/ [alıntı tarihi: 3.3.2008].
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8.  İLERİ DOĞRU 
YOLLAR
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8. İleri doğru yollar
Avrupa Komisyonu, Üye Devletler, uluslararası örgütler (WHO, OECD, Cedefop, Avrupa Eğitim 
Vakfı) ve diğer ilgili paydaşlar arasında artırılan işbirliği, hayat boyu rehberlik alanında çeşitli Avrupa 
referans araçlarını geliştirmiş ve bunlar için ortak bir anlayış geliştirilmiştir. Aynı şekilde ortak 
ilkeler, kılavuz bilgileri ve çerçeveler de geliştirilmiş ve bunların da üzerinde anlaşılmıştır. 2007-
2013 hayat boyu öğrenme programıyla birlikte bu araçlar ve yapısal fonlar, AB düzeyindeki eğitim 
ve öğretimle ilgili 2010 çalışma programının ulusal politika reformlarını, politika yansıtılmasını 
ve AB’ni desteklemiştir. Ayrıca, Cedefop tarafından yapılan bilimsel girişimler, Avrupa Hayat 
boyu Rehberlik Politika Ağının kurulması, rehberlik politikasıyla ilgili uluslararası konferanslar ve 
karşılaştırmalı çalışmalar, hayat boyu rehberliğin Avrupa gündemindeki yerini sağlamlaştırmıştır.

Bu Cedefop raporu, eğitim ve istihdam hedeflerinin hem ekonomik hem de sosyal zorunluluklarla 
yürütülmesi gerektiğini doğrulamaktadır. Üye Devletler, eğitim ve iş hayatına daha adil katılımı 
sağlamak üzere yeni yaklaşımları deneyip yenileştirirken birbirlerinden öğrenecekleri çok şey 
vardır. Bu rapor, politika, araştırma ve uygulama arasındaki karmaşık bağlantıları göstermektedir. 
İlerlemenin sağlanması için yeni yönetmelikler gerekebilir. Başka bir ifadeyle, eğitim ve öğretim 
sisteminin iyileştirmesini vurgulayan, vatandaşların eğitim ve kariyerleri süresince düzgün geçişler 
yapmalarını destekleyen ve işgücü gelişiminin işbirliği ihtiyacını takviye etmesini sağlayan 
mevzuat gerekmektedir. Sürdürülebilir sistemsel değişimin mümkün olabilmesi için belirli 
özellikler gereklidir. Farklı yönetimler bir ortaklık kurdukları zaman, bilgi paylaşımı ve rehberlik 
hizmetlerinin niteliğini ve hesap verilebilirliğini düzeltmek için ortak çaba gösterdiklerinde sistem 
değişimi olabilir. 

Geleneksel olarak çoğu Üye Devletteki bilgi, öneri ve rehberlik hizmetleri, hedef gruplar, seviyeler 
ve işlevler arasındaki belirgin farklılıklara göre örgütlenmiştir. Hayat boyu rehberlik sisteminin 
kurulması, rehberlik kavramının yeniden yorumlanmasını ve varolan hizmet sunumu yapılarının 
reformdan geçirilmesini gerektirmektedir. Buna ek olarak, genelden bireyselleştirilmiş hizmete 
geçişi, hizmet sağlanması için kalite çerçevelerinin yürürlüğe konması, vatandaşların kendi öğrenim 
ve kariyerlerini yönetmek üzere yetkilendirilmesi ve hizmet sağlanmasında ICT kullanımının 
genişletilmesi gerekmektedir. Bu da, psikolojik danışma ve rehberlik profesyonellerinin ufkunu 
uzmanlaşmadan ilk ve sürekli eğitim sayesinde çoklu yeterliklere genişletmelerini gerektirmektedir.

Bu çalışma, Üye Devletlerin, vatandaşların yüksek kalitede rehberlik hizmetlerine hayat boyu 
erişim ihtiyacını kabul ettiklerine dair delil teşkil etmektedir. Hayat boyu öğrenim ve rehberliğin 
toplumlar ve bireyler için uzun vadeli faydaları ve değeri fark edilmiştir. Rehberlik hizmetlerinin 
sağlanması, bütünleşik bir şekilde, öğrenmenin resmi ve gayrı resmi boyutlarını, sosyo-profesyonel 
yönlerini kapsamalı ve hayat boyu öğrenim ve istihdam politikalarını destekleyecek vatandaşlar 
yetiştirmelidir. Çeşitli ve çoklu ihtiyaçları ile bireysel kullanıcılar her zaman hayat boyu rehberlik 
politikası ve hizmetlerin merkezinde olmalıdır.

Bu raporun dayalı olduğu ülke güncellemeleri ve ek veriler, Avrupalı vatandaşa, hakları olan 
kariyer rehberlik hizmetlerinin doğru yönde ilerlemekte olduğuna dair makul bir ümit vermektedir. 
Kuşkusuz, bir dizi inceleme raporu, önemli konferanslar ve ülkeler arasında yoğunlaşan alışverişler 
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sayesinde yeniden canlandırılan rehberlik hizmetleri ile paylaşılan zorluklara en iyi çözüm 
arayışında olan araştırma ve politikalar arasında köprü kurulmaya çalışılmaktadır. Daha önceki 
bölümler hem önergenin yol gösterdiği önceliklere ilişkin farklı ülkelerin başarılarını hem de ele 
alınması gereken eksiklikler, kısıtlamalar ve zayıf yönleri ana hatlarıyla vermektedir. İleri doğru 
yolları ele alabilmekte daha iyi bir konumda olmak için ikincisinin bir sentezini sunmak faydalı 
olacaktır. Bu nedenle;

(a)  Ülkelerin bütünsel, bağlantılı hizmet tasarlama ihtiyacının gittikçe daha çok farkına varmaya 
başladıklarına ve hizmet sağlayıcıların ömür boyunca vatandaşların ihtiyaçlarıyla ilgilenmek 
üzere işbirliği yaptıklarına dair artan deliller vardır. Buna rağmen;

•	 Eğitim ve işgücü sektöründeki hizmet sağlayıcılar yine de farklı bir mantıkla hareket etmekte 
ve birbiriyle çelişen kariyer psikolojik danışmanlığı yorumlamaları kullanmaktadırlar ki 
bu da işbirliğini zorlaştırmaktadır;

•	 Ulusal rehberlik forumları, farklı sağlayıcılar ve paydaşları bir araya getiren diğer yapılar, 
hala erken bir evrededir ve sistem gelişimini şekillendirecek bir konuma gelebilmek için 
güvenilirlik ve destek kazanmaları gerekmektedir;

•	 Birçok ortamdaki odaklanma hala, danışan ve kullanıcılar için çıktı ve sonuçlar yerine 
sistem girdileri üzerindedir. Bu eğilim, işlerin danışanların çıkarlarına yönelik daha 
bütünsel ve sistemli bir yeniden yapılandırmadan ziyade, mevcut örgütsel düzenlemelerin 
refahına dair endişeleri güçlendirmektedir.

(b)  Yeni teknolojilerin kullanıma açılması ve kariyer rehberlik bilgileri, öneri ve desteğinin 
daha şeffaf, kolay erişilebilen ve en hassas olanların lehine hızlı harekete geçirilir hale 
getirilmesiyle, Avrupa çapında kariyer psikolojik danışma hizmetlerine erişimi, gerektiği yer 
ve zamanda kolaylaştırmak için çok şey yapılmaktadır. Buna rağmen;

•	 Birkaç kategorideki vatandaş, halâ söz konusu bilgi, öneri ve desteğe ulaşmakta sıkıntı 
çekmektedir;

•	 Sağlanan hizmet arzı ile talebi eşleştirmeye çalışma sorumluluğunun büyük kısmı, birçok 
ülkede hala devletin üzerindedir. Bu, hizmet sağlanmasında, özellikle çalışan yetişkinlerde, 
önemli eksikliklere yol açmaktadır;

•	 Muhtemelen hizmet talebi arz kapasitesini aştığından neredeyse hiçbir ülke, kariyer 
psikolojik danışmanlığının pazarlanmasına önem vermiyor gibi görünmektedir; bu 
nedenle de vatandaşların büyük kısmı, kendilerine sunulan destek türlerinden, erişmek 
için nereye gitmeleri gerektiğinden ve erişmeyi başarmaları halinde de elde edebilecekleri 
faydalardan haberdar olmayabilirler.

(c)   Kariyer psikolojik danışma hizmetlerinin kalite güvencesine olan ilgi artmakta ve birçok ülke, 
KG modellerinin stratejik seçiminde seçeneklerini gözden geçirmektedir. Buna rağmen;
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•	 Kariyer psikolojik danışmanlığında KG sistemlerini yürürlüğe koymak için uygun ilke, 
model, strateji ve araç arayışı halâ çok erken evrelerindedir;

•	 Kalite güvence mekanizmalarını benimsemiş olan ülkeler de genellikle yönetim ve 
uygulamacı odaklı olanları seçmiştir. Kalite güvence uygulamasındaki kilit oyuncunun 
danışan olduğu tüketici odaklı modellerin uygulama örnekleri neredeyse yok gibidir. 
Sıklıkla kullanıcının rolü, alınan hizmete dair memnuniyetini ya da memnuniyetsizliğini 
ifade etmekle sınırlıdır. Çoğu durumda vatandaşın tazmin hakkı bulunmamaktadır;

•	 Bildirilen çoğu vakada, KG mekanizmalarının uygulanması, belli bir sektör, dar bir aralıktaki 
danışan grupları ve rehberliğin içerebileceği geniş faaliyet repertuarının çok az yönüyle 
sınırlanmıştır. Çoğu durumda odak noktası, aynı zamanda hizmet sağlanması süreciyle ilgili 
hususları yakalayamayan nicel göstergeler üzerindedir.

(d)  Özelde eğitim sektöründe, bazı ülkeler, gençlerin öğrenim ve kariyer gelişimlerini yönetmek 
için gereken yeterlikleri geliştirmelerine yardımcı olma konusuna yatırım yapmaktadır. 
Az sayıdaki vakada, bu beceriler, özel eğitimli eğitmen grupları tarafından sistematik ve 
yapılandırılmış şekilde müfredat çerçeveleri ve kılavuz bilgilerinde tanımlanmıştır. Bununla 
birlikte;

•	 Birkaç kategorideki gençler ve özellikle yetişkinler, öğrenim ve kariyer gelişimini yönetmek 
için gereken becerilerin geliştirilmesi fırsatlarında atlanmaktadır;

•	 Okul psikolojik danışmanları sıklıkla meslektaşlarıyla yakın ilişki içerisinde çalışmak için 
eğitilmemişlerdir. Buna gittikçe daha çok gereksinim duyulmaktadır. Çünkü rehberlik, geçiş 
ve hayat boyu öğrenme konuları sık sık müfredat çapında olacak şekilde ele alınmaktadır;

•	 Kamu istihdam servislerinin neredeyse tüm odaklarını işten çıkmış olanlara yönlendirmesi, 
mümkün olan en kısa sürede mümkün olduğunca çok kişiyi işe yerleştirmeye dair siyasi 
baskılara cevap veren hızlı ve geçici çözüm yaklaşımları benimsemelerine sebep olmaktadır. 
Bunun yerine, gençlerin ve yetişkinlerin daha uzun vadeli bir perspektif ile mesleki doyum 
arayışında gerek duydukları yeterlikleri geliştirmelerine destek olunabilir. 

(e)  Rehberlikle ilgili politikaların ve ayrıca kariyer sistemlerinin gelişimi, birkaç stratejiyle 
güçlendirilmektedir. Bu stratejiler kapsamında hizmet sağlayıcılar ve paydaşlar arasında 
ortaklıkların kurulması ya da alanı şekillendirmek ve bir yön vermek için gereken 
verileri üretmek üzere araştırma merkezlerinin kurulması bulunmaktadır. Aynı şekilde, 
uygulamacıların ilk ve sürekli eğitimi ile uluslarüstü faaliyetlere katılım yoluyla hem beceri 
hem de politika öğrenimine dair fırsatlar bir strateji olarak geliştirilmektedir. Buna rağmen;

•	 Ulusal ve uluslarüstü geliştirilen ortaklıklar halâ geçici nitelikli ve kırılgandırlar. Yeterli 
desteği almazlarsa kolayca dağılabilirler;
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•	 Hükümetin hayat boyu kariyer rehberlik modeline bağlılığı, devlet bütçelerinin sıkı ve kısıtlı 
olduğu bu dönemde daha fazla finansman ve kaynak gerektirmektedir. Rehberliğin kişisel 
faydalar kadar ekonomik faydalar da getirdiği savını güçlendirecek daha belirgin kanıtlar 
gerekmektedir;

•	 Kariyer psikolojik danışmanlığındaki personelin uzmanlaştırılması halâ erken bir evrededir 
ve yeterlik profilleri sıklıkla sadece kısmî olarak hayat boyu rehberlik modelinin gereklerine 
uyabilmektedir.

Bundan sonraki zamanlarda, tanımlanan zayıf yönlerin üstesinden gelinirken, kariyer psikolojik 
danışmanlığı erişilmiş olunan güçlü yönler üzerine inşa edilebilir. Bu görevin üstlenilebileceği en 
az iki seviye söz konusudur.

İlki, her bir Üye Devletin, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde güçlü ortaklıklar kurarak rehberliğin 
politik vizyonunu güçlendirmesi zorunludur. Aynı şekilde, hayat boyu rehberlik paradigmasına 
geçişle ilgili ve özelde rehberlik önergesi tarafından işaret edilen beş anahtar alanla ilgili durum 
değerlendirmesinin yapılması zorunludur. Bunu yaparken, Üye Devletlerin artık elinde kendilerini 
ve hizmetlerini karşılaştırabilecekleri çok sayıda karşılaştırma verileri vardır. Ülkelerde birkaç vaka 
çalışması da bulunmaktadır ve bu çalışmalarda zorluklara başarılı tepkiler verilmiştir. Çoğu ülke, 
rehberlik sistemini geliştirmek için hem kamu hem de özel girişimle yüz yüze olduğu bu zorlukları 
yaşamıştır. Ayrıca, çoğu ülkenin, hem kamu hem özele iyi hizmet veren bir rehberlik sistemi 
geliştirme çabalarında çoğu ülkenin yüz yüze olduğu zorluklara verdikleri başarılı cevapların vaka 
çalışmaları da vardır. Bundan başka, hayat boyu rehberlik sistem ve politikalarını tasarlamak ve 
iyileştirmek için bir grup pratik ortak referans araçlarına da sahiptirler.

İkincisi, Üye Devlet seviyesindeki bu yaşamsal derecede önemli çalışma, ulusal düzeydeki 
çabaları pekiştirmek, desteklemek ve katma değer eklemek rolüne sahip Avrupa çapındaki ağın 
yerleştirilmesiyle bağlantı kurmalı ve faydalanmalıdır. Epistemik ve politika ağları, kapasite 
oluşturulmasını başarılı biçimde destekleyen bir geçmişe sahiptirler. Bunlar aynı zamanda bilgi 
ve uzmanlık transferi kadar politika öğrenme konusunda da birikime sahiptirler (Creech ve 
Ramji, 2004). Hayat boyu rehberlikle ilgili Avrupa politika ağı, hayat boyu rehberlikte uzman 
grubun çalışmasını yapmak için son zamanlarda Komisyon tarafından kurulmuştur. Bu, politika 
seçeneklerinin paylaşımında ve politika gelişiminin biçimlendirilmesinde, bilgi toplanması ve 
yayılmasında, politika analizi ve araştırmasıyla ilgili komisyon kurulmasında, genel anlamda ulusal 
yapıların sürdürülmesi ve güçlendirilmesinde kilit rol oynayabilir. 

Farklı Üye Devletlerde hayat boyu rehberlik modelini yürürlüğe koymayla ilgili gelişmeler analiz 
edilmektedir ve bu çabalar Avrupa’da daha da genişletilmek istenmektedir. Anlamlı, tatmin edici 
ve onurlu bir yaşam arayışındaki vatandaşlara daha fazla hizmet sunmak amacıyla gösterilen hem 
ulusal hem de AB çapındaki gayretlere bu raporun destek vereceği umulmaktadır. 
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Ek 1 Finli AB konferans düzenleyicileri ve 
Cedefop tarafından kullanılan anket

Mayıs 2004 tarihli hayat boyu rehberliğe ilişkin Konsey Yönergesini 
yürürlüğe koymada elde edilen ilerleme üzerine güncelleme
Arka plan ve amaç:

Rehberliğe ilişkin Konsey Yönergesinin yürürlüğe konmasındaki ilerlemeye dair özet ulusal 
güncellemeler, Kasım 2006’da gerçekleşecek Finli Başkanlık konferansı için bir arka plan malzemesi 
görevini görecektir. Cedefop, konferans için bir sentez raporu oluşturmak üzere bir yükleniciyi 
görevlendirecektir ki böylece elde edilen başarılar ve ele alınması gereken geriye kalan zorlukların 
bir gözden geçirmesi elde edilmiş olacaktır. Bu sentez raporunu hazırlarken, Üye Devletler yaptıkları 
güncellemelerini gönderirken aşağıda ana hatları verilen başlıkları takip etmesi çok yardım olacaktır.

Lütfen aşağıdakilere yönelik alınan veya planlanan herhangi somut tedbiri kısaca açıklayınız:

(a) Hayat boyu rehberlik sistemlerinin geliştirilmesi (rehberlik hizmetlerinin sağlanmasında ulusal, 
bölgesel ve yerel düzeylerde rehberlik sağlayıcıları arasında etkin işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamak üzere atılan adımlar ve rehberlik hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin tüm politikalar 
ve uygulamalarda bir cinsiyet perspektifinin entegre edilmesini sağlamak üzere tedbirler dahil);

(b) Tüm Avrupalı vatandaşların, öğrenim ve çalışma yollarını ve bunlar arasındaki geçişleri 
yönetebilmelerine imkan sağlamak için yaşamlarının tüm evrelerinde yüksek kalitede rehberlik 
hizmetinin tüm Avrupa vatandaşlarına erişilebilir olmasını sağlayacak şekilde hayat boyu 
rehberliğe erişimin genişletilmesi;

(c) Rehberlik hizmetleri, bilgi ve ürünleri için, özellikle vatandaş perspektifinden, kalite güvence 
mekanizmalarının güçlendirilmesi;

(d) Eğitim ve öğretim programlarının entegre bir kısmı olarak rehberlik hizmetlerini vatandaşların 
ömür boyu ve yaşamın her alanındaki öğrenme ve yönetim becerilerini geliştirmeye yeniden 
odaklamak (teşvik okulları, ileri ve yükseköğretim kurumları, eğitim sağlayıcıları sayesinde 
yansıtıcı öğrenme teknikleri ve özerk öğrenmenin yaygınlaştırılması ve böylece gençler ve 
yetişkinlerin kendi öğrenme ve kariyer yollarını etkin şekilde kendi başlarına yönetebilmelerine 
imkan sağlanması dahil);

(e) Özellikle aşağıdakilerin gerçekleştirilmesiyle ulusal ve bölgesel düzeylerde politika ve sistem 
gelişimi için yapıların takviye edilmesi:
(i) Uygun kilit kurum/kuruluşlarca dahil edilmesi (bakanlıklar, sosyal ortaklar, istihdam 

servisleri, hizmet sağlayıcıları, rehberlik uygulamacıları, eğitim ve öğretim kurumları, 
yararlanıcıları (ebeveynler ve gençlik);

(ii) Birlik çapındaki eğitim programlarında şu andaki en iyi uygulamayı yansıtmak üzere 
psikolojik danışma ve rehberlik personelinin ve sürekli eğitimlerinin desteklenmesi ve 
teşvik edilmesi;

(iii)  Politika yapıcılar için erişilebilir olan uluslararası ve ulusal en iyi uygulamalara ilişkin 
bilginin kalitesinin artırılmasında işbirliği yapılması.

Lütfen herhangi ilgili politika ve uygulama örneklerinin özet açıklamalarını ekleyiniz.




