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Hayat boyu öğrenmeye bakış …

‘21.yy cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil,
yanlış öğrendiklerini unutamayan, yeniden
öğrenmeye, değişime ve dönüşüme açık
olmayanlar olacaktır.’
(Alvin Toffler)
Kendisi bu ifadeyi AB Üye Devletlerinin MTE Genel Müdürlüklerinin toplantısında kullanmıştır.
Letonya AB Dönem Başkanlığı, Riga, 20-21 Nisan 2015
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Kalabalık bir yol
Eğitimden İstihdama
(Mc Kinsey Global Institute, 2013)
Türkiye, ABD, Meksika, Hindistan, Brezilya ve Suudi
Arabistan dahil olmak üzere 9 ülkede yapılan Anket

 Her 10 işverenden 4’ü işyerlerindeki

pozisyonların boş olmasının esas sebeplerinden
birinin yeni mezunların doğru becerilere sahip
olmaması olduğunu söylüyor

 Çalışan gençlerin yalnızca %55’i eğitim aldıkları

alandaki bir işte çalışıyor

 Gençlerin %50’si lise sonrası aldıkları eğitimin iş

bulma olasılıklarını artırıp artırmadığı konusunda
emin değil

 Gençler, eğitim hayatlarıyla ilgili tercihler

yaparken iyi bilgilendirilmiyor
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Hayat Boyu Öğrenmede ve
Rehberlikte Karşılaşılan Küresel
Zorluklar
Toplumlardaki akademik yığılma –
bireyin ve iş gücü piyasasının zararına

Becerilerin uyumsuzluğu– çok fazla eğitim almış olsalar da
becerilerinin zayıf olması; doğru becerilere ve kritik iş becerilerine
sahip olan kişilerin azlığı

Genç İşsizliği– gençlerin her zamankinden daha iyi eğitimli
olmasına rağmen (eğitimli işsizler paradoksu)

İnsan kaynaklarının kullanılmaması
ilgi/beceri/yeteneklerin çoğu kez
günümüzdeki /gelecekteki işlerle
uyuşmaması; güvencesiz çalışma biçimi
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G20 ekonomileri
Geçiş desteği, gençlere ilişkin en öncelikli
politika tedbirleri arasındadır

Kaynak: OECD Eğitim Politikasına Bakış, 2015
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(Hayat boyu) Mesleki
rehberlik– her derde deva
mı?
 Ya da çözümün bir parçası

mı ?

- Geçişler
- İstihdam
- İstihdam edilebilirlik

 Ya da sorunun bir parçası

mı?

- Çeşitli zorluklar
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Uluslararası
değerlendirmeler
AB, OECD, ILO, Dünya Bankası

Başlıca sonuçlar



Mesleki rehberlik bireyler için önemlidir, ancak
Mesleki rehberlik aynı zamanda aşağıdaki alanlardaki kamu
politikalarının hedeflerine de katkı sağlar
- eğitim ve öğretim (verimlilik, insan kaynaklarının seviye ve kalitesi, beceri
eksiklillikleri sorununa eğilmek, kayıt sildirme…)
- iş gücü piyasası (daha iyi uyum, taşınırlık, iş gücü arzının iyileştirilmesi, iş
gücünün hazırlığı, uyum sağlayabilirlik…)
- sosyal dayanışma ve eşitlik (sosyal bütünlük, toplumsal cinsiyet,
vatandaşlık…)
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Bazı evrensel gerçekler


Kariyer seçimleri bir bireyin hayatındaki en
önemli kararlardan birisidir



Yanlış seçimlerden ötürü beşeri yeteneklerin
+ insan sermayesinin + kaynakların israfı çok
fazladır ancak engellenebilir



Bir bireyin ilgi, beceri ve değerlerine uygun bir
kariyerin seçimi hayatta başarı + mutluluk
oranını çok büyük ölçüde artırır



Gençlerin ve yetişkinlerin daha bilgili ve daha
iyi seçimler yapabilmesi / istihdam
edilebilirliğini iyileştirmesi için kariyer
rehberliğine ilişkin ücretsiz kaynaklara
ihtiyaç vardır
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Bazı evrensel
gerçekler…
 Bireylerin kapasiteleri önemli ölçüde değişkenlik

gösterir
(kendileriyle, çevreleriyle, kariyer konusunda karar verme ve değişiklik
yapmaya ilgili bilgi toplama / yorumlama kapasitesi)

 Bazı bireylerin biraz, bazılarının biraz daha ve

bazılarının da çok fazla yardıma ihtiyacı vardır
 Ailelerin ve toplumların kapasiteleri değişkenlik
göstermektedir
(iş dünyasıyla, iş dünyasının önünü açacak öğrenme yollarıyla ilgili
bilgi edinme kapasitesi) ve bunların yardıma ihtiyacı vardır

 Öğretmenler dahil olmak üzere yetişkinlerin bilgi

tabanı (iş ve öğrenme fırsatları, öğrenme ve iş arasındaki yol
hakkında)

çok sınırlıdır ve bunların yardıma ihtiyacı vardır
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GENÇLİĞİN farklı
kesimlerinden
örnekler
(Mc Kinsey, 2013 )



İyi bir konuma sahip olan (Odaklandım ve
hazırım)



Ümidini kaybetmiş (Umursamayacak kadar
biliyorum)





Hırslı (Motivasyonum iyi çünkü eğitimin önemli
olduğunu biliyorum)

Serbest (Çok fazla bilmek benim için önemli
değil)




Çabalayan (Daha çok bilmek istiyorum
Aşırı havalı (Lise sonrası eğitim almaya ilgi
duymuyorum)



Aşırı yoksul (Lise sonrası eğitim almak isterim
ancak maliyetini karşılayamam)
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Gençlik gruplarının çeşitliliği
Arap Akdeniz Ülkelerindeki Durum (ETF )
….her hedef kitleye farklı bir şekilde yardım etmek
gerekli…

EĞİTİMLİ İŞSİZ
Eğitime erişimi iyi olan ancak işsizlik seviyesi yüksek olan
Yüksek sosyoekonomik arka plan
Mevcut işlerden birini seçebilir veya işsiz kalmayı seçebilir
Kadın işsizliği üç kat daha fazla

BECERİKSİZ VE AZ BECERİKLİ GEÇİCİ
İŞÇİLER
Çalışmaya erken başlamaya eğilimli, çoğu zaman toplumsal batkıdan
dolayı
(erken yetişkinlik), okuldan erken ayrılanlar
İstikrarsız pozisyonlarda çalışan, kısa süreli güvencesiz işler arasında
geçiş yapanlar
İşsiz olmayı mali açıdan kaldıramayan, en kötü kayıt dışı işleri kabul
edenler

PASİF GENÇLİK
Ne eğitim ve öğretime ne de iş gücü piyasasına dahil olan (NEET)
Toplumsal dışlanmaya en çok maruz kalabilecek, belki de okuma
yazma bilmeyen, eğitimsiz olanlar
Genç nüfusun 1/3 ü bu durumdadır
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‘Kariyer’ nedir?

 Kariyer bir ‘işten’ daha fazlasıdır
 Kariyer yalnızca düşey ilerlemeden ibaret

edildir (‘kariyer merdiveni’)
 Kariyer aynı zamanda yatay çizgide

gelişmeyle ve (iş) hayatındaki
memnuniyetle ilgilidir
 Hem istihdam ve öz-istihdam hem de

girişimcilikle ilgilidir
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AB’nin mesleki
rehberliğe dahil olma
süreci
1957-günümüz
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Paradigma değişimi…

…AB’de ve OECD ülkelerinde
 hayattaki kilit noktalara dahil olmaktan
hayat boyu bakış açısına
 psikolojik denemeden «iş dünyasını
deneyimlemeye»
 dış uzman desteğinden kariyer (öz)yönetimi becerilerine
 bireysel rehberlikten grup ve öz-yardım
yaklaşımlarına
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Paradigma değişimi…

ALTINDA YATAN İLKE
 Bir kariyer seçmekten
 Bir kariyer inşa etmeye
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AB hayat boyu rehberlik
politikasına ilişkin dört kilit
öncelik

Tüm
vatandaşlara
erişim

Kariyer
yönetim
becerileri

Verilen hizmetin
kalite güvencesi

Koordinasyon
ve
işbirliği
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Hayat boyu Rehberlik
=
•
•
•
•

…. bireylere ve gruplara
…. hangi yaşta olurlarsa olsunlar
…. hayatlarının her döneminde
.... yardımcı olmaya yönelik hizmetler

 … (a) öğretime yönelik seçimler
 ... (b) eğitim seçimleri
 ... (c) mesleki seçimler yapmak için
 … ve kariyerlerini yönetmeleri için
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Hayat boyu Rehberlik ve
Geçiş Aşamaları

 Birleşen veya ayrılan konseptler ?
 Hayat boyu rehberlik –

veya kilit geçiş noktalarında rehberlik?
(hayat boyunca)
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Kilit geçişler ve hayat boyu
rehberlik
Eğitimden
veya MTE’den
çalışma hayatına
geçiş
Temel eğitimden
genel eğitime veya
MTE’ye geçiş

Kilit geçiş
noktaları
İşsizlik / pasiflikten
eğitime / MTE’ye / istihdama
geçiş

Eğitim veya
MTE içinde
Özelleşmeye
geçiş

Eğitim veya
MTE’den
yüksek öğrenime
geçiş
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Üç farklı rol…
… hayat boyu rehberlik aşağıdaki üç rolü
üstlenir…


dönüm noktası rolü ( öğrenim yolu, yüksek
öğrenim veya istihdam hakkında karar verme zamanı
geldiğinde)





destekleyici rol (öğrenim veya geçiş sürecinin kritik
aşamalarında, örneğin okulu bırakmayı engellemek, ilave
eğitimi teşvik etmek veya hedeflerin yükseltilmesi
konusunda)
güçlendirici rol (bireyin ‘hayatboyu öğrenici’ olması
için güçlendirilmesi, hayatı boyunca istihdam edilebilir
olması, KYB (kariyer yönetim becerileri) aracılığıyla çeşitli
geçiş aşamalarını kendi kendine yönetebilme kapasitesinin
geliştirilmesi
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İnsanlar ‘Hayat boyu
Rehberliğe’ nasıl erişebilir?
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Okullar, MTE and HBÖ Merkezleri (öğrenciler,
ebeveynler, aileler)
Okul dışındaki Rehberlik Merkezleri (öğrenciler,
ebeveynler, aileler)
Yüksek öğrenim Merkezleri (öğrenciler)
Kamu İstihdam Hizmetleri Merkezi (ağırlıklı olarak
işsizler)
Ulusal Telefon Yardım Hatları ve İnternet Siteleri
/ Çevrimiçi hizmetler (ağırlıklı olarak yetişkinler,
öğrenciler)
Kariyer rehbeliği sağlayıcıları ağı (tüm
vatandaşlar)
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Okullarda ve yetişkinler
için Hayat boyu Rehberlik
GERÇEKTE OLAN

İDEAL OLAN











TÜM öğrenciler için
MÜFREDAT içinde bulunur
KALİTELİ BİLGİYE erişim var
Kariyer Yönetim BECERİLERİ öğreniliyor
PEDAGOJİK yaklaşım
Tecrübeye dayalı öğrenim/çalışma
Gerektiğinde bireysel kariyer
REHBERLİĞİNE erişim
TÜM YETİŞKİNLER için erişim (işsiz ve
işyerinde çalışan) + belirli yetişkin gruplarını
hedefleyen (az becerili, daha yaşlı işçiler,
göçmenler)
Diğerleriyle ORTAKLIK içerisinde istihdam
hizmetleri













BAZI öğrenciler için
Çok az resmi KARİYER EĞİTİMİ
Kariyer BİLGİSİNE ilişkin HİÇ veya eksik
kalitede bilgi
‘DENE VE SÖYLE’ yaklaşımı baskın
Ağırlıklı olarak PSİKOLOJİK yaklaşım
Kısıtlı kaynaklar
Rehberlik işi için okul personeline genellikle
EĞİTİM VERİLMEZ
Yetişkin Rehberlik hizmetleri ZAYIF ve daha
yeni ortaya çıkıyor – ana sağlayıcı işsizlere
odaklanan Kamu İstihdam Hizmetleri
Ortaklıklara ilişkin ÇOK AZ KANIT, özel
sektörle ortaklık çok kısıtlı
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Hayat boyu rehberliğin
sunumuna ilişkin modeller
(ETF 2009)

MÜFREDAT
MODELİ

MERKEZ
MODELİ

BİREYSEL
MODEL

SANAL veya
WEB MODELİ

(1) ‘Kariyer eğitimi’ veya benzeri zorunlu konular
(2) Başka konularında zorunlu parçası
(3) Zorunlu müfredat ilkesi (tüm veya birkaç konu)
(4) ‘Kariyer eğitimi’ veya benzeri seçmeli konu
(5) Diğer seçmeli konuların parçası
(6) Müfredat faaliyetlerinin pçarsı (örn: rehberlik programları)
(7) Müfredat dışı faaliyetlerin parçası (örn: Kariyer fuarları)
(8) Eğitim veya tekrar eğitim programının parçası, modülü
(1)
(2)
(3)
(4)

Merkez okul/üniversite içinde
Özellikle öğrenciler için merkez okul/üniversite dışında
İşsizler için merkez halk istihdam servisleri içinde
Merkez tüm vatandaşlar için – eğitimsel veya işgücü
piyasası mekanları içinde veya dışında

(1) Okul/üniversite/istihdam servisi içinde uzman (okul
danışmanı, okul psikoloğu veya pedagog, sosyal hizmet
görevlisi, istihdam ofislerinde çalışan rehberlik uzmanları)
(2) Okul/üniversite/istihdam servisi içinde yarı uzman (örn: sınıf
öğretmeni, branş öğretmeni, müdür, müdür yardımcısı,
istihdam danışmanı, jenerik kariyer koordinatörü veya
kariyer danışmanı)
(1) Okullarda/ halk istihdam servislerinde / yerel mahallelerde
öz yardım tesisleri
(2) Web tabanlı etkileşimli (çevrim içi, internet üzerinden
bireysel)
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Sunum yöntemleri
ETF, 2009

Kariyer
Rehberliği

Kariyer
Bilgisi

Grup
Rehberliği

Deneme
Bireysel
Rehberlik
İşi
‘Deneyimleme’

Kariyer
Yönetim
Becerileri

10/04/2014
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Hayat boyu rehberliğe olan talebi karşılamaya
ilişkin engeller

Büyük kayıt dışı
ekonomi
İşlere ve istihdama yönelik
serbest dağılım
mekanizmaları
(Sosyal sermayeye vs
insan sermayesi)

Ebeveynlerin
kuvvetli
‘baskısı’ veya
‘serbest rehberlik’
konusu/geleneği
Kariyer rehberliğine
yönelik kısıtlamalar

Akademik yönelim +
mesleki kariyer ve mesleki
eğitim ve öğrenime
yönelik olumsuz önyargı

Öğrencilerin eğitimsel yollara
geçiş sisteminin
esnek olmaması ve
katı olması
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Politikaya ilişkin
dersler


Kariyer rehberlik hizmetlerine daha iyi erişim ve
hizmetin sunulma şeklinin değişmesi
- Kaynak tasarrufu yaklaşımı (kariyer eğitimi, grup ve öz yardım)
- Psikolojikten pedagojik/hibrid sunum modeline kararlı geçiş
(Yeni rehberlik yaklaşmının üzerine koymak örn: kariyer öz yönetim
becerileri, öz kuvvetlendirme, iş deneyimleme)
- Geliştirilmiş kariyer bilgileri ( basılı veya web tabanlı)
- Kariyer rehberliği ve girişimcilik arasında daha kuvvetli bağlantıların
kurulması



Serbest işgücü piyasası ve serbest rehberliğin
sunulması düşünülmelidir
- Resmi/serbest ekonomilerde yeni kariyer rehberlik hizmetleri
oluşturulurken kariyer bilgileri serbest işgücü piyasası hakkındaki
bilgileri de içermelidir
- Serbest rehberlik ve resmi rehberlik bir araya gelmelidir



Ulusal diyalogun desteklenmesi + rehberlik
alanındaki kilit aktörler ve paydaşların arasında
uluslararası ağ kurma
- Ulusal düzeyde işbirliği ve koordinasyon mekanizmalarının pilot
denemeleri
- Uluslararası ağlardan ve donör fonlarından daha iyi yararlanılmalı
(sürdürülebilirlik konusu)
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Politikaya ilişkin
dersler


Eğitim, öğrenim ve işgücü piyasasında daha geniş
reformlara kariyer rehberliğini eklemek
- MTE/eğitim reform projeleri kariyer bilgi sistemlerinin geliştirilmesini
ve öğretmenlerin rehberlik öğretmenleri olmaları için gerekli olan
eğitimi içermelidir
- Müfredat reformu temel/orta okullarda kariyer eğitimi ve kariyer
yönetim becerilerinin pilot denemesi ile el ele gitmelidir
-İşgücü piyasası projeleri halk istihdam servislerinde kariyer rehberliği
merkezlerinin kurulması veya iyileştirilmesi bileşeni içerebilir



Yerel ve taleple yürütülen kariyer rehberlik
servislerinin oluşturulması

- Yardım projeleri ve arzla yürütülen geliştirme modeli ile
karşılaştırıldığında
- bir ülkedeki gerçek talep, büyüklük ve bağlama ilişkin hizmetler
sağlanmalıdır
- Yerel olarak veya en azından kültürel olarak doğrulanmış
metodlar ve araçlar
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Hazırlık mı veya kaçış mı?

28

Hayat boyu rehberliğin işlevsel olması için = Tutku + Vizyon +
Eylem

Vizyonunuz ve eylem var ancak tutkunuz yoksa ortalama
olursunuz......
Tutkunuz ve vizyonunuz var ancak eylem yoksa hayallere
kapılırsınız .........
Tutkunuz ve eylem var ancak vizyonunuz yoksa yanlış hedefe
ulaşırsınız...........
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Dinlediğiniz için teşekkürler !
Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi
ziyaret ediniz
www.etf.europa.eu
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