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"Nooen ilkögretimyıllarındarehbedile gereksinimvar1" sorusunaverilebilecek en
iyi yanıtlardan biri, "insan yaşamının ergenlik dönemine denk gelen ortaölretim
yıllarındabaşlamadılı" olacaktır.Ergenlik dönemininpsikososyalaçıdan, gelişimde en
dalgalı, en ç<* sorunçıkarandönemlerdCnbiriolarakkabuledilmesi,fonnal egitimdede,
rehberlik hizmetlerinin öncelikle ortaokul ve lise düzeylerinde yaygınlaşmaya
baş~ da etkenolmuşgibi görünmektedir.

Üç buçuk-dörtyaşlarındadış çevre ilekurduAuilişkiIedetoplumsatıa,mayabaşlayan
çoculun, bu erken dönemden kaynaklanan bazı davranıŞ örüntülerini, yetişkinlik
dönemlerinekadar götürdülüpsikologJannçolu tarafındankabulediimektedir.Aslında
ideal olan, rehberlik hizmetlerininformal elitim yıllarındanda önce etkin bir şekilde
başlamasıdır. Ancak yaygm ve sistemli bir biçimde rehberlik ça1qmaJarUU bu denli erken

başlattnak, içinde bulundulumuz koşullarda olanaksız göründülüne gÖle, hiçolmazsa

ikinci çocukluk döneminde yaniilkokul YıUannda rebberlik ça1ışmaJarmı başlatmahyız.. .
Çocukluk dönemlerinde okul yaşantı1an sırasındakazanılan tutum ve davranışlar,

tüm yaşantı boyunca yeralan ögrenme eAifimlerinin belirleyicilerinden olacaktır. Formal
elitimin ilk dönemi olan iIkok'l yıllarındaki yardım ve teşvik, ögrencilerde ögrenmeye
yönelik bir güdülenmeve istendik bir tutumun oluşmasında da yatdımcı olur. Öte yan-
dan, fonnal eAitimYıUan ~inde çoculdanmızınakademikoldulu kadarduygusal ve s0s-
yal olarak da sallıktı ve tam potansiyellegelişmelermeolanak sallamak, biz

. yetişkinlerin özelliklede elitimcilerin önde gelen g<X'ev1eıindenolmalıdır. Bu ndaada.da

~hberlik hizmetleri elitimcilerin en büyük yardımcısı olacaktır.

Rehberlilin genel amacı, tüm potansiyellerini -ı-ÇıAaçıkarmasmda bireye yardımcı
olmaktır. Rehber uzman bu yardımı veıjrken bireyin içinde \>ulundup sosyal, psikolo-
jik ve çevresel koşu1Jannetkilerinide dikkate~.

. okul ortamında ise ı'ehberlik yardımı. çocuk ve o'nun ögrenme ortamı üzerinde odak-

taşır. Dolayısıyla rehberlik hizmetinin asıl hedefi çocuk olmakla birlikte ötrettnenin,
anababanın, okul yönetiminin ve nihayet toplumun çocukla etkileşimi gözardı edilemez.
Özetle, rehberlik uzmaDf çoculun. bireysel gelişmesi ile ilgilenirken bir taraftan da,
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çocugun çevresindeki kendisi için önemli diger kişilerle etkileşimi üzerinde dw'arak, bu
ilişkilerin çocugunun gelişimine olumlu katkılarda bulunmasına yardımcı olmaya
çalışıto

İJkögretimde rehberlik servisininbazı etkinliklerine deginmeden önce, iJk ve orta
ögreninıdeki rehbertik faaliyetleriarasındaki farldı1ıklar üÜrinde duiıılacaktır.

tlkölretim ve Ortaölretim'deki Rehberlik Çalışmaları Arasındaki
Farklılıklar

Ö~ncinin potansiyellerinin açıga çıkmasını temel alan rehberlik anlayışı ilk ve
orta dereceli okuUarda ortak olmasına karşın, rehberlik servisinin işlevleri açısından ilk
ve orta dereceli ökullar arasında bazı farldılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu farklılıklar şöyle
özetlenebilir:

'

1. tıkögretim ve ortaögretimde ögrencilerin içlerinde bUlundugu gelişimsel düzeyler
farklı oldugu için. dönemlere ait gelişimsel sorunlarda farklı niteliklerde ortaya çıkar.

Bunun sonucunda da rehberlik servisinin hizn\etleri arasında problem alanlarına verilen
agırıık, okul düzeylerine baglı olarak da farklılık gösterir. örnek olarak, her iki düzeyde

de ele alınmasına karşın.ilkögretimde ögrenme becerileri ve akran grubuyla ilişkiler
üzerinde daha fazla durulurlcen, ortaöAretimdekarşı cinsle ilişkiler, mesleki ve akademik
rehberlik üzerinde daha faZJa durulmaktadır.

2. Sonraki gelişim dönemlerine oranla çocuAun anahabasına çok daha bagımlı
olması. ilkögretim yıllarında aileye, ÇQCup kişilik gelişimindeki rolüne paralelolarak
çok daha büyük bir önem verilmesine neden olmaktadır. Rehberlik uzmanının anababiiy-
la ilişkikurqıası, bu egitim döneminde büyük öne~ taşır. orta ö~timde ise aileyle ku-
rulan ilişki derecesi g(Sreli oıarak azalarak, dogrodan ögre~ciyle' kurulan ilişki önem
kazanır.

3. İJkokul ö~tmeni orta dereceli okul öAretmenlerine ~ranla çok daha az sayıda
ögrenciyle. çok daha uzun bir süre geçirir. Dolayısıyla çOcuAun gelişimine etkisi çok
daha büyük olur. İlkokul öAretmeni, orta dereceli okul öAretmenine oranla rehberlik ser-
visinin işlevselolmasında daha önemli bir rol <?ynar.

Özet olarak, ortaögretimle bir karşılaştırma yapıldıAmda, rehberlik servisi açısından
ögretmenler ve anababalarla işbirligi ilkögretimde daha da önem kazanmaktadır. Buna
bag~ olarakta rehberlik servisinin konsültliSyon işlevi! iJkögretimde agırıık kazanmak-
tadır. .
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ilişkisi" olarak tanımlanabilecek konsültasyon çalışmalan, ilkögretimde rehberlik
uzmanıile ~en ve/Veyaanababave/veyayöneticiişbirlig~içindegerçekleşmelidir.

A.B.D.'de rehberlik servisinin ilk~retimde etkililigi üzerinde yapılan bazı
araştırmalarda, "konsilltasyon" çalışmalan en yararlı hizmet olarak ifade edilmektedir.
Greisihg (1967). A.B.I>.'de rehberlik hizmetinin başlatılması için yapılan bir pilot
çalışmada, konsUltasyon etkinliginİn ögretnienler tarafından en yararlı hizmet olarak

gösterildigini betirtDı~edir. Splete (1971) titafından ,y~pılan bir başka araştırmada da,
araştırmaya ~tılan ögretmenlerin 3/4'ü konsültasyon çalışmalarınınögrencilerle kur-
dukları ilişkiler üzerinde çok etkili.oldqAunu ifade ettikleri görülmektedir. Dogrndan
konsültasyon hizmetleıinin etkililiAine yönelik bir araştırmada (Bundy, Poppen; 1986)
son 28 yıl içinde, ilkögretimde koi1sültasyon çalışmalarının işlevlerine yönelik olarak
yapılan araştırmalar taranmıştır. Sonuçta, A.B.D.'de bu konuda 18 araştırmayapıldıgı
ortaya çıkmıştır; bu araştırmalardan elde edilen bulgular topluca deAerlendirildiAinde,
konsültasyon hizırietlerinin ö~tnıen,anababa. ve'ögrenci davranıŞlarını degiştirmede %
67, tutum ve algılarını degiştİrn)ede ise % 50 orainnda ed<ilioldugu ortayaçıkmıştır.

Son verilen araştırmanın bulgularından da görülebilecegi gibi, konsültasyon
çalışmalarının, ögretmen ya da anababa gibi yetişkinleele gerçekleştirilmesine. karşın,

'Qgrencilerinde davranış, tutum' ve algılarındegiştirmede etkili oldugu sonucuna
vaİ1lmaktadır. Bu nedenle de, kobsültasyon çalışmalan, dolaylı olarak ögren<;iüzerinde
de.etkili oldugu için, rehberlikfonksiyonlar1'arasırtda önemli bir yer almaktadır.

Koıısültasyon sürecine katılan ıoŞil~rin eş agırIıkta vekendl alanlarında bilgi sahibi

kişiler olarak kabul edilmelerine, rehberlikuzmaninın lider'konumu~da olmam~sına
karşın, konsültasyon sürecinin gerek konsültasyona katılanların gerekse de ögrencilerin
davranıŞları ve tutumlarında degişikliklere yolaçmasının nedenleri tartışılabilir.

Ögrencilerle olan bazı sorunların ögretmen.erin yanlıştutumları. ya da
güvensi~iklerinden kaynaklandıgı bilinmektedir. Konsültasyon ilişkisinin danışma
ilişkisine eş bir ilişki olmamasına karşın, konsültasyon süreci içinde danışmanın
anİayışlı ve empatiktavn, ögretmenlerin"tehditedilme" duygusundankurtularak,ken-
dilerini daha rahathissetmelerini ve yapıcı çözüm yollarına gitmelerini kolay-
laştırmaktadır (Erehul veConoley, 1991). Böylece, degişen ögretmen tutumu
ögrencilerin gelişmelerıni destekletnekteve kişilik gelişimlerine olumlu katkıda bulu-
maktadır. Öte yandan, egitim ortamınınçocugun gelişim düzeyi ve ilgilerine yönelik
olarak düzenlenmesine ilişkin yapılan konsültasyon çalışmaları, ögreneilel'in
öArenmeye yönelik tutut11.ve davranışlarındada olumludegişikliklereyolaçabilir.

Özet olarak konsültasyon çalışmaları sırasında rehberlik uzmanı ögretmenlerin,
'ögreneilerin gereksinmeleri yeni birmtlayışlagönnelerine yardımcı olacaktır. Sonuç
olarak da tek bir ögretmenle yapılan etkili bir konsaltasyon çalışması, ögretmenin so-
rumluoJdulu çok sayıdaögrencininde Yarannaolacaktır. .

Okulortamında yapılan konsültasyon çalışmalarının öDemli bir bölümünü, anaba-

balarla yapılan çalışmalar kapsamaktadır..
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İJkokul çaAmdaki çocukJann. henüz anababalanna balımh oı.naJan. anababalarİa
işbiriiiine girmedenÇ<JCuAa yardımetmeyineredeise olanaksız.kıIar.Çocukların. içinde
bulundukları koşul1anWci delişik1ik1ere bir Yaaıt olarak davmnışlarım deliştirme
elilimlerinde olduklanm biliyoruı. Bu noktadada anababatutumlarıölı'enCi motivas-
yonu. ana-baba-çocuk etkileşimi gibi alanlarda.rehber uzman ve ana-baba arasındaki
işbirlili. çocuAungelişimi ve davranışlarıüzerindeolumluetkileraratacaktır.

Rehber uzmanınkonsü1tasyonyapmasıgerekenbjr diler birimdeokul.yönetimidir.
Karşılıklı beklentilerin saptanması.rehberlikprognimmmyeri ve etkinIili. yapdacak
faaliyetler gibi konularda yönetmile yapılacakkonsültasyon. okulortamının
ölrencilerin gelişimini destekleyici nitelikte olmasım kolaylaştıracaktır.

Sonuç
. .

.' .
Yurdumuzdaki uygulamaya gözatıl4ılında. ortaölretimde rehberlik hizmetlerinin

yeralmasına karşın, ilkölretimde bazı özelokulların dışında, bu hizmetlerin henüz
başJamadıAıgörülm~.

.
.tlkölretim okullarındagöıev alacak rehberlikalanındauzmanlaşmışkişilerin, 808-

yal-duygusal yönden uyumluöArencileryetiştirilmesininyanısıra, uygun ölrenme or-
tamlarının hazırlanmasında da katkıda bulunarak, bilişsel potansiyellerin ortaya
çıkmasını da kolaylaştıracakları, düşünülmektedir.Ancak; rehber uzman, öJretmen,
anababa ve yönetici işbirlili olmadan etkili bir rehberlik faaliyetinden sözedilemez.
Dilelimiz, bu işbirlilinin gerçekleştili rehberlikçalışmalatımn en kısa zamanda
ilköJretimde başJamaşıdır.
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