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Günümüzün modem eğitim anlayışı, sadece kişilere bilgi vermek' ve 
onlann zihinsel gelişimlerini sağlamak değil, bireyin bir bütün olduğu 
görüşünden hareketle, her yönüyle gelişimini ve eğitimini dikkate almak du
rumundadır. 

Genç kuşaklann beden ve ruh sağlığını korumada, onlann uyum gü
cünü arttırmada çağdaş eğitim, öğretim ve yönetim işlevlerinin arasına yeni 
bir boyut olan "öğrenci kişilik hizmetleri"nin katılması zorunludur. Bu 
hizmetlerle, bireyin sadece zihinsel değil, bedensel, sosyal ve duygusal yön
den bir bütün olarak en üst düzeyde sağlıklı gelişimi amaçlanmaktadır. 

Bireyin bedensel, duygusal ve sosyal gelişiminin en az zihinsel 
gelişimi kadar önemli olduğu görüşünden hareketle, okullardaki öğrenci 
kişilik hizmetleri çalışmalannın işlevsel hale getirilmesi gereklidir. Özgüven'e 
(1987) göre psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, yalnız eğitim siste
mimizin bir parçası değil, eğitimin kalitesini arttıran gerekli bir servistir. 

"Rehberlik kişinin kendini daha iyi anlaması, çevresindeki mevcut 
imkaniann farkında olması, bunlardan kendisine en uygun tercihleri yapa
bilmesi ve kendini gerçekleştirebilmesi için yapılan yardım sürecidir". 
Rehberlik çalışmalan bugün en az eğitim-öğretim kadar önemlidir. 
Ortaöğretim kurumlanmızda bulunan rehberlik servisleri, kişinin gelişimine 
yardımcı olması açısından yeterli bir seviyede değildir. 

Rehberlik servisleri ilkokullarda da en az ortaöğretim ve yüksek 
öğretim kadar önemlidir. Önceleri sadece mesleki tercihlerinde öğrencilere 
yardımcı olması amacıyla kurulan rehberlik servislerinin, ortaöğretim kurum
lannda açılmasına karar verilmiştir. Ancak daha sonralan rehberliğin sadece 
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mesleki tercihlerinde bireylere yol gösteren bir teknik değil, bireyi bir bütün 
olarak ele alarak her yönüyle ona yardımcı olmayı sağlayan bir alan ol
masından hareketle okullanmızda eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak 
yaygınlaştınlmasına çalışılmaktadır. 

Eğitim, kişinin sadece bilgi kazanması ve bunları davranış haline 
dönüştürebilmesi değildir. Modem anlamda eğitim, bireyin bedensel, duy
gusal, sosyal ve zihinsel yeteneklerinin hem kendisi için, hem de buna bağlı 
olarak toplum için en uygun bir şekilde gelişmesi oluşumudur (Tuzcuoğlu, 
1993). 

Bireysel farklılıklar, ilköğretim düzeyinde son derece dikkat çekicidir. 
Bu dönem çocuklan arasında mevcut olan bireysel farklılıklann erken tespit 
edilip, normal eğitim programına devam etmede zorluk çeken veya devam 
edemeyen öğrencilerin tespit edilip ayrılmasında yarar vardır. Bunun 
yanında özel yetenekler de ne kadar erken tespit edilir ve birey ona göre 
yönlendirilirse, verilen eğitim o ölçüde amacına ulaşacaktır. Erken yıllarda 
farkedilmeyip yok olan yetenekli kişilerin sayısı hiç de az değildir. O ne
denle rehberlik, ortaöğretim kurumlanndan değil, ilkokullardan hatta okul 
öncesi dönemden başlatılmalıdır. 

Rehberlik çalışmalannın ilkokuldan başlatılmasının önemli nedenleri 
bulunmaktadır. En önemlisi, daha önce de belirtildiği gibi, bireyin bir bütün 
olduğu ve .gelişim dönemierinin birbirinin üzerine yerleştiğidir. Bu dö
nemde de birey birçok gelişim problemleri ile karşılaşmaktadır. 

Bu problemierin çözümünde sistemli yardıma ihtiyaç vardır. Ayrıca 
rehberlik, yalnız problem çocuklara yapılan bir yardım değildir. Normal 
veya problemsiz çocukların da gelişmelerinin desteklenmesi ve uyum 
sağlamalarına yardımcı olunmasına ihtiyaç vardır. Bu sebeple bütün 
öğrencilere uzanan rehberlik faaliyetleri, ilköğrenim seviyesini de içine al
malıdır. Okullanmızdaki kalabalık sınıflarda öğrenciler kaybolmaktadır. 

Onlarla daha yakından ve bireysel olarak meşgul olmak gerekmektedir. 

Ülkemizde ortaöğretim kurumlarında rehberlik uygulamaları 1974-
1975 öğretim yılında zorunlu hale getirilmiştir (Kuzgun, 1991, s.l85). 
Rehberlik hizmetlerinin zorunlu hale getirilmesi çok önemli bir adım ol
makla birlikte, işlevini tam olarak yerine getinne konusunda pek çok sorun
ları olduğu da bilinmektedir. Bu gün ilkokul düzeyinde gerçek anlamda 
hizmet sunan rehberlik servislerinden söz etmek mümkün değildir. Oysa il
kokul, planlı eğitimin başlangıcıdır. Bu açıdan ortaöğretimden önce ilkokul 
düzeyinde rehberlik çalışmalannın başlatılması ile sağlanacak yarar, hem 
eğitim-öğretimin verimliliği, hem de bireyler yönünden son derecede 
önemlidir. 
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Bailey ve Deery (1989) ve Worzbyt ve O'Rourke (1989), ilk<;>kul reh-
berliği ile ilgili olarak bazı özel amaçlan belirlemişlerdir. Bu amaçlar; 

l.Öğrenme Potansiyeli, 
2.Ben Kavramı; 
3.Kendini Anlama, 
4.Mesleki Bilgi, 
5 .İnsanlararası İlişkiler, 
6.Kişisel Güçlükler ile ilgili olanlardır. 

l.Öğrenme Potansiyeli 

Rehberliğin temel amaçlanndan biri, her öğrencinin öğrenme potansi
yelini en yüksek düzeye çıkarmasına yardım etmek olmalıdır. Öğrenme ve 
ögrenmede başarısızlık, kişinin benlik kavramını etkiler ve uyumsuzluklara 
neden olur. Akademik problemierin varlığı, çocuklan içedönük ve kendile
rine yabancılaşmaya eğilimli kılar. Yapılan araştırmalarda, akademik başarıda 
görülen küçük bir artışın bile, çocuklardaki olumsuz tutumlan ve korkuları 
azalttığı yönünde bulgular elde edilmiştir. 

Bilinen bir gerçek vardır ki, düşük akademik başarı, beraberinde 
psikolojik problemleri getirmektedir. Bu gerçek dikkate alınarak kurulacak 
rehberlik servislerinin ana amaçlarından biri de öğrenciyi etkin hale 
getirmek olmalıdır. 

2.Ben Kavramı 

Rehberliğin ikinci amacı, okuldaki her öğrencinin sağlıklı bir ben kav
ramı oluşturmasına ve bu kavramı korumasına yardım etmek olmalıdır. 
Çünkü bireyin davranışları, kendisi hakkındaki duyguları ile paralellik gös
terir. Ben kavramı, bireyin yaşantıları yoluyla edindiği deneyimlerle, 
başkalarıyla kurduğu ilişkilerle, başarıyı ve başansızlığı tanıması ile gelişir. 
Çocukların okulda ve hayatta başarılı olmalarını istiyorsak onların özgüven 
sahibi olacak şekilde eğitilmelerine önem vermek zorundayız. Bu bağlamda 
rehberlik, çocuklara sağlıklı ve gerçekçi bir ben kavramı geliştirmelerinde 
yardımcı olacak süreçler topluluğudur. 

3.Kendini Anlama 

İlkokul düzeyindeki rehberliğin üçüncü ana amacı, diğer amaca çok 
yakın olan, çocuklara kendilerini anlamada yardımcı olmaktır. Çocuklar 
kendi kuvvetli ve zayıf yönlerini ve sorumluluklarını bilmek zorundadırlar. 
Aynı zamanda, yetenek ve ilgileri ile başarı ve fırsatlar arasındaki ilişkiyi de 
anlamaları gerekir. Rehberlik servisleri için program hazırlanırken bu özel
likleri dikkate alan çalışmalara da yer verilmelidir. 
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4.Mesleki Bilgi 

Rehberliğin dördüncü amacına göre; ilkokuldaki öğrencilerin, 

gelişmelerini destekleyecek uygun mesleki bilgiler kazanma konusunda bi
reysel yardıma ihtiyaçlan vardır. Öğrencilere yeteneklerini, ilgilerini ve ka
pasitelerini geliştirecek bilgilerin kazandınlması, ilkokulda başlaması gereken 
uzun ve karmaşık bir süreçtir. Günümüzün yarışmaya dayalı toplumlarında, 
çok çalışmak gerekmektedir. Eğer kişi hayatta kendisine bir yer edinmek is
tiyorsa, çalışan biri olarak işlevini yerine getirme konusunda hazırlanmalıdır. 
İlkokul çocuklarının meslekler konusunda bilgilendirilmeleri, ilerideki 
yaşamlarında önemli rol oynayacaktır. Bu nedenle rehberlik servisleri, ço
cuk:larda meslek fikrinin oluşmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmelidir. 

S.İnsanlararası İlişkiler 

Rehberliğin beşinci amacı, diğer insanlarla iyi ilişkiler kurabilmek için 
gerekli becerileri öğrenme ile ilgilidir. Sağlıklı insanlararası ilişkiler kurma 
konusunda gerekli becerllerin öğrencilere kazandıniması gerekir. Bireysel ve 
grupla psikolojik danışma oturumlarında ilkokul çocukları, öncelikle kendi 
özelliklerinin farkına vararak kendilerini ve başkalarını olduğu gibi kabul 
etme becerilerini kazanarak, yetişkinlerle ve akran gruplarıyla nasıl ilişkide 
bulunacaklarını öğrenirler. 

6.Kişisel Güçlükler 

İyi bir rehberlik programı, öğrencilerin kişisel problemleri ile başa 
çıkabilmelerine yardım edici yönde olmalıdır. İlkokul öğrencileri, yardıma 
ihtiyaç duydukları kişisel problemlere sahiptirler. Utanaçlık, güvensizlik, 
endişe ve arkadaş ilişkilerinde zorluklar, oldukça sık görülen durumlardır. 
Bu problemleri yaşayan pek çok öğrenci, başka çözümler arama yerine reh
ber öğretmenden yardım isterneyi tercih edebilir. Rehber öğretmen proble
minin çözümünde öğrenciye yardımcı olurken, aynı öğrencinin bundan 
sonra yaşayacağı problemierin çözümü için de yardımcı olacaktır. 

Dolayısıyla bir kez problemine çözüm bulmasına yardım edilen öğrenci, 
daha sonra yaşayacağı problemleri için kendi kendine çözüm yollan bulup, 
bunları uygulamaya koyma becerisini de kazanmış olacaktır. 

Rehberlik programı iki yönde geliştirici olmalıdır. Birincisi; çocukların, 
ailelerin ve sınıf öğretmenlerinin ihtiyaçlarına ve bunları karşılamaya yönelik 
olmalıdır. İkincisi; programın amacı ve yapısı değişikliğe ve gelişmeye açık 
bir yapıda olmalıdır. Program aynı zamanda yeni oluşan ihtiyaçlara açık ve 
esnek olmak zorundadır. 

İlkokul rehberlik programının, temel becerllerin geliştirilmesine imkan 
verici yönde olması önemlidir. Bu temel beceriler daha çok okuma, yazma, 
güzel ve doğru konuşma, hesaplamadır. Bunun yanında bireyin kişilik 
gelişimine yönelik sorunların çözümüne de ağırlık verilir. 
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İlkokulda rehberlik programı, sınıf öğretmeni ve danışmanın yoğun bir 
şekilde işbirliğine dayanır. Ailenin de rehberlik çalışmalan içinde önemli bir 
yeri vardır. Ağırlık daha ziyade öğretmen ve aile üzerine odaklanmıştır. 
Danışmanın görevi, reberlik programını ve faaliyetleri organize etmeye, ge
rekli araç gereci. hazırlamaya, veli-öğretmen arasında gerekli bağlantlyı kur
maya ve özel bir yardım gerektiren öğrencilerle ilgilcnmeye yöneliktir. 

Rehberlik hizmetleri, çocuğun kendisinden çok onu yetiştiren çevreye 
odaklanmıştır. Ortamı iyileştinne olarak adlandınlan bu yardımın amacı, başta 
ana-babalar olmak üzere çocuğu etkilemekte olan bütün kişileri, çocuk 
gelişimi ve eğitimi konusunda aydınlatmaktır. Bu açıdan, aşın koruyucu ya 
da aşın istekçi, sert, katı ya da ilgisiz ana-babalan grup terapiye alarak, 
çocuğa karşı daha sağlıklı bir tutum geliştinnelerine yardımcı olmak bu mer
kezlerde çalışan danışma psikologlarının bellibaşlı görevlerini 
oluştunnaktadır (Kuzgun, 1991). 

İlkokullarda rehberlik servislerinin ağırlık verdiği konulann başında 
bireyi tanıma gelmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi öğrencilerin birey
sel özelliklerinin, genel ve özel yeteneklerinin tespit edilip uygun bir prog
ramın izlenmesi son derece önemlidir. 

Devamlı gelişme oluşumu içinde bulunan çocuğun gelişme 

doğrultusunu yordamlayabilmek (ön tahmin yapabilmek), gelişmesini en
gelleyici faktörlere karşı tedbirler alabilmek, onun özel niteliklerini za
manında saptayarak gerekli gelişme ortamını sağlayabilmek, kendi hakkında 
realist bir görüş geliştirebilmesine yardım edebilmek için birey hakkında 
sistemli ve objektif bilgi toplamak gerekmektedir (Tan, 1986). 

Öğretmenierin öğrencilerini tanımak için gözlemler yapması, gerekli 
testleri uygulaması, okul öncesi gelişimi ve aile yapısına ilişkin bilgileri top
laması gerekir. Elde edilen tüm verileri değerlendirip, öğrenciler hakkında 
bilgilerin yer aldığı toplu dosyaya kaydctmcsi, görevleri arasındadır. 

Öğretmenler, öğrencilerinin problem alanlannı ve ihtiyaçlannı tespit 
etmelidir. Problem ve ihtiyaçlann nasıl gidcrilcceği yolunda çözüm yollan 
tespit etmeli ve rehber uzmanla işbirliği yapmalıdır. 

Öğretmen, velilerle sıkı bir işbirliği içinde olmalıdır. Çünkü çocuk, 
okul dışındaki zamanının büyük çoğunluğunu ailesi ile birlikte geçinnekte
dir. Gerek çocuk hakkında daha detaylı bilgi almak, gerekse de çocuk için 
alınan karariann devamlı olması açısından ailelcrle işbirliği içinde olmak 
önem taşımaktadır. 

Öğretinenin çocuk hakkında elde ettiği bilgileri uygun bir şekilde 
aileye ilctmesi de önemlidir. Böylece aileler çocuklannın problemlerine daha 
duyarlı olabilir ve çocuklannı daha yakından tanıyarak onu· olduğu gibi ka
bul edebilirler. 
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Meslekl rehberlik faaliyetleri, ortaöğretim kurumlan kadar aynntılı bir 
çalışmayı gerektirmez, daha yüzeyseldir. Ancak yine de çocuğun zihninde 
bir meslek fikrinin oluşturulmasında yarar vardır. Bu nedenle ilkokullarda 
çocuklara meslekler daha yüzeysel olarak verilmelidir. Ders konulan içeri
sinde yeri geldiğinde meslekler hakkında bilgi vermek yeterli olmaktadır. 

İlkokullarda rehberlik çalışmalannın ciddi ve amacına uygun bir 
şekilde yürütülebilmesi için her şeyden önce iyi planlanması gerekir. 
Çalışmalar ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilmeli ve okulda bulunan bütün 
öğretmenler, yöneticiler ve rehber danışmanıann ortak kararları 

doğrultusunda alınmalıdır. · 

Planlanan rehberlik programı ciddi bir şekilde uygulamaya konul
malıdır. Bu programın yürütülmesinde herkes üzerine düşen görevi ciddi bir 
şekilde yerine getirmelidir. Program, katılaniann gerek ortak gerekse de 
kişisel ihtiyaçlanna cevap verecek şekilde yürütülmelidir. Uygulanan prog
ramın amacına ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilmelidir. Programın hangi nok
talarda amacına ulaştığı, başanlı olduğu, hangi noktalarda yürütülemediği 
tartışılmalıdır. Değerlendirme aşaması ileride yapılacak çalışmalara ışık tutu
labileceği gibi, hatalan görme bakımından da önem taşımaktadır. 

Sonuç olarak ilkokullarda rehberlik çalışmalan çok büyük önem 
taşımaktadır. Eğitimin sadece bilgi vermek olmadığı, bunun yanında çocuğun 
her bakımdan g~lişmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar bütünü olduğu 
da göz ardı edilmemelidir. Ancak bu sayede bilgili, ruh sağlığı yerinde; 
kendisi ile banşık, çevresine ve topluma faydalı bireyler yetiştirmemiz müm
kün olacaktır. 

Milll Eğitim Bakanlığı'nın ve bu doğrultuda okul yöneticilerinin ilko
kullarda rehberlik hizmetlerine gereken önemi vermeleri ve gerekli düzen
lemeleri yapmalan yara~ı olacaktır. Rehberliğin önemine inanan kişilerce 
oluşturulan program doğrultusunda çalışmalar yapılmalı, sadece göstermelik 
olarak yapıla.fl rehberlik çalışmalanna yeni düzenlemeler getirilmelidir. 
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