REHBERLİK:
 Bireyin kendini anlaması
 Problemlerini çözmesi
 Gerçekçi kararlar alması
 Kapasitelerini kendine en uygun düzeyde geliştirmesi
 Çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapması ve böylece kendini
gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen psikolojik yardımlardır.

REHBERLİĞİN AMACI

Bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir!!!

EĞİTSEL REHBERLİK
Bireyin, eğitim yaşamı ile ilgili bütün sorunlarına yönelik olarak verilen
yardımlardır.
Eğitim ortamının birey için en önemli boyutlarından biri, şüphesiz başarıdır.
Başarı, eğitim ortamında verilen öğrenimin bir sonucudur.
Okul başarısını etkileyen çok farklı etmenler vardır. Çalışma alışkanlıkları,
verimli öğrenme yolları, okuma ve öğrenme güçlükleri vb. başarıyı önemli
ölçüde etkileyen sorunlar arasındadır. Bu gibi sorunların çözümü için
öğrencilerin başarı durumları ile ilgilenmek, öğrencilerin yeteneklerine göre
başarılı olup olmadıkların inceleyerek ve böylece öğrencilere verilecek
hizmetlerin belirlenmesi eğitsel rehberlik hizmetlerini kapsamaktadır.
Eğitim ortamındaki kişiler arası ilişkilerin, aile ve yakın çevredeki ilişkilerden
önemli farklılıkları vardır. Bu nedenle her öğrencinin, bu yeni eğitim ortamına
uyumla ilgili çeşitli sorunlarla karşılaşması doğaldır. Uyumla ilgili sorunlar,
psikolojik sağlığı doğrudan doğruya etkileyen sorunlardır.
Günümüzde psikolojik sağlık, bireyin çevresine sağlıklı ve dengeli uyum
yapabilmesi anlamına geldiğinden, eğitsel rehberlik hizmetleri bu anlamda
önem taşımaktadır.

MESLEKİ REHBERLİK
Çeşitli meslekleri tanımaları ve kendi kişisel özelliklerine uygun olan meslekleri
seçmeleri, mesleklere hazırlanmaları ve mesleklerde gelişmeleri amacı ile
bireylere yapılan yardımlardır.
Mesleki rehberlik hizmetleri; bir meslek için hazırlanmada, mesleğe giriş
yollarını aramada, mesleği seçmede, okulları tanımada, etkili ve başarılı bir
meslek adamı haline gelmede bireylere dönük yardım süreci olarak da
tanımlanabilir.
Mesleki rehberlik çalışmaları 3 aşama etrafında toplanmaktadır:
▪ Öğrencileri tanıma
▪ Mesleklerin incelenmesi
▪ Bireyin kişisel nitelikleri ile mesleklerin gerektirdiği özellikler arasında bağlantı
kurma.
Meslek seçimi, bireylerin yaşamlarında, onların mutlu olmalarını ve başarılı
olarak gelişmelerini ve böylece kendilerini gerçekleştirmelerini etkileyecek en
önemli olaylardan biridir. Günümüzde mesleklerin sayısının artması ve
gençlerin gelecekte, sağlıklı meslek seçimi yapabilmesi için, mesleki rehberlik
hizmetlerine duyulan önemi arttırmaktadır.

KİŞİSEL REHBERLİK
Bireylerin kendileri ile ilgili kişisel problemlerinin çözümü için yapılan psikolojik
yardımlardır.
Kişisel sorunlar, zamanında çözüme bağlanmazlarsa birey üzerindeki olumsuz
etkileri artar ve bu sorunlar zamanla, kaygı verecek boyutlara ulaşır. Böylece,
aslında kolayca çözülebilecek bir sorun çok daha karmaşık boyutlara ulaşarak,
kişinin psikolojik sağlığını bozacak bir duruma gelir. Bu nedenle, psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetlerinin her bireye dönük olarak düzenlenmesi, bu
hizmetlerin sürekli ve önleyici olması, kişisel sorunların ileri psikolojik boyutlara
erişmemesi bakımından önem kazanmaktadır.

