YENİDEN YAPILANDIRICI OLARAK
MÜLTECİ VE GÖÇMENLER

YETİŞKİN EĞİTİMCİLERİN
KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRME
ÇERÇEVESİ

WWW.UK.IOFC.ORG/M-R-REBUILDERS

Initiatives of Change
United Kingdom
Co-funded by the
Erasmus+ programme
of the European Union

YENİDEN YAPILANDIRICI OLARAK
MÜLTECİ VE GÖÇMENLER

Yayıncı:
Erasmus+ Partnership:
Birleşik Krallık, Britanya – Yürütücü kuruluş
Progestion, İspanya Kista Folkhögskola, İsveç
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Türkiye

Proje:
Sınır Ötesi, Kültürleraresı Sosyal Girişimciler
2016-1-UK01-KA204-024623
www.iofc.org/M-R-Rebuilders

ISBN: 978-1-9161358-3-3

Mülteci ve göçmenler projesi Creative
Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License tarafindan lisanslandirilmistir.

Feragatname:
Bu kitaptaki içerik Avrupa Komisyonu’nun görüşlerini ve politikalarını birebir yansıtmaz.

2

İÇİNDEKİLER
Giriş

-

4

İhtiyaçlar ve yetenekler çerçevesi

-

5

Yetkinlik değerlemesi için başlangıç kriterleri

-

6

1. Araç: Öz belirleme (kendi kaderini tayin hakkı) değerleme matrisi

-

9

2. Araç: Yetişkin eğitimcileri için iç pusula

-

10

3. Araç: Karmaşık adaptif sistemlerden öğrenme

-

13

Bu araçların kullanımı

-

16

Bu araçlar dışında eğitimciler için temel öğrenme

-

17

Kaynaklar ve bağlantılar

-

19

3

GİRİŞ
Birleşik Krallık, Türkiye, İsveç ve İspanya’dan
örgütlerin ortaklığında yürütülen Yeniden
Yapılandırıcı Olarak Mülteci ve Göçmenler
(KA2 sınır ötesi, kültürler arası ve toplumsal
girişimciler) projesi, Somali, Orta Doğu,
Cezayir (Maghreb) ve Latin Amerika’daki
göçmen ve mültecileri desteklemek için
yenilikçi eğitim çözümleri geliştirmektedir.
Proje; göçmen vemültecileri destekleyen
ve onları katıldıkları yeni topluma alıştırıp,
hayatlarını yeniden inşa etmelerine ve
sonunda kendi ülkelerine katkı sağlamalarına yardım edecek yetişkineğitimcilerini
hedeflemektedir.

Öyleyse, bu üç eğitimsel modelin birlikte çalışması,
eğitim hakkında ne düşündüğümüzü anlamlandırması
için bir fırsattır. Bu, herkesin konfor bölgelerimizden
çıkış yaptığı ve aynı zamanda, birlikte çalışmanın
mümkün olduğu, farklı fikirlerin, kültürlerin ve eğitim
yaklaşımlarının çapraz birleşmeleriyle çıktılar alınabileceği anlamına gelir. Bu nedenle her bir ortağın sırayla
üstlendikleri liderlik; farklı veya ortak tarzlarımızdan,
farklı düşünme yolları ile, eğitim ve öğretim için, kendi
toplumları ve/veya adapte oldukları toplumdan marjinalize olan çok kişi için uğraşmaya değer büyük bir fırsattır.

Proje; yetişkin eğitimcilerine, kendi yetkinliklerini
ve göçmen ve mültecilerin toplumsal bütünleşmesini sağlamak için verilen eğitimin, değerlemesine
yönelik araçlar içeren birmüfredat sunar.
Proje ortakları, göçmen ve mültecilerle yeteneklerini geliştirme ve liderlik eğitimi
konusunda benzer çalışma geçmişleri olan,
STKlar ve akademisyenlerden oluşmaktadır.
Ortaklar:
• Baş koordinatör olan İngiltere’nin değişim
girişimcileri (initiatives of change UK),özellikle
Somali’den gelen göçmen ve mülteciler için,
iletişim ve güven oluşturmak amacıyla eğitim
programları geliştirmiştir.

Yetkinlik Değerlendirme Çerçevesi, yetişkin eğitimcilerininkendi yeterliliklerini değerlendirebilecekleri,
etkileşimli,açık kaynaklı, sanal bir araçtır. Çerçeve,
farklı eğitim biçimlerindeki toplu uzmanlığımıza dayanmaktadır.

• Madrid-merkezli Progestion Derneği, sosyal
dışlanma riski altında olan Kuzey Afrika ve Latin
Amerika diasporası için hizmet sağlamaktadır.
Bir milyondan fazla ziyaretçiye sahip olan pratik
bir yasal tavsiye blogu yürütmektedirler.

Yeni gelen kişiler zamanla geldikleri ülkeye yerleşebilirler.
Yerleşim safhasının kalitesi,büyük ölçüde göçmen veya
mültecinin kendine güven ve pozitif ağlar oluşturma
kapasitesi tarafından belirlenir.

• Kista Folkhögskola, İsveç'te Müslüman değerlerini benimseyen bir eğitim kolejidir.
• Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Göç, Nüfus, Eğitim ve İstihdam Araştırmaları Merkezi,
Türkiye'deki Suriyeli mülteci ailelerinin ihtiyaçlarını
araştırmaktadır.

Göçmenler ve mültecilerle çalışmak “öğretmen ve öğrencinin” rolüne meydan okumaktadır. Travma, korku ve
endişe önemli faktörlerdir ve yetişkin eğitimcisinin bunları
dikkate alması ve yaklaşımını buna göre ayarlaması gerekir.
Yetişkin eğitimcilerinin ilişkilerini nasıl gerçekleştireceklerini keşfetmek için kendi deneyimlerine derinlemesine
bakmaları gerekir.

Eğitimcinin, bu süreçteki en önemli rol modellerinden
biri olması muhtemeldir.Bu nedenle eğitimciler,
göçmen veya mültecilere, içine girdikleri bu yeni sisteme,
yeni bir dile ve yeni bir bağlama uyumlarında rehberlik
etme rolü üstlendiğinden, rehberlik işini daha anlamlı bir
şekilde yapabilmek adına, kendi niteliklerini ve becerilerini
geliştirmelidir.

Yetişkin eğitmenlerinin değerlendirilmesinde, sergilemesi
Proje ortakları farklı eğitim sektörlerinden gelmektedir: gereken en önemli özellikler esneklik ve sezgi olup,bunlar
Yetişkin eğitimi; formal olmayan, resmi ve gayri resmi sabit kriterleren daha önemlidir.
ortamlarda sunulmaktadır.

İHTİYAÇLAR VE YETENEKLERE
DAYALI BİR ÇERÇEVE
Öz değerlendirme kriterlerini geliştirmek için, projenin
bütün üyeleri kendi ülkelerimizde yetişkin eğitimcileri
ve öğrencileri arasında saha çalışması yaptık.
Amacımız, göçmen ve mültecilerin günlük yaşamlarında ve profesonel çalışmalarında, arzuladıkları
ya da ihtiyaç duydukları değerleri bulmaktı.
'Yeni gelenler', 'yerleşmeye çalışanlarve 'yerleşik olanlar
kategorilerindeki göçmenlerin ve mültecilerin her birinde
her bir grubu en iyi tanımlayan ölçütleritanımlamak
için grup görüşmeleri gerçekleştirdik ve her kriterin
önemini belirleyecek bir ölçek oluşturduk.
Bu bilgiyi dikkate alarak, İsveç, İngiltere, Türkiy
ve spanya'da, çalıştıkları topluluklarda göçmen ve
mülteci için yetişkin öğrenim kurumlarından yetişkin
eğitimcileriyle bir istişare gerçekleştirdik.

Bu seviyelerin “nasıl öğretileceği” meselesinde değil;
“ne öğretmek” söz konusu olduğunda önemli olduğunu
gördük. Bir yetişkin eğitimcisinin konu hakkındaki
bilgisinin ötesinde sahip olması gereken yetkinlikler, farklı
göçmen ve mülteci grupları arasında çok benzer
görünmektedir
Hazırlık sürecinde, yetişkin eğitimcisinin en önemli
öğrenme ve gelişim aracının öğrencileri olduğu
belirlenmiştir.
Eğitimci öğrencilerle karşılaştığında öğrenme gerçekleşir;
çünkü her an, her grup, her birey benzersizdir. Müfredatın
ve öğretim materyalinin ötesinde, öğrenme deneyimindeki
temel faktör, eğitimcinin öğrenenlerin ihtiyaçlarını, yeteneklerini, haklarını ve sorumluluklarını anlama ve mevcut koşullarda, mümkün olan en iyi şekilde yanıt verme yeteneğidir.

Daha önce geliştirdiğimiz yetişkin eğitimcilerinin müfredatından farklı olarak, bir ülkedeki farklı yerleşim
düzeylerininönemli bir rol oynamadığını keşfettik.
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YETERLİLİK DEĞERLENDİRMESİ
İÇİN ÖN KRİTERLER
Bu yeterlilik temelli çerçevenin ilkeleri aşağıdakilere
dayanmaktadır (Mulder, 2017):

• Önleme ve koruma: İnsan güvenliğini teşvik
etme sanatı.
• Anlama: Eleştirel ve yapıcı düşünme ve sorumluluk
geliştirme sanatı.
• Yeterlilikler yetişkin eğitimcileri için bir müfredata dayanır. • Sosyal girişimcilik insiyatiflerine katılım:
• Yetişkin eğitimcilerinin yeterlilik gelişimi, kendileri ve men- Topluluklar için sosyo-ekonomik değerin artırılması sanatı.
torları tarafından (öğrenme sürecinin öncesinde, öğrenme
esnasında ve sonrasında) sıklıkla değerlendirilmektedir.
• Öğrenme ve değerlendirme süreçlerinde bilgi, beceri,
tutum ve içerik bütünleştirilmiştir.
• Yetişkin eğitimcilerinin kendi sorumluluklarını üstlenmesi
ve öz değerleme yapmaları teşvik edilir.
Bu yaşam-öğretim modülleri aşağıdakilere dayanmaktadır:
• Okullardaki ve toplumdaki yetişkin eğitimcileri; koç,
(ı) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 1948;
danışman ve uzmanlık rollerini dengede yerine getirirler.
(ıı) Manfred Max-Neef'in temel insan ihtiyaçları [2];
(ııı) Amartya Sen ve Martha Nussbaum'un Merkezi İnsan
Yetenekleri;
Ortaklık olarak, yetkinlik kavramının çok boyutlu olduğunu (ıv) Benjamin Bloom ve David Krathwohl'un bilişsel, duyuşve kavramın özel kullanımı ve yorumunun yetişkin eğitimsal ve psikomotor öğrenme taksonomileri. Yaşam becerileri
cilerinin çalıştığı bağlama bağlı olduğunu kabul ediyoruz.
modülleri, göçmenler ve mültecilerle temas halinde olan
Bu yeterlilik değerlendirmesi, 6 farklı dilde ortaklar tarafortaklar tarafından, 250'den fazla ihtiyaç ve yetenek dikkate
ından ortaklaşa oluşturulan yetişkin eğitimcilerinin
alınarak oluşturulmuştur. Bu ihtiyaç ve yetenekler; tüm kül“Yeniden Yapılandırıcılar olarak Mülteciler ve Göçmenler”
türler tarafından paylaşılan, birbirleriyle ilişkili ve etkileşim
Müfredatı ile bağlantılıdır. Bu müfredat beş Yaşam Beceriçinde toplumların eşit haklar ve kararlılıkla, daha iyi olmak
isi modülünden oluşmaktadır:
için bu değerleri nasıl yaşamaları gerektiğini açıklayan
ortak değerlere bağlı bir sistem olarak düşünülmüştür.
• Sürdürülebilir yaşam: Temel insan ihtiyaçlarını ve
Tüm bunları dikkate alarak, herkesin anlamlı ve güvenli
haklarını koruma sanatı.
yaşamlar için aynı üç temel ihtiyacı karşıladığını iddia eden
• Şefkat ve aidiyet: Önemseme ve bakmayı kabul etme Öz-Belirleme Kuramı'na (SDT) dayanan tamamlayıcı bir
sanatı.
çerçeve oluşturduk:

İlişki Kurma
Yetkinliği;
Bir topluluğa
anlamlı şekilde
ait olma
ihtiyacı

Özerklik Yetkinliği;
Fiziksel, ruhsal ve
duygusal olarak
bağımsız ve birbirine
bağlı olma ihtiyacı

Yaşam Yetkinliği;
Günlük yaşamı
sürdürmek için
bilme ihtiyacı
(iç ve dış beceriler).
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Yetişkin eğitimcisi için en önemli unsur, öğrencileriyle
ilk karşılaştığında onların durumlarını anlamasıdır.
Göçmenler ve mülteciler başka bir ülkeye geldiklerinde
çok çeşitli duygular yaşarlar ve yeni geldikleri ülkedeki
fırsatları algılayabilmeleri ve değerlendirebilmeleri, bu

ülkedeki onların durumlarına yaklaşımlar belirler.
Yetişkin eğitimcisinin onlara karşı tutumu, öğrencinin
yaşam kalitesini, eğitimini ve yeni geldikleri topluma
katılımını önemli ölçüde etkileyecektir.

Aşağıdaki tablo, yukarıdaki kriterlerin daha önce hazırladığımız Müfredatın beş öğretim modülüylebağlantısını
göstermektedir.

Öz-belirtim
The art
teoris
of
y.
Yapılandırıcı
The‘Yeniden
art of developing
critical
Olarak Mülteci
Ve Göçmenler’
müfredatı

Özerklik Yetkinliğ

Yaşam Yetkinliği
(iç ve dış

Engelleme ve koruma

Sürdürülebilir geçim

İlişki kurma yetkinliği
Duygu ve aidiyet

Sosyal girişimcilik
girişimlerine katılım
Anlama

Aşağıdaki şemada Yeniden Yapilandirici Olarak Mülteci ve Göçmenler Müfredatı ile birlikte tasarlanan Yetkinlik
Değerlendirme Çerçevesi arasındaki bağlantı gösterilmektedir.

1. Sürdürülebilir
Geçim
Temel insan ihtiyaçlarını ve
haklarını koruma sanatı
Fiziksel sağlık,
ruh sağlığı ve ekolojik sağlık

6. Yetenek ve ihtiyaçlar
ölçeği

İstenmeyen ve beklenmeyen
durumları fırsata

Diğer İnsanlarla ilgilenme, yardım
etme, kabul etme ve kabul
görme sanatı

Diğer insanların tecrübe
ve bilgilerine değer
verme sanatı
(eğitim önce ve sonrası)

İlişki
kurma
Yetkinliği

Özerklik
Yetkinliği

5. Sosyal girişimci
faaliyetlere katılım

Yaşam
Yetkinliği

Sosyal girişimci faaliyetler
başlatarak, kişisel ve toplum hayatı
için sosyo ekonomik ve çevreci
değerler oluşturma
sanatı.
Toplumsal işletme girişimciliği,
Sayısal ve finansal okur
yazarlık, Etik ve takım
liderliği

2. Duygu ve aidiyet

Nesiller arasi: Duygusal
ve socidl zeka, her turlu
asiriliga karsi; kültürel ve
manevi psiko-soysal
çalışma

3. Engelleme ve Koruma
Kişisel ve toplumsal hayat için insan
güvenliği ve etik davranışlar
geliştirme
konusunda sorumluluk alma sanatı.

4.Anlama ve
Baglilik
Eleştirel ve yapıcı düşünmeyi
geliştirme ve angajman sanatı
Ayrimciliga karsi yapilan
calismalarda kolaylastiricilik
becerileri; siyasi,
kültürlerarası; din, kimlik ve
toplumsal cinsiyet
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Kişisel onur; baris ve sosyal uyum,
hukuki ve ahlaki yönetisim

Bu kriterler temelinde ve saha çalışması sırasında
topladığımız materyallerle, yetişkin eğitimcilerine müfredat
modüllerini uygularken; öğretme ve mülteci- göçmenlerle
akran ilişkisinde kendilerinin ve kendi topluluklarının ihtiyaçlarını
nasıl karşıladıklarını değerlendirme konusunda yararlı olacağını
umduğumuz; üç araç derledik. Bunlar;
• “Kendi Kendini Belirleme Değerlendirme Matrisi”,
Öz-Belirleme Kuramı'ndaki psikolojik ihtiyaçların,
eğitimcinin durumunu belirlemek üzere uygulanmasıdır.

• Yetişkin Eğitmenlerin Kendi Kendini Değerledirmeleri için geliştirilen İç Pusula, İspanyol
meslektaşlarımızın saha çalışmalarına dayanan
ampirik bir araçtır.
• Son olarak, “Radikal Sorgulama ve Uyarlama
Eylemi” karmaşıklık teorisinden ve özellikle öz-belirleme teorisine bağlanan ve çatışma ve belirsizlik
durumları için ek araçlar sağlayan İnsan Sistemleri
Dinamiğinden ödünç aldığımız araçlardır.

(1)www.uk.iofc.org/M-R-Rebuilders
(2)Max-Neef, M., Elizalde, A., & Hopenhayn, M. (1992). Development and human needs. Real-life economics:
Understanding wealth creation, 197213.
(3)Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits:
Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268.
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1. ARAÇ : ÖZ-BELİRLEME
DEĞERLENDİRME MATRİSİ
Matris, Öz-Belirleme Teorisine dayanır. Bu konu çok önemli olduğundan daha detaylı bir araştırma
yapmak için yaşam yeterliliğini içsel ve dışsal kategorilere ayırdık.

Yaşam yetkinliği
(içsel)
Kendimle
ilişkim
Akranlarımla
ilişkim
Öğrencilerimle
ilişkim

Kurumumla
ilişkim

İyi hissediyor
muyum?

Yaşam yetkinliği
(dışsal)
Hayatımın sorumluluğunu almak için
kendime güvenir
miyim?

İlişki kurma
yetkinliği

Özerklik
Yetkinliği

Aidiyet hissediyor
muyum?

İş-yaşam dengem
nasıl?

Ben bir takım
oyuncusu muyum?

Ben meslektaşlarımla,
meslektaşlarım benimle kendimizi güvende ve mutlu
hisseder miyiz?

Duygularımı ve
hislerimi ne kadar
iyi idare ederim?

İş arkadaşlarım
yaptığım işte bana
güvenebilir mi?

Öğrencilerimin ihtiyaçlarını ve duygularını
anlıyor ve onların bu
konularda konuşmalarına yardımcı
oluyor muyum?

Öğrenciler için
topluma köprü
olabilir miyim?

Sınıfta güven
ve aidiyet atmosferi
oluşturabiliyor
muyum?

Öğrencilerin özgüvenlerini ve kendilerini
değerli hissetmelerini
geliştirmelerine yardımcı olur muyum?
Öğrencilerin bağımsızlığıyla ilgili sorumluluk
duygusu besler miyim?

Topluluğun inşasına
ve sosyal sermaye
yaratılmasına katkıda
bulunuyor muyum?
Öğretim tarzımın
öğrencilerin davranışlarını nasıl etkileyebileceğinin farkında
mıyım?

Geliştirici dinamik bir
kültürümüz var mı?
Kurumda yeni gelen
bir topluluk ister
miyiz? İşlerim göçmenlerin ve mültecilerin feryatları /
talepleri ile
nasıl bağlantılı?

Kurumumun
gelişmesine izin
veren olumlu
değerler ve iyi bir
iş etiği oluşturuyor
muyum?

Çalışmam kurumumun değerlerini
yansıtıyor mu?
Değerlerimi toplumumda nasıl
uygularım?

Kendimi karmaşık
Belirsizlik ve hızlı
Kendi toplumumla
ve
farklı bir ortamda
değişimlerle
ne
kadar
ilişkim
iyi başa çıkabilirim?
Değerlerimi toplumumda nasıl
uygularım?

nasıl yönetirim?
Öğretim tarzımın
öğrencilerin davranışlarını nasıl etkileyebileceğinin
farkında mıyım?

İnsan ırkı için küresel

Kendimi küresel

kurumsal ve toplumsal
değerlerim nelerdir?

arım ve bunu nasıl
gösteririm?

Küresel toplumla bir sosyal sorumluluğu toplumun bir parçası
ilişkim
olarak nasıl tanımlbesleyebilecek kişisel,

Çok kültürlü bir
Özgürlük ve karşılıklı
bağımlılık arasında
bağlamda ne kadar
doğru dengeyi
iyi entegre olurum?
bulabilir miyim?
İşlerim göçmenlerin
Öğrencileri, yaptıkları
ve mültecilerin feryatişlerden kolektif
ları / talepleri ile
olarak sorumlu
olmak için
nasıl bağlantılı?
nasıl hazırlarım?
Öğrencileri dünya
için küresel aidiyet
ve önemseme
duygusuna sahip
olmaları için nasıl
geliştiririm?

Öğrencilere,
tutum ve davranışlarımızın küresel
sorumluluğunu
hangi şekilde
gösterebilirim?

BU ARACI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?
Bu soruları düzenli olarak cevaplamak için zaman ayırın. Gözlemlerinizi kaydetmek için defter tutabilirsiniz.Güvenilir bir
meslektaşınız ile fikir alış verişi içinde bu değerlendirmeleri yaparsanız daha da etkili olur.
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2. ARAÇ: YETİŞKİN EĞİTİMCİLERİ
İÇİN İÇ PUSULA
Empati

Cinsiyet
Hassasiyeti

Durumlara gelişen
eylem ve esneklik

1
Kültürel
Zeka

2

3

4

5
Andragoji
Yeteneği

Sabır ve anlama

Güven ve gizlilik
oluşturma yeteneği

Bu Aracı Nasıl Kullanabilirsiniz?
Aşağıdaki soruları yanıtlayarak her boyut için kendinizi
değerlendirebilirsiniz.
1. Bu boyutta ne yaptığınızı düşünüyorsunuz?
Kendinizi 1 ila 5 (1 ‘çok zayıf ’ ve 5 ‘Çok iyi’) puan
arasında değerlendirin. Diyagramdaki ilgili seviyeye
bir nokta koyun.
2. Tüm boyutları cevapladıktan sonra diyagramdaki
noktaları birleştirin. Nasıl görünüyor? Düşük ve yüksek
10

puanlar var mı? İdeal olan, diyagramınız dış kenarına
mümkün olduğunca yakın bir daire olmasıdır.
3. Her boyut için, diyagramınızı bir sonraki değerlemede
geliştirmenize yardımcı olacak pratik bir adımı not edin.
4. Diyagramınızı başka bir eğitimci ile paylaşmak ve
kendi diyagramını oluşturmaya davet etmek isteyebilirsiniz, böylece bunları karşılaştırabilir ve diyagramı
daha geliştirmek için birbirinizi nasıl destekleyebileceğiniz
konusunda fikir alışverişinde bulunabilirsiniz.

EMPATİ

ANDRAGOJİ YETENEĞİ

Empati, karşınızdakinin kişisel sınırlarını aşmadan,
onların duygularını anlamak ve bunları tarafsız olarak
değerlendirmekle ilgilidir.
Kendi kendini değerlendirmede, başka insanların
yaşadığı yükleri veya problemleri eve götürüp götürmediğinizi kendinize sormak faydalı olabilir.
En iyi durumda, empatik dinleyici, özne dengesini sürdürmektedir. Asıl mesele, problemlerin sahipliğinin
size ait olmasına izin vermeden, başkalarının sorunlarını
ve deneyimlerini açık bir yürekle dinlemektir.

Androgoji kelimesi, pedogojideki (Yunanca: Çocuk lideri)
teriminden farklıdır. Andragoji aslen “adam lideri”
anlamına gelen Yunanca bir kelimedir.
Yetişkin öğrenmesindeki farklılıkları bilmek ve çocuk
eğitiminden ayırmak iyi bir fikir olabilir. Malcolm Knowles
[1], yetişkinlerin öğrenme motivasyonu ile ilgili altı varsayımı temel alan bir teori önermiştir:

Kendinize sorun: Açık yüreklilikle ne dereceye kadar
dinledim? Yargılamadan veya durumu kontrol etme gereği duymadan dinleyebilir miyim? Söyleyeceğim bir
sonraki şeyi düşünmeden dinleyebilir miyim?

UYUMLU EYLEM VE ESNEKLİK
Farklı insanlar ve / veya durumlar için aynı yöntemleri
kullanmak yanlış olacaktır. Gözler çeşitli ışık derecelerine (farklılıklara) uyum sağladıkça, yetişkin eğitmeni
“ne” ile başlayan sorular sormaya başladığında daha
iyi sonuç alır. Grup bugün nasıl? Dünden beri yeni bir
şey oldu mu? Ne değişti? Bu durum, bugünün öğrenmesi için ne ifade ediyor?
Kendinize sorun: Grubun durumunu ne ölçüde gözlemledim? Şu an neler olduğunun farkında mıyım?
Grup dinamiklerindeki değişimleri bir günden diğerine fark edebilir miyim? Eğer bu sonucu iyileştirirse,
çalışmamın formatını veya hızını bu dinamiklere
uyarlayabilir miyim?

1. Bilme isteği: Yetişkinler bir şey öğrenirken sebebini bilmek ister.
2. Deneyim (experience): Yetişkin öğrenmesine geşmiş
deneyimler kaynaklık eder.
3. Benlik algısı (self-concept): Bağımlı kişilikten kendini
yöneten kişiliğe geçmiş yetişkin birey için ‘öğretmen merkezli öğretim’ yerine ‘öğrenen merkezli öğretim’ esastır.
4. Öğrenmeye hazır olma (readiness): Yetişkin, yaşamındaki sosyal rolleri geliştirmeye yönelik bilgi ve becerileri
öğrenmek ister.
5. Öğrenme yönelimi (orientation): Bilgi aktarımında
yetişkin ‘konu merkezli öğretim’ yerine ‘öğrenen ve problem merkezli öğretimi’ tercih eder.
6. Güdülenme (motivation): Yetişkin, öğrenmeye karşı
içsel güdülenmeye sahiptir.
Kendinize sorun: Andragoji yaklaşımını ne ölçüde kullanabildim? Bu altı öğrenme motivasyonunda en güçlü ve en
zayıf noktam hangileri? Bunlardan hangisi öğrenciler
üzerinde en güçlü etkiye sahip? Hangi konularda kontrolüm var ve dış faktörlere (kurumum, materyal, vb.)
ne kadar bağımlıyım?

[1] Knowles, M. S., Holton III, E. F., & Swanson, R. A. (2014). The adult learner: The definitive classic in adult
education and human resource development. Routledge.
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GÜVEN OLUŞTURMA YETENEĞİ
VE GİZLİLİK

Kendinize şunları sorun:Sınıfta ne derece rahat ve
yargısız bir atmosfer yaratabildim? Öğrencilerin kendilerine karşı dürüst olmalarını nasıl teşvik edebilirim?
Öğrenmeyi onlar için ilginç ve alakalı hale nasıl
getirebilirim? Materyalimi ve ders işleme formatımı ne
derece kendim için ilginç ve alakalı buluyorum?
Sınıfımda ne kadar mizah ve şakacılık var?

Göçmenler ve mülteciler ciddi zorluklarla karşılaşmışlar
kişilerdir. O yüzden kişisel bilgilerini paylaşırken temkinli
olmak için nedenleri vardır. Kendilerine ve akrabalarının
hayatlarına yönelik risklerin farkındadırlar.
Bu nedenle yetişkin eğitimcinin “güvenli alan” yaratma
yeteneği çok önemlidir. Katılımcılar, öğretmenler ve
öğrenme yeri arasında karşılıklı güven ile güvenli alan
yaratılır. Gizlilik, yerleşilen ülkede iç ve dış öğrenmede
tüm insanlar için kesin bir yönetim ilkesidir.

KÜLTÜREL ZEKA
Kültürel zeka, kültürler arasında etkili bir şekilde ilişki
kurma ve çalışma yeteneği olarak anlaşılabilir.
Öğrenciler arasında kültürel önyargılar olabilir. Eğitimciler, kültürel farkları, öğrenme konusunda motive edici
bir faktör olarak bile kullanabilirler. Eğitimcilerin görevi
sadece öğrencilere öğretmek değil, aynı zamanda herbiri farklı eşsiz bireyler için birbirlerine ilham verecek bir
öğrenme alanı yaratmaktır. Farklı kültürler doğru bağlamda büyük bir ilham kaynağı olabilir.

Kendinize sorun: Sınıfımdaki kişisel sınırlara saygıyı
ne dereceye kadar teşvik edebildim? Hassas bilgilerden bahsederken hangi prensipleri kullanırım?
Hassas durumlara yeterince cevap verebilir miyim?
Kendi sınırlarıma saygı gösterebiliyor ve kendi kaynaklarımı tüketmeden yeterli yardım ve destek sunabiliyor
muyum?

Kendinize sorun: Öğrencileri kendi önyargılarına meydan okuma konusunda ne ölçüde teşvik ederim?
Çeşitliliği hangi yollarla teşvik edip güçlendiririm?
Farklılıklara nasıl saygı gösterebilirim ve başkalarını
aynı şeyi yapmaya nasıl teşvik edebilirim?

SABIR VE ANLAYIŞ
“Sevgi, barış ve anlama”, “Çiçek Gücü” döneminden
kalma eski bir ifade olabilir. Yine de, özellikle katılımcılar kolay incinebilir durumda olduğunda, öğrenme için
etkili koşulları içerir. Stresli bir durumda yaşarken,
yeni kavramları özümsemek için, yetişkin öğrenenin
gönül rahatlığına ihtiyacı vardır. Sevgi güçlü bir
kelimedir, ancak öğrenenler öğrenmeyi sevdiklerinde,
öğrenme daha verimli olacaktır. Bu ise, yeni koşullarını
anlamada günlük yaşamlarına yardımcı olacak daha
rahat bir tavra yol açacaktır.

CİNSİYET DUYARLILIĞI
Cinsiyet duyarlılığı, sosyal yaşamda ve özel hayatın farklı
alanlarında, cinsiyete dayalı dışlama ve ayrımcılık içeren
toplumsal ve kültürel faktörleri, anlama ve dikkate alma
amacını ifade eder. Temel olarak erkeklerin iktidarı kötüye
kullanma örneklerine ve kadınların pozisyonları ve rollerindeki yapısal dezavantajlara odaklanır.

Kendinize sorun: Kurumumdaki cinsiyet kalıplarına ne
ölçüde duyarlı oldum? Öğrencilerin kendi cinsiyet önyargılarından haberdar olmalarını sağlamak için neler
yapabilirim?
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3.ARAÇ: KARMAŞIK ADAPTİF
SİSTEMLERDEN ÖĞRENİM
Karmaşıklık Bilimi, kuruluşlar ve insan grupları gibi
davranışlarının tahmin edilmesi çok zor olan ve birçok bileşenden oluşan sistemler üzerinde çalışır.
Bu bilim, çalışma hayatımızda karşılaştığımız örüntüleri analiz etmede yardımcı olabilir.

Üçüncü aracımızda, Karmaşıklık Biliminin
“Radikal Soruşturma ve Uyarlama Eylemi”
araçlarını kullandık.
Aşağıdaki açıklama, katkıda bulunanlardan biri olan
Glenda Eoyang'ın izni ile Human Systems Dynamics
web sitesinden [1] alınmıştır.

BEN KİMİM?

NE İSTİYORUM?
BENİM İÇİN
ÖNEMLİ OLAN
NE?

NASIL BAĞLANTI
KURARIM?

RADİKAL SORGU
Radikal Sorgulama, sistem genelinde netlik ve tutarlılık oluşturmanıza yardımcı olan bir yansıma ve keşif
sürecidir. İstediğiniz kalıplar hakkında daha net hale geldikçe, bu kalıpların ortaya çıkışını etkilemek için
başkalarıyla ve çevrenizle etkileşim kurmanın yollarını bulacaksınız.
Radikal sorgulama size yardımcı olacak şağıdaki mantık modelini kullanır:
• İstediğiniz desenleri anlayın
• Bu modelleri şekillendirebilecek anahtar oşulları tanımlayın
• Bu kalıplara yönelik karar ve eylemleri bilgilendirebilecek kısa bir kurallar listesi geliştirin.
Radikal sorgulamayı kullanarak, sizin için en uygun olan kalıba yönelik eylem ve kararları sıralamanıza yardımcı olacak, net bir odaklanma ve dil yönelimine kavuşursunuz. Radikal Sorgulama'yı kişisel bir büyüme
faaliyeti olarak tamamladığınızda veya bir grupla çalışarak ortak bir Radikal Sorgulama faaliyeti tasarladığınızda, istediğiniz kalıpları kabul edersiniz, bu kritik kalıplar hakkında farkındalık yaratırsınız, bu modelleri
şekillendirebilecek koşullara karar verir ve bu koşulları günlük davranışlarınızda belirleyecek eylemde
bulunmayı taahhüt edersiniz. Radikal sorgulama, performans ve üretkenlik için bireysel ve / veya grup
sorumluluğunu almanın bir yoludur.

[1] www.hsdinstitute.org
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RADİKAL SORGU NASIL KULLANILIR?
Bu araç, bizim düşüncemize göre, öz belirtim teorisine
dayanmaktadır. Ben kimim? Önemli olan ne? ve nasıl
bağlanırım? Soruları sırasıyla Özerklik, Yaşam ve İlişki
kurma Yeterliliklerine cevap olabilir. Bu araç, eğitimciyi
çalışma sırasında görmek istediği kalıplar üzerine
düşünmeye davet eden dördüncü bir soruyu
(Ne isterim?) sorusunu getirmektedir.
Aşağıdaki soruların hazırlanmasında Patterson ve
Wickstrom [1] ve Stewart ve Patterson[2] ‘ın çalışmalarından ilham alınmıştır:
1. “Ben kimim?” Sorusu üzerine düşünün (Benim işim
nedir? Kurumdaki öğrenciler ve benim için temel görev
nedir? Öğretmen olarak rolüm nedir? İkimiz de birbirimizden bir şeyler öğrenir miyiz? toplumdaki rolümüz nedir?)
2. “Önemli olan nedir?” Sorusu üzerine düşünün (Öğrenenler model geliştirmek isterler mi?) Bunlar sadece
öğrenme deneyimleri veya toplumdaki yaşamları ile mi
ilgilidir? Daha da önemlisi: Birbirleriyle ilişki kurmak mı
önemli veya kurallara uymak mı? Öğrenirken meraklarını
gidermek mi, testleri geçmek mi önemli?)

[1]

3. “Nasıl bağlarım?” Sorusu üzerine düşünün (Hangi yapıları, toplantıları, belgeleri ve araçları birlikte kullanıyoruz?
Sınıfta ve okuldaki etkileşim biçimimiz nedir?) Amaçlarımız
için iyi çalışıyorlar mı? Öğrencilerin hedeflerine ulaşmasınıdesteklemek için genellikle ne yaparım? Öğrenciler
eylemlerime nasıl cevap veriyor?).
4. “Ne istiyorum?” Sorularına dikkat edin. Artık roller, öncelikler ve etkileşim yolları hakkında düşündüğünüze göre,
neyin değişmesi gerektiğini düşünün. Değişmesi gereken;
kendinizde (rollerinizi) veya sizin için önemli olan bir şey
(öncelikleri) veya etkileşim şeklinizdeki (ders biçimleri,
ödevler vb.) bir şey olabilir. Patterson ve Wickstrom [1]
iki ya da üçten fazla konuya odaklanmamayı ve geri
kalanlar için endişelenmemeyi önermektedir, çünkü karmaşık bir sistemde, sadece tek modelde yapılacak bir
değişiklik çoğu zaman birçok değişikliğe yol açmaktadır.
5. İstediğiniz değişimleri oluşturmak için sürekli olarak
alabileceğiniz bir veya iki basit adım düşünün.

Patterson, L., & Wickstrom, C. (2017). How Much Support Is Enough? 3 Tools Help Us Know When to Step In and

When to Back Off. Learning Professional, 38(1), 48-53
[2]

Stewart, M. A., & Patterson, L. (2016). Authentic engagement or just” playing school”?. Emergence: Complexity &

Organization, 18.
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ADAPTİF EYLEM [1] Adaftif Eylem'i kullanarak üç soru soruyorsunuz: ‘Ne?’, Başarıyı şekillendiren etkileşim
ve karar verme kalıplarını adlandırmanıza yardımcı olur. ‘Öyleyse ne yapmalı?’ Bu kalıpları anlamlandırmanıza yardımcı olur. ‘Şimdi ne olacak?’, Kendinize ve ekibinize daha fazla uyum, başarı ve sürdürülebilirlik sağlamak için harekete geçmenize yardımcı olur. Sorgulama sorularla ilgilidir. Her durumda, her etkileşimde,
her fırsatta, şu anda, bu durumda, bu kişiyle neyin öğrenilebileceğine dair sorgulama yapılabilir. Karmaşık
sistemlerin öngörülemeyen dünyasında, sorgulama, ilerlemenin tek yoludur.

NE?
Sorgulamak, dünyayı şekillendiren etkileşim ve karar verme kalıplarını görmeniz, anlamanız ve etkilemeniz
gereken bilgileri toplamanızı sağlar. Dünyanız kestirilemediğinde veya kontrol edilemediğinde, cevaplar kısa
bir raf ömrüne sahiptir, ancak iyi sorular direnç ve sürdürebilirliğe doğru hareket etmek için harekete geçme
seçenekleri bulmanıza yardımcı olur.
ÖYLEYSE NE YAPMALI?
Dünyada karar vermek ve eyleme geçmek için çevrenizden bilgi toplarsınız. Sorgulamaya hazır olmanız, açıkça görmenizi ve
çevrenizdeki gerçeğe açık kalmanızı sağlar.
• Yargıyı meraka çevirin • Anlaşmazlığı ortak araştırmalar haline getirin
• Müdafa yerine kendi duygularınızı paylaşın
• Varsayımları sorulara dönüştürün

ŞİMDİ NE OLACAK?
Sorgulama yaptığınız sürece, dünyayı görmenize, anlamanıza ve etkilemenize yardımcı olan davranış kalıpları
sergiliyorsunuz. Sorgulama yaparken:
• Cevaplayamadığınız soruları sorun
• Aynı fikirde olmadığınız kişileri anlamaya çalışın
• Bir eylemin olası sonuçlarını anlamak için “Eğer…” sorularını keşfedin
• Belirsizlik ile rahatLık bulun
• Sorulara cevap ararken, başka kişileri de konuşmaya davet edin
• Başkalarına ne gördüklerini sorun ve kendi içgörülerini derinden dinleyin.
• Yeni şeyler öğrenmeye açık olun ve aktif olarak öğrenmeye devam edin.
• Diğerlerinden bildiklerini size öğretmelerini isteyin
• Sahip olmadığınız becerileri belirleyin ve öğrenmenize yardımcı olacak bir öğretmen bulun.
• Kendi kişisel etkileşimlerinizi bir inceleme sorusuyla ele alın.
• Meslektaşlarınızdan üzerindeki etkilerinizi nasıl algıladıkların sizinle paylaşmalarını isteyin
• Neye ihtiyaç duyduklarını öğrenmek için başkalarından öğrenmeye açık olun.

ADAPTİF EYLEM NASIL KULLANILIR?

kullanmayı deneyin: Turn judgment into curiosity;
Turn disagreement into shared exploration;
Turn defensiveness into self-reflection; Turn assumptions into questions. Observe what happens when you
do that, over a period of time. How does your perspective of the situation develop?
3. Ask ‘Now what?’ i.e. ‘What steps can I take in
my situation?
Consider the tips from the Adaptive Action box above.

Bir çatışma veya tekrar tekrar ortaya çıkan bir sorun
varsa, aşağıdaki adımları göz önünde bulundurun.
1. “Ne?” Sorusunu sorun. ”Durumum hakkında ne
gözlemliyorum?” Bir süre, belki de başka bir zaman
diliminde, diğer insanların ve kendi davranışlarınızda
ortaya çıkan örüntüleri gözlemlemek için notlar alın.
2. ‘Öyleyse ne yapmalı?’ diye sorun . ‘Ne anlama geliyor?’
Bu soruyu cevaplamak için, adaptif eylem önerilerini
kullanmayı deneyin:

[1] www.hsdinstitute.org
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BU ARAÇLAR NASIL KULLANILIR?
Kolay uygulanabilmesi için örnekler sunduğumuz önerilen
araçlar, sürekli olarak öğrenmek ve işlerini geliştirmek
isteyen eğitimcilere içsel bir sorgulama için derin araçlar
sunmaktadır. Hangi aracın sizin amaçlarınıza en uygun
olduğunu merak ediyorsanız, aşağıda basit öneriler bulunmaktadır. (Elbette, sevdiğiniz herhangi bir aracı seçebilir
e ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz, böylece nereden
başlayacağınızı bilmiyorsanız aşağıdaki öneriler yararlı
olabilir).
Araç 1, Eğitim içeriğinin ve hedeflerinin büyük ölçüde
müfredat tarafından tanımlandığı resmi bir kurumda
çalışan (örneğin, bir eğitim kurumunda öğretmen) ve
işini yaparken sadece öğrencilerini değil, büyük ölçüde
akranları, kurumu ve toplumu da düşünerek bütüncül
bakış açısıyla eğitim vermek isteyen eğitmenler için
uygundur.

Araç 2, öğrencilerle olan ilişkinize ve sınıfta neler olduğuna odaklanır. Bununla birlikte, mülteciler ve göçmenlerle bire bir çalışma eğilimi olanlar için de

(koç, danışman, akıl hocası, terapist olarak) uygun bir
araçtır. Sonraki durumda, ‘öğrenenler’, ‘sınıf’ ve ‘grup’
kelimelerinin yerini ‘birlikte çalıştığım kişi’ veya ‘kişinin
durumu’ kelimeleri alır.
Araç 3 her iki ortamda da kullanılabilir ve özellikle yüksek
belirsizlik veya çatışma durumları için kullanışlıdır. Eğer
gözlemledikleri kalıpların değişmesi gerekiyorsa, bu aracın
kullanımı başkalarıyla, hatta grup uygulamasıyla geri
bildirim ve etkileşim gerektirebilir. Fakat o zaman bile ilk
adım yetişkin eğitimcinin kişisel yansıması ve gözlemidir.

Sizi, sizin için neyin işe yarayıp yaramadığını denemeye ve görmeye davet ediyoruz ve daha faydalı olacağını düşünüyorsanız;
araçların belirli unsurlarını kullanmakta ve bunları farklı
kombinasyonlarla değişik şekillerde birleştirmekte kendinizi özgür
hissedin. Yaratıcı olun! Bu süreçteki tek kural: Kendinize karşı
dürüst ve nazik olmanızdır. Hem siz, hem de birlikte çalıştığınız
kişiler için her deneyimi bir öğrenme fırsatı, bir basamak taşı
olarak görün.
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ARAÇLARIN ÖTESİNDE
EĞİTİMCİLER İÇİN ASIL ÖĞRENME
Eğitimci, göçmenler ve mülteciler için yeni bir ülkenin
kapılarını açmada kilit role sahiptir. Bu rol sadece dil
ve bilgi öğretmekle ilgili değil; aynı zamanda kültür,
davranış ve diğer gayri resmi, bağlamsal konularla
ilgilidir. Eğitimcinin rol modeli olarak önemli bir işlevi
vardır.
Son bölümde, bazı yararlı yöntemleri veya araçları
tanımladık. Yine de en önemli araç eğitimcidir
Eğitimciler genellikle; göçmen ve mültecilerin sadece
göçmen bürosunda olduğu gibi kısa işlemler sırasında
birlikte olduğu kişilerden, daha fazla onlarla olma şansına
sahiptirler.
Eğitimci son derece yetkin olabilir,
ama şefkatli ve hazır olmadan yapabileceği tek şey öğretmektir. Mülteciler ve göçmenler gibi savunmasız kişiler
için odak, insanların eğitim ortamının özünde yer aldığı,
anlamlı bir öğrenme üzerinde olmalıdır.

Biriyle karşılaşmak için hazırlanmak ve hazır olmak
eğitimci için iyi bir başlangıçtır. Daha sonra kendi nitelikleri grupla gelişecektir. Bu yolculuğa kendi başlarına başlamada önerilen araçlardan herhangi biri çok yararlı olabilir.
Bu araçlar sadece birer örnek olup, kendi kendini keşfetme
sürecini başlatmanın bir yoludur ve umarız, eğitimcileri
daha derinlere inmede ve hem yeni hem de zaten kullandıkları araçları birlikte kullanmaları için ilham verir.
Saygılı karşılaşma kilit noktadır. Acı ve çaresizlikten
geçmiş ve şimdi tamamen yeni bir bağlamla karşı karşıya olan insanlarla nasıl tanışabilirsiniz? Böyle bir karmaşıklıkla baş etmenin yolu, diyalog oluşturmaktır.
Diyalog oluşturarak eğitimci, katılımcıların kendi
girişimleri için bir alan açar. Orada hayat boyu öğrenme
aşlayabilir!

KAYNAKLAR VE BAĞLANTILAR
GENEL KAYNAKLAR VE BAĞLANTILAR:

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/DOCENTIA/

Mulder M. (2017) Competence and the Alignment of Education

Documentacion-del-programa

and Work. In: Mulder M. (eds) Competence-based Vocational and

Professional Education. Technical and Vocational Education and

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/DOCENTIA/

Training: Issues, Concerns and Prospects , vol 23. Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-41713-4_11 pp 229-251.

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/PEP/Documentos-

Wesselink R., Biemans H., Gulikers J., Mulder M. (2017). Models

de-ayuda

and Principles for Designing Competence-based Curricula, Teaching,
Learning and Assessment. In: Mulder M. (eds) Competence-based

Turkey - KAYNAKLAR VE BAĞLANTILAR

Vocational and Professional Education . Technical and Vocational

Celik, S. (2011). Characteristics and Competencies for Teacher

Education and Training: Issues, Concerns and Prospects, vol 23.

Educators: Addressing the Need for Improved Professional

Springer, Cham.

Standards in Turkey. Australian Journal of Teacher Education, 36(4).

DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-41713-4_25 pp 533-553.

[online] Available at: http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2011v36n4.3
[Accessed 10.12.2017].

Knowles, M. S., Holton III, E. F., & Swanson, R. A. (2014. The

adult learner: The

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri (2017). Öğretmen Yetiştirme

resource development. 8th Ed. Routledge. London.

ve Geliştime Genel Müdürlüğu. Ankara [online] Available at: http://
oygm.meb.gov.tr/ [Accessed 10.12.2017].

Patterson, L., & Wickstrom, C. (2017. How Much Support Is

Enough? 3 Tools Help Us Know When to Step In and When to Back

Millî Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme Ve Eğitimi Genel

. Learning Professional, 38(1), 48-53

Müdürlüğü (2006). Temel Eğitime Destek Projesi
“Öğretmen Eğitimi Bileşeni”, Ankara.

Stewart, M. A., & Patterson, L. (2016). Authentic engagement or

just” playing school”? . Emergence: Complexity & Organization, 18
Initiatives of Change, UK Erasmus+ partnership (2017). Curriculum
International Association of Social Educators (2005). Marco

for Adult Educators ‘Migrants and Refugees as Re-Builders’ [online]

Conceptual de las Competencias del Educador Social. [Online]

http://uk.iofc.org/M-R-Rebuilders (Last accessed 15.02.2018)

Available at: http://www.eduso.net/res/pdf/13/compe_res_13.pdf
[Accessed 10.01.2018]

National Vocational Qualification - UK

International Association of Social Educators

The NVQ is a work based qualification which recognises
the skills and knowledge a person needs to do a job. The
candidate needs to demonstrate and prove their
competency in their chosen role or career path.

http://aieji.net/
Progestion blog: Contextualising the adult educator competences
https://blogextranjeriaprogestion.org/

https://www.vocationaltraining.org.uk/nvq-overview
National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain,

https://www.gov.uk/what-different-qualification-levels-mean

ANECA (Spanish initials) http://www.aneca.es/Programas-de-

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/

evaluacion/DOCENTIA
https://blogextranjeriaprogestion.org/2017/06/06/dictamente-uesobre-educacion-y-competitividad/
https://blogextranjeriaprogestion.org/2018/02/21/actualizacionmanual-ccse-2018-enero-2018/

18

Skills development Scotland
https://www.myworldofwork.co.uk/

Careers Wales
http://www.careerswales.com/en/

Northern Ireland Direct
https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/careers

Professional competences for teachers on Social
and Solidarity Economy:
Meredith, M. & Quiroz Nino, C (Coords), Arando, S.,
Coelho, L.S., Silva, M.F. & Villafuerte Pezo, A.M. (2015).
Professional Competences. In Meredith. M. & Quiroz
Nino, C (Coords.) Enhancing studies and practice of the
social and solidarity economy. York, York St John Erasmus
Social and Solidarity Economy Consortium. [online]
https://www.yorksj.ac.uk/socialeconomy/handbook/chapter-4--professional-competences/ (Last accessed 15.01.2018)

