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öĞnprııp HEDEFLERİ
Bu bölümü ça]ıştrktan sonra;
. Liderlik kawamına ilişkin tanırnlan açıklayabilecek,
. Liderlik yaklaşımİannrn gelişimini kawayabilecek,
. yönetici ve lider arasrndaki fark]an sıra_layabilecek,

.
.
.
,
.
.

Güncel liderlik yaklaşımlarrnr yorumlayabilecek,
Liderlik yaklaşımlarrnl birbiriyle karşllaştırabilecek,
Öğetim liderliğinin anlamrnı yorumlayabilecek,
Liderlik yakiaşrmlannrn öğTetim liderliği ile ilişkisini açıJdayabilecek,
sınıfta öğretim lideri olarak öğretmeni taıımlayabilecek,
oğretim liderliği konusunda yapıla_rr ça_hşma_larla - öğretim liderliği ve etkili uygulama biçirrüeri aİaslndaİi ilişkiyi kawayabileceksiniz.

,r.7

ı5

Sınıitı Öğretiıtı Liderliği

SınıJ

\'öııetiıı{

,,

GİRiŞ
Niielikti öğretmenlerin olrnadrğı bir eğitinı sistemjnde kaliteden bafuedile,
mez. Eğitimde kaliteyi sağlamak amaoyla progranıJar geLiştirilebiiir, okuJlara c8,
()lıı/ııı; lrliıısl,ıı:rırdaha fazla öğretim araç ve gereçleri almabilir, öğretim süresi uzat abilir
i ı ıılizıı lo11 ıcısı olıı ı ı
veya fiziki çevre değiştirilebilir. Ancak öğreLmen niielikli değilse istenilen ijğı (üü ı ü( ı1l(,ü,iı s,llli
l)
hedefler gerçekJeştirilemez. Oğretmerılerin ça$n ve mesleğın gerektiıdigi değer olclııkları ö:cllik r ik,
ve dar.raı§lara sahip olması ya da olmaması egitimde kalitenin temel gösterge- !]nkı,ırlaı ü ili$kiiilit.
siı-fu. Bu nederüe okııllaın kalitesi, genellikle sisternin ı,ıygrılayıcsı olan ö$etmenlerin sahip olduk]an özellikler i.le yakndan ilişkilidir.
ı ı ı

Ögretmen nitelik]erinin başannın saglanmasırıda çok kritik bir önem taşıarüaş maktadu. Ancak alan biJgisl genel kiil a ve öSetmenlik meslek
bilgisi gibi alanlaıda iyi yetiştiği halde liderlik konusundaki yetersizliklerindeır dolayı etkili olamayan ötsetmen savrsl hiç de az değildir. Lider olabilmeı-ıin önkoşulu bu alarüaıdaki yeterliliklere bağlı olrnakla bir]ikte, öğretmenlerin
liderlikte ilgili bilgi ve beceri]ere de sahip olııalan başaııya ulaşmada önemli bir

diğ

admu teşkil edecektir.

Liderlik kawamı
Liderlil.. esas itibanyla yönetim bitimnin bir kontısı,ıdur. Özellikie 2O.yy'da
yönetim alarunda yoğu_n bilirnsel çalışmalarırı vapıldığı başat konulardan biri
olmuşturı. Liderliğin vönetim biLiminin konusu olması, yöneticilik ,ı,e liderliğin
birbirlerinin yerine kullaı:Jan ya da srkJıkla karışhıılan kavramlar olmasrrra da
1,o1 açmışiu. Tük Dil Kunımu taraf:ndan yayrmlaıan sözlükte2 dahi lider
kavramr 'bir partinirı ı,eya ba kurıiuşrın en üsi dlizeyde yönetimiyle görer,li
kimse" olarak açıklanmrştır. Bu bakş açıslyla lidellik kurumsal diizeyde bir
yetkiyle ilişkilendiriinriş ve yönetici]ik]e eş arüam]r tutulmuştur. Genel olarak
yöneticilik; irsangücü, bilgi, teknoloji, finansman ve fiziki olanak]ar gibi kurumun sahiP olduğu kaynakiarn amaçlan gerçekleştirmek için etkili kullarumı
işidir ve kurumsal bir yetkiyle ilgilidir. Amaçlann gerçekleştirilmesi için, g:rııbu örgütleyen, emirler veren, grubun gücünü amaca yönelten, on]arı denetleyen kişiler yani yönetici]er her zaman olmuşfur, oLmaya da devam edecekti.

Yöneücilik, eğitimle kazanılabilen bir beceridir. Aluıan eğitim ve tecrübelerle kişi iyi bir yönetici olabilir. Liderlik ise geleneksel vönetim arılaylşından farklı bir kavramdır. Kurıımsal bir .vetkiye dayanmak durumunda
değildir. Eğitim yoluyla geliştirilebi]ir olmakla birlikte, insaıların doğal
yapısı ve kişilikleriyle de ilgilidir. Avrrca alrnan eğitim içselleşiirilem€diği
taktirde iyi bir lider olmak mümkiiı değildir. Liderlik, amaca ulaşmak için
grubu motive etmek ve harekete geçirmek; di.irüstliik, giiı,en, açıklık, saygıvı ve sevgiyi temin ve tesis etmekle ilgilidir. Liderlik yapmanın gerekleri
arasrnda temelde insan etkileme gücü, hedef, ve iletişim savılabiiir. Şunrı
da beiirtmek gerekir ki, iyi bir yöneiici aynı zamanda iyi bir lider de o]abi
lir, fakat bu her zaman için geçerli değildir.

,o

Suııfta Öğtetiıı Liderliği

hgilice bir kelime olan leaıtership kavramrndan gelen liderlikle ilgiii literattirde oldukça fazla tanrm vardır. Erçetin tarafindan yapılan çalışmadaj liderlik alanyazrıda 350'den fazla tarumın yer aldığı belirtilmiştir. Burılardaı bazılan

Ca

aşağda verilmiştir:

ıııatlnıı

Liderlik; kaynak sağlayarak, amaç ve istikamet göstererelç motive ederek, devamh başarılı olmak için gerekli şartlan oluşfurarak, doğrudan ya da dola1,lı
vasıtalarla, başkalaınr, bir görevi tamaınlama konusı.ında etkileme sürecidiır.

rjdcı,l ik biü"lJ lcr ii:.(
ıiııtlo giiç salıilıi tıl?ü

k il e ü

ı

ü

çoii oıılnı,ı

e sal

üa h( l üı,.

Liderlik kabul edilmiş amaçlar doğrulfusu;ıda yapıJmak istenen değişiklikler
için lider ve izleyiciler arasmdaki karşılıklı etkileşimdir'
Liderlik; orglınizasyoncla başanya ulaşılması içh hedefler doğrultı:sunda bireyleri motive etrnek, giivenilir \.e dürüst olmak, şeffaflık ve çalışanlara saygı
göstermekle ilgilidir6.
Liderlik; bir statti ya da otorite işlevhden çok, liderle grup arasındaki karşr
lrkJr etkileşimin niteliğyie ilgili bir işlev olarak, bireyler üzerinde güç sahibi olmaktan çok, onlarr etkileme sanahdır7.
Liderlik; tı,im potansiyelleri ve isteklilikleriyle amaca ulaşrna çabası sarfetrnek
için insanlarr etkileme sürecidirs,

Yukarıda ifade edilen tanımlara, sosyolojik, tarihsel, askeri, poliiik, eğitim
vb. a]anlar açsmdan balıtabilir. Aıcak hangi alanda irdelenirse irdelensin
liderlik kavramı; belirlenmiş hedeflere ulaşmak için bireyleri etkileyebilme,
güdüleme ve eyleme yönlendilme gücü veya yeteıreği ile ilişkilidir. Ataürk,
Churchill, Kermedy Eibi tarihte iz bırakmış kişilerin ortak özelliği, insanları
etkilemeyi ve belirledikleri hedefler doğrulfusunda harekete geçirmeyi başarabilmiş olmalarıdır.
Literatiirde liderlikle ilgili yapılan tarumlarda vurgulanan başlrca özellikler
şu şekilde özetlenebilirÇ. Liderlik;
. kişisel özelliklere bağlı olaıak sahip olunan güç,
. kaıaı verme ve verilen kaıarlan uygulayabilrne gücü,
. Gruba yön verme ve grııp içerisinde eşgüdüm sağlama,
. Ortak amaçlal doğrulfusrırıda gn:bu etkileme ve güdüeme,
. Grupla lider arasırıda gerçekleşen etkileşim süreci,
. Mevcut amag yapı, prosedüı ve kurallan değiştirebilme yeteneğidiı,
Erçetin tara{ından yapılan çaişmada daloliderlik taı.ıın]arırıdaki ortak bazı noktalarrn;

Amaçlann gerçekleştirilmesi,
Çok yörüü etki.leşimlerin varlığ,
Lidere atfedilen bir ksrm özel[k]erle ilgili olduğu değerlendirilmiştir,

SaııfYöfletiıli

21

Liderlik bir çok yönden incelenebilir. Liderliğe farklı yönlerden bakrldr

ğında, farklr biçimlerde yoru_rrüanabildiğinden, neyi ifade ettiği konusı.ında henüz ortak bir anlayış geliştirilernemiştir.

Liderlik]e ilgili gi,indeme gelen; karizmatik liderlik, durumsal liderli! sisliderii! kı_rumsal liderlik, ki,i]hirel liderlik, süper liderlik, etik liderlik, vizyoner liderik, entelektı.iel liderlik,
transformasyonel ve traısaisiyonel liderlik, öğretim liderliği... gibi orı_larca
yak]aşırıla farkl liderlik tanrdan yapılmaktadır. Söz konusu tarum]ar ve yaklaşırnJar araşhrıldığ:rıda liderliğin genellikle zamana, ortama, ilgileniten alana
ve bireysel bakış açılanna göre falkh şeki]]erde incelendigi görii]mektediı.
Hangi toplumda, kurumda veya alanda olursa olsurı, grubu eyleme götüıecek
etkili uygulama biçimlerinin ortaya konulabilmesi, liderliğe ilişkin taırm ve
yaklaşırnların bilinmesini gerekli kılar. Sınıfta öğretim iiderliği konusrınun anlaş abilmesi ve etkili uygulama biçimlerinin ortaya konulabilmesi de, liderliğe ilişkin bilgileri kavrarnayı ve öğIetim liderliğivle ilişkilendirmeyi gerektirir. Ancak burada bütiin tanım r.e yaklaşımlara ayrıntılarıyla yer verilmesi,
konunun anlaşrlmasrnı olumsuz etkileyebi]ecek ve bir kavram kargaşasna
düşiiJebilecektir. Bu nederıle ]iderlik tanım ve yaklaşımlarınrn tarihi gelişim
süreci içerisinde genel olarak ele alınması daha uygundur.
temaük liderlik, topiumsal ve politik

Liderlik Tanım

ve

Yaklaşımlannın Gelişimi

Yönetsel eylemlerin insaıı]ük tarihiyle ve insarüarırı gnıplar haLinde yaşamaya başlamasıyla var olduğu bilinmekle billikte, bilimsel olaıa_k yönetim kavra,r-p ilişkin yoğı:n çalrşmalarırı sanayi devriminin başlamasıyla ve üretim sistem]erindeki hız]r gelişmelerle ortaya çktığr söylenebilir. "Bu dönemde kararlar

kuruma azami fayda sğayacak şekiide yapılandırılmış, çalrşadar sadece üetim arao olarak görii_lmüş, irısani itişkiler gözardı edilmiştir.ıı" Yönetici ile lider
kavrammı almı gören bu döneme dayalr arılayışt4 liderLik tarumlarırıda genellikle gücijn tek elde toplanması ve kontrol iizerinde durulmuşfur. Otoriter ]iderlik arılayışırun hakim olduğu bu dönemde, yetkiyi elinde bulunduran k!
şiler lider olarak algrlanmışhr.
Özel]ikle 19O0'Iü yıllarda liderliğın ne olduğu iizerinde daha çok durulmaya

başlanmıştır. Yüzyılın başlarında karizrnatik özelliklerin lider olmak için
yeterli olabi.leceğini gösteren çeşitli araştırmajaı yapılrnışhr. Uzun yıllar bo1,"lınca, hatta gtinümiize kadar çeşitli çalışmalarda liderliğn karizmaya dayalı,
rnistik bir güç olduğunu saı.ı.:nan araşhrmalar olmuştuı. Karizma kişinin çekiciLiği ile ilgili bir kawamdır. Biı kişinin sahip olduğu karizma başkalanıu etkilemeye yöneJiktir. Karizmatik lider, sahip olduğu etkileyici özellikleri ile başkalarınr, hedefleri doğruJtrısunda yönlendaebilir. Bu tarz liderler, bugiine ve geleceğe yönelik hedeflere sahip olup, güçlü yönierinin farkındadırlar.

cüı
oüoriı?r li(la,lik aıı-

laqışııuıı lıakiın

oI-

dugu (lö]u,l»(lP. !ü(r
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ca
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Sınıfta Oğretiın Liderliği
1930'lu yıllaıdan itibaren liderlik iarumlanıda grııp kavramr kullarulmaya
başlamş ve liderlik; isteni.len hedeflere ulaşmak için, gnıp faaliyetlerini bir arava
getirme siireci olarai t:ırıunlanmışfu12. Yönetimde insan ii§kileri yaklaşımırurı
başlangcı olaı ve Harvthome tarafından yürühilen çal4malarda, yöneticiniru
organize etrne, plarüama, kontrol gibi fonksiyorılan iğn gereken manhksal beceri1eri yarunda, sosyal beceriierle de donahlması geıeği belirtilmiş ,"e,;önetimde

grup etkirıliği ıizerinde durularak liderliğe ilişkin çeşitli özelliklere yer verilmişfu13. Böylece liderde olması gereken özellikler koırusunda çalrşrnalar da ağırlık
kazanmaya başlamıştır.
193G1940'h yıllarda liderlikte özellikler yaklaşımına odailanan çalşmalarda,
yaşadıkları döneme damgasını vuran liderlerin bel]i özellikleri belirlenmeye ça-

lrşıimıştıı. Yaklaşmda temel hareket noktas:_ru "lider olrınmaz, lider doğulur" ilkesi oluştıırrnuştıu. Karizmatik liderlik arüalnşıru da içeren yak]aşmda Liderlerle
ilgili olarak incelenen başhca özellikler; fiziksel, sosyal ve kişilik özellikleri olmak iizere üç gnıpta iopla_ruruştır. Boy, kilo, cirsiyet, yaş, sağlık dıırumu ve nıiikemmel göriiniim "fiziksel özellik]er"; iyi eğtim aLmak ve sosyal açdan başarılı
olmak "sosyal özellikler"; uyumlu, güven veren, girişimci, duygusal açıdan dengeli o1mak ve kendine güvenmek "kişilik özellikleri" arasında sayrlmıştırl; .
Erçetin tarafindan yapılan çalışmadal5 da başaıı]ı liderlerde en sık gözlenen
ni telikler şöyle sıralanmışhr:
Başanlr Liderlerde En Sık Gözlenen Nitelikler

Özellikleı

. Durumlara uy!ım sağlayabilme
. sosyai çevıeye duyaılılık
. Hus ve başarı geıeksinimi
. iddialı olrna
. KaraIhlık

.
.
.
.
.
.
.

Bağıms\z lük

Diğerle.ini etkileme isteği

Isıarcı]ıl
Çalışkanlık

Becerileı

. Zeka
. Kavramsal düşiinme
. Yarahcllrk
. İncelik ve diplomatlık

. Etkileyici konuşma
. Grubun göreviııle i]8ili bilEi
. Örgütleme

. İkna edebilme gücü
. sosyal beceriler

Kendine gür,en
stresle başa çıkabilme
soruniuluk üstlenmeye gönüllülük

Liderliği sadece bireylerin belli özelliklerine dayandırarak inceleyen bu yaklaşrma yönelik bir çok eleştiri de beraberinde ge]rniştir. Tiim liderleri kapsayan
ortak bir dizi kşilik özelliğinin beLirlenememesi, yapllaı araşhrmalarda bazen
eikin liderlerin almı özellikleri taşımadıklarının belirlenmesi veya grup iiyeleri

SııııfYöıetiııi
arasırıda liderin özelLik]erinden daha fazlasına sahip olaıJar bulunduğu halde
lider olarak ortaya çıkmadıJ<laırun gözlenmesi yailaşlırun zald 1örıleri olarak
değerlendirilrniştir.2 Bu nedenle, Iideri taırnlayabilecek başka değişkerıtere de
bakı.lması gere(liligl ortaya cıkmışhr. Geıçektende bireylerin içinde bulıındukları toplumda yetiştiıi]me iarzlan, biıeylerin içinde yer ald dan gnüıın
özellikleri veya çevre şartlan gibi degişkenJer bu özellikleri yalından eikileyebilmektediı. Bu neden],e bir toplı-ımda va da gnıpta lider olarak öne çıkan bir
bireyin, başka bir yerde sıradan bir insan olabilece$ hala tarhşma konusu yapılmaktadır.
1940'h yıllaıda,rı 1960'larırı sonuna kadar yap arı çalşmalarda, irsarüann
özelliklerinden çok, lideri 1ider yapan, onu başarılı kılan temel unsurun davranrşlaı olduğu Vur8u]aİrruştır. Davranrşçı yaklaşunlarda başanJı olmuş liderlerin belir[ davranişla_rı incelenerelç lider insarılarırı 1,etiştirilebileceğini ileri
süriiJ:nüşttir. Çttnkü bu yaklaşırna göre dawanrşlar gözlemlenebilir ı,e öğrenilebilirdir. Yani özellikler vaklaşımırıda belirtilen "lider olarak doğrılur, liderlik
soruadan kazanılamaz" görüşü kabul edilmemiştir.

Liderin davranışlan iizerine odaklanan çahşmalarn önemLi bir admıru
Ohio State Üniversitesi liderlik çalışmaları oluşturur. Araşhrmacılar başlan-

$çta 9 grupta srnrflandırdıkları yaklaşık 1800 liderlik davraruşırıı, çahşmalarırü
sonısnda yapıyı ktfttn ye anlawş gösterıne o|arak ikiba$msız boyutta tanıınlamışlardr. Yapıyı kurma; görev, yetki ve sorum.luluk]an talumlama, örgüt]eme,
kadrolama, iietişim kanaliarıru oluşturma ve gnıbıın işle ilgi_li performans:ru
cleğerlendirme vb. davraışlan kapsamaktadrı. Anlay4 göstenne; güverç karşılıklr saygı, arkadaşl-ık, destek ve gnıp üyelerinin çeşitLi gereksiniınlerine ilgi gösterme davraruşlarıru i-fade etmektedir. Araşhrmacılar, yapıyr kurma ve arılayış
gösterme bo},utlaımda taıuınlanan davranışlarrn en yiiksek diizeyde gösterildiği liderlik biçimini, liderin etkililiği ve p:ubun performaısı açrsından en uygun denge noktası olarak belirlemişlerdilız.
Michigan Üniversitesi liderlik çalışmalan davranrşçr yaklaşımın diğer bir
adrmrd:r. Çaişmann amacı grup üyelerinin tatminine ve gnürın verimliliğine
katkıda bu.Iurıaı faktörleri belirlemektir. ohio State Üniversitesi'ndeki araşhrma]aıa benzer sonuçlar elde edilen çal;şmada, iderJerin davrarışlan; görea merkezli ıe ilişki ıııe «zli liderlik tarzlnrına yöneliktirls; görev merkezli liderlik taızında
belirlenen amaçlar doğrulttısunda görevlerin yerine .getidlnesi iizerinde
yoğunlaşilmakta, insan ilişkileri ihmal edi_lebilmektedir. Ilişki merkezli tarzda
ise, liderle gnıp arasmda saygl, tüven ve içierıliği kapsayarı, gnıp üyelerine
destek sağlaya_rak orı.ların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan bir yol izlenmektedir. Yapılaı çeşitli araşhrmalarda ilişki merkezli liderlik yaklaşrmın:n düa başaılı olduğunu kaııdayan bazı bul5,ular elde edilmiştir.
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Daııraı§sal yal<laşırniann iki önemli araştllTnası olarak kabu] edilen Ohio
State ve Michigan Üniversiteleri liderlik çalışmalarna yönelik de çeşitli eleştiriler yapılmışhr. Brınlardan en önemlisi her iki araşhrmada ğa liderlik darranlşlarınrn iki boyutta toplanmasıdrr. Oysa liderlik davranışları sadece iki
boyutlu sınırlandırılamayacak kadar karmaşık ve çok boyutlt,ı olarak değerlendirilmektedi119.

1960'lı yıllarda özel]ik]er yaklaşımr ve davıanrşçı yaklaşırrılara durumsallık
yaklaşımr eklenrniş ı,e gün]-imiize kadar etkisini siiıdiiımüşhir. Bu vaklaşrm,
farklı koşuJlarda ve gnıplarda, degişik liderlik tarum]an yapı]abileceği ve falkll
liderlik uygulamalaırrrrı ön plarıa çıkabileceğini sav].lıımuştur. Liderlik yere ve
zamana göre değşen yönetsel bir rol davraruşı olarak algrlanmış, ortam r.e koşullara bağ)r olarak, etkili olabilecek lider)ik davranşlanrun önceden belirlenmesinin miiınkiin olmadığma dikkat çekilmiştir. Özellik]e 197O'li yıllarda, o grine kadar gelişürilen yaklaşuşüarrrı test edilmesiy]e elde edilen sonuçlar çerçevesinde, bireyleri hedefe ulaşhracak Jideılik tarzlarında tek bir yol olmadıg, farkli
tarzlarrrı geçerli olduşı duıumlarırı buJundtığı"ı ortaya çıkarhlmıştır. Durumsallık vaklaşımına göre liderlik; "ortam:rı ve grı:bı,ın özelliklerine göre hedefleri
gerçekleştirmek içın, gerekli şaltlan oluşfurarak gnıbu eyleme yönlendirecek
davraruşlan sergileme gucü" şeklinde taı_ırnlanabilir.

Durumsal]:k yaklaşırnlarından bazılan şı-ı başlıklar altında incelenmekteilki Fiedler'in Durumsalhk Modeli'dir. Model ortam elverişli olduğtı takdirde liderin ortaya çıkacağı sayıltısırıa dayanmışhr. ivlodelde, Lider-gnıp ilişkleri, görevin }ıap$l ve liderin hiyerarşik siatiisürden aldığı
yetkinin, e&in liderlik iarzındaki belirleyici rolleri incelenmiştir. Lider-grup
ilişkisinde; eğer grup üyeleri iideri seviyoI, gü\,eniyor ve ona bağlıl* gösteriyorlarsa ilişki.ler iyi, dlırum liderlik için uygundur. Göreı,in yapısı; belirli bir
grup tarafindan başarılacak işın kapsamrnr ifade etrnektedir. Amaçlann belli
olduğu ve amaçlaıa nasr] ulaşrlacağrıın tlim gr:up üyeleri taıafından bilindiği bir
durum, iyi bir görev yapıs1 ve lider]ik için uygun bir ortam olarak değerlendirilInektedil. Liderin hiyerarşik statiistinden aldığı yetki; liderin sahip oldrığrı
formal yetkinin di.jzeyidir. Eğer bir lider ödül ve cezalaın dağıhmında önenıli
biı yetkiye sahipse, yetki glicri artmaktadf. Yetki güciinr]in arihğ bir durum liderlik için uyguı görülmektedir.
dir20l1. Yaklaşlnılarrnın
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Hersey ve Blaıchard'ın Durumsall* Modeline göre ise, uygularıacak liderlik biçimi, izleyicilerinin özelliklerine dayanmalıdu. Lider, otoriter ve destekleyici davraruşlarının en iyi bileşimine karar vermek için izleyenlerın durumunu, olguj uğunu sürekli takip etmelidir. Izleyiciler az yetenekli, eğitim düzeyleri düşük ve kendilerine güvenleri zayıfsa, liderlerinden görmek istedikleri
davraruşlar; daha olgrın olan izleyicilerin görmek isiedikleri davraruşlardan
farklı olacakhr. Omeğin4 bir öğretmen sırufı herhangi bir konuda, belli bir yeterlilik diizeyinde bu]abi]ir. Ancak sınıftaki bir öğenci diğerlerinden daha az
},eterli ise, öğretmen snıfla bir bütiin olarak ilgilenirken farklı, söz konı:su
öğrenci ile bire bir ilgilenirken farkh davranmak durumundad:r. Ögretmen

Sıııf Yönetiıni
diizensiz bir öğenci ile ilgilenirken, çalışmalan dikkatle örgütleme ve ögrencietrne gibi bk hıium izlerkery kendine griveni olmayaı,
tltangaç ama daha yeteneKi bir öğrenci için daha çok ilişki yönelinı]i bir darraruşı tercih edebilir. Bu öğenci ile vahızca iyi ilişkiler kurmala ve geliştirmeye çalışmaz, almr zamanda öğtencinin gruptaki diğer ögrencilerle arılamlı ilişkiler geliştirmesine katkrda bu_lunur. Dolayısıvla, liderlik tarzı uvgun olduğıında
izleyerılerin gelişimi sağlanır.

vi yakrndan kontrol

House ve Mitchel]'ın Yol-Amaç Modelinde; lideriı izleyicilerini nas etkiledigi, ulaş acak amaçlarırr nasıl algıJaıdığı ve amaca erişme yollanı:n neler
olduğu incelenmişfu. Liderin görevi gnıbu harekete geçirmek, amaçlan belirlemek ve amaçlara ulaşacak yollan bulrnalarırıa yardrm etmektir. Etkin liderlik
için uygun liderlik tarzırun duruma ve izleyenlerin ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerekir.
Vroom ve Yetton'rın fulodeli'nde ise, liderin karar almada uyguladıg üç ayn liderlik taızırıdan bahsedilrniştir. Bırı]aı otokritik liderlik, daııışaıı lidulik oe grır
bn bağlı liderlik tarzlarıdrr. Liderler çeşitli duıumlarda brı üç tarzdan birini uygulamaktadrrlar. Otokratik lider, karan kendisi alır, Daruşaı lider grubun görı.iş
ve önerilerini a]makla birlikte sonrıçta karara kendisi varır. Grrüa bağlı liderlik tarzında ise, lider ve grup bir araya gelerek sorunlarr tartışrr ve karar

birlikte alınır. Modelde hangi liderlik tarzının üstün olduğuna ilişkin bir
bilgi verilmemekle birlikte, herhangi bir durumda hangi liderlik tarzının
etkili olacağına ilişkin kararı, dtıruma ilişkin değişkenlerin belirleyeceği
itade edilmiştir.

Giini.imiize kadar yapılan çal,şmalar

i<rsaca

değerlendirildiğinde, başlangıç-

ta yönetici ve lider kavramlan birbirlerinden taıklr düşiinüimediği, arıcak lider-

liğe üşkin gel§tirilen çeşitli yaklaşıın ve modelleıle, yöneticiden ziyade etkin
liderin ne oldtığunı,ın taıuırüarırnaya calşildı$ görii]rnüşdir. Yöneticilikte, .vönetici ve gnıp arasında 8erçekleşen otorite ilişkisi, liderlikte ise etkileme süreci vurgrılanmrşhr. Egitim-öğretim kuru,rrüarırıda amaçlaın gerçekleşmesinden
öncelikli olarak sorum]u olan öğTetmenlerin yöneticilik rollerinden ziyade, |iderlik özellik]erinin ön plana çıkatılabilmesi için liderler ve yöneticiler arasındaki farklılığ yaratan düşiince ve eylem biçirnlerinin değerlendirilmesinde
de fayda görtilmektedir.

25

,u

Suııfta Öğretiııı Litlerliği
Bu doğn{tuda liderler ve yönetici"ler arasırıdaki başlıca farklı]ıklar şı-ırüardırl;
yöneticiler

Liderler

.}

'}

KişiJeıi ve aktif fuhunlan benimserler,
İhsan]ann olabilirlik, isteklilik, gereklilik
daki fkiılerini

değştirirler.

:':bütiiııleştirmek

kontı.lann-

'}
- buynık]arla

Yeni nıoral değerler yarahp; ı,erdikleri
özel istek ve aiıaçlaroluştıırurl'aİ-.

.}
.i.

İşlerini bir zorurlultık ve yük olarak

görmezler.

İşte coşku varatmayr, riske girmevi, fırsat ve

ödülleri 1üksek tutmayı tercih ederler.

*
İ

eski +
vaklaşım-

iınırlandudıklan,

ömekleri izledikleri ,]urumlarda veni

.}
'!'
':'
{'
*
'İ'

--- o--

1' ''

Empatii vollarla, sezgileriyle insanlanrı önce dü-

ştirıce r.e dul,grılan, sonra evlem.leri ile ilgilenirler.

Ola1,ların ve durumlann insanlara ne ifade ettiğini anlamava çalışırlar.
Gereküğinde çok uzuı bir stire tek başına bir
iikri saı,unabilir, tek başına bir eylenıi gerçek-

Kişisel olma),an, yönetsel amaçlan
belirleme eğilimindedirler.

*
*

için, karar alma, stra-

teii geliştirme siireci olarak görtirler.
AnJaŞma, Pazarlık vaPma, ödiillenesnek takrikler

İffi:jf,l:*'*'..a'b,

Konum]anndakalmalannısaglaı,an;

gtiıliik nıtin işlere hoşgörü ile

ba-

karlar.

Varolanı konıma gildiileri, riske girme arzularırıa ket vurur.
Birlikte çalışhklan insarrlarla karar
süreÇleri ı'e olaYları geliŞtirmede or'ilgilenirler,
Astianyla, dolal4ı olarak ilet§im ktırarlar, onlan emirlerle itaate zorlarlar.
Olayların, durumların nasıl geliştiği
ni anlamaya çahşırlar.

leştirebilirler
İzle_venlere doğrudan, sonuç alan ve etkilevici

mesajlar gönderirler.

Genellikle kendilerini başkalarrndan, çevreden
farkli algılaılar; bir örgütte, bir işte çalışabiliı,ler, ancak asla o işe l,e örgüte ait değildirler.
Duygu di.irıyalan çok zengindir. Çok griçlü dı.ıvgulan iie çevrelerini etkilerler.

Gelişim süreci içerisinde liderli§ın; zamana, duruma, toplumrrn, kuınrmun
va da grubun özel]iklerine ve bireysei bakış açılarrna göre farkh şekillerde yorumlandığr görritmektedir. Gerçektende büti.in zaman]arda, büttin gruplarda ve
her durumda etkili olabilecek bir iiderlik anlayışna işaret etrnek pek miimktin
de$ldir. Zanıanabağlı olarak meydana gelen de$şme ve gelişmeler her alanda
etkili olduğu gibi, liderlik arüayışurda da farklükiara neden olmuştur ve olacakfir. Brı durumda, bireyleri belirlenmiş hedeflere ulaşmak için etkileyebilirle, gridti]eme ve eyleme yönlendirme glicü veya yeteneğini geliştirebilen ve burüarı
şaltlara $öre alıal|ayabilen kişiler lider olarak karşimıza çıkacaklardır.
Liderlikte Güncel Yaklaşımlar ve Öğretim Liderliği:
Liderlik konusunda stiregelen aıaşhrmala_rla gtintimtizde de ]ider]ik tarıım ve
yaklaşırnlarırıa üşkin birçok kavram tiretilm§tir, Ozel]ikle son yı]larda ortaya Ç1kan öğreiim liderliği de bı:ırüar içerisinde yerini almış, egrtim ve öğTetim faaliYetlerinde tizerinde çok durulan konu_lardan biri o[mtıştı-ır.
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Oğetim lider[ği konusu, gelişmiş ülkelerde kaliteli ve saygırı okullar iizerinde yapılan araştrmalarla birlikte gündeme gelrniştir. Öğretim lider[gi eğtimögretim kürım.laınin temel görevinin eğtsel amaçlann gerçekleştirilmesini sağiamak ı,e brrnrın için gerekli şardan oluşfurmak gelçeğine dayanmaktadır. Bu
nederıle öğetim liderliği; öğretmenterin alaı bilgisi, genel kültiir \.e öğTetmenLik meslek bilgisine iLişkin yeterliiikleri yan:nda, Liderliğe ilişkin bilgi, beceri ve
kişilik özelliklerinin eğitim ve öğIetim faa.liyetlerinde kullarulmasıyla ilgilidir.
Okul yöneticileri için olduğu kadar, sınıfta öğTetim yapan öFetmerüerin temel
görevi eğitim öğretim faaliyetlerine liderllk yapmakhr. Literatttde okul yöneticilerinin öğetim liderligi davrarıışlarrna ilişkin birçok araştrma oLmasrrra
rağmen, öğretrnen]erin liderlik daı,raıuşlarma ilişkin çok az çahşnıa bulunmaktadrr. Oysaki etkili bir öğretme-öğrenme ortamının oluştunılmasrrıda
lidel öğTetmerüer önemli bir ro1 o1maI. ÖğTetme-öğletıne faalıvetlerinin büyük
bir çoğunluğu sınıf ortamında gerçekleşmekle birlikte, eğiiim kurum]arında
her ortamda öğTetmenin liderlik davraruşlaıına ihtiyaç vardır. Srnrf ortamrnın
etki[ yönetimi ve hedeflerin gerçekleştiıilmesi ancak böyle bir liderlik anla-

yışıyla mümkün olur.
Lambert ve diğerleri, "Okullarrmızı Kim Kurtaracak?"2] adh eserlerinde,
sonrnı-rrı tek cevabrnın okul]ardaki öğretmeıılerde bı-ılunduğu tezini savun- c€
muş ve okullarrn hedeflerini gerçekleştirmesinde öSetmenlerin liderlik so- flle r olank öEpn ıeı ı;
yorumluluklarından bahsetrnişlerdir. Gerçektende lider olarak öğretmen; öğ- ögüıııe-ryıİlü]ı(
{ğeı e
ş«ı ıııIarıı ıı
retme-öğrenme yaşanhlarıru hedeflere rılaşmaya yönelik olarak tasarlayan, ıl«.snı«y« gEı ıılik olc,plarüayan, uygırlanan, değerlendirery öğencileriı r,e diğer itgililerin güciin- ınk tasarlallaı ı, plaıı
den yararlanaı ve onlarr etkili kıIan kişidir. Bı"ı nedenle gerek hizmet önce- la.ılaı ı, ugpıılaı ıaı ı. lrpı,ülo ı( li"
öeft ülc
sinde öğretmen adaylanna, gerekse hizmet içerisinde öğretmenlere lidellikle ü,iı ı rp ( ligr. iLsililel-iü
ilgili bilgi ve becerilerin kazandnlmasına yönelik, gelişmiş ve gelişmekte qiidi ı( len !Ja]ı üla n ı
olan iilkelerde yoğı.ın çabaların sarf edildiği, konuya ilişkin kurumsal ya- ı,r oıılnız ctjiliı (ıinıı tı'9.1ıj:
pılanmaların yaJunda, ders ve seminerlerle liderlik becerilerırıin kazandırıimaya çalrş dığr görülmektedir.
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ÖFetim lidelliği kavraıruıu tek başrna incelemek yerine, glııcel bazı liderlik yaklaşırn_larıyla birJikte yorumlayarak incelemek daha arüam.]ı olrır. Çtir*ü
öğretim liderliği tek başna aç]k biı şekilde taıım.laıLrnasr güç bir kavramdır.
Aynca iiderlik konusı.ında buraya kadar verilen bilgilerin kavranrırası da öğetim lideriiğinin anJaşılmasıırda önem.li bir katkı sağlayacakhı. Oğetim liderliğ,
genel aıJamda liderlikten bağıınsız ol_rnadığ gibi, diğer liderlik yaklaşımianyla
da iç içedir.

$z

konusu vaklaşınılar; krilh-lrel liderlik, vizvoner liderlik, elık ü-

derlik, süper liderlik, transformasyonel

ve

transaksiyonel liderlik ile

entellektiiel liderliktir. Bu yaklaşınılar ve öğretim liderliğ aşağdaki başlrkları
alhnda birlikte incelenmiştir.
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Kültiiıel Liderlik

ve Oğıetim

Liderliğ:

1980'li y larda örgütsel kültiirle (kurumsal kültilr) ilgili vapılan çahşmalarla önem kazanan bir anlayışhr. Bu nedenle kültiirel liderlik kavramı örgütsel kültiirle birlikte ele alınmalıdüI. Örgiitsel külilir, örgüt üyelerinin payCa
etkileşimler, etkinlikler, beklentiler, varsayrmlar, duygular,
_J7er kıu,tı ııtııı kt ı ıcli- laştğı normlar,
/ı. ö:.sl i öıı,taıltaıii inançlar, tufumlaI ve değerlerden oluşmaktadlr. Her kurtrmun kendine özbuhıtıüıakta(hr.
gü bir külttıriı bu]ı,ınmaktadrr. Örgütı-in külti.irel değerlerinin kavnağt, toPltımun değerlerine ve inançlarına dayanmaktadır.
Kii]ttire] lider, kurumlın güçlü ve aynr zamanda esnek kültiirel yapısrrun oluştuıu_lmasl ve geliştirilmesi için çaba gösteriı. Kurumun değer ve norm]arırırn
gnrp üyelerince işelleştirilmesi ve biıeylerin burılaIa rıyması için çalrşır. Ayrıca
kurumwı kiihaiinti içhde yaşadığ toplumrın ki.ilhirü ile kalmaşhran kişidirö.

Eğitim kururnJarıru_rı kendilerhe özgü kurumsal küttilleri yanrüda, temel görevleri arasında kii]hir üretme \ıe ya}.ma fonksiyonu yer aimaktadır. Bu kı"ırumlar hem külti-ini gelecek kuşaklara aktarmaya ve geliştirmeye çalışmakta, hem
de oluşfurdrıklan kiiltiirel değerlerle öğencilerin ve diğer üyelerin birbirleriyle
bütiirıleşmelerini ve sosyalleşmelerini sağlamaktadıı. Bir ]ider olarak öğTetmen,
'bt iirtin olarak kiilttirü ivi tanımalı \,e değerlendirebilmen, bir süreç olalak
külhirı.irr yeniden şekillendiriLmesi ve yarat masında geJjştireceği vizvon ve ortaya koyaca$ yeni değerlerle etkin rol o1mayabiİmalidir"26. oğretmenlerin toPlumsal kiiltilriin geliştirilrnesi ve gelecek kuşaklara aktanlması yaıında, okuJ külttirtiniin oluşhfulınasnda ve paylaşı]masırıda önem]i sonunlulukian o]ınalıdff.
Ögtetim lideri olalak öğTetmen, kiilti.irel lider işlevini de tistlenerek, öğrencilerin
motivasyonunrı kı.ınıma karşı bağJ.ıJığrru arbracak, karşılıklı, dostlrık, güven ve
aıüayışa dayü değerler ve nomr]aı üretmeye çalışacak, hem de bu değerlerin
paylaşı_lması için gerek]i çaba}ı gösterecektir.

Sarason tarafından gerçekieştlrllen araşhrmada, okulların değişmeye karşı di
renmesinde okul kiilhiriinü temel bir faktör olarak ele alınmrşhr. Deal ve
ÖQretiıı lideıi s«rk- Kennedy ise, öı$itsel kiiltiiriin temel öğelerini analiz etmişler; gerçekçilik, tekno« kaınr reııııe::
loji ve verimliliğin başarü örgütlerin en önerrüi öze ik]eri olduğuntı, örgritsel küiö=r, ll kl c, ı ı[ or ı o tiiriin ise başaruıın odak noktasrnı oluşturdrığu.ı,ıu vügulam4lardır. Bu bağlam/,ıı]l(kl o/aişnı ı aoi
ıla
soıııılaın
da, öğretim Liderliğine killtiirel yaklaşım, kiiltiirel değerlerin bekçiliğini vapan,
çesiıli
/.tliii (tj:ai, lkf8"önemli kültiiıel a-rılamları aç*layan, adaleti geliştiren, kritik değerleri ve ilkeleri
1işıi/]İdJ.cı,ı öğ
okul ve sıruf ortamnda carüı futarı bir arılayışı gerekli k maktadır, Ögreti_ın li
ıeııcilerire tIiğet il
deri sadece karar vermez; özellik]e srnıf ortaminda oluşan çok çeşitli sorurılara
lilileüi a]oŞLlnlüa
ıli,i,. da köklü çöziimler geiiştirmek için öğıencileri ve diğer ilgilileri aIaşhrma yapa pı ı ıaq a ö--e
maya özendirir, okrdı.ırı temel değerleri konusı.ında öğrencileri ve ilgüleri yönlendirir27. kiitiirel Liderlik, okulurı misyonunu ve vizyonunı-ı yerine getirebilmesi için gereklidir.
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SuııfYönetiıi ,n
Segiovarırıi ve Starrat tarafından yapıIan çalışmaya göre liderlik guciiniin
dört önemli dayanağı bulrınmaktadr. Burılar:
1. Liderliğn kiiltürel giicii: Liderin okulrırı amaçlarıru, temel değerlerini ııe

arılamrnr açıklayabilme, koruyabilme, geliştirebilme ı,e paylaşabilme
yeterliğine dayanır.

2. Lide iğnı eğitıel gtjcü: Liderin irşan gelişirni, öğrenme kı_ınımJary sosyalleşme, r,atandaşL:k ve öğIetim proElam]nn cerçevesi belirleme konu]arrrıdaki yetişme düzeyine dayanır.
3. Liderliğin iıısnn boyııttıııa ilişkin 1iicij: İ]giüenme, güven, yetki verme,
uzlaşma, ideallere ulaşma, insan potansiyelini anlama kavramlarıyla
açıklanabilir.
4. Liderlğn teknik ğicii: Ggiitsel yapı, politikalaı ve programlar konusundaki gerçekçi yaklaşımlar olarak ifade edilebilir.
Göraildtiğü gibi ögıetim liderliği ve kütı-irel liderlik birbirlerinin ayrıJ;r.az
bir parçasıdır. Külti.irel liderlik boyutu ihmal edilen bir öğretim liderliği anlayışında, motivasyorr, başan ve hedeflerin gerçekleşesi engellenebileceği gibi,
çeşitli çatşma]arın çıkması da engelenemeyecektir. I(saca liderliğin temelini
oluşfuıan eyleme yönlendirme ve etkileme gücü gerçekleştirilemeyecektir.
Vizyoner Liderlik ve ÖğTetim Liderliği:

Vizyon ve vizyon geliştirme kavramr son yıllarda toplam kalite arılayışı
içerisinde başarrlr olmayr hedefleyen kurumların öncelikli çalışma alarılarından birini oluşturmuştur. Vizyon kavramı geleceği düşlemek ve tasarlamakla, düşlerle gerçekleri dengeleyebilmek ve kurgulayabilmekle ilgili
dir29. Her kurumda olduğu gibi eğiüm ve öğretim kurumlarında da kalite
ve saygırılrğın arhrılabi]mesi ı,izyonun oluşfurulabilmesine bağhdır. Le
Sourd ve Grady tarafından yapılan çalışmada30 eğitim ve öğretirn kurumlarında vizyon oluşfurabilen liderlerin beş temel özelliği şöyle belirtilmiştir:
1. Kişisel değer ve inançlara sahip olmak, brı değer ve inaıçlarla güdtilenmek ve güdülemek,

2

Önemli olarak belirlenen amaçların başarılmasrnda kesin bir kararlıJığa
sahip olmak,

3. İzleyerüer içh ortak amaç

4

ve yönelimler gelştirmeye çalrşmak,

Yenilikler yapmaya istekli olmak,

5. Çok düa iyi bazı şeyler srınabilecek bir geleceği düşlemek ve paylaşmak.

,o

SınıJta Öğretiın Liderltği

Liderlerh birlikte olduk]an insarılan eyleme geçirebiimesi, her şeyden önce
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onJara bir yön tayin eknesine, gelecekte rJaşı.lmaİı istenilen hedefleri göstermesine bağlrdu. Lider, şimdiki dıırumdarı daha iyi bir geleceği öngörebilme yetene-

ğine sahip olrnaidu. Vizyonu olmayan, nereye gittiği konustuıda bir fikri bulunmayan bir insaıı izlemek doğal olarak pek de kolav o]mayacakhr. Eğitim öğretim kurumlarırıda nitelikli irsarılan yetiştirmekten birinci derecede sorum]u
olan öğTetmerılerin vizyoner lider özelliklerini taşımalan hem öğencileri geleceğe hazırlamada önemli bir admı teşkil edecek, hem de okulun kaynaklarırırrı etkili kullanrmında öncelik]erin belirlenmesine yardrmcı olacaktr. Aynca öğTetim
liderliğinin bir parçası olaıak vizyoner öğretmerüer, öğrencilerini bugiine ve
geleceğe ait hedeflere ulaştırabilecek taktikler konusı:nda kendi]erini siirekli
gelişfuebi]en öğıetmerıJerdir. Ögretlm ülderi, değişimi öngörebilen ve duruma
göre yeni liderlik tarzlan uygrılayabilen kişidir. Yirmibirinci yüzlılırı liderlik anlayşı budur. Bu nedenle öğretim lideri olabilmek, almr zamanda vizyoner lider
olmayı gerekli kılmaktadır.
Etik Liderlik ve Öğretiın Liderliği:

Bireylerin tercihleri ve kararlarr zaman zaman uzlaşmazhk ve çahşmalara
neden olmaktadrr. Böyle durumlarda benimsenen değer yargıları ve ahlaki
ilkeler insanlara yol gösterip, bütiinlüğü ve sürekliliği sağlar. Etik kavramı
işte bu değer yargıları ve ahlaki ilkelerle ilgilidir. Etik, "insarüarın töresel ya
da ahlaksal ilişkilerini, davranış biçimlerini ve görüşlerini araşhran bir felsefe dah" olarak tanımlanmaktadır.3l Eük kavramı bazen ahlak kavramıyla eş
anlamlı olarak da kullanılmaktadır. A}ılak, "Bir toplumsal bilinç, daı,ranış ve
ideolojik ilişki biçimi; biI toplumsal oluşuma, sınıfa, kesime özgü, tarihsel ı,e
somut olarak belirlenmiş, bunlarrı belli bir topluluğa, sınrfa, devlete ya da
tiimüyle topluma olan tufumunu kuraliandıran törel görüşler, değerler,
normlar, ilkeler, ilişkiler r.e daı,ranış biçimlerinin bühinüdür." Ahlak etiğin
oQ
araştlrma konusudur. Etik kavramr çoğu zamanda ahlaki değerler ve ilkeler
fıil lirlcı,lEı ı geilz(- bütiinü olarak ele alrnmaktadrr, Etik liderlik ise, etik değer ve ilkelere sahip
kş t ilebil ı ıos fa ı,Hı
yaklaşımrdır.
ı oıtak bi, olmayı gerektiren bir liderlik
oı lo11
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laşııagı geııktiı,ir.

A}ılak, külttirden kütii.re farklrlık gösterebileceği gibi, aynr kiiltiirde yer alan
çeşitLi gruplar arasrnda da farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle eük liderliğin
gerçekleştirilebilmesi, farklr arılayşlarırı ortak bir zeminde bühiıleştirilmesini
veya uzlaşmayı gerektirir.

Küreselleşme anlayışı ile ortaya çıkan hızh değişme ve gelişmeler her
alanda, özellikle meslek alanlarrnda etiğe olan ilgiyi arhrmıştır. Etik kavramına srkça duyulan bir sözcük olaIak her yerde rastlanmaya başlamıştır. Siyasi etik, hp etiği, ticari etik, yönetim etiği ve öğretmenlik etiği bunlar arasında yer alan bazılandır.

Yönetiıııi

Sııııf
Elbette ki her kurumda amaç ve siireçleri tanırnlayan kurallar ve yaphnmlar
(yasalar, ,vönetrnelikler gibi) yer almakta, budaI bireylerin nası] davranması gerektiğini belirlemektedir. Ancak giindeiik yaşamımızda her yerde sıkça karşılaşhglmız gibi (trafik ihlalleri, çevrel,i kirletme, kamı-ı malma duyarsaca zaraI
,,,erme, başkalarıırın hak ve özgürlüklerini
8asp ehTıe...) kunımlarda da kurallar veya yaphı.rnla.rrn yer alması, orüara uyulması arüam:na geknez. Etik değerlel yeterince gelişmemişse, kural]ar ve 1.aphnmlar bireylerin eük davraruşlar
göstermelerini sağlamaz. Bu nederüe bireylerde a}üak ve vicdan duygrısu ve

burüara yönelik davraruşlann geliştirilrnesi önem kazanmaktadır. Söz konusu
dunım, eğtim ve öğretim kunım.laının temel sorum]uluk]arı arasrrıda verini
almaktadu. Öğtenciler kişilikterinin, km-liklerinin önem]i bir böliim,ünü eğittn-öğretim kururrıJaıııda kazanmaktadu. Bu bakrmdan öğretrnelerin; genelde
okulda, temelde ise smıf ortamnda büyük sorumluluklarr bulunmaktadır.
Ögrencilerin öğretmenierinin her özelliğhden etkilendiğini gösteren sayrsLz
araşt]ıma vardır. Ögretlm liderliginin en önem]i uısurlarırıdan biri olarak gonilen etik liderlik ilkelerine öğetmen öncelik]e kendisi sahip olmalıdır.
Sınrf yönetimini de kapsayan ve her alanda ı-ıygulanabilecek ilkeler, Pehlivan tarafindan 20 başlık altırıda ifade edilmiştir::.

1.Adalet, 2.Eşitlik, 3.Dürüstlük ve Doğruluk, 4. Tarafsızlık, 5. Sorumluluk,6. İnsan Hak]arı,7, Hümanizm, 8. Bağlıhk,9. Hukukun Üsttlnltigll, l0.
Sevgi, 11- Hoşgörü, 12. Laiklik, 13. Saygı, 14. Tutrırnlı-ıluk, 15. Demokrasi, 16.
OlurnJu İnsan İlişki]eri, 17. Açıklrk, 18. Hak ve Özgiirliikle1 19. Emeğin Hakkıru Verme, 20. Yasa D§ı Ernirlere Karşr Direnme.
Yine a;.rıı yazar yöneticilerin, özellikle lider konı;mı.ında olarılarırı görevlerini yerhe getirirken verdikleri kararlarda, uygulamalarda ve insarılarla ilişkilerinde kaçınmaları gereken etik dışı davranışları şöyle açıklamıştr;

Ayrımcılık,2. Kayırma,3. Rüşvet,4. Y dırma - Korkutma,5. İhmal,
6.Sömürü, 7. Bencillik, 8. Yolsuzluk, 9. İşkence, l0. Yaranma-Dalkavukluk,
11. Şiddet-Baskı-Saldırganlık, 12. İş İlişkiterine Poliiika Kartşhrma, 13. Hakaret ve Küftir, 14. Bedensel ve Cinsel Taciz, 15. Kötll Ahşkanlıklar, 16. Görev ve Yetkinin Köttiye Kultanılması, 12, Dedikodu, 18. Zimmet, 19. Dog1.

matik Davranış, 20.Yobazlık-Bağnazlık.
Çeliköz ta_raindan yapılan çalşmada} da öğretmerüerin etik davraruşlan genel olarak şöyle açıklanmışü r:
1. Ö$enciyi, sağhğna, güvenliğine zarar verecek bir ortamdan korumak,
2. Öğrenciyi küçük göriip, aşağılamamak,
3. irk, dil, renk, cinsiyet, milliyet, siyasi görüş, inanç, aile, sosyal ve külti.irel geçmişlerine bakarak ayrım yapmamak, avantaj sağlamamak,
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Sınıfta Öğretinı Liderliği

4.
5.

Öğrencilerle olan mesleki ilişkilerini şahsi menfaatler için ktıllanmamak,
Mesleki bir amaca hizmet etmedikçe va da yasal olarak talep edilmedikçe öğrenciierle ilgili biigileri açıklamamak,

6.

Kendi inanç ve düşiincelerini öğrencilere zor|a empoze etmemek,

7.

Öğrencilere fiziksel ceza uygulamamak,

B,

Öğrencilere bilgi edinmede kısıtlamamak, farklılıkları kabul etmek,
gelişim ve ilerlemeleriyle ilgili bilgileri çarpıtmamak,
Öğrencilere her yönüyle iyi bir modelolmak,

9.

10. Mesleğini kriçük görmemek,
11. Mesleki nitelikleri yanlış temsil etmemek (derslerini düzenli vapmak,

zamanı etkili kulianmak, çrkar amaçlı olarak ders kitabı belirlememek, öğrencileri olması gerektiği gibi değerlendirmeden dersten bırakmak veya geçirmek...)
72. Meslektaşlarına iftira atmamak,

13. Temiz ve güzel giyinmeye özen göstermek,
14. Menfaat elde etmek için kimseye yalakalık yapmamak, doğtrıları ifade etmekten çekinmenrek,

15. Mesleki bilgi

ı,e becerilerini sürekli geliştirmek.

Öğretmenlerin yukarıda ifade edilen etik ya da etik dışı davraniş gruplarrndan hangilerini ağrlıklı gösterdikleri, onların eük lider olup olmamaları
yanında öğretim liderliğine ilişkin daı,ranışları konusunda da temel belirleyiciler arasında yerini alacakhr.
Süper Liderlik ve Öğretim Liderliği:
1990'|ıyıllarda ortaya çlkan bir liderlik yakiaşımıdır. Bu yaklaşımda diğer
anlayışlarından farklı olarak herkes kendi kendisinin lideri olmalıdır
liderlik
.Jlerkos tcı ırli (eı ırlt
vardır. Liderlik kişisel bir sorumluluk olarak görülmektedir. Bireyleanlayışı
si ı iı ı k leıi oIı ı ıalıc u,
rin öz disiplin anlayışı içerisinde kendilerini yetiştirmeleriyle süper lider
aıılaıltsı rardır.
olabileceklerini savunmaktadır. Ancak bireyleri bu konuda rehberlik yapilmasl ve model olunmasr önem taşımaktadır.
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Bu nedenle lider konumundaki kişi, model o]manın vanında izleyenleri
için aşağıdaki ilkeleri gerçekleştirmeye çalışmalrdrr:3o

n

.
"

İnsanın kendi kendine bir lider olabileceğini anlatmaya ı.e öğretmeye
çalışmak,

keııdi kendilerine hedef belirlemelerini ve öğrenmelerini sağlamak,
pozitif düştinmelerini sağiayacak düşünnıe örnekleri oluşturmak,

Yönetiıni

Sıılü}

.
.
.
.

g3

Başarılarr ödüllendirerek "kendi-kendine liderliğin" gelişmesini sağlamak,

Yapılan hatalann öğrenme ve tecrübğ için bir firsat olduğunu anlamalarını sağlamak,
Kmdi-kendini yönetebilecek çahşma gnıplannrn oluşumı.ınu
kendi-kendine liderlikkülİtirünii gelişürmek.

sağlamal<,

Yukarıda ifade edilen ve yedi aşamadarı oluşan süper liderlik ilkelerinin
öğretme-öğrenme sürecine uygulanmasl mümkiindür. Okulda ve özellikle
srnf ortamında öğretim )ideri olan öğretmenin söz konusu ilkeleri uygulayabilmesi, hem eğitirn-öğretim faaliyetlerinde verimliliği arhracak, hem de
ö$encilerin kendi kendilerinin lideri olmalan yönijnde önem]i adırrüar ahlacaktır. Öğencilerin liderlik konusundaki yeteneklerinin ortaya çıkartılmasırıda ve geliştirilmeshde bu ilkelerin uygulaıması önemli görülmektedir.
Transformasyonel - Transaksiyonel Liderlik ve Ögretim Liderliğ,i:

Toplumlarm yapılarında ve yöneiim anlayışlarında meydana gelen değişme ve gelişmeler, özellikle toplam kalite yönetimi konusunda yapılan
çalışmalar, liderlik alarunda yeni yaklaşımların doğmasına yol açmışhr. Liderlik konuslındaki çeşitli yaklaşımların yeterli olmadığına yönelik eleştiriler sonucunda yap an çahşmalarla yeni yaklaşımlar geliştirilmiştir.
Transformasyonel ve transaksiyonel liderlik anlayışları da bunlar arasnda
yerini almlş ve giinümüze kadar güncelliğini korumuştur.
Transformasyonel liderlik kavramı ilk defa Bums tarafından 1978 yılında geliştirilmiş ve Bass tarafiıdan yayglrüaşhrılmıştır.ı7 Dönüşümcü liderlik
;.a da değişim liderli$ o1arak da adlandırılaı transformasyonel liderlik, toplum.larda, kurumlarda ya da gnıplarda mevdana gelen }uzlr de$şme ve gelişme sı,irecini yönlendiren ve değişime öncüliik eden bir liderlik biçimidir.
Bu nedenle bugtin ile gelece$ bağdaşhraı liderlerlik olarak an:]maktadır.
Transformasyonel liderlik, geleceğe, yeniliğe, değişime ve reforma dönük bir liderlik tarzrdrr. Bu nedenle vizyoner liderlikle de örtiişmektedir..
Bu tarz iiderler. izleyicilerinin inançlarrnr, ihtiyaçlarını ve değer yargrlarınr
değiştirirler. Onlann him yeteneklerini ortaya çrkararak, kendileıine olan
güı,,enlerini arthrırlar, böylece daha etkili sonuç almayı hedefleyerek onlarr
motive ederler. Bu yeni yaklaşımı oltaya çrkaraı araştırmacrlardan biri
olan Burns'e göre transformasyonel liderlik; "liderlerin ve izleyicilerinin
birbirlerini moral ı,e motivasyon açrsından daha yüksek diizeye ç*artma"
siirecidir36.
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Transformasyonel liderliğin döri temel boytıfu bulunmaktadır. Bunlar;
karizma ve idealleştirilmiş etki, bireysel saygl, eniellekhiel uyarım ve esinlenmiş motivasyon veya ilham Vermedir39",l0",|1;
Karizma iıe idealleştirilnıiş etkiboyuhında liderlere, saygl, 8üven ve hayranİzJ.eyenler liderleriyle özdeşleşme çabasındadır. Lider, kendine

lık duyulur.

güvenir, kararlı, tutarlı ve risk almaya isteklidir. Karizma, izleyenler tarafindan ]idere atfedilir. Kendilerine olan güvenlerini izleyenlerine de yansrtan
liderler, oluşfurdukları hedefler çerçevesinde başarıl,a ulaşmayr sağlarlar.
Kurumun ya da grubun vizyonunu ve misyonunu kişiliklerinde ı,e davranışlarrnda yansrhrlar. Izleyenlerin karşılıklı güven ve tam bağlılrk içerisinde
hedeflere yönelimlerini gerçekleştirirler.
Bireysel saygı boyutı-ında liderler, izleyenlerine bireysel

ilgi gösierir, onla-

rın bireysel ihtiyaçlarını dikkate alırlar. İzleyenler için öğrenme \.e gelişme
fırsatları oluşfurmaya çalışır, onların bireysel gelişimlerine önem verirler. Iletişim ve empati becerileri gelişmiş liderlerdir.
Entellektüel uyarım boy:utıında liderler; izlevenlerini yarahcı düşiinceye
yönlendirir, problemleri farklı gözlerle çözmeye çahşır, izleyenlerin de yeniliği ve değişimi tercih etmelerini sağlarlar. Onların kendilerini sürekli geliştirmelerini ve daha iyisini, daha doğrusunu, daha gtizelini nasıl yapabilirim?
sorusunu sürekli sormalarınr isterler. Izlevenlerin düşünmeden, sorgulanradan kendi fikirlerine olduğu gibi kahlmalarıru istemezler.
Esinleıınıiş motiü]asyon oeya illıaın ıerıııe boy.ııtunda ise liderler, izleyenlerinin harekete geçmesi için ilham kaynağıdır. Izleyenler için iyimser bir hava
yaratrr ve heyecan uyandrrrrlar. Lider izleyicilere ilharn vererek ve inanç aşrlayarak, onlarr moüve eder ve yüksek beklentiler oluşfurarak yarahcı düşüncenin gelişimini sağlar.

Transaksiyonel liderlik ise, değiş-tokuşfur anlayışını.içermektedir. Lider
izleyeni, izleyenin anlaşmaya bağlılrğından dolayı ödüllendirmektedil.rz BLı
ca
ti.ir liderler bugüne kadar geliştirilen yönetim iekniklerini verimli ve kurallarınıısaksigoııol lira uygun bir şekilde uyguiayan liderlerdir. Bu neden]e transaksiyonel liderda]oı,, g.çDüiŞle gii1er geçmişle günümüzü bağdaşhran liderler olarak göriilmektedirler. Yavuz
ıldi,,ıai:ai Dng./ağİ
raıı liderler olarak
tarafmdan yapılan çahşmada]: bu tiir lider]er ve sergiledikleri liderlik anla_sö,ii1,,ıet,edi,l
yışları şöyle açıklanmışhr: transaksiyonel liderler, performans değerlendirme, performansa bağlı ödüllendirme, görev tanrrnlarr ve analizi gibi gıinümüzde uygulanan biıçok modem insan kaynaklarr yönetimi sistemlerini uygulayan liderlerdir. Liderler, kurallara uyum, yüksek performans gibi olumlu davranrşlar karşısında ödül; kurallara karşı gelme veya düşük performans
gibi olumsuz davranrşlar karşrsrnda ise yaptırım uygulama taraftarıdırlar.
Transaksiyonel liderlerin üç farklı liderlik anlayışı sergilediklerini görüImektedir. Brınlar; koşullu ödüllendirme, istisnalarla yönetim ı,e tam serbestlik yönetim anlayışlarıdır.

Süllüf

Koşullu ödiillentlirıne lar^nda liderler, izleyenleri ile yapıcı ilişkiler kurar-

lar. Onları kendi]erinden beklenenler ve başarılr olmaları halinde ne tiir
ödüller alacak]arı konusunda bilgilendirirler, yaphklarını gözlemler, siirekli
geribildirim verir ve başarılannı takdir ederler. Ancak gerçekleşebilecek
o]umsuz bir durum karşısında izleyenlerin, arüaşmaya vardıkları ya da diğer

bir deyişle "pazarhk ettikleri" sonuçlardan fazlasını almamalarınr sağlarlar.

İstisnalarla yöııetirıı tarzrrra sahip transaksiyonel liderler, işin başında olması
gereken standartlan belirler ve bir problem oluşmadan müdahale etmezler. İşler kötiiye ginneye başladığırıda da müdahale etme}..i tercfü ederler.

Taın serbestlik tanıyaıı liderler ise!, grubı.ı kendi halinde bırakan ve gn:ptaki her kişinin kendisine tanınan kaynaklar doğrulttısrında plarılar hazırlamasrrıa olanak veren bir liderlik tarzı sergilerler. Liderin ası] görevi malzeme
ve kaü.rıak sağlamak ya da bu konularla ilgili soıunları çözmektil. Bu tarz li
derler izleyenlerinin yarahcılıklarırıı ve insiyatiflerhi artırmaktadıılar. Tam
serbestlik tanıyan liderlik konusıın hakim, yüksek tecrübe ve bilgiye sahip
gnıbun yeni düşiinceler üretebilmesi için son derece uyguıdur. Ancak külttir düzeyi ıtüşük, iyi bir iş bölümiine sahip olmayaı ve sorumluluk duvgusı"ındaı yoksı-ın grupların yönlendirilmesinde başarısız olabilmektedir.

Ögretim liderliğinin transformasyonel liderlik ve transaksiyonel liderlik
vaklaşrmlarrnr da gerektirdiği sövlenebi]iı, Ögrencilerin lıer alanda meydana gelen değişme ve gelişmeler kaışısında yönlendirilmesi ve değişime
öncülük edilmesi lider öğıetmenlerin temel sorumluluk]arı arasrnda yerini
almaktadır. Oğrencilerin geleceğe, yeniliğe ve değişime uygum sağlayabilmesi, inançların, ihtiyaçların ve değer yargılarrnın bu değişme ve gelişmelerle bütiinleştirilmesi, onlarrn Veteneklerinin ortava çıkarhlarak, kendilerine olan güvenlerinin sağlanması, moral ve motivasyorılarnrn arhırlması transformasvonel liderlikle ilişkili bir öğretim liderliği vaklaşımınl gerek1i kı]maktadır. Avrıca öğrencilerin birevse] ihtiyaçlarının dikkate alınması,
her bir öğrenciye ilgi gösterilmesi, aynmcılık vapmadan lıer birine eşit yaklaşılması, yaratıcı düşiincenin teşvik edilmesi, diişünme ve sorgulama becerilerinin geliştirilmesi, onlara ilham vererek çalrşma isteklerinin motive
edilmesi, karşılıklı güven ve bağlıiık içerisinde hedefleri gerçek]eştirmek
için öğrenme yaşanhlarrnrn tasarlanması, planlanması, uygulanması, hedeflere ulaşma düzeyinin belirlenmesi ve değerlendirme sonucunda gerekli önlemlerin hemen alınabilmesi transformasyonel bir öğretim liderliği anlayışını gerektirmektedir.
Sınrf yönetirninde öğretmenlerh bı"ıgiine kadar geliştirilen yöneüm tekniklerini bilme.si ve yeri geldiğince uygulaması da kansaksiyonel bir arüayışı
içermektedir. Oğretmenlerin öğrencileri ile yapıcı ilişkiler kurması, öğrencilerden bekleni]erılerin bildiriimesi, yaphklannın gözlenmesi, geri bildirim
,ı.erilmesi, hedefleri gerçekleştirebilmeleri için kaynak sağlanması, öğrencilerin kendi kendilerine bir şeyler üretebilmesine imk6ı verilmesi, yeri geldiğince onlara serbestlik taıınması, sorumlı-ıluk dı-ıygularrnın geliştirilmesi,
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Problem oluşmadan gereksiz müdahalelerden kaçnllması, başarılarırıur iakdir edilmesi ve çeşitii yöntemlerle ödüllendirilmesi geıekmektedk. A,rıcak öğrencilerin belirlenen kurallara uynıamaları, disiplh problemlerinin ortava
çrkması ve verilen sorum]ulukları yerine getirmemeleri gibi olumsuz drırumlarda da müdahale edilmesi, çeşitli yaphnmlarm uvgulanması kaçrnrlmazdır.
Entelektüel Liderlik ve Öğretim Liderliğ.i:
21,. yüzyıI bilgi çağıdır ve bu yüzyılda toplunrlann başarıya ulaşması temelde iki faktöre dayanmaktadır. Bunlal insan kavnağı ve bilgidir. Eu iki
faktörü etkili kul]anma ve hedefien gerçek]eştirmeve dönük arayışlar liderlik
yaklaşımlarına yeni bir kaı,ramın daha girrnesine neden olmuş l,e entelektiiel liderlik yaklaşımrıı doğurmlıştur.

Entelekhiel liderlet'3; yarahcı, yenilikçi, kendini ve başkalannl motive
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edebilen, kürese1 bakış açısına sahip, kendilerini sürekli yenileyebilen, özellikle düşünsel gücü gelişmiş, bilgi, beceri ve genel kültiire sahip, yüksek eğitimli, sadece tek bir a]anda uzmanlaşmakla yetinmeyen bireylerdir, Zeka,
temsil (fiziki durum, giyim ve görtlnüm), sözlü ifade (konuşma), yazılı ifade,
muhakeme, başkalaıının başarılaıını etkileme ve ikna etme, mantrklı, kararlı
ve futarlr oLma, analiz ve sentez ruhuna sahip olma, genel kiiltiir sahibi olma
bilgi çağının entelektaiel liderlerinde aranan özellik.lerdir. Entelektiiel lidere
düşen iş, sadece görevini yapmak değil, öğrenmek ve herkes için de bir öğrenme ortamnn oluşmasl için katkıda bulunmakhr. Entelekttiel liderler, öğrenmeye ve kişisel gelişime verdikleri öncelikle izleyenlerin, dolayısıyla içerisinde yer aldıkları kurumlarrn gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Öğıetmenler de bilgi çağında değişme ve geli§menh lokomotifli$ni yapan
bireyler olmak durumurıdadır. 21,. yüzyı|n en önemli kalmaklan olan insan
kalmağırıın ve bilginin gelişürilmesinde, bilginin paylaşımında ı,e etkili öğrenme ortamlarrnn olrışturulrnasrnda öğretmenin önemli rol ve sonrm]ııluklan bulunmalıdır. Ancak bu görevlerin gerçekleştirilebilmesi için öğTetrnenin
entelekt|jel liderliğe dayalı bir öğreüm lideri olarak kendisini geliştirmesi ve
öğrencilerini entelektriel lider olma yöniinde cesaretlendirmesi gereklidiı.

Toplumun eğitim kurumlarrndan beklentileri arttıkça, öğıetim liderliği
kavramına ve öSetmenlerin liderlik davranışlarınrn geliştirilmesine verilen
önem de artmaktadır. Öğretmenlik, öğrencilere sadece derse ilişkin bilgi ve
beceriler kazandrrmak, sonuçlarr değerlendirmek değildir. Oğretim lideri
olarak öğretmen, hedefleri gerçekleştirmek için gerekli şartlarr yaprlandrrma
güciiıe sahip olmah ve etkili bir öğretme-öğrenme ortamr oluşfurabilmelidir. Bu durum ise öğretrnelerin; alan bilgisi, genel kiiltiir ve öğretmenlikle ilgili bilgi ve beceriler yanında, insan ilişkileri, insanlarr etkileme ve eyleme
yönlendirebilirle gücü, ileiişim gibi konularda bilgi ve beceri sahibi olmalaİını ve bunları kişilikleri ile bühinieştirebilmelerini gerektirir. Öğretim lideri
olabilmek ancak böyle bir güçle gerçekleştirilebilir.
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Liderlik kavramında olduğ,ı gibi, öğretim liderliğinin ne olduğu ya da
olması gerektiği konusunda da tarhşmalar devam etmektedir. Gerçekten
de etkili bir öğretim lideri kimdir? Sorusuna verilebilecek tek bir yanıhn
bulunması güçtür. Bu nedenle öğretim liderliği kavramının ne olduğu ya
da olması gerektiğinin anlaşılabilmesi için liderlik tanrm ve yaklaşımlarmın
günümiize kadar gelişimi ve güncel liderlik yaklaşımlarıyla ilişkisi tarhşılmış, bı.ıradan bir yargıya ulaşılması hedeflenmiştir. Öğretirn liderliğinin
yortımlanmasr ve etkili uygulama biçimlerinin ortava konulabilmesine imkin sağlayacak diğer biı yöntem ise, liderlik ı,e öğreüm liderliği konusunda yapılan çeşitli çalışmalarn özetlenmesidir.
Liderlik ve Ogretim Liderliği Konusunda Yapılan Çalışrnalaı:
Son yıllarda Liderlik ve öğetim liderliği kavranına üşkin birçok çalışmanırı r,arlığ bünmektedt. Burada konunun düa iyi arılaşılmasrrıa ve etkili uygulama biçimlerinin geliştirilmesine katkı getirecek bazı çalışmalarırı özetlenmesi uygtın görülmüşhir. Öncelikle liderlik konusı.:nda yapılan çalrşmalar
özetlenrniş, daha sonra öğretim liderliğine iJişkh çalışnıalara yer verilmiştir.

Eylem tarafindan yürühilen çalımadas temel litlerlik özellikleri belrirlenmiştir. Çalşmada liderlik üzerine yapılan araşhrmalardan damıtılan ı.e
her durumda liderlik sorumluluğunun üstlenilebilmesi için temel özellikler
olaıak düşünülen yedi kapasite verilmiştir. Bunlar; özgiiven, tutarlı kişilik,
samimiyet, canl ık, canlı ve yarahcr bir zeka, sağdı"ıyı"ı, insanlarr anlama ve
haberleşebilmelidir.
Özgiiıen: Kendi yeteneklerinin ve değerinin bilincinde olan, başkalarr
nın takdirini beklemeyen, kibirli ve saldırgan olmayan sakin fakat kararlı
bir öz-güven başkalannrı güvenini de kazanmak için çok etkilidir. ÖzgüVen aynl zamanda öz-disiplin ve irade anlamrma da gelmektedir. Bunların eksikliği insanlarr hataya ve başarısrzlrğa götı-ireceğinden, kişinin özgüveninin de oluşumunu engelleyecektir.

hıtarlı

kişilik:

Kişiyi diğerlerinden ayıIan özellik; erdemlerinin mükem-

melligi değil, bu erdemler ile insanrn zaaf-lannrn karrşımından oluşan futarlı kişiliğidir. Gerçek bir liderin mükemmel bir kişiliği olması beklenmemelidir. kendi üstiinlüklerinin ve zaaflaıınrn bilincinde olan ve bunları saı,unma mekanizmaları ile gizlemeye çalışmayan bir lider, sor].ınlann üzerine ene{i ve kararlrlrk ile gidebilmekte, r,aktini ve enerjisini kendini savunma mekanizmaları geliştirmeye harcamamaktadır. İzleyenlerin güvenini
sağ]ayan öze]lik, liderlerin üstiin yetenekleri değil kendileri ile barışık ve
futarlı olmalarıdır.
Snnıiıniyet: Etkin bir lider bu diinyanm insanı olduğu göninümiinü veriI.

lzleyenlerden üstiin olduğu ı,urgılamayan mütevazi bir yaklaşımr vardrr.
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Sınıfta Öğretiıı Liderliği

İnsaıüara sevgi ve anlayışla yaklaşır, duygu ve sorunlarını paylaşır. Farkli
sosyal yapı ve eğitim düzeyinde olan insanlarla ilişki kurmakta güçlük çekmez. Brı insanlarla ilişki kurarken statii kazandığı veya kaybettiği anlayışına
girmez.
CanIıIık: Bıı özellik başkaları ile liderin enerji alışverişini kola1,laştırır.
Gerçek liderler etraflarına enerji ve canlılık aşılayan bir kaynak gibidir.
CanIı ae yaratıcı biı, zeka: Lıd,er\er genelde çer.relerindeki olgı"ıları algılama
ve yorumlamada, bunlara uygı-ın tavırlar almada aktif ve yarahcı bir zekaya
sahip olduklarını gösterirler. Zeka ve yaratıcılık liderlere ilgilerini ve eııerjilerini daha anlamlı, ekonomik ve karizmatik olarak kullanabilme olanağı
sağlar. Belki de liderlere doğuştan gelme bir yetenek göIünümil veren, eğitimle geliştirilmesi güç olan kapasite budur.

Sağdııytı: Sağduyu liderin temel ve anlam}ı olguları, sıradan olgulardaıı
ayırabilmesini, büiriı r,e Parçalar arasmdaki ilişkileri görebilmesini sağlayan
kapasitedir. Diğer kapasitelerle birleştiği zaman lider sağduyusunu yaşadığı
sınırh deneyimlere dayanarakta olsa tuzla geliştirebilmektediI.
İnsanları aıllanln ae haberleşebilnıe: Liderler insanları anlama becerisi yanında sözlii ve yazılı haberleşebilme becerilerirre sahip bire;zlerdir. Lider]er ha-

berleşmeyi eİkili bir motivasvon mekanizması olarİk kullanabilmektedir, İnsanlarr motive edebilmenin birinci koşulu onlann dttygu ve heyecanlarınl
anlayabilmek ve bunlarr sözlü \,e yazılr olarak onlara tekrar geri verebilmekten geçmektedir.

Liderlik konusunda vapılan bir diğer çalışma Cronin'e]7 aittir. Çalışmada
liderin davranış biçimini belirleyen en önemli unsı,ırun, sahip olı.ınan özellikler olduğunu belirtmiş ve bu özellikler şöyle sıralanrnışhr; kendine güven,
vizyon sahibi olma, akıl, tecrübe, adalei, kendini geliştirme, moral, motive
etme, heyecan, cesaret, enerjik oima, dürüstlük, risk alma, ilişki kurma ve
dinleme kabiliyeti, güç ve otorite arasrndaki dengeyi iyi kurma, l,ıedef]eri
gerçekleştirme ve sontıca ulaşma için çaba göstermediı.
Goleman,ls tarahndan yapılan çalışmada da etkili bir liderinin özellikleri;
strateji koyan, motive eden, misyon ve vizyon oluşturan ve kültiir inşa eden
olarak belirülmiştir.

Liderlik özelliklerini yansıtan bu çalışmalaı,da vurgulanan özellikler etkili
bir öğretim liderliği içiıı de önemiidir. Özellikle öğetmen adaylarrrun bıı
özellikler doğrultusrında gelişürilmeye çalışılması ve kendilerini geliştirme
firsatlarrnrrr verilmesi, geleceğin öğretim liderlerinin yetiştirilmesinde rjnemli bir aşama olacaktır.

sııııfJ5,ybiıetiıııi
ÖgTetim LideıLiği konusuıda ise; Laine]g iarafindan yiirütiilen araşhrmada
öğetmenlein liderlik özellikleiyle ı|gsJı, bazı faktörlerin eğtim reformlarrnrn
gerçekleştirilmesi ve eğtimde kalitenin arhrlmasrrıa etkisi incelenmiştir. Araşhrmada; i.letişim, işbiıliği yapma, dönüt sağlama, iairm çalışması, mesleki gelişim, ortak misyon ve vizyon geLiştirme, açıkça tarumlanmış göIevler ve roller, eük standardar, ortak amaçlan gerçekleştirmek için biılikte çalşma gibi liderlik özellikleriyle okulwı kalitesi ve verimliliği aıasrndaki ilişkiler sorgrılanmaya çalşmıştır. Aıaşhıma sonı-ıcunda söz konuslı iiderlik özellik]eriyle
okııl]arrrı ka_iitesi ve verimliliği arasrrda önemli bir ilişkinin oldrığu, yani bu
özelliklerin kalite ve ,t erimliliği etkilediğ ortaya konulmuştur.
Albergso 16"utr,r4an gerçekleştirilen araştırmada öğretim liderliğin teme-

lini oluşturan roller belirlenmiştir. Bunlar; değişime öncülük

etme; karar
,ı,e
bir
öğrenme
sağlıklı,
düzenli
zengin
verme, vizyon geliştirme, güvenli,
çevresi oluşfurma; teknolojiyi kullanma, kaynakları dağıtma ve işbirliğini

yapılaıdırmadır.

Ünal ı,e Ada tarafindan yapılan çahşmada5l ise. srnrflarda verimli öğretme-öğrenme ortam]rırn oluşfurulmasrnda öğretmen liderliğinin önemli
bir rol o1madığı vurgulanmış, sınıfta lirleı öğıetmenlein işIeuleri şıı şeki|,
de sıralanmışhr: Öğrencilerin amaçlarrnı, dersin amaçları.vla uzlaşhrma; sr
nıfın değerlerini koruma ve geliştirme; derslerin, konı,rlarrn lıedeflerini
açıklama ve benimseme; öğrencileri hedeiler doğrultusunda giidüleyerek
harekete geçirme; sınıfta yapıyı, havavı değiştirme, mevcut havayı olurnlu
yönde etkileme ve öfrencilerde istek ve heyecan oluşfurmadır. Çalşmada

lider öğretmenlerin bu işlevlerini gerçekleştirebilmelerinin, öncelikle sınıftaki öğrencileri ta masna, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate almasına ve bun]ardan öğetimi geliştirmek ve etkili kılmak amacıyla yararlanmasrna bağlı olduğu belirtilmiş, böylece öğrencilerin öğretmenleIini bir
lider olarak benimsevecekleri ve sınıfta etkili bir öğrenme ortamrnın o1rışturulacağı vurgulanmrştrr. Lider pozisyonunda olan öğretmenlerin dinamik, enerjik, yenilikçi olduğu ve aynı niteliklere sahip öğrenciler yetiştirdi
ği ifade edilmiştir. Ayrrca öğretim liderliği davranışlarr otoriter ı,e demokratik olma şektinde gruplandırrlmış, öğretrnenh yerine göre demokratik,
yerine göre de otokratik lider davranışlarr göstermesi gerektiği belirtilmiştir. Ömeğın; sınıf kuralları belirlenirken dernokratik, sınıf kurallarırun uygulanmasında otokratik, konunun işleniş iarzı, tartışmaya açıklık,
kahlımı sağlama, herkesin görüşüne önem verme açrsrndan demokratik,
planlanmış eğitim amaçlarrnrn gerçekleştirilmesi konusunda otokratik lider
davranrşlarını göstermenin daha uygun olduğunu ı,urgrılanmrştır.
Toprakçfrun yüriittliğü çalışmadajz da sınıf yönetrninde öğretim lidet,
Iiğinin yeıli boyııtu tarlışilmıştır. BLırdar; karar verme, plan]ama, örgütleme, iletişim, eşgüdümleme, etkileme ve değerlendirme süreçleridir:

no

Suııitn

Ö{retiı Liderliği
Snıfta öğretim lideri olarak öğretmen, sınıf yönetimi sürecinde amaçlarrn
gerçekleşmesini engellevebilecek çeşitli sorrınların çözümlenmesi için olası
yolları belirlemeli ve en uygı-ın olanrır secme yolunda karar vermelidir. Öğretmenin amaçlarrn gerçekleştirilmesi için geleceğe dönük planlar
,vapması r,e
bir vizyon sahibi olması da onı,ın öğretim liderli$ boy,tıtlarındandır.
Örgütleme süreci ise, amaçlalrn gerçekleştirilmesi için gerekli yapının
oluşfurulmasrna yönelik eylemleri ör8ütlemeyi ifade etmektediI. Ögretmen
smıfm girdilerinin, öğrencilerin, eğitsel amaçlara rılaşmada krıllanılan araçlann 5uç birliğini sağlayacak bir yaPlyü oluşh]rmalıdlr. orgiitleme siireci liderlikte durumsallık yaklaşımlarının ve sırufta kültrirün şekillenmesi açısından
kültı.irel liderlik anlayışrnın kullanılmasrnı gerektirmektedir.
Öğretmenin liderliğin özünde var olan iletişim becerilerini heı ortamı.la
olduğu gibi sınlfta da etkili kı"ıllanması gerekmektedir. İleüşim insanları motive etmek ve eyleme yönlendirebilmek için .ı,azgeçilmezdir unsurdtır.
Eşgüdümleme ise bir amacı gerçekleştirme doğrulhısunda eldeki insan ve
madde kalmaklarını bütı"lnleştirme süIecidil Srnıf ortamrnda öğretmen ve
öğrencilerin katkrlarınrn, diğer öğeiim ortam, araç ve gereçlerin katkılarıyla
büti.inleştirilmesi gerekir. Bu bütiinleştirmenin gerçekleştirilebilmesi kendine
yeten ve sorı"ımluluklar alabilen öğrencileri gerekli kılmaktadır. Bu da stlper
liderlik anlayışına dayah bir öğretim liderliğini gerektirir.
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Ö$etmen amaçları gerçekleşürilebilmek için öğrencileri etkileme güciine
sahip olmalıdır. Özellikler yaklaşımında vı-ırgulanan; iyi bir dış görünüş, zeki olma, yarahcılık, etkileyici konuşma, ikna edebilme yeteneklerine sahip ve
sosyal beceriler 8österen, ayrıca etik liderlik özelliklerini yansıtan bir öğıetmenin başarıL bir etkilemeyi gerçekleştireceği söylenebilir.
Öğretim liderliğinin son boyufu olan değerlendirme si.irecinde ise, öğretmenin hedeflerin gerçekleştirilme düzeyini belirlemesi, biı karara varması
\ıe gerekli durumlarda ön]emini hemen almasr gerekmektedir. Bu durrım öğretmenin, ani ve etkili değişimi, gerekirse çevreyi de değiştiıerek gerçekleştirmeyi içeren transformasvonel (dönüşümcü) liderlik vaklaşımına sahip ol-

masnı gerektirir. Görüldüğri gibi sınıfta öğetim liderliğini gerçekleştirebilmek, liderliğe ilişkin yaklaşımları bilmeyi ı,e burüarla bütiinleşebilmevi zorunlu k maktad[.
Şişman;ı tarafindan yapılan çalışmada öğretiııı litleıliğinin rlazıranış boarı be|ir|enmeve çahşılmlştu.
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Eğitim amaçlaıınrn belirienmesi, paylaşılması ve amaçlarırı uygulamaya
yansıhlmasr,
Me\.cut kaynakların sağlanrnası r,e amaçlarr gerçekleştirmeye yoğunlaşhrrlması,

.}

*
.}

.ı

Öğrencilerle ilgili yüksek standart i,e bekIentilerin o1uşturulması,
Eğitim programına ilişkin beklentilerin dikkate alınması; programlar
arasrnda eşgüdümün sağlanması;
Programla ilgili materyallerin sağlanması,
Ögrenci gelişimi ve başarısrrın sürekli izlenmesi, öğrenci gelişimi konusrırda öğrencilerle ve diğer ilgililerle ileüşim işbirliğinin arhrılması,

.i. Program geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi,
* srnıfta zamanın etkili kullanılııası,
* Öğrenci başarrsrnln tanlnn-ıasr ve ödiillendirilmesi,
n Paylaşma ve güvene dayalı bir öğrennıe ikliminin o1uşhırulmasr,
n Çahşmaların etkii bir biçimde çöziiılebilmesi; iakrm ru}ıu ve biz arılayşr
nın geJiştirilebilmesi,

.i. Programın değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,

*
*
ı
*

Öğrenciler için bir model olunması,
Öğrencilerin yenilik ve risk alma koııı,ısunda teşvik edilmesi,
Öğrenciler ve kendisi için mesleki geiişinıe önem vermesi,

Hedefleri gerçekleştirmek için çevreniıı katılım ve desteğinin sağlanması,

Öğretim liderligiyle ilgili davranışlar olarak srralanm+hr.

Erişen tarafından yapılan çahşmada5r da öğretmenlerde olması ve öğretmen adaylarına kazandrrılmasr gereken, öğretiın liderliğiyle ilgili teınel
daıı anışI ar a y et verilmiştir:
i. Öğretilecek alana ilişkin kapsamlı bir bilgi ve beceriye sahip olma ve
kendi alanı ile diğer disiplinleri bütünleştirecek genel ktil$ir sahibi
olma yaırnda,
* Programrn amaçlarr, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlan ile etkili bir öğretimin ilkelerine dayah olarak öğretimi tasarlama, planlama, ı,ıygula-

ı
*
ı

ma Ve yönetme,

Öğrencilerin yaşam boyu öğrenme, iş hayahnı anlama ve değer verme, olumlu futumlar geliştirme ı,e sorumluluk alma gibi özelliklerini
geliştirecek strateiiler uygulama,
Öğrencilerin gelişim ve öğrenme diizeylerine uygurı, onlarr motive
eden ve aktif katılımlarını sağlayan öğrenme yaşantılarr oluşfurma,
Ögrencilerin bireysel, sosyal, kiiltttrel ),apılanna uygurı, farklılıklara
duyarlı öğretinı ortam ve stratejileri geliştirme,

n

Sınıt'ta Öğretim Liderliği

.!. Oğrencilerde konu alanr ve öğretmenlik mesleği ile ilgili uzmanhğı, varatıcılığı, kritik düşünme, araşhrma, problem cözme ve karar verme bilgi, hı_fum ve becerilerini geliştirmeye yardrmcr olacak stratejiler kulla;ıma,

l.

Ögrencilerin takrm calrşması vapma ve iletişim beceriierini geliştirmelerine
yardımcı olacak ftrsatlar sağlama,

*

Öğencilerde biiinç güverç olurnJu kişitik, sosyal ve etik değerlerin gelişimiı.ıe
yardrmo olm4

n

Kaliteli bir öğreüm, işbirliği ve destekleyici bir etkileşim sağlamak için sözel ve sözel olma}.an etkili iletişime model olma,

.l. EtkiLi sınıf yönetiı,ıinin ilkelerini aniama ve srnıfta olumlu bir ilişki ve işbirliğini sağlayacak, demokıatik değerleri kazaıdıracak strateiiler kullanma,

.} Öğencilerin yanlış l,eya eksik öğrenmelerini belirleme, rehberlik yapma
ve gelişimleriıe ilişkin geri bildirimde bulunma,

*
.!

*
.l

İnsan kaynakları, fiziksel kaynaklar ve zamanı verimli kullanrna,

Öğretimi değerlendirme ve değerlendirme sonlrçlarına dayalı olarak öğretimde verimliliği sağlayacak silatejiler geliştirme,

Etkili iletişim, kargaşayı önleme ve takımla çahşma konularında kendini
geliştirme,

Yaşam boyu ötsenrne anlayışı içerisinde bireysel ve mesleki gelişim planları
hazırlanra ve uygulama,

.i. Öğrencilere iyi bir birey ve öğretmen modeli olarak hizmet verme ve bu
yönde kendini geliştirme,

.i. Davranrşlarr öğretim liderliği davranrşları arasında önenıli sayılabilecek
baz arrdrr.
Oser,:; İ5l,ir."'6" öğretmen yetiştirme programlarında kalite standartlarıyla
ilgili yaphğ çalışmada öğretim liderliğiyle ilişkili öğretmen nitelikleirıi
şöyle sıralamışhr;

*

Dersin hedeflerini yapılandırma ve paylaşma.

.} Öğretmen-öğrenci ilişkisi (öğrenciye güven sağlama, kendini onun yerine
koyma, cesaretlend irici dönüt Yerme....).

*

Kritik durum]ar ve problemler karşısında gözlem ve teşhls (başansızlığa,
kızgınlığa, endişeye neden olabilecek durıım ve prob]emleri belirleme; öğrencilerin çeşitli alanlardaki gelişme düzeylerini teşhis etme...).

.:. Disiplin problemleri l,e risklerle başa çıkma (disiplin pıoblemlerini belirleme, öğretimi engelleyecek faktörleri giderme...).

Suııf
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Sosyal davranrşları cesaretlendirme ve geliştilme (öğrenme engeli
olan öğrencileri sınıfla bütı,inleştirme, çeşitliliği destekleme ve sosyal
ktiltürü geliştirme...).
Öğrenme stratejileri Ve öğrenme sürecini birlikte plaıılama ve öğretim ortamIaİınl derse yönelik yapılandırma.

.i. Performansı değerlendirme.
* okulda işbirliğini sağlama.
.} Okul ve cevre arasında işbirliği sağlama.
.l Kendini geliştiIme (kendine J,önelik sürekli eğitimi planlama, etkili
sınıf yönetimiyle ilgili görevler, yeni öğreiinı teknolojileri, okulla ilgili yasalar ve yönetmelikler hakkmda bilgi sağlama..,).

Sosyal etkileşime izin verecek öğretim ortamlarnr tasarlamadrı.
Oser, bu niteliklere ilavelerin yapılmasının mijmkün olabileceğini, bı.ıı1arın ö$etmen vetiştiren kurumlarda öğretmen adaylarına kazaııdırılma-

sına lider öğetmenlerin yetiştirilebileceğini ve kalitenin aıtirılacağmr vurgrıiamışhr.

Cobb öğretmen eğitiminde uluslararası karsılaştırmalara yer verdiği

araştrrmasrnda, birçok ülkede "kaliteli öğretmcıı" k.ır,ranırnuı öğretmen
eğitim programlarrnrn temel amacı haline geldiğini ı,e kaliteli öğretmen
kaı,ramrnrn; pedagojik bilgi, alan bilgisi r.e öğretim lideıliğine ilişkin bilgi
ve becerileri içerdiğini belirtmiştir.

Liderliğe ilişkin tanırnlar, liderlik tan-ım ve yaklaşrmlarırıın gelişimi, öğretim liderliğ ve gtincel bazı liderLik yaklaşımlarının ilişkisi ve öğretim liderligi konusunda yapılan çalışmalarla, sruf yönetiminde eikili olabilmek ve iyi
bir öğetim lideri modeli oluşturmak için gerekli oları özellik]er, davraruşlar
ile öğretim liderliğinin etkili uygulama biÇimlerine ömekler verilmeye çahşllm§hr. Oğıenmeyi öğrenme ve kendini sürek]i geliştirme anlayışı içerisinde gerek öğıetmenlerin, gerekse öğretmen adaylarrnrn, bu konuda ilave
kalnaklara ulaşmalan, nitelikLi ve tecrübeli öğretmenlerden destek almaları
öğeüm lideri olma yöniinde önemli bir adım atmalarını sağlavacaktır.

Liderlik belirlenmiş hedeflere ulaşmak için bireyleri etkileyebilrne, güdüleme ve evleme yönlendirme gücü veya yeteneği ile ilişkilidir. Hangi
toplumda, kurumda veya aianda olursa olsun, grubrı eyleme götiirecek etkili ı-ıygulama biçimlerinin ortaya konulabilmesi, liderliğe ilişkin tanım ve
},aklaşlmlarm bilinmesini gerekli kılar. Sınıfta öğretim liderliği konusunun
anlaşılabilmesi ve etkili uygı-ılama biçimlerinh ortava konulabilmesi de, liderliğe ilişkin bilgileri kavramavı ve öğIetim liderliğiyie ilişkilendirmeyi
gerektirir,
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Liderliği

Tarihi gelişim süreci içerisinde incelendiğinde liderlik kavramrnrn; zamana,
duruma, toplumun, kurumurı ya da grubun özelliklerine ve birevsel bakış açı-

lanna göre farklı şekillerde yorumlandıg göriilmiişti.ir. Liderlik konusunda
geliştirilen, özellikle üç yaklaşımın liderlik arıJayışr ve tılı3ılamalarrnda önemli etkileri olınuşhlr. Bı,ınlar özellikler yaklaşrmr, davranrşçı yaklaşımlar ve drırumsall* ).aklaşımlarıdır. Öze[ikler yaklaşımında yaşadıklan döneme damgasrnı vrıran liderlerin bel]i özellikleri belirlenmeye calışılmışhr. Yaklaşımda
temel hareket noktasrnr "lider olı,rnmaz, lider doğulur" ilkesi oluşturmuştur.
Davranışcı yaklaşı,mlarda, insanlarrn özelliklerinden çok, lideri lideı yapan,
onu başanlı kılan temel rınsurun davranışlan olduğrı r,ı,ırgı.ılanmış ı,e başarılı
olmuş liderlerin belirli davraruşları incelenerek, lider insanların yetiştirebileceğini ileri sürülmüştiir. Durümsalhk yaklaşımlarında ise, farklı koşı_ıliarda ve
gruplarda, değişik liderlik tanımlaıı yapılabileceği ve farkh Liderlik uygılamalarının ön plana çıkabilecefni sar,ıın!ı]muştul. Bu yaklaşrma göre liderlik yere
ve zamana göIe de$şen yönetsel bir rol daı,ranışi olarak algrlanmış, ortam ve
koşullara bağlı olarak, etkili olabilecek liderlik davranışlarırırn önceden belirlenmesinin mümkiin olmadığına dikkat çekilmiştir.

Liderlik konusunda süregelen araştırmalarla günlimiizde de liderlik tanrm ve vaklaşımlarına ilişkin birçok kar.ram üretilmişlil. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan öğretim liderliği de bı-ınlar içerisinde ),erini alm§, eğitim
ve öğretim faaliyetlerinde iizerinde çok durulan konıılardan biri olmı,ışhır.
Oğretim liderliği, eğitim-öğretim kurumlarrnın temel görerıinin eğitsel amaçlann gerçekleştirilmesini sağlamak ve bunun için gerekli şartları oltışfurmak
gerçeğine dayanmaktadır. okul yöneticileri için olduğu kadar, snıfta öğretim yapan öğretmenlerin temel görevi eğitim öğretim faaliyetlerine liderlik
yapmakhr. Etkili bir öğretim lideri kimdir? sorusuna verilebilecek tek bir cevap olmamakla birlikte, lider olarak öğretmen; öğretme-öğrenme yaşantılannı hedeflere ulaşmava yönelik olarak tasarlavan, planlayan, uygulanan,
değerlendiren, öSencilerin ve diğer ilgilileriı gticünden yararlanan ve onları etkili kılan kişi olarak değerlendirilebilir. OŞetim liderli$ kavramı, diğer
güncel liderlik yaklaşımlarıyla iç içedir. Yaııi öğretim liderliğiııin; kültiirel,
Vizyoner, etik, süper, entelektüel, transformasvonel ı,e tı,ansaksiyonel lidertikle ilişkili boyutları vardır. Etkili bir öğretim liderliği bu yaklaşımları biiıyesinde barırıdırır. Toplumlarrn eğitim kurumiarından beklentileri arthkça,
öğretim liderliği kavramrna ve öğretmenierin liderlik davranışlarının geliştirilmesine verilen önem de arİmaktadrr. Bu nedenie gerek hizmet öncesinde
öğretmen adaylarına, gerekse hizmet içerisinde öğretmenlere liderlikle ilgili
bilgi ı,e becerilerin kazandırılmasına yönelik, gelişmiş ve gelişmekte olan iilkelerde yoğrın çabalar sarf edilmektedir.
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DEĞER],ENDİRME SORULARI
Aşağdakilerden hangisi liderliğ,in gereklerinden biıi olarak değerlendiıilemez?

A) Bireyleri eyleme yönlendirme
B) Bireylerarasında eşgüdüm sağlama
C) Hedefler doğrulfusunda bireyleri

Liderler ve yöneticiler arasındaki farklr
lıklar değeılendirildiğinde, aşağıdaki
lerden hangisi liderlerin düşünce ve eylem biçimleri arasında savılaınaz?

A) Yeni moral değerler yarahp,

dikleri buyruklarla özel istek

E)

B)

sağlama

Kurumsal bir yetkiye dayanma

C)

Aşağrdakilerden hangisi liderlik tanımlannda vurgulanan ortak özelliklerden
biri değildiı?

A) Mevcut amaç, yaPl/ pıosediir

ve

D)

İşte coşku varatmay|, riske girmeyi

tercih etme

İşlerini insan ve madde kaynaklarırıı
bütiirıJeştirmek için, karar alrna, strateji geliştirme siireci olarak görme

in-

sanların önce düşünce ve duyguları, sonra eylemleri ile ilgilenme

i-

çerisinde eşgüdiim sağIama

C) karar verme ve verilen kararları
uygulayabilme
D) Kişisel özelliklere bağlı olarak sahip olunan güç

Grupla lider arasrnda gerçekleşen
etkileşim süreci

Olayların, durumların insanlara ne
ifade ettiğini an]amaya çalrşma

E) Empatik yollarla, sezgileriyle

kurallara bağlı olma

B) Gruba yön verme ve grup

ve

amaçlar oluşturma

etkileme

D) Motivasyon

r,er-

"Lider olunmaz, lider doğrılur" görüşü,
aşağdaki yaklaşımlanndan hangisinin
temel hareket noktasınl oluşfuruI?

A) Davranışçı yaklaşım
B) Durumsalhkl,aklaşımı
C) Entelekhiel liderlik yaklaşımı

D) Ozellikler yaklaşımı

E)

Vizyoner liderlik yaklaşımı

n

Snııfta ÖğretiüüI Liderliği

Farklı koşullarda ve gruplarda, değişik lideriik tanrmlan yapılabileceği
ve {arklı liderlik uygulamalarınrn ön
plana çıkabileceğ anlayrşına dayanan
liderlik yaklaşrmı hangisidir?

"Şimdiki durumdan daha iyi bir geleceği öngörebilme yeteneğine sahip
olır.a" öğçetim liderliğini hangi liderlik yaklaşımıyla birlikte değeılendirmeyi geıekli krlar?

A) Durrımsallıkyaklaşımr
B) Özellikleryaklaşımı
C) Dönüşümcü liderlik yaklaşımı

A) Etik liderlik
B) Siiper liderlik
C) Kültiirel liderlik

D) Davranışçı yaklaşım

D) Entelektiielliderlik

E) Külhirel liderlik yaklaşımı

E)

Uygulanacak liderlik tarzını, bireylerin özelliklerine dayandıran durumsaliık modeli hangisidir?

A)
B)

Fiedler'in Modeli

C)

House ve ivlitchelPın Modeli

Hersey ve Blanchard'ın Modeli

D) Vroom

E)
7.

ve Yetton'un Modeli

Gregor'un Modeli

Aşağıdakilerden hangisi dönüşümcü
liderliğin boyutlarından biri değildir?

A) Entelekdiel uvarım
B) Esiılenmişmotivasyon
C) Koşulluödüllendirme
D)

Bireysel ilgi

E)

Karizma ve idealleştirilmiş etki

9.

Vizyoner liderlik

Oğencilerin motivasyonunu, kuruma
karşı bağlılığ,ını artrracak, karşılıklı,
dostluk, güven ve anlayışa dayalr değerler ve normlar üretmeye çalışmak ve

bunlann paylaşılması için gerekli çabay göstermek" öğetim liderliğnin
hangi boyufuyla daha çok ilişkilidir?

A) Vizyoner liderlik
B) Kiiliiirel lidertik
C) Süper liderlik
D) Entelekttiel liderlik
E) TransaksiyonelliderIik
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10.

CEVAP ANAHTARI

"Öğıencilerin belirlenen kurallara uymarnalan, disiplin problemlerinin ortaya cıkmasr ve verilen sorumluluklan yerine getirmemeleri gibi olumsuz durumlarda müdahale edilmesi, çeşitli yaph-

nmlann uygulanmasr" öğretim liderli
Snin hangi yaklaşımla ilişkilendirilmesi sonucrında ulaşılan bir aıüapşhr?

A)

Dönüşümcü liderlik

B) Kültıirel liderlik
C) Transaksiyonel liderlik
D) Entellekhiellideriik
E) Demokratik liderlik

1.E
6.B

2.A
7,C

3.D

4.D

5.A

8.E

9.B

10.C

n
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öq?,tEKoray
j{er iQisi ie agnt
JaQi[teden nıaun o[muş ae

Ortaftokn

şinli

de

ayt ofru[la göreııe 6adamş[ar,li.
Stırt öğretrrıft gi6i ilea[iflte[j

öze[[iftlzri görünğte çofuu. A!şen bğrenıen de

Eir öğretmeıiı safr,ip o[nast gerefu:n öze[ikkn fuşıtl7Lrlı di4iinijgorrli.
fafrat zaınoı geçtiftçe Ayşen öğrefuwn fontrisini nes[ogtnle iaşarısu rıe musuz frbsetmıye
1aş[anşa. Aca6a 1öyb frissetmısiıu ıa[en o[ın öğretnun[iN1ecei[ziru geteitıte sahtp o[amaınast mı, gofua fu:ntrisinin [e Jarfte[emedği lir gaı[ry sıruJ içerbinle sıfrsıfttefuar e[iyor
o[tnsı ntydt? Ayşen t)ğretmen stntJıntra likeni sağ[ama, öğreıxikini ıflotioe efuu, oflforln
frenütenta o[an glıen[eini sag[anı fuınusuntra yetersiz fra[tğınt früseliyordu- ögreıuifeintre saminiyet, canhtıft [i4iinllfrtınni rafiat[ıQk ifude e[e6i[ıu 1ecerisi, aerihı fuırarfan
uygukgahi[ıııı gijıi|, ortaftamıt[ar icin |irtiftu iş yapa\itıa yetenğini kgzantrıramaf,tğını
5n- çoQetftnlikle gEzkntın|ti. Ayru fontorf,a lers gapan Seııga Egreüluflin ise, Eğreılıi[ınıie 6u aze[[iftfurin ortaya çtfonıya \aş[atğıru onuı fur 6ir öğrerııbig[e frarşı[aşagııd'a frbsef,eii[iyorlu. 1Qıiisi sıntfa gehrc ftalar gnrü[aj fruitrnı-zfun, Sewi Eğretmeuin slnLJln.{a,
öğretııun yofrk1n 6t[e öğreııcikin stra[anna otur[ğanu, dershi i{e tfut[i otarafr1n şeyrırh
nızşgıı[ o[[uftknnt, slnıf içerisifltre lje[ir[i fuıra[[anı 6itun rıgreııtibr tarafınlan geirc getinaiiitn bfu çoQfuz gornğti,i. rentri (jğreflıi[znni frnftangi 6i sosyaf etkjn[iğe yon[efltirırııftlz zor[aıırfu:n, Seuri öğrebnaaifl öğretıtihin|n at{etn 6ir6irbil[ı yarşır ha[tre o[[uQ!anrıı 1iftyortu. (Dr. ?{Şeııy ŞEl{den aanmşflr)
w-steğe ftgouşnuştu,

Aıaha Seagi öğrefifüııiı ıruJındak! r)grerıttbinin daıranş[annla 6u fark!ı[ıftknıı nuylaıın ge[ıusitu rclen o[an nEli? Ayşen agrenan yoıalw pro1[emhin ceıakıutn 6u sorula sak!ı oftğuıu [tişlnıuye 6aşkü.
(Sorunun cnaatnt öğreaıuniı salip ohwst gerefo:n tiğretim [iternği dzettikten-ni ltkkate
a[ara

Qsırufınızta taraşna)

