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Ön 

Koşullar/Şartlar  
- 

Nasıl Çalışmalı?

  

Ders izlencesi takip edilmeli, her dersten önce uzaktan eğitim sistemine 

yüklenen kaynaklar ve dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından tavsiye 

edilen kitaplar okunmalıdır. Her dersten sonra ders kaydı bir kez daha 

izlenmelidir.  

Yöntem ve 

Teknikler/Dersin 

İşleniş Biçimi 

Araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisi esas olan bu derste, Web 2.0 

araçlarıyla hazırlanan görsel materyallerden de yararlanılacak; bunlara ek 

olarak, öğrencilerin aktif katılımlarını sağlayabilmek için soru-cevap ve 

büyük grup tartışma tekniklerine de yer verilecektir.  

Araç Gereçler 

  
İnternet bağlantısı ve kamerası olan bilgisayarlar kullanılacaktır.  

Gerekli 

Donanım   

Dersleri izlemek için bir bilgisayar, dinleme ve katılım için ise bu 

bilgisayara bağlanacak bir kulaklık ve bir mikrofon yeterlidir. 

Katılım 

Beklentileri 

Öğrenciler derse görüntülü olarak katılarak her derste en az bir kez söz 

alarak ders öncesinde yaptıkları okumaları yansıtan yorumlar yapmalılardır. 

Kaynaklar   

Basılı 

TV-Radyo 

Internet 

Diğer 

 Mustafa Yavuz. (2015) Öğrenme liderliği. Anı yayınevi. 

 Veri tabanları ve YÖK tez merkezi.  

Çevrimiçi 

/İşbirliğini 

Dersi almakta olan öğrenciler arasında uzaktan eğitime yönelik (Zoom vb.) 

programlarla gerçekleştirilecek olan tematik toplantılar.   



Destekleyen 

Etkinlikler 

Seçenekli 

Materyaller 

(Çoklu Zekâ) 

  

Öğrenciler tarafından içinde bulunulan haftanın konusuna ilişkin olarak 

internet ortamında bulunacak olan makaleler ve videolar.   

Diğer Derslerle 

İlişkisi  

Bu ders, program kapsamındaki diğer derslerin içerikleri ile bağlantılı 

olarak aktarılacaktır. 

Değerlendirme 

(Çevrimiçi) 

Ders sırasında öğrencilere yöneltilen ve cevaplama başarısının not edildiği 

sorular ve dönem sonu araştırma ödevi.  

Değerlendirme 

(Yüz-Yüze) 
Değerlendirmelerin tamamı çevrimiçi yapılacaktır. 

Değerlendirme 

Kriterleri (Her 

Biri İçin Ayrı) 

Dönem sonu araştırma ödevini tamamlayabilmek ve dönem sonu yapılacak 

sınavda başarılı olmak. 

Kazanımlar/ 

Amaç, Hedef ve 

Davranışlar  

Genel Eğitim kurumlarında liderliğe ilişkin bilgi sahibi olur.  

1.Hafta Okulda liderlik uygulamaları yapabilir. 

2. Hafta Okulda liderlik uygulamaları yapabilir. 

3. Hafta Okulda liderlik uygulamaları yapabilir. 

4. Hafta Liderlik yeterlik ve standartlarını anlayabilir. 

5. Hafta Liderlik yeterlik ve standartlarını açıklar. 

6. Hafta 
Eğitim ve okul yönetiminde liderlik, güç ve etkilemeyi 

etkileyen değişkenleri ifade eder. 

7. Hafta 
Eğitim ve okul yönetiminde liderlik, güç ve etkilemeyi 

etkileyen değişkenleri ifade eder..  

8. Hafta 
Eğitim ve okul yönetiminde liderlik, güç ve etkilemeyi 

etkileyen değişkenleri ifade eder. 

9. Hafta Liderlik ve değişim arasındaki ilişkiyi kavrar. 

10. Hafta Liderlik ve değişim arasındaki ilişkiyi kavrar. 

11. Hafta 
Eğitim yönetiminde etik, değerler ve liderlik bağlantılarını 

açıklar. 

12. Hafta 
Eğitim yönetiminde etik, değerler ve liderlik bağlantılarını 

açıklar. 

13. Hafta 
Ulusal ve uluslararası raporlarda eğitim liderliği ile ilgili 

alanyazınına hakim hale gelir. 

14. Hafta 
Ulusal ve uluslararası raporlarda eğitim liderliği ile ilgili 

alanyazınına hakim hale gelir. 

Kavramlar  

Haftalık Plan  ve 

Konular 

1.Hafta Eğitim yönetiminde liderlik 

2. Hafta Eğitim yönetiminde liderlik 

3. Hafta Okulda liderlik yaklaşımları  

4. Hafta Okulda liderlik yaklaşımları 

5. Hafta Okulda yetki, güç ve sorumluluk  

6. Hafta Okulda yetki, güç ve sorumluluk 

7. Hafta Okul lideri yetkinlikleri   

8. Hafta Okul lideri yetkinlikleri   

9. Hafta Okul lideri yetkinlikleri   

10. Hafta Etkili liderlik ve öğrenci başarısı 

11. Hafta Okul lideri rolleri 



12. Hafta Okul lideri rolleri 

13. Hafta Okulda etik, değerler ve liderlik 

14. Hafta Okulda etik, değerler ve liderlik 

Sohbet   İlk hafta tanışma ve derse ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. 

Forum/Tartışma Tartışma konuları, içinde bulunulan haftanın konusuna göre verilecektir.  

Sıkça Sorulan 

Sorular  
Öğrencilerden gelen sorular göz önünde bulundurularak oluşturulacaktır.  

Örnekler (Test 

ve 

Değerlendirme) 

  

 Okulda etkili liderlik uygulamaları nelerdir? 

 Okul müdürlerinin liderlik yaklaşımlarını etkileyen değişkenler 

nelerdir?   

Telif Hakları   
Öğretim elemanı tarafından oluşturulan özgün ders materyalleri ve açık ders 

materyalleri.  

Grup 

Çalışmaları İçin 

Konular 

 Okulda etkili liderlik uygulamaları nelerdir? 

 Örnek liderlik uygulamalarını araştırma 

Yorumlar ve 

Anketler 

Her dersin sonunda öğrencilerin derse ilişkin değerlendirmeleri alınacaktır. 

Dönem sonunda derse ilişkin değerlendirme anketi uygulanacaktır.  

Kaynaklara ve 

Materyallere 

Ulaşım Bilgisi

  

Öğretim elemanı tarafından oluşturulan materyallere uzaktan eğitim sistemi 

üzerinden ya da elektronik posta yolu ile; basılı materyallere ise Necmettin 

Erbakan Üniversitesi Kütüphanesi’nden ulaşılabilir. 

 

 


