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Özet: “Lider ö�retmen” bireylerin çe�itli rollerini vurgulayan genel bir terimdir. Liderlik ö�retmenin her geçen gün 
daha fazla mesleki ya�ant�s�n�n önemli bir boyutunu olu�turmaktad�r. Ö�retmen liderli�i, ö�retmenin e�itimsel 
etkinlik ve süreçlerde istekli görevler üstlenme, ba��ms�z projeler olu�turma, çevresini etkileme, meslekta�lar�n�n 
geli�imine destek olma yeterlili�idir. Bu ara�t�rma, ö�retmen liderli�inin gösterilmesinde müdürlerin etkisini 
ara�t�rmak amac�yla yap�lm��t�r. Ara�t�rma problemiyle ilgili veriler literatür taramas� ve mülakat yolu ile 
toplanm��t�r. Anket Kayseri’de orta ö�retim okullar�nda çal��an 40 ö�retmen ve 18 okul yöneticisine da��t�ld�. 
Kullan�lan tekniklerle sa�lanan verilere dayal� bulgular, genel saptamalar �eklinde ç�kar�lm��t�r. Okulun formal 
liderinin müdür olmas�, onun yakla��m ve çabalar�n�n önemsenmesini gerektirir. Onun anlay���, deste�i okulda 
çal��an ö�retmenleri isteklendirecek ve cesaretlendirecektir. Bu davran�� hem ö�retmeni hem de yöneticilerin 
kendilerini güçlendirecek ve kendi kendilerinin fark�na varmalar�n� sa�layacakt�r. Ö�retmenlerin liderlik 
çal��malar�n� te�vik eden yöneticiler kendi liderliklerini de peki�tirmektedirler. Ö�retmen liderli�i, ö�retmenlere ve 
liderlere e� zamanl� büyüme ve geli�me f�rsat�n� sunarken, paralel bir f�rsat okul müdürleri için de vard�r. Ö�retmen 
ve yönetici yeti�tirme ortamlar�, ö�retmenlerin ö�retmen liderli�i davran��lar�n� okullarda gösterebilecek modellerde 
yap�land�r�lmal�d�r. Ö�retmen ve yöneticileri yeti�tirme programlar�n�n yeniden gözden geçirilmesi, bu ba�lamda 
ö�retmen liderli�i kavram ve anlay��lar�n�n programlara yans�t�lmas� gerekmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Ö�retmen liderli�i, bir lider olarak ö�retmen, liderlik davran���, yöneticinin etkisi. 
 

 
Principal’s Impression At The Teacher Leadership 

 
Abstract: “Leader teacher” is a general term that applies to individuals in a variety of roles. Leadership is clearly 
becoming a more and more significant part of a teacher’s professional life. Teacher leadership can be described as 
taking over voluntary responsibilities during the educational processes and activities, forming independent projects, 
influencing his/her surrounding,and sufficiency in developing professional qualifications of his/her collagues. This 
research was carried out in order to determine the leadership behaviours and principal’s impressions at the teacher 
leadership. The data related to the research problem had been collected by literature review and interview. The 
questionnaires were distributed to 18 school principals and 40 teachers working at secondary schools in Kayseri. The 
provided data findings based on the used techniques are given as general determinations. Being the formal leader of 
the school requires that the principal’s attitudes and efforts be taken into consideration. Principal’s support and 
understanding will motivate and encourage the teachers working at that school. This style of behaviour will also 
develop a new insight in both teachers and principals and this will make them stronger and also help them to be 
aware of themselves. Principals encouraging teachers’ leadership attitudes also reinforce their own leadership. 
Teacher leadership presents an opportunity for teachers and leaders to grow and develop simultaneously, a parallel 
opportunity exists also for school principals as well.  Teacher and principal training environments should be 
constructed in the embodiment of well models that may enable teachers to show teacher leadership behaviours at 
schools. The programs of teacher and principal training are required to be revised again and the concept and 
understanding of teacher leadership are required to be reflected to the programs in this context.  
 
Key Words: Teacher leadership, teacher as a leader, leadership behaviours, principal’s impression. 

                                                 
1 Bu makale, 5-7 Eylül 2007 tarihinde, Osmangazi Üniversitesi E�itim Fakültesi taraf�ndan düzenlenen 16.Ulusal 
E�itim Bilimleri Kongresi’nde “Liderlik Davran��� ve Ö�retmen Liderli�inin Gösterilmesinde Yöneticilerin Etkisi” 
adl� bildirinin yeniden düzenlenmesi ve geli�tirilmesiyle haz�rlanm��t�r. 
2 Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi E�itim Fakültesi E�itim Bilimleri Bölümü Ö�retim Üyesi 
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G�R�� 
 
Liderlik insan bilimleri içinde az anla��labilen en önemli konulardan biridir. �ki nedenden dolay� önemlidir. Birincisi 
i�birli�i içerisindeki bir gücün problemi nas�l çözece�i ile ilgilidir. �yi bir liderlikle �irket, üniversite, hastane gibi 
örgütler daha ba�ar�l� sonuçlara ula�maktad�rlar. Örgütler ba�ar�l� olduklar�nda, ki�ilerin de ekonomik ve psikolojik 
olarak ba�ar�lar� artmaktad�r. �kincisi ki�inin moral düzeyi ile ilgilidir.  Yetersiz bir lider, çevresindeki kötü ve ho�a 
gitmeyen olaylarla ilgilenir (Hogan ve Kaiser, 2004). Oysa etkili liderler, üyelerinin beklentilerine cevaplar üreterek 
ve payla�arak insanlar� mutlu eden olaylar� ve sonuçlar� ya�arlar.  
 
Liderlik, etkile�imli, ili�kili bir �ekilde düzenlemeler yapabilmeye yönelik örgütsel bir davran�� özelli�idir (Smylie, 
1995; Harris, 2005). Bir örgüt genelinde liderlik, geni� bir �ekilde payla��ml� veya da��l�ml� olarak gözlenmektedir. 
Liderlik teorisi hakk�nda geçerli söylem, liderli�in birçok insan�n uygulayabilece�i bir davran�� oldu�u ve liderli�in 
“örgütün belirli alanlar�ndaki belirli insanlar�n krall��� olmad���” dü�üncesidir (Ogawa ve Bossert, 1995). Liderli�in 
kal�t�mla m� veya sonradan m� kazan�ld��� tart���lmaktad�r. Bu konuda, genetik ya da sosyal çevrenin etkili oldu�unu 
belirten kaynaklar oldu�u gibi (Burns, 1978; Avolio, 1999) bunlar�n ikisinin de etkili oldu�unu bildiren kaynaklar da 
vard�r.  
 
Çal��anlar� etkilemede liderin motivasyon ve kabiliyet düzeyi de önemlidir (Chan and Drasgow, 2001; Popper, 2005). 
Lider, çevresindekileri motive eder, mant�k ve motivasyonun gere�ine inan�r, �imdi ve gelecekte yapacaklar� 
konusunda h�rsl�d�r, seçenekleri ço�altma e�ilimindedir ve ortak paydalarda birle�meyi hedefler. Gerçek lider, 
gönüllere hitap etmeyi bilir, iyimser ve umutludur, uzun dönemle ilgilidir, gelece�i görür, yenilik ve de�i�imi 
ara�t�r�r, risk almay� ve yarat�c�l��� te�vik eder, kendisini tüm kadro ile beraber de�erlendirir, duyarl� olmaya çal���r, 
stratejik dü�ünmeyi te�vik eder ve do�ru i�ler gerçekle�tirir, ilke ve ideallere sadakat ile çevresinden de içtenlik ve 
ba�l�l�k bekler (Urbanski ve Nickolaou, 2006). Bu liste incelendi�inde okul ve s�n�f liderlerinden stratejik çal��malar, 
grubun do�al üyesi olma, her zaman iyimserlik, tüm seçeneklere aç�kl�k, süreklilik, uzmanl�k, etkinlik, geli�tirme, 
içtenlik, demokratik davran��, model olma gibi dü�ünce ve eylemler beklendi�i anla��lmaktad�r. Liderlikle ilgili 
demokratik davran��, sürekli ö�renme, yeti�tirme ve kendini geli�tirme, çevresi üzerinde etkililik ve amaçlarda 
etkinlik, ku�at�c�l�k ve benimsenme gibi davran��sal özellikler ö�retmen liderleri de ilgilendiren özelliklerdir. 
 
Örgüt ve yönetimde oldu�u gibi e�itim ö�retim süreçlerinde ve yönetiminde de stratejik yönetim, liderlik, e�itimsel 
liderlik, ö�retim liderli�i, ö�renen birey, ö�renen s�n�f, birey merkezlilik gibi yeni kavram, kuram ve süreçlere 
literatürde daha çok yer verildi�i görülmektedir. Ancak bunlar aras�nda hiçbir modern kavram, okul reformu ve 
geli�imi ile ilgili olarak liderlikten daha güçlü bir �ekilde ilgiye maruz kalmam��t�r. Modern literatür, okul geli�imini 
ve de�i�imini olu�turmada ve sürdürmede liderli�in önemini vurgulamakta ve desteklemektedir. 
 
Etkin okul, okul geli�tirme, ö�retmen morali ile demokratik ve e�itim de�erlerinin tart���ld��� ö�retmen liderli�iyle 
ilgili argümanlar da alanyaz�nda dikkati çeken çal��malar� olu�turmaktad�r. A�a��da bu tart��malardan baz�lar�na yer 
verilmi�tir. 
 
Ö�RETMEN L�DERL��� VE MÜDÜR ETKEN� 
 
Bu ba�l�k alt�nda ö�retmen liderli�i ile ilgili boyutlar ve ö�retmen liderli�inde müdürün etkileri ve i�levleri 
incelenmi�tir. 
 
Ö�retmen Liderli�inde Baz� Boyutlar 
Lider, temel de�erleri hedef kitlelere benimseterek örnek davran�� seti olu�turabilen ki�idir. Lider, insanla ve insan 
davran��lar�yla ilgili olu�an temel dü�ünce, tutum ve davran��lar�, geli�tirmeye ve benimsetmeye çal���r. Sonuçta lider 
ki�i, de�erlerin fark�nda olarak, bunu di�er toplumsal de�erlerle kar��la�t�rarak, etkile�tirerek geli�tirmeye çal��an, 
hedefleri olan bir toplumunun olu�mas�na katk�lar getirir. Lider, örgütsel ve toplumsal de�erleri payla�arak 
zenginle�tirmeye çal��an ve çevresinde bulunan ki�ilerin gönüllü desteklerini alan ki�idir.  
 
Liderlikle ilgili temel de�erler, davran��lar ve boyutlar farkl� yazarlara göre farkl� ba�l�klarda incelenmi�tir. Etkin bir 
liderlikte temel davran��lara ve boyutlara literatürde yer verilmektedir.  Labich (1988) etkin bir lider olabilmek için 
gerekli temel davran��lar�; vizyon geli�tirmek, güven vermek, so�ukkanl� olmak, risk almak, uzman olmak, 
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basitle�tirmek ve farkl�l�klara önem vermek �eklinde s�ralam��t�r. Lieberman (1992), ö�retmenleri liderlik 
pozisyonunda tutmak ve onlar� desteklemek için çe�itli ko�ullar�n gereklili�ine de�inmi� ve bu ko�ullar�, vizyon, 
yap�, zaman ve beceriler ba�l�klar� alt�nda aç�klam��t�r (Dimock ve McGree, 1995). 
 
Frost ve Durrant (2003) ö�retmen liderli�i ile ilgili dört boyutu incelemektedir. Bunlar; okul geli�tirme, okul 
etkinli�i, ö�retmen morali ve koruma ile demokratik ve e�itim de�erleridir. 

 
Okul Geli�tirme: Uzun vadede, ö�renme kalitesindeki sürdürülebilir geli�me; ö�retmenlerin yürüttü�ü faaliyetlere, 
de�i�ikli�in etki düzeyinin ulusal reformlardaki yans�malar�na ve okul geli�tirme önceliklerinden ya da ö�retmenlerin 
baz� süreçlerin daha iyi olabilece�ine dair inançlar�ndan kaynaklan�p kaynaklanmad���na ba�l�d�r. Ö�renme-ö�retme 
sürecinin iyile�tirilmesi, yeni bir materyal ve ö�retme stratejileri paketinin da��t�m�ndan daha fazlas�n� içerir. Bu 
iyile�tirmeler de�erler, inançlar ve anlay��lar hakk�nda zorunlu olarak bir sorgulamayla ilgili uygulamalar�n 
geli�tirilmesini gerektirir. Dolay�s�yla, ö�retmenlerin hisleri ve mant�klar� aras�nda ba�lant� kurulmazsa, elde edilen 
sonuçlar gerçek bir geli�imden çok sadece ‘uygulama’ ya da sadece bir ‘ba�lang�ç’ olarak kalacakt�r. Esas itibariyle, 
profesyonel uygulamalardaki iyile�tirmeler temel profesyonel ö�renmeleri gerekli k�lar.  

 
Okul Etkinli�i: Etkin okul, de�erlerde yüksek düzeyde bir tutarl�l�k ile faaliyetlerinde uygunlu�u sa�layabilmi� okul 
olup bu etkinlik, hiyerar�ik bir örgüt içerisindeki liderlik tak�m�n�n tek bir vizyonu dayatmas� ile elde edilemez. 
Tutarl�l�k daha çok ele�tirel görü�melerin bir ürünü olarak görülebilir. Okulun geli�im hedefleri, çal��anlar�n ki�isel 
de�erlerinin bir tür bile�imi anlam�na gelmemekte; bunun yerine de�erlerin aç�kland��� ve incelendi�i bir görü�me 
arac�l���yla bu hedeflerin ortak olarak biçimlendirilmesini ve yeniden düzenlenmesini içermektedir.  

 
Ö�retmen Morali ve Koruma: Bu boyut, ö�retmenlik mesle�inde moralin dü�ük olmas� probleminin finansal 
te�vikler ya da dan��man yard�m� gibi terapik müdahaleler yoluyla giderilebilece�i varsay�m�n� reddeder. Bu problem 
daha çok son on y�ldaki ulusal reformlar�n ya da ö�retmenlik mesle�ine verilen zararlar�n bir belirtisi olarak 
görülmektedir.  

 
Demokratik ve E�itim De�erleri: Okullar�n örgütlenme ve bir kurum olarak çal��ma biçimlerinin, ö�rencilerin ‘iyi 
bir ya�am’ biçimine sahip olmalar�nda önemli bir rolü vard�r. De�er e�itimi ve vatanda�l�k, demokratik bir ya�am 
tarz�n� destekleyen prensip ve davran��lar�n modellenmesine ba�l�d�r. Bu nedenle okullar�n, tüm çal��anlar�n�n söz 
haklar�n�n bulundu�u ve potansiyellerini kullanmak ve liderli�i yerine getirmek üzere onlara f�rsatlar�n sunuldu�u bir 
kurum olarak geli�tirilmelerine ihtiyaç vard�r.  

 
Okul iyile�tirme dü�üncesi de�erler taraf�ndan yönlendirilir ve dar bir �ekilde ölçülen performans�n pe�ine 
dü�ülmesiyle s�n�rl� de�ildir. Okul iyile�tirme çal��malar�nda demokratik ve destekleyici de�erlerle yüklü okul 
kültürlerinin olu�turulmas� ve deneyim süreçlerinde okul de�erlerinin etkisinin görülmesi gerekir. Okul iyile�tirme 
çal��malar�nda lider ö�retmen ve ö�retmen liderli�inin geli�tirilmesinde müdürün i�levi gibi konular�n da yer almas� 
gerekir. 
 
Lider Olarak Ö�retmen ve Müdürün ��levi 
Bilgi ça��nda e�itimin kal�c� bir özelli�i olan de�i�im ayn� zamanda küresel bilgi ekonomisi ça��n� ifade 
etmektedir. Liderli�in, de�i�im ko�ullar�na cevap verici nitelikte olmas� ve okullar�n özellikle “ö�retmen liderli�i” 
ve di�er yeni liderlik �ekillerini benimsemesi gerekmektedir (Frost ve Durrant, 2003). Liderli�in üç anahtar 
kelimeyle izah edilen bir kavram oldu�u varsay�m�yla hareket edilmektedir; de�erler, vizyon ve strateji. Liderlik 
uygulamalar�, aç��a kavu�turulmu� de�erlere ve bu de�erlerin destekledi�i bir vizyon ifadesine dayan�r. ‘Vizyon’ 
ne olabilece�ine ve ne olmas� gerekti�ine dair dü�üncelerin bir sonucu olarak ele al�nabilir. Bunun yan� s�ra liderlik 
uygulamalar� zorunlu olarak bu de�erleri uygulamaya geçirmeye yönelik stratejik faaliyetleri gerektirir ve vizyon 
ile mevcut profesyonel uygulama aras�ndaki fark�n daralmas�n� sa�lar (Frost ve Durrant, 2003). 

 
Payla��lm��, da��t�ml�, e�itimsel, ö�retimsel, vizyoner ve ö�retmen liderli�i son y�llarda en çok gündeme gelen 
liderlik türlerindendir. Bu terimler aras�ndaki farkl�l�klar�n, ö�retmen liderli�inin gerçek güç payla��m�n� içermesi 
ölçüsüne ba�l� oldu�u görülmektedir. Bu bir yetkilendirme ve sorumlulu�un da��t�m� ya da yönetimi meselesi 
olmaktan çok, statüleri ne olursa olsun ö�retmenlerin de�i�imi ba�latma ve sürdürme konusundaki seçimleri ve 
faaliyetleri konusudur (Frost ve Durrant, 2003).  
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Lider olarak ö�retmen dü�üncesi yeni de�ilken, ö�retmenin hem e�itimsel ve hem de örgütsel seviyelerde artan bir 
�ekilde liderlik i�levlerini kabul etmesinden kaynaklan�r. “Lider olarak ö�retmen” dü�üncesi, son y�llarda yaln�zca 
geni� çapl� bir popülarite elde etmemi�, ayr�ca artan bir �ekilde örgütsel de�i�im ve geli�imle ilgili tart��malara da 
girmi�tir (Harris, 2005). Son otuz y�lda literatürün büyük bir k�sm�, uzmanla�ma, ö�retmen özerkli�i ve ö�retmen 
liderli�i ile ilgili ara�t�rma ve uygulamalara odaklanm��t�r. 

 
Ulusal reformlar�n mesle�e yönelme aç�s�ndan olumsuz etkileri göz önüne al�nd���nda, reforma bir direni� olarak 
yeniden profesyonelle�tirme, ö�retmenlerin ç�karlar�n� savunma ya da ö�retmen özerkli�ini destekleme, en çok 
payla��lan dü�ünceleri olu�turmaktad�r. Çal��malardaki bak�� aç�s� daha çok ö�retmen liderli�inin sorumluluk, 
kar��l�kl� hesap verme ve i�birli�ini içeren meslekta�l�k boyutlar�na önem verilmesi gerekti�i �eklindedir. Bu 
anlamlara uygun olarak ö�retmen liderli�inin odak noktas�n�n, s�n�f uygulamalar�yla s�n�rl� olmayan ö�renme ve 
ö�retme olmas�, ö�retmen liderli�inin okulun örgütsel yap�s�n� iyile�tirme gibi daha geni� bir etki alan�na sahip 
olabilmesi anla��lmaktad�r (Frost ve Durrant, 2003). Dolay�s�yla okul örgütünde yönetici davran��lar� ile ö�retmen 
liderli�i aras�nda ili�kiler bulunmaktad�r. 

  
Schlechty (1990)’ye göre okul müdürleri, personeliyle i�birli�i içinde çal��arak kaynaklar�n e�it da��l�m�n�, ba�tan 
sona okul reformlar�n�n yap�lmas�n� sa�layabilir ve yine okul ve okul sisteminde ö�renci merkezli kültürü yerle�tirme 
konusunda ad�mlar atabilirler. Esasen okul yöneticileri demokrasi s�n�rlar� içerisinde ö�retmenlerin sorumluluklar�n� 
uygun �ekilde payla�malar� konusunda onlara destek vermelidirler (Urbanski ve Nickolaou, 2006). Clark (1988), 
okullar�n bürokratik sisteminden kaynaklanan sebeplerle, ö�retmenlerin “yarat�c�l�ktan uzak, her �eyi ba�kalar�ndan 
bekleyen ve sorumsuz ayr�ca kontrol edilmeyi, yönlendirilmeyi tercih eden ki�iler” olarak çal��t�klar�n� ifade 
etmektedir. Okuldaki tüm çal��anlar�n di�er çal��anlara kar�� duyarl�l��� önemli olmakla beraber okul müdürünün bu 
rolü yads�namayacak öneme sahiptir. Çünkü ba�kalar�n�n ilgi ve ihtiyaçlar�na kar�� duyarl�l�k, ileti�im becerilerine 
sahip olma, etkili liderlerin temel özelliklerindendir. Müdürlerin bu anlamda da yapabilecekleri vard�r. �leti�imin, 
dinlemenin, bunlar�n tekniklerinin önemini unutan ö�retmen liderlere önemli dönütler  sa�layabilirler (Buckner ve 
McDowella, 2000). 

 
Etkili okul konusunda yap�lan ara�t�rmalar, yetkin müdürlerin daha donan�ml� okullarda bulundu�u yarg�s�n� 
desteklemektedir. Elbette ki yeterli, yetkin müdürlerin okullarda bulunmas�, ba�ar�lar� yetersiz olanlar�n 
bulunmas�ndan çok daha iyidir. �öyle de bir gerçek vard�r ki, karar yetkilerinin topland��� müdür okulda en önemli 
personeldir. Etkili okul ara�t�rmalar� her okulun iyi bir okul müdürüne sahip olmas� gerçe�ini esas al�r (Urbanski ve 
Nickolaou, 2006). Bu durum ö�retmenlerin liderlik davran��lar�n� gösterirken, okul yöneticilerinin rollerinin ve 
etkilerinin ne olmas� gerekti�i sorununu da gündeme getirmektedir. 

 
Problem 
Türk E�itim Sisteminde ça�da� geli�melere uygun yenilikler gerçekle�tirilmesi için hem yöneticinin hem de 
ö�retmenin liderlik davran��lar�n� göstermesi büyük önem ta��r. Öngörü�melere göre, geleneksel yap�, yeti�meyle 
ilgili yetersizlikler, okul ve yönetim ortam�n�n deste�inin s�n�rl�l��� gibi nedenlerle e�itim çal��anlar�n�n ça�da� ve 
beklenen düzeyde liderlik davran��lar�n� gösteremedikleri gözlenmektedir. Ö�retmenlerin e�itim ve ö�retimle ilgili 
formal beklentilere uygun görev, rol ve davran��lar� ortaya koyduklar�, ancak ö�retmen liderli�inin gere�ine uygun 
okul çapl� ba��ms�z etkinlikler düzenleyerek ö�retimi ve okulu öne ç�karan projeler geli�tiremedikleri, bunun 
nedenleri aras�nda okul ortam�n�n ve yönetim deste�inin yetersizli�inin bulundu�u anla��lmaktad�r.  

 
Okulda ve s�n�fta e�itim ve ö�retimin geli�tirilmesinde ö�retmen niteliklerinin etkisi çerçevesinde ö�retmenin 
liderli�i ayr� bir öneme sahiptir. Ö�retmenin liderlik davran��lar�n� göstermesinde okul müdürünün etkisi dikkati 
çekecek boyutta önemlidir. Çünkü müdürler bir okulun geli�mesini sa�layacak ko�ullar� olu�turmada kilit bir role 
sahiptirler (Newmann ve Wehlage (1995). Belirtilen önem ve gerekçeden hareketle bu ara�t�rmada ö�retmen liderli�i 
davran��lar�n�n gösterilmesinde okul müdürlerinin etkisinin düzeyinin ne oldu�u problem olarak belirlenmi�tir. 
Saptanan problemle ilgili ayn� zamanda görü�me sorular� olarak da belirlenen alt problemler a�a��ya ç�kar�lm��t�r. 

 
1. Yöneticilere göre ö�retmen liderli�i davran��lar� nelerdir? 
2. Ö�retmen liderli�inin etkenleri ile ilgili ö�retmenlerin ve yöneticilerin görü�leri nelerdir? 
3. Ö�retmen liderli�inin gösterilmesinde yöneticinin etkileri ö�retmenlere göre nelerdir? 
4. Yöneticileri göre ö�retmen liderli�inin gösterilmesinde yöneticinin etkileri nelerdir? 
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Yöntem 
Ö�retmen liderli�inde müdürlerin etkisini ara�t�rmay� amaçlayan bu ara�t�rma niteliksel tarama yöntemiyle 
desenlenmi�tir. Ara�t�rma problemiyle ilgili veriler, literatür taramas� ve mülakat yolu ile toplanm��t�r. Görü�me 
sorular�, çal��ma evrenini olu�turan Kayseri il s�n�rlar� içerinde bulunan 15 orta ö�retim okulunda çal��anlar aras�ndan 
random yöntemle seçilen e�itim çal��anlar�na yöneltilmi�tir. Ara�t�rman�n geçerlili�ini ve güvenirli�ini art�rmak 
üzere ilaveten, üzerinde çal���lacak orta ö�retim okullar�n�n farkl� sosyo-ekonomik ko�ullarda ve farkl� büyüklükte 
okullar olmas�na özen gösterilmi�tir. Ayr�ca çal��ma grubu okullar, genel, meslek ve anadolu liselerinden 
olu�turulmu�tur. Çal��ma evrenindeki her bir okuldan 1’er yönetici ile her bran�tan birer ö�retmen örneklem grubu 
olu�turmu�, bu �ekilde belirlenen 40 ö�retmen ve 18 okul yöneticisiyle yar� yap�land�r�lm�� mülakat formuyla 
görü�meler yap�lm��t�r. Bütün yönetici ve ö�retmenlere görü�me yap�lmas� önerilmekle beraber görü�meyi kabul 
eden 10 yönetici ve 20 ö�retmenle kendi okullar�nda yüzyüze ayr�nt�l� görü�meler yap�lm��t�r. Görü�meyi kabul 
etmeyen e�itim çal��anlar�n�n görü�leri ise yaz�l� olarak al�nm��t�r. Bu makale için daha önce “Liderlik Davran��� ve 
Ö�retmen Liderli�inin Gösterilmesinde Yöneticilerin Etkisi” adl� bildiri için geli�tirilen mülakat formundan 
yararlan�lm�� (Can, 2007) ancak burada daha fazla e�itim çal��an�yla görü�meler gerçekle�tirilmi�tir. Mülakatlara 
dayal� sa�lanan görü�lerden % 70 ve bu oran�n üzerinde payla��m gösteren dü�ünceler veri olarak kabul edilmi�tir. 
Ö�retmen ve yöneticilerin görü�leri bulgular ve tart��malar ba�l��� alt�ndaki ba�l�klara göre tasnif edilmi�, yeterli 
netlik bulunmayan görü�leri test etmek ve ilave görü�leri almak üzere 3 yönetici ve 5 ö�retmenden tekrar randevular 
alarak ek görü�meler gerçekle�tirilmi�tir. ��lenmemi� veriler alt ba�l�klara göre ay�klanarak ve grupland�r�larak 
ara�t�rman�n verileri olu�turulmu�, bu verilere dayal� olarak da bulgular ortaya konularak yorumlar ve öneriler 
geli�tirilmi�tir. Ara�t�rman�n verilerine temel olu�turan görü�meler 2006-2007 e�itim ö�retim y�l�n�n güz döneminde 
yap�lm��t�r. 

 
BULGULAR VE TARTI�MALAR 
 
Bu bölümde, kendileriyle mülakat yap�lan ö�retmen ve yöneticilerin görü�lerinden de yararlanarak ara�t�rma 
problemi ve alt problemlere ili�kin analizler yap�lm�� ve daha sonra veri çözümlemelerine dayanarak bulgular ve 
tart��malar ortaya konulmu�tur. 

 
Yöneticilere göre liderlik davran��lar� 
Ara�t�rman�n birinci alt problemiyle ilgili görü�me yap�lan okul yöneticilerinin ço�una göre ö�retmen liderli�i 
davran��lar� �öyledir:  
 

� Ö�retmenler müfredat bilgi ve becerilerine sahiptirler. 
� Ö�retmenleraras� i�birli�ine de�er verirler. 
� S�n�f yönetiminde ö�rencileri ö�renmeye/derslere motive ederler. 
� Anla�mazl�klar� çözmek isterler ve çözerler. 
� Yeni ö�retmenlere ve meslekta�lar�na rehberlik ederler. 
� S�n�flar�n� etkileme güçleri vard�r. 
� Sosyal, kültürel ve sportif amaçl� e�itsel kollarda görevler al�rlar. 
� Verilen görevleri yerine getirirler. 

 
Yöneticilerin bir bölümünün (az�nl���n�n) belirtti�i lider ö�retmen davran��lar� ise: 

 
� Lider ö�retmenler de�i�ime öncülük ederler. 
� Gelece�i görür, vizyoner özellikler gösterirler 
� Okulun örgütsel sorunlar�n� te�his eder ve çözmeye çal���rlar. 
� Okul düzeyindeki etkinliklere kat�l�r ve riskler al�rlar. 
� Güçlü okul kültürünün olu�turulmas�na katk�lar getirirler. 
� Sürekli ö�renme ve geli�meyle ilgili projelere kat�l�rlar. 
� Ba��ms�z okul etkinlik projeleri geli�tirirler. 
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Bu mülakatta yöneticilere göre liderlik davran��lar�n�n neler oldu�u di�er bir ifadeyle yöneticilerin ö�retmen 
liderli�inden ne anlad�klar� soruldu. Yukar�daki liste incelendi�inde yöneticilerin ço�unlu�unun, ö�retmen liderli�i 
davran��lar� olarak ö�retmenlerin rutin, günlük ve bir bölümü edilgen nitelikteki davran��lar� s�ralad�klar� 
görülmektedir. Ö�retmenlerin e�itim program�n�n gere�i olarak yapt�klar� planlama, s�n�f yönetimi, stajyer 
ö�retmenlere rehberlik etkinlikleri zaten beklenen ve önemli ölçüde de gerçekle�tirilen görevlerindendir. Gözlem ve 
görü�melere göre, okullarda ö�retmenler s�n�f merkezli çal��makta, e�itsel kol etkinliklerini ve verilen di�er görevleri 
yerine getirmektedirler. Liderlik davran��lar� ba�lam�nda bu tür etkinliklerin, ö�rencileri etkileyerek, onlar� yeni 
dü�ünce ve davran��lara yönelterek ve ö�rencilerin farkl� dü�ünce ve önerilerini projelere dönü�türerek 
gerçekle�tirilmedi�i görülmektedir. Nitekim yöneticilerin az�nl���n�n payla�t��� lider ö�retmen davran��lar� da bu 
tespitleri destekler gözükmektedir. 

 
Yöneticilerin büyük bölümü, liderlik davran��lar�n� ö�retmenlerin s�n�f içerisindeki davran��lar� s�n�rlar�nda 
görmektedirler. Oysa ö�retmen liderli�inden s�n�f uygulamalar�yla s�n�rl� olmayan, okul çapl� projeler haz�rlama, 
okulun örgütsel yap�s�n� iyile�tirme gibi daha geni� bir etki alan�na sahip davran��lar�n gösterilmesi gereklili�i de 
anla��lmaktad�r (Frost ve Durrant, 2003). Little (1990), ö�retmen liderli�i kavram�n� tan�mlaman�n ölçütlerinin 
ba��nda, s�n�f yönetimini a�an, okul s�n�rlar� ve toplum içerisinde sosyal ba�lant�lar kurabilen ö�retmen rolünü 
belirtmekte bu rol, okul içerisinde ili�kiler kurmay� ve ö�retmenler aras�ndaki anlaml� geli�imi sa�layacak f�rsatlar� 
gerçekle�tirmeyi içermektedir. Çünkü esasta s�n�f� yönetme görevi bulunan ö�retmenin, etki alan�n� s�n�f ortam�yla 
s�n�rl� görmeyerek liderlik niteliklerinin gere�i olarak s�n�f d���nda da etkili liderlik davran��lar�n� gösterebilmesi 
gerekmektedir (Çelik, 2003).  

 
Yöneticilerin ço�unlu�u, güçlü okul kültürünün olu�turulmas�, de�i�im, stratejik dü�ünme ve vizyonerlikle ilgili 
davran��lar� liderlik davran��lar� aras�nda belirtmemi�lerdir. Buradan yöneticilerin ö�retmen liderli�ini, stratejik ve 
vizyoner dü�ünce ve davran��lardan çok program hedeflerine uygun rutin ve s�n�f yönetiminde etkililik s�n�rlar�nda 
alg�lad�klar� anla��lmaktad�r. Gerçekte lider ö�retmenler stratejik dü�ünmeyi te�vik eder ve do�ru i�ler 
gerçekle�tirirler (Urbanski ve Nickolaou, 2006). Ayn� �ekilde örgütsel de�i�imi ba�latma, s�n�fta etkilili�i a�an okul 
çapl� etkinliklerde görev alma nitelikleri mülakatta az payla��lan liderlik davran��lar� aras�nda görülmü�tür.  

 
Literatürde liderlik konular� i�lenirken örgütsel de�i�im ve geli�imle ilgili tart��malara da yer verilmi�tir (Harris, 
2005). Ayr�ca ö�retmen liderli�inin odak noktas�n�n, s�n�f uygulamalar�yla s�n�rl� olmayan ö�renme ve ö�retme 
olmas�, okulun örgütsel yap�s�n� iyile�tirme gibi daha geni� bir etki alan�na sahip olabilmesi de anla��lmaktad�r (Frost 
ve Durrant, 2003). Yöneticilerin ço�unlu�unun ö�retmen liderli�i davran��lar�n� daha çok s�n�f yönetimi s�n�rlar�nda 
alg�lamalar�; vizyoner görü� ve uygulamalar� bulunan ve de�i�ime öncülük eden vb. okul çapl� davran��lar�, 
yöneticilerin az�nl���n�n, ö�retmen liderli�i davran��lar� olarak belirtmeleri dü�ündürücüdür.  

 
Ö�retmen Liderli�ini Etkileyen Etkenler  
Görü�me yap�lan yöneticilere göre liderlik davran��lar�n�n gösterilmesini ö�retmenin cesareti, giri�imcilik duygusu, 
ki�ilik özellikleri, yeti�me biçimi, çal��ma ortam�, ekonomik yeterlili�i ve ö�retim zaman� etkilemektedir. Clark 
(1988:3) bir k�s�m ö�retmenin yarat�c�l�ktan uzak, her �eyi ba�kalar�ndan bekleyen ve kontrol edilmeyi, 
yönlendirilmeyi tercih eden ki�iler oldu�unu belirtirken ki�ilik yap�s� yan�nda bir anlamda yeti�me biçimine de i�aret 
etmektedir. Ba�ka ara�t�rmalarda da liderlik davran��lar�n�n kazan�lmas�nda ve gösterilmesinde ö�retim 
programlar�n�n, ortam�n ve yöneticilerin etkileri tart���lmaktad�r. (Urbanski ve Nickolaou, 2006; Schlechty, 1990; 
Smylie, 1995; Harris, 2005). Bir yöneticinin �u ifadelerinde ço�unlu�un görü�lerini yans�tan ipuçlar� bulunmaktad�r: 
“Ö�retmenlerimiz mesleklerinin ilk y�llar�nda daha istekli, heyecanl� ve üretken oluyorlar. Fakültelerde uygulamal� 
olarak iyi yeti�en, kendini geli�tirmeye devam eden, cesaret ve giri�imcilik özellikleri bulunan ö�retmenler bu 
çabalar�n� uzun süre devam ettiriyorlar. Halen ö�retmenlerimizin ço�unlu�u s�n�flar�nda iyi birer ö�retmen, ancak 
okulla ilgili etkinliklerde ayn� isteklili�i gösterememektedirler.” Yöneticilerin yar�ya yak�n� ise okul yap�s�, 
ö�retmenlerin çal��ma ortamlar� ile ekonomik güdüleyicilerin, sosyal etkinlik ile e�itim zaman�n�n s�n�rl�l���n� 
ö�retmenlerin liderlik davran��lar�n�n etkenleri olarak ifade etmi�lerdir. 

 
Lieberman (1992), yap�, zaman, vizyon, ve becerileri yeni ö�retmen rolleri ve sorumluluklar� için temel ko�ullar 
(Dimock ve McGree, 1995) aras�nda s�ralam�� ve baz� aç�klamalara yer vermi�tir: Ö�retmenlerin, çal��malar� için 
uygun örgütsel yap�ya ihtiyaçlar� vard�r. Yap�n�n okul ve toplum gerçeklerine göre de�i�ebilmesi, yap�n�n yeni 
rollerle yasall�k kazanmas�, bilgili ve yetkin ö�retmenlerin liderli�i sa�layabilecekleri anlay���n� da kolayla�t�rmas� 
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gerekir. Zaman da liderli�i etkileyen, ortaya ç�kmas�n� destekleyen etmenlerdendir. Ö�retmenlerin ders içi etkinlikleri 
yan�nda ders d���nda da yeni etkinliklere kat�labilecekleri serbest zamanlar� olmal�d�r. Deney, dü�ünme ve yarat�c�l�k 
aç�s�ndan zaman, ö�retmenler için esast�r. Di�er ö�retmenlerle konu�mak, materyal geli�tirmek, uyu�mazl�klarla 
ilgilenmek ve i�birlikçi ili�kiler kurmak için de yeterli zamana ihtiyaç duyulmaktad�r. 

 
Ö�retmenler, liderlik davran���n�n etkenleri olarak payla��m s�ras�na göre; okul ortam�n�n yeterlili�i (kaynaklar, 
motivasyon), yöneticinin tutumu, meslekta� deste�i, e�itim ve geli�me f�rsatlar�, yeterli zaman, teknoloji ve 
ekonomik unsurlar� belirtmi�lerdir. Liderlik davran���n�n etkenleri olarak ö�retmenlerin ve yöneticilerin ortak 
payla�t�klar� hususlar bulunmaktad�r. Ancak ö�retmenlerin, okul ortam�n� ve yöneticinin tutumunu öncelikle 
önemsedikleri, meslekta� deste�inin ve geli�me f�rsatlar�n�n önemini çok payla�t�klar� anla��lmaktad�r. Hem 
yöneticilerin hem de ö�retmenlerin ço�unlu�unun, okulun güçlü kültürel yap�s�na, vizyoner de�erlere ve de�i�im 
becerilerine dönük etkenleri öncelikli olarak belirtmedikleri görülmü�tür. 

  
Ö�retmenlerin yeti�me ve ki�ilik alt yap�s�n� olu�turan kurum kültürü de�erleri ile geli�im becerilerine sahip olmalar� 
önem ta��r. Kat�l�m ve de�i�im bilinci, vizyoner dü�ünce gibi temel de�erlere sahip olunmadan ö�retmen liderli�i 
davran��lar�n�n gösterilmesi güç gözükmektedir. De�i�ime önayak olmak, program uyarlamalar�, geli�meleri ve 
analizleri yapmak, toplum ve aile deste�i sa�lamak, engeller kar��s�nda direnmek gibi beceriler ö�retmen liderli�i 
davran��lar�n� gösterebilmenin temelleri aras�nda yer alm��t�r (Frost ve Durrant 2003; Moller, 1999). 

 
Ö�retmen Liderli�i Davran��lar�n�n Gösterilmesinde Müdürlerin Etkileri 
Yöneticilerin ço�u ö�retmenlerin liderlik davran��lar�n� göstermelerinde okul ortam�n�n ve yönetim deste�inin 
önemini payla�maktad�rlar. Ancak yöneticilerin i�aret etti�i davran��lar�n s�n�f yönetiminde yo�unla�t��� hemen 
görülmektedir. Bir okul müdürü; ”Ö�retmenlerimizden s�n�fa hakim olmalar�n�, kaliteli e�itim vermelerini, yönetime 
problem ta��mamalar�n�, velilerle iyi diyaloglar içerisinde bulunmalar�n�, yönetimin verdi�i yasal görevleri yerine 
getirmelerini bekliyoruz. Gerçek ö�retmen, tabi lider ö�retmen bunlar� yerine getirmelidir” ifadelerini kullanm��t�r. 
Bu ve benzeri ifadeler yöneticilerin ço�unda rastlanm��t�r. Di�er bir okul müdürü “Ö�retmenlerin davran��lar�nda 
onlar�n iyi yeti�mi�li�i ve kendilerine güvenmeleri önemlidir. Biz yöneticilerin sundu�u olanaklar da ö�retmenleri 
güçlendirmektedir. Okul müdürünün deste�i ö�retmenleri daha fazla etkinlik yapmaya cesaretlendirmektedir. 
Ö�retmenlerin ço�u s�n�f�nda verimli ö�retimi ortaya koyuyor, sosyo-ekonomik ko�ullar yan�nda bizim yönetim 
deste�imiz de onlar�n s�n�ftaki liderlik davran��lar�n� güçlendiriyor” ifadelerini kullanm��t�r. Yöneticilerin 
ço�unlu�unun bu cümleleri ça�r��t�ran de�i�ik aç�klamalar� yapmalar�, yönetici deste�inin öneminin yöneticilerce de 
payla��ld���n� göstermektedir.  

 
Ö�retmen liderli�inde müdürün ö�retmenleri motive etmesini, desteklemesini ö�retmenler daha çok önemsiyorlar. 
Onun ortam ve imkan haz�rlamas� olmadan çal��malar�n�n s�n�f etkinliklerinden ibaret olaca��n� belirtiyorlar. Ancak 
yöneticiler lider ö�retmeni tan�mlarken okul çapl� etkinliklerden çok e�itim ö�retimin gerekleri olan s�n�f 
yönetimindeki davran��lara vurgu yapmaktad�rlar. Bir ö�retmen; “Müdürümün okulda bana güven vermesi, güven 
ortam�n� desteklemesi önemli, onun iyi niyetli olmas�, bunu davran��lar�nda göstermesi, sabahleyin “günayd�n” 
demesi bile beni s�n�f yönetiminde ve liderli�inde güçlendiriyor. Hep yanl��lar�m� aramak yerine etkinliklerimde beni 
takdir edebilen, önemseyen bir müdür beni yeni çal��malara isteklendiriyor”  yan�t�n� vermi�tir. Bu ö�retmenin 
görü�lerinin benzerlerini, görü�ülen ö�retmenlerin ço�u payla�maktad�r. Nitekim Barth (2000), okul müdürünün 
liderlik davran���n� te�vik etmesinin önemine i�aret etmekte, Katzenmeyer ve Moller  (1999) de, okul müdürünün 
davran�� biçimini ö�retmen liderli�i davran���n�n etkiledi�ini belirtmektedirler. 

  
Liderlik davran��lar�n�n ortaya ç�kmas�n� yöneticilerin kolayla�t�rd���n�, okul müdürleri de belirtiyorlar. Ancak ilk 
çabay� ö�retmenlerin göstermesi, etkinlik önerilerini onlar�n ortaya koymas� durumunda kendilerinin yap�lan ve 
yap�lacak etkinlikleri destekleyeceklerini belirtiyorlar. Bir okul müdürü �u cümleleri kulland�: “Benim görevim, 
e�itim ö�retimin fiziksel ortam�n� ö�retmenlere sunmakt�r. Bunun ötesinde yeni etkinlikler ortaya koymak 
ö�retmenin görevidir. Ancak baz� ö�retmenler yapmad�klar� i�lerin engelinin müdür oldu�unu dü�ünüyorlar”. Benzer 
ifadelerle yöneticilerin ço�u ö�retmenlerin etkinlik yapmada özgür olduklar�n� ancak yapmalar� gerekenleri 
yapmad�klar�nda bunun engelini d��ar�da arad�klar�n� belirtmektedirler. Ö�retmenin bireysel ya da di�er 
ö�retmenlerle birlikte yapacaklar� etkinlikleri hem ö�retmenler hem de müdürler önemsiyorlar. Ancak ayr�nt�da ve 
etkinli�in gerçekle�tirilmesi yönteminde farkl� de�erlendirmeler ortaya ç�kmaktad�r. Güven veren, destekleyici okul 
ortam� ile bunu sa�layan yönetici davran���, ö�retmenlerin liderlik davran��lar�n� önemli ölçüde etkilemektedir. 
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Schlechty (1990:42), “demokrasi s�n�rlar� içerisinde ö�retmenlerin sorumluluklar�n� uygun �ekilde payla�malar� 
konusunda müdürlerin onlara destek verebileceklerini, ö�retmen liderlerin ortaya ç�kmas�na yard�mc� olan ko�ullar�n 
yarat�c�s�” olabileceklerini belirtmektedir (Urbanski ve Nickolaou, 2006). Sacken (1994) ise ö�retmenin etkisini öne 
ç�karmakta ve yöneticinin yapaca�� i�lerin ö�retmenler taraf�ndan yönlendirilmesi gerekti�ine vurgu yapmaktad�r. 

 
Okul müdürü, yaz�l� görev ve sorumluluklar�n� yerine getirerek, yönetimsel görevleri zaman�nda ve gere�ince 
yaparak, okul imkanlar�n� ö�retmenlere sunarak, adil ve dengeli davranarak, hak eden ö�retmenleri yaz�l�, sözlü 
ödüllendirerek yani resmi görevlerini yerine getirerek formal etkilerini de gösterebilmektedir. Okul müdürü, i�birli�i 
ve tak�m ruhunun gere�ini ortaya koyarak, demokratik davran��lar sergileyerek, kar��l�kl� güven veren ortama destek 
vererek, içten, sa�l�kl� insan ili�kilerini göstererek; bir anlamda benimsetici, destekleyici ve informal ili�kileri 
geli�tirerek ö�retmenler üzerinde informal etkilerini hissettirebilecektir. Bu tür etkiler ve te�vikler, ö�retmenlerin 
hem s�n�fta hem de okulda daha güvenle ve cesaretle yeni etkinlik ve projelere kat�lmalar�na veya kendilerinin bizzat 
e�itim ö�retimi geli�tiren ve okulu ileri götüren yeni projeleri haz�rlamalar�na zemin haz�rlam�� olacakt�r.  
 
SONUÇLAR VE ÖNER�LER 
 
Lider ö�retmenler stratejik dü�ünmeyi te�vik eden, do�ru i�ler yapan ve okul çapl� etkinliklerde görevler üstlenen 
ayr�ca okulu, e�itimi ve ö�retimi yenile�tirecek öneriler geli�tiren e�itim çal��anlar�d�r. Yöneticilerin ço�unlu�u, 
ö�retmen liderli�i davran��lar� olarak ö�retmenlerin rutin ve bir bölümü edilgen nitelikteki davran��lar� anlamakta, 
liderlik davran��lar�n� belirtirken ö�retmenlerin s�n�f içerisindeki davran��lar�n� alg�lamaktad�rlar. Müdürler 
genellikle, de�i�imle, stratejik dü�ünmeyle, vizyonerlikle ilgili davran��lar� liderlik davran��lar� aras�nda 
belirtmemi�lerdir. Onlar�n ö�retmen liderli�ini; yap�lmas� gereken e�itim ö�retim davran��lar� ile s�n�f yönetiminde 
ve ö�renciler üzerinde etkililik s�n�rlar�nda anlad�klar� görülmektedir.  

 
Müdürlere göre liderlik davran��lar�n�n gösterilmesini ö�retmenin ki�ilik özellikleri, iyi yeti�mesi, giri�imcilik 
duygusu, okul ortam�, yeterli zaman ve yöneticinin deste�i etkilemektedir. Yeni okul modellerinde hem ö�retmenlere 
hem de müdürlere liderlik becerilerini gösterebilmeleri yönünde olanaklar sa�lanmas� önerilmektedir. Ö�retmene 
yap�lacak destek yöntemleri aras�nda okul müdürünün etkisi dikkati çekecek düzeydedir. Liderlik davran���n�n 
etkenleri olarak ö�retmenlerin ve yöneticilerin ortak payla�t�klar� hususlar bulunmaktad�r. Ancak ö�retmenler liderlik 
davran���n� güçlendiren faktörler olarak, okul ortam� ve yöneticinin tutumu ile meslekta� deste�inin ve geli�me 
f�rsatlar�n�n önemini daha fazla payla�m��lard�r. 

   
Ö�retmenler, ö�retmen liderli�inde müdürün kendilerini güdülemesini, destek ortam� sunmas�n� çok 
önemsemektedirler. Müdürün ortam ve olanaklar� yeterince sunmamas� durumunda çal��malar�n�n s�n�f içi s�n�rlarda 
kalaca��n� belirtmi�lerdir. Ö�retmen liderli�i davran��lar�n�n gösterilmesinde yöneticilerin etkisini okul müdürleri de 
payla�makta ancak ilk çabay� ö�retmenin göstermesi durumunda, kendilerinin ö�retmen önerilerini, dü�ünce ve 
etkinlik projelerini destekleyeceklerini belirtmi�lerdir. Yöneticinin yönetimsel görevlerini yeterince yerine getirerek, 
güven veren okul ortam�n�n ve ikliminin olu�turulmas�na destek vererek informal etkilerini göstermesi olanakl�d�r. 
Bu tür etkiler ve desteklerle yöneticiler, ö�retmelerin hem s�n�fta hem de okulda daha güven ve cesaretle yeni etkinlik 
ve projeleri haz�rlamalar�na veya haz�rlanan de�i�im projelerine kat�lmalar�na zemin haz�rlam�� böylece okulda 
ö�retmen liderli�i davran��lar�n�n gösterilmesini güçlendirmi� olacaklard�r. 

 
Ö�retmen ve yöneticilerin okul merkezli geli�ime destek olmalar� için lisans üstü e�itim dahil ça��n beklentilerine 
uygun yöneticilik ve liderlik e�itimiyle sürekli geli�tirilmeleri yönünde önlemler al�nmal�d�r. Ö�retmenlerle ilgili 
hizmet öncesi ve hizmet içi e�itim programlar�, ö�retmenlerin liderlik becerilerini kazanacak �ekilde geli�tirilmelidir. 
Ö�retmen ve yönetici yeti�tirme programlar� ile orta ö�retim okullar�n�n programlar�nda, s�n�f ve okul e�itiminde ve 
ö�retiminde de�i�im ve dönü�ümler sa�layacak etkinlikler için yeterli zaman düzenlemeleri yap�lmal�d�r. Halen 
çal��an ö�retmenlere ve müdürlere liderlik becerilerini gösterebilmeleri yönünde gerekli olanak ve te�vikler 
sa�lanmal� bunun gerektirdi�i teknolojik ve insan gücü deste�i sunulmal�d�r. Ö�retmenlerin ve yöneticilerin 
alanlar�nda ve e�itim bilimlerinde kendilerini geli�tirmeleri, bu ba�lamda kurslara ve lisans üstü e�itim programlar�na 
kat�lmalar� yönünde gerekli kolayl�klar sa�lanmal�d�r. 
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