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Öğrenme Modülünün Yapısı
Numara

MODÜL 1 A
Lider Öğretmenliği Geliştirme

Modülün adı

Liderlerin öğretmenler arasındaki rolü
Lider öğretmeninin sorumluluklarının belirlenmesi
Rol türleri
Modülün amacı, okuyucuyu liderin imajına alıştırmaktır: kim olduğu,
resmi ve gayri resmi liderin ne anlama geldiği, liderlik becerilerinin
nasıl ve nerede oluşturulabileceği.
Liderlik fikri, ahlaki ve etik ilkeleri olan, başkalarını davranışının
doğruluğuna ikna edebilen, aynı zamanda teşvik ettiği değerler
aracılığıyla onlara ilham verebilen bir profesyonelinkiyle yakından
ilişkilidir.

Konu / Kısa Açıklama

Diğer bir fikir de, liderin öğretmen grubunda oynaması gereken
rollerle ilişkili olması, böylece her rolle ilişkili sorumlulukları
tanımlayabilmesidir. Bunun nedeni; ahlaki, etik performans ve liderin
sahip olduğu roller sebebiyle, liderlik çemberini geliştirmek için
taraftar grubunu oluşturması gerekir.
Daha sonra lider öğretmen standartları sunulur: lider olmak için
geliştirmeniz gereken nitelikler, resmi ve / veya gayri resmi bir lider
pozisyonunu doldurmak için atmanız gereken adımlar ve yollar.
Ayrıca, liderlik becerilerini, etik normları ve liderin ahlaki davranışını
geliştirmenin somut usulleri öngörülmektedir. İyi uygulama
örnekleri, anlayışı kolaylaştırmak ve istenen liderlik davranışını
geliştirmeye yardımcı olmak için gelir.
Bu bölüm, önerilen aktiviteler aracılığıyla, parçası oldukları okul
topluluğuna daha fazla fayda sağlayacak lider özelliklerini bir araya
getirmek için öz gelişimleri adına katılımcıların kullanabilecekleri
dinamik bir deneyim yaratacaktır.

Hedef Gruplar

Eğitim modülüne dahil edilecekler:
İlkokul, ortaokul, lise öğretmenleri
Okul yöneticileri
Okul danışmanları ve diğer eğitim uzmanları
Eğitim araştırmacıları
Öğretmen eğitmenleri
Eğitim sistemindeki karar vericiler
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Etkinliğin sonunda tüm öğrenciler:
- lider profilini tanıyacak;
- resmi ve gayri resmi lider arasındaki farkı anlaycak;
- liderlik niteliklerini nasıl eğiteceklerine dair yolları çözecek;
- eğitimde etik ve ahlak unsurlarını edinecek;
- lider öğretmenin oynayabileceği rolleri ayırt edecek;
- lider öğretmenin üstlenmesi gereken sorumlulukları alacak;
- takipçileri ile liderlik oluşturabilecek;
- lider öğretmenlikte iyi uygulamalar bulacak.

Eğitimin Hedefleri

Bu bölümün amacı, bir öğretmen liderinin okul topluluğunda
oynadığı rolleri anlamak ve üstlenmektir. Önerilen faaliyetler, kendi
ayrı nüanslarının ve aynı zamanda küresel lider kalitesindeki
kaynaşmalarında farkında olarak rollerin anlaşılmasında doğrudan ve
ustaca çalışır.
Katılımcılar,
•
Çoklu Sınıf Lideri
•
Hibrit Lider Öğretmen
•
Bölüm / müfredat lideri
•
Sınıf grubu lideri
•
Mentor veya koç
•
Öğretim uzmanı / koç
•
Veri koçu
•
Müfredat veya değerlendirme uzmanı
•
Profeyonel öğrenim kolaylaştırıcısı / PLC
•
Usta öğretmen
•
Önder öğretmen
gibi lider öğretmen rollerini gerçekleştirme kapasitelerini
destekleyecek becerileri uygulayacaktır.
Her rol için aşağıda bir etkinlik önerilmiştir.

Oturumun Adı
LİDER ÖĞRETMENLİK
Bölüm 1. Giriş.
Lider olmak ne
demektir?

Öğrenme Etkinliklerinin / Yöntemlerinin Açıklaması
Toplantıya sıcak bir karşılama, karşılıklı bilgi ve sunum,
kaynaştırma için bazı faaliyetler ile başlarız.
Etkinlik 1.1 kaynaştırma faalyeti: Toplantıya ne getiriyorsunuz?
Eğitmen, kısa bir tanımla başlayarak ve eğitim modülünün
amaçlarını sunarak öğrenme senaryosu hakkında sözlü bilgi verir.
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Gerekli Ekipman ve Malzemelerin Listesi
Konuları sunmak için bir video projektör, bir dizüstü bilgisayar
ve bir ekran gereklidir. Sınıfın geometrisi ekipler / gruplar üzerinde
düzenlemeye izin vermelidir.
Takımların, etkinlik metinlerine, kurşun kalemlere, renkli
kalemlere ihtiyacı vardır.
Zamanlama Önerisi: 15 dakika
Eğitmen için notlar
Kursiyerleri birbirleriyle iletişim kurmaya ve kendilerini iyi
hissetmeye teşvik etmek için grupta sıcak bir atmosfer olması gerekir.
Bölüm 2

Bölüm 2. Kısa teorik
sunum

Öğrenme Etkinliklerinin / Yöntemlerinin Açıklaması
Eğitmen, liderin anlamı hakkında, öğrencilerin ilgili bir soruyu
cevaplama gerekliliği gibi kısa etkileşimlere yer verilmiş bir PPT
sunumu kullanır.
Gerekli Ekipman ve Malzemelerin Listesi
Video projector, lider öğretmenler power point sunumu,
yazma gereçleri, sayfalar
Zamanlama Önerisi: 30 dakika
Eğitmen için notlar
Sunum sırasında, kursiyerler tarafından sağlanan geri
bildirime dikkat etmek, sunulan fikirleri anladıklarından ve kabul
ettiklerinden emin olmak gerekir. Kursiyerler soru sormaya ve
yorum yapmaya teşvik edilir.
Kendilerini lider olarak görüyorlarsa, neyin ve kimin lider
olduğunu kursiyerlere sormaya başlamak kolaydır.
Etkinlik 1.2 Öz değerlendirme faaliyetini doldururlar.
Gereken 5 dakika vardır ve ardından kursiyerlerden buldukları
şeyi cevaplamaları istenir. Yine soruyu sorduktan sonra, gönüllü
olup olmadığını sormadan veya rastgele seçilen bir öğrenciye
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cevaplaması için talebde bulunmadan önce 10-15 saniye beklemek
gereklidir.
Öğrenci ilk soruyu cevapladıktan sonra, başka bir cevap veya
örnek bulmak için bir başkasını arayın. İlk cevap tam olarak doğru
değilse, başka bir öğrenciyi ilk öğrencinin cevabına daha fazla
açıklama getirmesi için davet edebilirsiniz (örneğin, "Bayan X,
bunun hakkında ne düşünüyorsunuz – Aynı fikirde misiniz?").
Eğitmen, yorum yapmadan ve alaycı cevaplar vermeden her
zaman sakin, arkadaş canlısı olur.
Bölüm. 3. Resmi ve gayri
resmi lider arasındaki
farklar nelerdir?

Bölüm 3
Öğrenme Etkinliklerinin / Yöntemlerinin Açıklaması
Kursiyerlerden resmi ve gayri resmi liderler arasındaki
farklılıkları belirtmeleri veya metinlerde belirtilen farklı
yaklaşımları karşılaştırmaları ve mukayese etmeleri istenebilir.
Konuyla ilgili kısa bir konuşmadan sonra, kursiyerler
tartışmak için bir örnek olay incelemesi alacaklardır (Etkinlik no. 5
Örnek olay; Gayri resmi liderlik)
Gerekli Ekipman ve Malzemelerin Listesi
Her bir katılımcı için Etkinlik 1.2
Projektör ve dizüstü bilgisayar, yazı gereçleri
Zamanlama Önerisi: 30 dakika
Eğitmen için notlar
Eğitmen, soruları zorlayıcı ve açık bir şekilde formüle etmek
için hazırlanmış sorulara sahip olmalıdır.

Bölüm 4. Liderlik
niteliklerinin
belirlenmesi. Liderlik
becerileri edinme
süreci

Öğrenme Etkinliklerinin / Yöntemlerinin Açıklaması
Eğitmen bir örnek olay incelemesi (Etkinlik no. 1.3 Ç örnek
olay incelemesi) teklif eder ve bir dizi soru sorulduktan sonra,
metin hakkında bilgi edinirken, kursiyerlerin dikkatini
yönlendirmeye çalışır. Sorular kişisel düşünceye yol açabilir.
Kursiyerler "liderlik niteliklerini belirlemeye" davet edilebilir.
Eğitim liderinin temel niteliklerini bulmak için beyin fırtınası
oturumu kullanılabilir (Beyin fırtınası kurallarının görünen bir
yerde sergilenmesi gerekir).
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Beyin fırtınası oturumu sonunda, değerlendirme aşamasında
mutabık kalınan tüm fikirler toplanır ve liderin niteliklerini
gösteren bir poster yapılır.
Bir sonraki adım, "bunların nasıl geliştirileceğidir". Eğitmen,
grupla tartışmak ve geliştirme yolları bulmak için Philips 6-6
yöntemini kullanacaktır.
Gerekli Ekipman ve Malzemelerin Listesi
Etkinlik no 1.3 Örnek olay Ben sadece bir öğretmenim
Kağıt tahtası ve beyaz kağıt, renkli kalemler
Etkinlik no 1.4_ Beyin Fırtınası Kuralları
Etkinlik no 1.5_ Philips 6-6
Zamanlama Önerisi: 30 dakika
Eğitmen için notlar

Oturum Adı
Oturumun
değerlendirilmesi

Öğrencilere, kendilerini lider olarak görüyorlarsa, neyin ve
kimin lider olduğunu sorun. Soruyu sorduktan sonra, gönüllü olup
olmadığını sormadan veya rastgele seçilen bir öğrenciye cevaplaması
talebinde bulunmadan önce 10-15 saniye bekleyin.
Öğrenci ilk soruyu cevapladıktan sonra, başka bir cevap veya
örnek bulmak için bir başkasını arayın. İlk cevap tam olarak doğru
değilse, başka bir öğrenciyi ilk öğrencinin cevabına daha fazla
açıklama getirmesi için davet edebilirsiniz (örneğin, "Bayan X, bunun
hakkında ne düşünüyorsunuz – Aynı fikirde misiniz?").
Daha sonra öğrencilere bir metin sunulur ve ardından metin
hakkında bilgi edinirken öğrencilerin dikkatini yönlendirmeye
yardımcı olacak bir dizi soru sorulur. Sorular kişisel düşünceye yol
açabilir veya çevrimiçi bir test olarak sunulabilir. Sorulan sorular ve
öğrencilerin yanıt vermeye nasıl teşvik edileceği, öğrencilerden ne
yapmaları istendiğine bağlı olacaktır.
Örneğin, öğrencilerden "liderlik niteliklerini belirlemeleri"
istenirse, ilgili konuları vurgulayan veya bir okumadaki anahtar
nitelikleri belirleyen sorular alabilirler.
Öğrenme Etkinliklerinin / Yöntemlerinin Açıklaması
Oturumun sonunda eğitmen, kursiyerlerden etkinliği modele
göre değerlendirmelerini ister.
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Gerekli Ekipman ve Malzemelerin Listesi
Etkinlik no 1.6_Oturumun değerlendirilmesi
Kağıt tahtası ve beyaz kağıt, renkli kalemler
Zamanlama Önerisi: 15 dakika
Eğitmen için notlar
Herkes değerlendirmeleri tamamladıktan sonra sonuçlar bir yerde
toplanacaktır. En yüksek yanıt yoğunluğuna sahip alan, eğitim
oturu-munda elde edilen yeterliliği temsil edecektir.
Eğitmen nihai sonucu bildirir ve katkıları için kursiyerlere
teşekkür eder.

Etkinlikler
Farklı etkinlikler vardır 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6.
Değerlendirme
Eğitim modülünün tamamı Etkinlik B aracılığıyla değerlendirilecektir.
Kaynakça ve referanslar
De Vries M. (2003). Leadership. Art and leadership skills. CODECS Publishing House,
Bucharest.
Richard H. Ackerman, Sarah V. Mackenzie. (2007) Uncovering Teacher Leadership:
Essays and Voices From the Field. Corwin Press, A Sage Publication, p.9
https://www.sessionlab.com/methods/what-are-you-bringing-to-the-meeting, accessed
15.03.2020
www.sharetolearn.com/leaders-link/5-school-leadership-qualities-every-teacherpossess/ accessed in 23.03.2020
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Etkinlik 1.1

İsim: Kaynaştırma faaliyeti: Toplantıya ne getiriyorsunuz1?
Malzemeler: Sandalyeler
Katılımcı sayısı: 15-20 arasında
Hedef Grup: Her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler
Gereken Süre: Grup büyüklüğüne bağlı olarak en az 15 dk.
Hazırlık: Bu, katılımcıların nasıl hissettiğini, kendileriyle birlikte odaya
taşıdıkları dikkat dağıtıcı olabilecek unsurları ve enerji seviyelerinin ne kadar düşük / yüksek olduğunu görmek için bir toplantı / atölye / eğitim
başlatmanın iyi bir yoludur.
Amaçlar:
• Check-in*
• Diğerlerinin dışarıda / toplantıdan önce neyle uğraştığını herkes daha iyi
anlayacaktır.
• Her bir kişi toplantı / proje sırasında kendi yaşamından getirdiği dikkat
dağıtıcı şeyleri bırakmayı kavrayacaktır.

Yöntem Açıklaması:
Düzenleme
Daire veya U şeklinde düzenlenmiş olun, böylece herkes birbirini
görebilir. İnsanlardan kendileriyle "check-in*" yapmaları için birkaç dakika
ayırmalarını isteyin: Enerjileri nasıl? O gün neyle uğraştılar? Akıllarında bu
toplantıyla ilgisi olmayan ne var? Seçeneği geçme seçeneğini verin - ancak
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insanları en az bir şey söylemeye teşvik edin. Amacın kişisel meselelere
dalmak veya sırları açığa çıkarmak olmadığını açıklayın.
Toplantıya katılarak her bir kişi kısaca "nerede olduğunu" söyler. Örneğin,
"Bugün geç uyudum ve şimdi yeni uyanıyorum. Çocuğumun davranışlarıyla
uğraşıyorum." "Geri dönüş için hazırlanıyorum ve kafam hazırlanmam gereken
detaylarla dolu."
İnsanlara sizinle paylaştıkları şeyler için teşekkür edin. Bu toplantı süresince dışarı ile ilişkili durumlarını ve düşüncelerini bir kenara bırakmalarını rica edin. Diğer ekip üyelerinden desteğe ihtiyaç duymaları halinde
onları sonra üzerinde daha fazla konuşmaya davet edin.
Bilgi almak
Modülün sonunda insanlara bu giriş faaliyetinin yardımcı olup
olmadığını ve grubun bunu her toplantıdan önce yapmak isteyip
istemediğini sorun.

*Check-in; Toplantıya başlamadan önce yapılan hazırlık süreci kastedilmiştir .
1

https://www.sessionlab.com/methods/what-are-you-bringing-to-the-meeting
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Etkinlik 1.2
İsim: Öz-değerlendirme faaliyeti
Malzemeler: Kağıt, kalemler
Katılımcı sayısı: 15-20 arasında
Hedef Grup: Her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler
Gereken Süre: Grup büyüklüğüne bağlı olarak en az 15 dk.
Hazırlık: Aşağıdaki ifadeleri
işaretlemeniz gerekmektedir.

okumanız

ve

katıldığınız

seçeneği

Amaçlar:
-

kendi niteliklerini daha iyi anlamak,
güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek
lider profilini oluşturmaya nereden başlanılacağını bilmek,

Yöntem Açıklaması:
Danışanlar anketi1 alır ve sonra doldururlar:

İfade
Teşkilatıma liderlik ederken….
1. Esas olarak….
odaklanıyorum
2. Özellikle ….. konusunda
endişe duyuyorum
3. …….. vadede olan şeyler için
endişeleniyorum
4. Kendi hedeflerim ……. dayanır:

A

B

şimdiye

geleceğe

durağanlık

değişim

kısa

uzun

acil ihtiyaca

iç muhakemeye
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5. Daima …….. diye sorarım

"nasıl?"

"neden?”

6. Konumum ….. dayanıyor

otoriteye

karizmaya

7. Başkalarıyla ilgilenirken ….
eğilimindeyim
8. İletişim şekli …….
eğilimindedir
9. Karar verirken genellikle
…….. kullanırlar
10. Temel
endişelerim
……
ilişkin

kontrol etme

güçlendirme

karmaşıklık

basitlik

mantık

sezgi

teşkilata

sosyal ve teşkilata ilişkin

İşaretlenenlerin çoğu B sütununda ise, liderlik eğiliminiz olduğu
anlamına gelir. Çoğu A sütunundaysa, sizin bir yönetici olduğunuz anlamına
gelir. Neyi işaretleceğinizi bilmeme durumu birkaç kez tekrar etmiş ise, iki
yöne de sahip olduğunuz anlamına gelir. Böyle bir konumda, teşkilatınızın
iyi yönde ilerlemesine daha da önemli bir katkı sağlamak için bir fırsat vardır.

1. De

Vries M. (2003). Leadership. Art and leadership skills. CODECS Publishing
House, Bucharest.
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Etkinlik 1.3
İsim: Örnek olay : ” Ben sadece bir öğretmenim”

Malzemeler: Kağıtlı sunum tahtası, beyaz kağıt, yaprak kağıtlar, renkli
kalemler
Katılımcı sayısı: 15-20 arasında
Hedef grup: her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler
Gereken Süre: Grup büyüklüğüne bağlı olarak en az 15 dakika
Hazırlık: Aşağıdaki ifadeleri okuyun ve katıldığınız seçeneği işaretleyiniz.
Amaçlar:
- lider öğretmenler ve öğretmenler arasındaki farkları anlamak;
- lider öğretmenlerin niteliklerini belirlemek;
- bu niteliklerin nasıl inşa edileceğini kavramak.
Yöntem Açıklaması:
Danışanlar 2-3 dakikalığına okumaları için örnek olayı1 alırlar.
“Bir yenilikçi orta okulu ziyarete geldim, özellikle kararların nasıl alındığını
öğrenmekle ilgileniyordum. Bir süre sohbete bir öğretmeni kattıktan sonra ona sordum: "Bu okul için biraz liderlik yapıyor musunuz?" Açıkçası, bu soru onu can
evinden vurdu. Onun cevabı da içimdeki bam teline bastı ve basmaya devam
ediyor. Daha da önemlisi, bu öğretmenin sözleri mesleğimizde çok hassas bir yeri
tanımlar ve ağırlaştırır. "Ben sadece bir öğretmenim!”
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Grup çok büyükse (6 kişiden fazla) 6'ya bölünmelidir. Her grup örnek
olayı okuyacak ve daha sonra aşağıdaki soruların cevabını bulacaktır:
- “sadece öğretmen” olmakla “lider öğretmen olmak” arasındaki fark
nedir?
- iyi bir liderin nitelikleri nelerdir?
- bir öğretmenin hangi niteliklere sahip olması gerekir?
- Bu nitelikleri nasıl geliştirebiliriz?
Tüm grupların cevaplarının küresel bir imajını elde etmek için
cevaplar bir kağıt tahtasına yazılacaktır. Ortak fikirler vurgulanacak ve
benimsenecektir.

1

Richard H. Ackerman, Sarah V. Mackenzie. (2007) Uncovering Teacher Leadership:

Essays and Voices From the Field. Corwin Press, A Sage Publication, p.9
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Etkinlik 1.4
İsim: Beyin fırtınası kuralları

Malzemeler: Kağıtlı sunum tahtası, beyaz kağıt, yaprak kağıtlar, renkli
kalemler
Katılımcı sayısı: 15-20 arasında
Hedef grup: her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler
Gereken Süre: en az 30 dakika
Hazırlık: Etkili bir beyin fırtınası oturumuna başlamadan önce temel
kurallar belirlenmelidir. Bu, sınırların eğlenemeyeceğiniz veya yaratıcı
olamayacağınız kadar sıkı bir şekilde belirlendiği anlamına gelmez. Bu,
kişiler arası etkileşimler için davranış kuralları belirlendiği anlamına gelir.
Bu davranış kuralları ihlal edildiğinde insanlar yaratıcı olmayı bırakır.
Amaçlar:
- lider öğretmenlerin niteliklerini belirlemek
- bu niteliklerin nasıl inşa edileceğini kavramak.
Yöntem Açıklaması:
Saygı duyulması gereken beyin fırtınası kuralları:
1. Hiçbir fikir saçma veya aptalca değildir
2. Hiç kimse başkalarının fikirlerini eleştirmez

3. Başkalarının fikirlerini geliştirin
4. İlk vurgu kalite üzerinedir
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Etkinlik 1.5.
İsim: Philips 6-6.

Malzemeler: Kağıtlı sunum tahtası, beyaz kağıt, yaprak kağıtlar, renkli
kalemler
Katılımcı sayısı: 15-20 arasında
Hedef grup: her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler
Gereken Süre: en az 10 dakika
Hazırlık: Eğitmen Philips 6/6 yöntemini kullanacaktır; bir sonraki konuya
bakarak altı dakika içinde yeni fikirler üretmesi istenen altı grup oluşturur.
Grubun organizasyonu sorumlulukların belirlenmesine dayanır: tartışmadan
çıkan fikirleri yazacak olan 4 üye, 1 sekreter, tartışmaları yöneten ve
sonuçların çıkarımını yapan 1 grup lideri (toplam 6 üye). Bu yöntemin
avantajları, iletişimi kolaylaştırması, çok sayıda fikrin kısa sürede tasvir
edilmesidir; diğer yandan tüm ekip üyelerinin yaratıcılığını ve hayal
gücünü, işbirliğini ve rekabeti harekete geçirir.
Amaçlar:
- lider öğretmenin niteliklerini belirlemek
- bu nitelikleri inşa etmenin uygun yolunu bulmak
Yöntem Açıklaması:
Eğitmen, tüm grubu 6 üyeli daha küçük 2-3 gruba ayırır ve tüm bu
gruplar bir veya iki tartışma konusu alır. Sonuçları bulduktan sonra, liderleri
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tüm grubun önüne gelir ve liderlerin niteliklerini nasıl geliştireceklerine dair
nihai fikirlerini beyan ederler.
Her Öğretmenin Sahip Olduğu 5 Okul Liderliği Özelliği
Öğretmenlerin çeşitli düzeylerde okul liderliği nitelikleri vardır.
Bazıları öğrenilir ve bazıları kişiliklerinin bir parçasıdır. İyi öğretmenler;
öğrenciler, ebeveynler, meslektaşlar ve toplum tarafından saygı duyulan,
liderlik niteliklerinin bir kombinasyonuna sahiptir. Mesleği ve dokunduğu
kişiler ile kurdukları bu bağ sayesinde önemli görevleri yerine getirebilirler.
1. Öğrenci ve eğitimcilere adanmışlık
Birisi, bir kişinin öğretmeye karşı adanmışlığı hakkında
konuştuğunda, teşkilat içerisindeki birçok insanla olan derin bir bağdan söz
ederler.
Her öğrenciye öğrenme için mümkün olan en iyi ortamı ve araçları
sağlamaya adanmışlardır.
Öğrencilerin öğrenmesi gereken zorlukların ne olduğunu ve bireysel
olarak hangi yaklaşımların onlar için en iyi şekilde işe yarayacağını
anlamak için ebeveynlerle birlikte çalışırlar.
En iyi eğitimci olmak amacıyla ders planlarını ve öğretim tarzlarını
nasıl yapılandıracakları konusunda bilgi ve düşüncelerini almak için iş
arkadaşlarıyla iletişime geçerler.
İyi öğretmenler, derslerine katılan öğrencilere en yüksek kalitede
eğitim fırsatları yaratmak adına kurumla oldukça yakın ilişki kurarlar.
A. Sınıf dışında bir öğretmeni hangi alanlara katılımını
sağlayabileceğinizi düşünüyorsunuz?
B. Bunun için bir yol bulabilir misin?
2. Öğretme ve öğrenme konusunda tutkulu
Bir lider olarak öğretmenler her zaman sanatlarını uygular ve tekniklerini nasıl geliştireceklerini öğrenirler. Öğretme fırsatları için sınıfı
dinlerler.
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Bir öğrencinin sorusu, tüm öğrencilerin fayda sağlayacağı bütün bir
ders planını yönlendirebilir. Öğretmenler kısa cevaplar aramaz. Öğrencilere çeşitli kavramlar ve bakış açıları sunan açıklamalar arar.
Bu öğretmenler meslektaşlarını izler ve öğretim tarzlarından bir
şeyler öğrenirler. Gözlemlenmeyi ve sınıflarında öğrencilere nasıl ulaşacakları konusunda geri bildirim isterler. Önerilere ve yeni şeyler denemeye
açıktırlar. Tarzlarını hızlı bir şekilde nasıl ayarlayacaklarını bilirler.
A. Teşkilat içerisinde öğretimi geliştirmek için öğretmenlerin ne tür
etkinliklere katılımını sağlamalısınız?
B. Bu nasıl yapılır?
3. Başkalarıyla işbirliği
Öğretmenler başarılı olmanın en iyi yolunun kaliteli bir öğretim ortamı yaratmak için başkalarıyla birlikte çalışmak olduğunu bilirler. Benzer
tutkuları olanları ararlar ve okul sistemi içerisindeki her seviyedeki insandan destek isterler. Başkalarından yüksek kaliteli öğretim standartları için
saygı görürler ve yaklaşımları için başkalarını takdir ederler. Her şeyi kendi
başlarına yapamayacaklarını bilirler, bu yüzden öğretmen yardım ve
destek için doğru becerilere sahip başkalarını arar. Ayrıca başarının tüm
övgüsünü de almazlar. Bunu çalıştıkları ekip ile birlikte paylaşırlar.
A. Bu işbirliklerini geliştirmek için atılması gereken adımlar nelerdir?
B. Okulunuzdaki durum nedir?
4. İletişim ve uyum
İyi öğretmenler harika iletişimcilerdir. Öğrenciler, veliler, okul öğretmen kadrosu ve iş arkadaşlarıyla etkileşim kurmanın en iyi yollarını
bilirler. Başkalarının fikir ve düşüncelerini dinleme ve saygı duyma konusunda yeteneklidirler. Öğretmenler, başkalarının anlayabilmesi için
kendi fikirlerini nasıl ileteceklerini bilirler. İnsanların çeşitli tekniklere açık
olduğunu bilerek iletişim kurmanın farklı yollarını ararlar.
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A. Başkalarıyla iletişim kurmak için bu tekniklerden bir kaçını
bulun.
B. İletişimi nasıl geliştirebilirsiniz?
5. Değişimi benimsemek
Her öğretmenin kariyeri boyunca bir takım değişiklikler meydana
gelecektir. Sınıf profili yıldan yıla farklılık gösterebilir. Sınıfta kullanılan
malzemeler değişir. İdare ve politikalar değişir. İyi bir öğretmen bunu bilir
ve değişimi öngörür. Yeni şeyler deneme konusunda cesurdurlar ve
olabildiğince etkili olana kadar düzenlemeler yapmak konusunda teredddüt göstermezler.
Değişim, öğretmenlere rollerini daha da iyi yapma fırsatı verir. Bu
yüzden yönlendirilmelerini beklemek yerine, geliştirmenin yollarını ararlar.
Bunun sadece kendilerine değil, öğrencilere ve birlikte çalıştıkları öğretmen
kadrosuna da fayda sağladığını bilirler.
A. Değişim için ne tür proaktif yaklaşımlar kullanabilirsiniz?
B. Okulunuzda değişimi benimsemeye ne dersiniz?
İyi öğretmenler iyi liderlerdir
Mesleğine bağlı öğretmenler, diğer alanlardaki liderlerle benzer niteliklere sahiptir. Sadece kendilerini düşünmezler, çabalarının mesleklerinin bir parçası olan herkes için nasıl başarı getireceğini düşünüler.
Kaynak
Bates, Alisa in www.sharetolearn.com/leaders-link/5-school-leadership-qualities-everyteacher-possess/ accessed in 23.03.2020
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Etkinlik 1.6.
İsim: Oturumun değerlendirilmesi.

Malzemeler: Kağıtlı sunum tahtası, beyaz kağıt, yaprak kağıtlar, renkli
kalemler
Katılımcı sayısı: 15-20 arasında
Hedef grup: her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler
Gereken Süre: en az 10 dakika

Hazırlık: Eğitmen değerlendirme kağıtlarını, samimiyet ve cesaretle
doldurmalarını isteyerek, katılımcılarla paylaşır.

Amaçlar:
- eğitimin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek,
- neyin anlaşılmadığını ve neyin uygun olmadığını vurgulamak.
Yöntem Açıklaması:
Herkes değerlendirmeleri tamamladıktan sonra sonuçlar bir yerde
toplanacaktır. En yüksek yanıt yoğunluğuna sahip alan, eğitim oturumunda
elde edilen yeterliliği temsil edecektir.
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Eğitmen nihai sonucu bildirir ve katkıları için kursiyerlere teşekkür
eder.
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Etkinlik B.
İsim: Modülün değerlendirmesi

Malzemeler: Kağıtlı sunum tahtası, beyaz kağıt, yaprak kağıtlar, renkli
kalemler
Katılımcı sayısı: 15-20 arasında
Hedef grup: her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler
Gereken Süre: en az 10 dakika

Hazırlık: Eğitmen değerlendirme kağıtlarını, samimiyet ve cesaretle doldurmalarını isteyerek, katılımcılarla paylaşır.

Goals:
- eğitimin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek,
- neyin anlaşılmadığını ve neyin uygun olmadığını vurgulamak.
Yöntem Açıklaması:
Herkes değerlendirmeleri tamamladıktan sonra sonuçlar bir yerde
toplanacaktır. En yüksek yanıt yoğunluğuna sahip alan, eğitim oturumunda
elde edilen yeterliliği temsil edecektir.
Lütfen aşağıdaki soruları samimiyetle cevaplayınız. Anketler isimsizdir ve sonuçlar etkinliği geliştirmek için kullanılacaktır.
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Rakamların anlamının bulunduğu, seçeneğinize karşılık gelen cevap
değişkenini daire içine alın;
1-Kesinlikle katılmıyorum
2- Katılmıyorum
3-Karasızım

4-Katılıyorum
5-Kesinlikle katılıyorum

Sorular
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

1

2

Programdaki faaliyetlerin yönetimi çok
iyiydi.
Eğitim süreci fikir alışverişini ve aktif
katılımı teşvik etti.
Oturumların net hedefleri vardı.
Oturumlarda alınan bilgiler güncel ve
amaçlara uygundu.
Oturum içerikleri program alanına uygundu.
Eğitim faaliyetleri;
a) Maruz kalma
b) Tartışmalar / münazaralar
c) Beyin fırtınası
d) Rol yapma
e) Eleştirel düşünme yöntemleri
e) Örnek olay incelemesi
f) Diğer (hangisi olduğunu belirtin):
gibi farklı yöntemler kullanılarak
gerçekleştirildi.
Öğretmenler öğretim materyalleri (öğretim
materyalleri, ses-video ekipmanları vb.)
kullandılar.
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8.

Eğitim süreci boyunca genel atmosfer,
öğrenme sürecini teşvik etti.
9. Öğretmenler, öğrencilerin tartışmalara
katılımını teşvik etti.
10. Eğitim, katılımcılar arasında ekip
çalışmasını ve işbirliğini destekledi.
11. Öğretmenler herkese açıklık ve yararlanılabilirlik gösterdi.
12. Öğretmenler cana yakın ve arkadaş
canlısıydı.

Yaş :

25-30 yaş

30-35 yaş

35-40 yaş

40-45 yaş

45-50yaş

50 yaşından yukarı

Cinsiyet :

E

K

Bulunduğu pozisyon:
Öğretmen

Okul Müdürü
Okul Müfettişi

Müdür Yardımcısı
Diğer

Eğitmen nihai sonucu bildirir ve katkıları için kursiyerlere teşekkür

eder.
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Modülün Yapısı
Modül Numarası
Modül Başlığı

MODÜL 2
Okul Liderlerinin Türleri ve Okuldaki Rolleri
Bu modülün amacı, öğretmenlere 'Etkili Liderlik Öğretimi' için
gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Lider öğretmenler, başarıyı geliştirmek ve sürdürmek için okul
döngüsüne katkıda bulunur. Bu nedenle, lider öğretmenlerin
meslektaşlarına veya öğrencilerine liderlik etmesini sağlayan
birçok rolü vardır. Bu roller, Harrison, C. ve Killion, J'ye göre on
başlık altında toplanabilir. Bu roller:
Kaynak Sağlayıcı, Öğretim Uzmanı, Müfredat Uzmanı, Sınıf
Destekçisi, Öğrenme Kolaylaştırıcı, Mentor, Okul Lideri, Veri
Koçu, Değişiklik için hızlandırıcı, Öğrenci

Konu / Kısa
Açıklama

İnsanlar, hem bireysel hem de gruplar halinde birbirleriyle
iletişim ve etkileşim için günlük yaşamlarında kişilerarası
becerileri kullanırlar. Hatta, güçlü kişilerarası becerilere sahip
olanlar, mesleki ve kişisel yaşamlarında daha fazla başarı
sağlarlar. Sonuç olarak, güçlü kişilerarası becerilere sahip lider
öğretmenlerin, kendi okul toplulukları içinde liderliği
uygulamada daha başarılı olacağı sonucuna varılabilir.
Etkin lider öğretmenlik için geliştirilmesi gereken kişilerarası
beceriler aşağıdaki gibi listelenebilir:
İletişim Becerileri, Duygusal Zekâ, Takım çalışması, Müzakere,
İkna ve Etkileme Becerileri, Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk,
Problem Çözme ve Karar Verme
Burada uygulamaların, katılımcıların aşağıda
becerilerini geliştirdiği gösterilecektir;
Medya okur Yazarlığı
Bilgi Okuryazarlığı, Veri Okuryazarlığı
Çatışma çözümü
Takım Çalışması Becerileri
Yetişkin Öğrencilerle Çalışmak

belirtilen

Etkin lider öğretmenlik için ihtiyaç duyulan bilgi ve beceriler
sadece öğretmenlik mesleğinde deneyimlenerek elde edilmez,
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aynı zamanda liderlik eğitimleri ile de geliştirilebilir.
İlkokul, ortaokul, lise öğretmenleri
Okul yöneticileri
Hedef Kitle

Okul danışmanları ve diğer eğitim uzmanları
Eğitim araştırmacıları
Öğretmen eğitmenleri
Eğitim sistemindeki karar alıcılar

-

Bilgi çağında bilgi okuryazarlığı / medya okuryazarlığının
önemini vurgular.

-

Eğitim amaçlı kullanılan kaynakları (Öğretme / öğrenme
faaliyetleri, mesleki gelişim, karar verme vb.) teknik, görsel,
içerik, yetki ve pedagojik yönlerden eleştirebilir.

-

Veri ve bilgiyi birbirinden ayırt eder.

Verileri uygulanabilir ve işlevsel bir şekilde sunma
yeteneğini artırır.

-

Çoklu veri toplama ve analiz araçlarını kullanmayı
öğrenmek için isteklilik geliştirir.

-

Dört tür veriyi (demografik, algı, program ve öğrenci
başarısı) anlamak için temel bilgiler sağlar

Eğitim Hedefleri

-

Etkili iletişim

-

Öz farkındalığı güçlendirir.

-

Açık ve net bir tartışma yapılandırır.

Anlaşmazlık, (çatışma) durumlarında sosyal uzlaşı
davranışları sergiler.
Çatışma çözme stratejilerini anlar.
Kendi çatışma çözme stratejilerini belirler.

Gelişim alanlarını keşfeder.
İhtilaf, anlaşmazlıkları çözme yeteneği kazanır.
Kursiyerlere 'ekip' terimi, ekip çalışması becerileri ve takım
çalışmasında öğretmenler ve lider öğretmen liderin rollerini
tanıtır.
Ekip çalışması becerilerinin lider öğretmen ve öğretmenler
tarafından nasıl kullanılacağını anlar.
Güvenli bir ortam sağlar ve huzursuzluğu uzak tutar.

Yetişkin öğrencileri ve onların etkili öğrenmeye yönelik
ihtiyaçlarını anlar.

-

Öğretmenin içerik ve pedagojik bilgisinin geliştirilmesini
sağlar.
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●

Medya Okuryazarlığı

●

Bilgi Okuryazarlığı

Edinilecek Beceriler ●

Veri Okuryazarlığı

Oturumun adı

●

Çatışma Çözme

●

Takım Çalışması

●

Yetişkin Eğitimi

Modül-2 içerisinde 5 oturum yer almaktadır:
•
•
•
•
•

Oturum 1.

Etkinlik 2.1 (Bilgi Okuryazarlığı / Medya Okuryazarlığı)
Etkinlik 2.2 (Veri Koçu)
Etkinlik 2.3 (Çatışma Çözme)
Etkinlik 2.4 (Takım Çalışması)
Etkinlik 2.5 (Yetişkin Eğitimi)

Etkinlik 2.1 Lider Öğretmen Rolleri için Bilgi Okuryazarlığı /
Medya Okuryazarlığı Becerileri

Etkinlik 2.1
Lider Öğretmen
Rolleri için Bilgi
Okuryazarlığı /
Medya
Okuryazarlığı
Becerileri

Öğrenme Etkinliklerinin / Yöntemlerinin Tanımı
Eğitmen, Bilgi Okuryazarlığı ve Medya Okuryazarlığı (BMO)
hakkında kısa bir PPT sunumu yapar, bu kavramların okuldaki
rollerini yerine getirirken öğretmen liderleri için önemini
açıklar.
Gruplara ayrılan katılımcılar sunumdan sonra bir web sayfası
seçer ve Web Sitesi Değerlendirme Formu’nu dolduracaktır.

Gerekli ekipman ve malzemelerin listesi:
Her grup için bir adet internet erişimli taşınabilir cihaz (Laptop,
tablet, akıllı telefon vb.), Kağıt, Kalem, projeksiyon cihazı ve
ekran.
Etkinlik 2.1 Lider Öğretmen Rolleri için Bilgi Okuryazarlığı /
Medya Okuryazarlığı Becerileri
Zamanlama Önerisi: 60 Dakika
Eğitmen için notlar:
Eğitmenin kısa sunumundan sonra (10 dakika), katılımcılar 5
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kişilik gruplara ayrılacak, her grup etkinlikten sonra grup
çalışmasını sunması için bir konuşmacı seçecektir. Gruplar bir web
sayfası seçecek ve aşağıdaki formu sayfayı inceleyerek
dolduracaktır (15 dakika). Formları doldurulduktan sonra, grup
konuşmacılarının yaptıkları çalışmayı aktaracağı bir tartışma
bölümü olacaktır (grup başına 5 dakika). Eğitmen veya diğer
gruplar tartışma sırasında soru sorabilir.
Tartışmayı derinleştirmek için eğitmen aşağıdaki soruları
kullanabilir:
- Neden o web sitesini seçtiniz?
- Formu doldurduktan sonra web sayfası hakkındaki görüşlerinizi
değiştirdiniz mi? Niçin?
- Meslektaşlarınıza böyle değerlendirmeler yapmalarını tavsiye
ediyor musunuz? Niçin?
- Eğitim/öğretim etkinliklerinde kullanmak için bir web sayfası
seçmeden önce veya bir sayfayı diğer öğretmenlere tavsiye
ederken dikkat etmeniz gereken ilk şey ne olacak?
- Kitaplar, makaleler, ders planları vb. gibi diğer kaynak türlerini
kullanmak için bu tür değerlendirmelerin yapılması gerektiğini
düşünüyor musunuz? Niçin?
- Başka yorumunuz var mı?
*******************

Tartışmalar 15 dakika sürecektir.

Oturum 2.

***************************************************************************

Etkinlik 2.2

Etkinlik 2.2 Veri Koçu Olarak Lider Öğretmen

Veri Koçu Olarak
Lider Öğretmen

Öğrenme Etkinliklerinin / Yöntemlerinin Tanımı
Eğitmen, Veri Koçluğu hakkında kısa bir PPT sunumu yapacak;
veri-bilgi, veri türleri, verilerin nasıl toplanacağı ve analiz
edileceği, veriye dayalı kararlar alma konularına dair kısa
açıklamalarda bulunacaktır.
Her gruba Etkinlik 3.2-a formları dağıtılacak ve analiz etmeleri
için bir veri seti verilecektir.
Bundan sonra, grupların konuşmacıları tartışma bölümünde
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yaptıkları çalışmaları özetleyeceklerdir.
Tartışma

bölümünden

sonra,

her

katılımcıya

kendilerini

değerlendirmeleri için Etkinlik 2.2-b formu (Öz değerlendirme
Formu) verilir.
Gerekli ekipman ve malzemelerin listesi:
Her grup için bir adet internet erişimli taşınabilir cihaz (Laptop,
tablet, akıllı telefon vb.), Kağıt, Kalem, projeksiyon cihazı ve
ekran.
Zamanlama Önerisi: 40 Dakika
Eğitmen için notlar:
Eğitmenin kısa sunumundan sonra (10 dakika), katılımcılar 5
kişilik gruplara ayrılacak ve her grup, etkinlik sonrasında grubun
çalışmasını katılımcılara aktarmak için bir konuşmacı seçecektir.
Her gruba, Etkinlik 3.2-a formlarını doldurarak analiz etmek için
bir veri seti verilecektir. (10 dakika).
Gruplar formları doldurduktan sonra, grup sözcüleri formlardaki
çalışmaları özetleyecek ve sunum ile etkinlik hakkında 10
dakikalık bir tartışma bölümüne geçeceklerdir.
Tartışma bölümünde, eğitmen, katılımcıların veri toplama ve
düzenleme teknikleri hakkındaki fikirlerini almak, öğretmen
liderliği için veriye dayalı kararlar vermenin önemini tartıştırmak
için bir dizi soru yöneltmelidir. Bu sorulara dair bazı örnekler
aşağıdaki gibi listelenmiştir:
- Okuldaki öğretmenler tarafından ne tür veriler toplanır?
- Öğretmenler tarafından Veri toplamak için kullanılan en yaygın
yollar nelerdir?
-

Okulda

topladığınız

verileri

paylaşma

hakkında

ne

düşünüyorsunuz?
- Veriye dayalı kararlar vermenin avantajları nelerdir?
Katılımcılar tarafından verilen cevaplara göre, soru sayısı
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artırılabilir.
Tartışma bölümünden sonra, her katılımcıya kendilerini
********************

değerlendirmeleri için 2.2-b öz değerlendirme formları verilir.
Katılımcıların formları doldurmak için 5 dakikaları olacaktır.

Oturum 3.
Etkinlik 2.3
Çatışma çözme
stratejileri

************************************************************************
Öğrenme Etkinliklerinin / Yöntemlerinin Tanımı
Eğitmen, Çatışma Çözme Stratejiniz Nedir? anketini ve
Çatışma Çözme Stratejisi hakkındaki PPT sunumunu kullanır.
Gerekli ekipman ve malzemelerin listesi:
Video projektör, dizüstü bilgisayar ve yaprak kağıtlar, kalemler
Power Point Sunumu Çatışma Çözme Stratejisi
Her katılımcı için Etkinlik 2.3 Anlaşmazlık Çözme Stratejileri
Zamanlama Önerisi: 30 Dakika
Eğitmen için notlar:
Katılımcıları birbirleriyle iletişim kurmaya ve kendilerini iyi
hissetmeye teşvik etmek için grupta sıcak bir ortam olması
gerekir.
Eğitmen katılımcılara 'Çatışma Çözme Stratejiniz Nedir?' diye
sorar ve anketi doldurmalarını ister. Etkinlik 2.3 'Çatışma
Çözme Stratejiniz Nedir?' anketini 5 dakika içerisinde
doldururlar.
Daha sonra direktif uyarınca puanlarını "Puanlama Tablosu" na
yazmaları istenir. Her kategori için toplamını hesaplamaları
istenir. En düşük puanı ve ikinci en düşük puanı yazmaları
istenir.
Eğitmen ardından "Çatışma Çözme Stratejisi" üzerine bir PPT
sunumu kullanır. Sunum bittikten sonra katılımcılar "Öz
Değerlendirme Formu" nu dolduracaklardır.
Katılımcılardan çatışma çözme becerilerini geliştirmek için
baskın olan stillerine ilişkin öz değerlendirme formuna 3 öneri
yazmaları istenir. Katılımcılar diledikleri takdirde yazdıklarını
grup ile paylaşabileceklerdir.
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Eğitmen, yorum ve alaycı cevaplar olmaksızın her zaman sakin,
arkadaş canlısı olacaktır.
*********************
Oturum 4.
Etkinlik 2.4
Ekip çalışma
becerileri bilgisi

*************************************************************************
Öğrenme Etkinliklerinin / Yöntemlerinin Tanımı
Bu oturuma ekip, ekip çalışması becerileri ve ekip çalışmasında
öğretmen ve lider öğretmen rolleri hakkında gerekli bilgileri
içeren bir sunumla başlarız. Daha sonra kursiyerlere kendi çözüm
önerileri sunmaları için bir sorunsal verilir, bir sonraki adımda
tüm kursiyerlerin ve lider öğretmenlerin katılımıyla, ve tabiki
lider öğretmen yönetiminde, bir çözüme ulaşmak için ekip
çalışması kullanılır. Sonunda, faaliyetin belirlenen hedeflere ulaşıp
ulaşmadığını gözlemlemek için bir değerlendirme anketi
uygulanır.

Gerekli ekipman ve malzemelerin listesi:
1.
Tüm katılımcıların önerilerini yazmak için bir kağıt tahtası.
2.
Beyaz kağıt, yaprak kağıtlar, yazı gereçleri.
3.
Konuları sunabilmek için bir video-projektör, bir diz üstü
bilgisayar ve bir ekran gereklidir.
4.
PPT sunumu: Takımı Yönet ve Takımın Bir Parçası Ol.
5.
Etkinlik 2.4. Takımı Yönet ve Takımın Bir Parçası Ol.
6.
Örnek Görsel; sorunsalı yansıtmak için.
7.
Google
form
aracılığıyla
değerlendirme
anketini
göndermek için İnternet bağlantısı.
Zamanlama Önerisi: 30 Dakika
Eğitmen için notlar:
Katılımcıları birbirleriyle iletişim kurmaya ve kendilerini iyi
hissetmeye teşvik etmek için grupta sıcak bir ortam olması
gerekir.
*********************

**************************************************************************
Öğrenme Etkinliklerinin / Yöntemlerinin Tanımı

Oturum 5.
Etkinlik 2.5
Örnek Olay

Oturum, yetişkin öğrencilerle çalışan Lider Öğretmenin bilgi ve
becerilerini içeren bir sunumla başlar ve bir Örnek Olay sunulur,
ardından kursiyerler gruplara ayrılır. Örnek Olay ile ilgili sorular
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Yetişkin Öğrencilerle gruplar tarafından cevaplanır. En sonunda, ortak çözümlere
ulaşılmaya çalışılır.
Çalışmak
Gerekli ekipman ve malzemelerin listesi:
1. Bütün grupların cevaplarını yamak için beyaz kağıtlar.
2. Beyaz kağıtlar, yaprak kağıtlar, renkli kalemler.
3. PPT sunumu: Örnek Olay “Yetişkin Öğrencilerle Çalışmak”
4. Etkinlik 2.5. Örnek Olay “Yetişkin Öğrencilerle Çalışmak”
Zamanlama Önerisi: 20 Dakika
Eğitmen için notlar:
Katılımcıları birbirleriyle iletişim kurmaya ve kendilerini iyi
hissetmeye teşvik etmek için grupta sıcak bir ortam olması
gerekir.

Etkinlikler
MODÜL-2 için farklı Etkinlik 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ve 2.5 vardır.

İyi Uygulamalar
Ayrı şekilde dosyalar vardır.

Değerlendirme
MODÜL 2 sonunda, çevrimiçi bir değerlendirme etkinliği olacaktır. Katılımcılar
www.menti.com adresini ziyaret edecek ve eğitmen onlara girmeleri için bir kod
verecektir. Eğitmen bir menti sunumu hazırlayacak ve uygulayacaktır, bu bağlantıda
bir örnek bulunabilir:
https://www.mentimeter.com/s/f319ba8c606a2f451528a510c2bbcfd9/d13c098e8bb6
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OKUL LİDERLERİNİN TÜRLERİ VE OKUL HAYATINDAKİ ROLLERİ
Etkinlik 2.1
Adı: Lider Öğretmen Rolleri için Bilgi Okuryazarlığı / Medya Okuryazarlığı

Becerileri
Malzemeler: Her grup için bir adet internet erişimli taşınabilir cihaz
(Laptop, tablet, akıllı telefon vb.), Kağıt, Kalem, projeksiyon cihazı ve
ekran.
Katılımcı sayısı: 15-20 kişi
Hedef kitle: Öğretmenler, okul yönetimi personeli, eğitim-öğretim
faaliyetlerinde yer alan herkes
Gereken süre: 60 Dakika (Yöntem Tanımı kısmında detaylandırılmıştır.)
Ön hazırlık: Her bir grup için 1 adet web sitesi değerlendirme formu
çoğaltılır. Bilgi okuryazarlığı ve medya okuryazarlığı, bu kavramların
öğretmen liderleri için okuldaki rollerini yerine getirmedeki önemi
hakkında kısa bir sunum yapılır.
Amaçlar:
- Bilgi çağında bilgi okuryazarlığının / medya okuryazarlığının önemini
vurgulamak.
- Eğitim amaçlı kullanılan kaynakları teknik, görsel, içerik, otorite ve
pedagojik yönleriyle eleştirebilmek.
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Yöntem Açıklaması :
Eğitmenin kısa sunumundan sonra (10 dakika), katılımcılar 5 kişilik
gruplara ayrılacak, her grup etkinlikten sonra grup çalışmasını sunması
için bir konuşmacı seçecektir. Gruplar bir web sayfası seçecek ve aşağıdaki
formu sayfayı inceleyerek dolduracaktır (15 dakika). Formları
doldurulduktan sonra, grup konuşmacılarının yaptıkları çalışmayı
aktaracağı bir tartışma bölümü olacaktır (grup başına 5 dakika). Eğitmen
veya diğer gruplar tartışma sırasında soru sorabilir.
Tartışmayı derinleştirmek için eğitmen aşağıdaki soruları kullanabilir:
- Neden o web sitesini seçtiniz?
- Formu doldurduktan sonra web sayfası hakkındaki görüşlerinizi

değiştirdiniz mi? Niçin?
- Meslektaşlarınıza böyle değerlendirmeler yapmalarını tavsiye
ediyor musunuz? Niçin?
- Eğitim/öğretim etkinliklerinde kullanmak için bir web sayfası
seçmeden önce veya bir sayfayı diğer öğretmenlere tavsiye ederken dikkat
etmeniz gereken ilk şey ne olacak?
- Kitaplar, makaleler, ders planları vb. gibi diğer kaynak türlerini
kullanmak için bu tür değerlendirmelerin yapılması gerektiğini düşünüyor
musunuz? Niçin?
- Başka yorumunuz var mı?
Tartışmalar 15 dakika sürecek.
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GRUP NO:…………….

Tarih:….../……./20…..

WEB SİTESİ DEĞERLENDİRME FORMU:
Hangi web tarayıcısını kullanıyorsunuz? (Chrome, Explorer, Safari,.. vb)
………………………………………………………………………………………
Değerlendirmekte olduğunuz Web sayfasının URL'si nedir?
………………………………………………………………………………………..
Web sitesinin adı nedir?
………………………………………………………………………………………..
Bölüm 1: Sayfanın teknik ve görsel yönleri
Aşağıdaki sorulara inceleyiniz ve her biri için Evet veya Hayır
sütununa bir X koyun.
1.1 Sayfanın yüklenmesi uzun zaman alıyor mu?
1.2 Sayfanın yazım ve dilbilgisi kullanımı doğru mu?
1.3 Sayfada başlıklar ve alt başlıklar var mı?
• Eğer öyleyse, yardımcı oldular mı?

EVET

HAYIR

EVET

HAYIR

1.4 Sayfanın yazarı belirlenmiş mi?
1.5 Yazarın e-posta adresi var mı?
1.6 Sayfada en son ne zaman güncellendiğini söyleyen bir tarih
var mı?
• Eğer öyleyse, o zaman güncel mi?
1.7 Sayfanın biçimi tarayıcınızla standart ve okunabilir mi?
1.8 Sayfada bir görüntü haritası (köprülerle büyük tıklanabilir
grafik) var mı?
1.9 Destekleyici sayfalarda, ana sayfaya geri bağlantı var mı?
1.10 Bağlantılar açıkça görülebilir, açıklamalı veya açıklayıcı mı?
Bölüm 2: İçerik
Aşağıdaki sorulara inceleyiniz ve her biri için Evet veya Hayır
sütununa bir X koyun.
2.1 Sayfanın başlığı içerik hakkında bilgi veriyor mu?
2.2 Ana sayfada, sayfanın amacı belirtilmiş mi?
2.3 Sayfada oluşturulduğu tarihi belirtilmiş mi?
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2.4 Tarih yoksa, bilgiler güncel görünüyor mu?
2.5 Sayfada bulunan bilgiler amacına uygun mu?
2.6 Bilgiler sizi hem basılı hem de çevrimiçi olarak yararlı olan
diğer kaynaklara yönlendirdi mi?
2.7 Basılı kaynakların bir bibliyografyası mevcut mu?

2.8 Bilgiler önyargılı görünüyor mu? (Tek taraflı, karşıt görüşlerin
eleştirisi, vb.)
2.9 Sayfada çelişkili bilgiler yer alıyor mu?
2.10 Resimler sayfanın içeriğini tamamlıyor mu?
Bölüm 3: Otorite
Aşağıdaki sorulara inceleyiniz ve her biri için Evet veya Hayır
EVET
HAYIR
sütununa bir X koyun.
3.1 Sayfayı kim yarattı?
………………………………………………………………………………………………
3.2 Bu kişi hangi kuruluşa bağlı?
……………………………………………………………………………………
3.3 Bir arama motorunda sayfayı aratın ve çıkanlara bir göz atın.
Bu alandaki diğer uzmanların bunun saygın bir sayfa olduğunu
düşünüp düşünmediğini söyleyebilir misiniz?
3.4 Sayfanın alanı (k12, edu, com, org, gov) değerlendirmenizi
etkiliyor mu?
3.5 Sayfanın yaratıcısı hakkında haber gruplarında (yani Google
gruplarında) arama yaparsanız, Web sayfası yazarının bu alanda
uzman olduğunu kanıtlayan herhangi bir bilgi buluyor
musunuz?
Bölüm 4: Pedagoji
Aşağıdaki sorulara inceleyiniz ve her biri için Evet veya Hayır
sütununa bir X koyun.
4.1 Bu sayfadaki bilgiler bilimsel olarak kanıtlanmış öğretim
ilkelerine bağlı mı?

EVET

4.2 Bu sayfadaki bilgiler yinelenebilir uygulama bilgileri sağlar
mı?
4.3 Sayfadaki bilgiler profesyonel öğretim standartlarına
bağlantılar sağlıyor mu?
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Yorum
yok

12 C

12 B

12 A

IN THE TABLE BELOW, YOU WILL FIND EXAM RESULTS OF 3 CLASSES.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

BÖLÜM A - 1.Cinsiyetin
Kurumunuz iz

2.Yaşınız

3.Öğretmenlikte
kaçıncı yılınız?

4.Okulunuzun
Büyüklüğü

Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise
Lise

20 – 30 arası
41 – 50 arası
51 – 60 arası
31 – 40 arası
20 – 30 arası
31 – 40 arası
41 – 50 arası
41 – 50 arası
31 – 40 arası
31 – 40 arası
31 – 40 arası
31 – 40 arası
31 – 40 arası
41 – 50 arası
31 – 40 arası
31 – 40 arası
20 – 30 arası
41 – 50 arası
51 – 60 arası
31 – 40 arası
31 – 40 arası
31 – 40 arası
41 – 50 arası
31 – 40 arası
41 – 50 arası
41 – 50 arası
41 – 50 arası
20 – 30 arası
20 – 30 arası
20 – 30 arası
20 – 30 arası
41 – 50 arası
41 – 50 arası
51 – 60 arası
41 – 50 arası

3 - 5 yıl
15 yıldan fazla
15 yıldan fazla
15 yıldan fazla
3 - 5 yıl
10 - 15 yıl
15 yıldan fazla
15 yıldan fazla
3 - 5 yıl
5 - 10 yıl
10 - 15 yıl
10 - 15 yıl
3 - 5 yıl
15 yıldan fazla
3 - 5 yıl
5 - 10 yıl
3 - 5 yıl
10 - 15 yıl
15 yıldan fazla
10 - 15 yıl
15 yıldan fazla
3 - 5 yıl
15 yıldan fazla
3 - 5 yıl
15 yıldan fazla
15 yıldan fazla
15 yıldan fazla
5 - 10 yıl
3 - 5 yıl
5 - 10 yıl
3 - 5 yıl
15 yıldan fazla
5 - 10 yıl
15 yıldan fazla
15 yıldan fazla

30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az
30 Öğretmenden az

Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Erkek
Kadın

5.Okulda güncel
göreviniz

6.Şu anki
pozisyonunuzdaki toplam
deneyiminiz

Ders öğretmeni
2 ile 10 yıl arasında
Okul müdürü veya okul yönetim
2 ile 10 kurulu
yıl arasında
üyesi
Ders öğretmeni
10 yıldan fazla
Ders öğretmeni
10 yıldan fazla
Ders öğretmeni
2 ile 10 yıl arasında
Ders öğretmeni
10 yıldan fazla
Ders öğretmeni
10 yıldan fazla
Ders öğretmeni
10 yıldan fazla
Ders öğretmeni
2 ile 10 yıl arasında
Ders öğretmeni
2 ile 10 yıl arasında
Ders öğretmeni
2 yıldan az
Ders öğretmeni
10 yıldan fazla
Ders öğretmeni
2 ile 10 yıl arasında
Ders öğretmeni
10 yıldan fazla
Ders öğretmeni
2 ile 10 yıl arasında
Ders öğretmeni
2 ile 10 yıl arasında
Ders öğretmeni
2 ile 10 yıl arasında
Ders öğretmeni
10 yıldan fazla
Ders öğretmeni
10 yıldan fazla
Ders öğretmeni
2 ile 10 yıl arasında
Ders öğretmeni
10 yıldan fazla
Ders öğretmeni
2 yıldan az
Ders öğretmeni
10 yıldan fazla
Ders öğretmeni
2 ile 10 yıl arasında
Ders öğretmeni
10 yıldan fazla
Okul müdürü veya okul yönetim
10 yıldan
kurulu
fazlaüyesi
Ders öğretmeni
10 yıldan fazla
Ders öğretmeni
2 ile 10 yıl arasında
Ders öğretmeni
2 yıldan az
Ders öğretmeni
2 ile 10 yıl arasında
Ders öğretmeni
2 ile 10 yıl arasında
Ders öğretmeni
10 yıldan fazla
Ders öğretmeni
2 ile 10 yıl arasında
Ders öğretmeni
10 yıldan fazla
Ders öğretmeni
10 yıldan fazla

MODÜL 2
2018-1-PL01-KA201-050605

OKUL LİDERLERİNİN TÜRLERİ VE OKUL HAYATINDAKİ ROLLERİ
Etkinlik 2.2-a, 2.2-b
Adı: Veri Koçu Olarak Lider Öğretmen
Malzemeler: Her grup için bir adet internet erişimli taşınabilir cihaz (Laptop, tablet,
akıllı telefon vb.), Kağıt, Kalem, projeksiyon cihazı ve ekran.
Katılımcı sayısı: 15-20 kişi
Hedef kitle: Öğretmenler, okul yönetimi personeli, eğitim-öğretim faaliyetlerinde yer
alan herkes

Gereken süre: 40 Dakika (Yöntem Tanımı kısmında detaylandırılmıştır.)
Ön hazırlık:
Her grup için bir tane örnek veri seti çıktısı hazırlanır.
Veri Koçluğu hakkında kısa bir sunum yapılır; veri ve bilgi kavramları, veri türleri, veri
toplama ve analiz etme, veriye dayalı kararlar alma hakkında bilgi verilir.
Amaçlar:
- Veri ve bilgiyi ayırt etmek.
- Verileri uygulanabilir ve işlevsel bir şekilde sunma yeteneğini arttırmak.
- Farklı veri toplama ve veri analiz araçları kullanmayı öğrenmek için istekliliği
geliştirmek.
- Dört veri türünü anlama konusunda temel bilgiler edinmek.
(demografik, algı, program ve öğrenci başarısı)
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Yöntem Açıklaması :
Eğitmenin kısa sunumundan sonra (10 dakika), katılımcılar 5 kişilik gruplara
ayrılacak ve her grup, etkinlik sonrasında grubun çalışmasını katılımcılara aktarmak
için bir konuşmacı seçecektir. Her gruba, Etkinlik 2.2-a formlarını doldurarak analiz
etmek için bir veri seti verilecektir. (10 dakika).

Gruplar formları doldurduktan sonra, grup sözcüleri formlardaki çalışmaları
özetleyecek ve sunum ile etkinlik hakkında 10 dakikalık bir tartışma bölümüne
geçeceklerdir.
Tartışma bölümünde, eğitmen, katılımcıların veri toplama ve düzenleme
teknikleri hakkındaki fikirlerini almak, öğretmen liderliği için veriye dayalı kararlar
vermenin önemini tartıştırmak için bir dizi soru yöneltmelidir. Bu sorulara dair bazı
örnekler aşağıdaki gibi listelenmiştir:
- Okuldaki öğretmenler tarafından ne tür veriler toplanır?
- Öğretmenler tarafından Veri toplamak için kullanılan en yaygın yollar nelerdir?
- Okulda topladığınız verileri paylaşma hakkında ne düşünüyorsunuz?
- Veriye dayalı kararlar vermenin avantajları nelerdir?
Katılımcılar tarafından verilen cevaplara göre, soru sayısı artırılabilir.
Tartışma bölümünden sonra, her katılımcıya kendilerini değerlendirmeleri için
Etkinlik 2.2-b öz değerlendirme formları verilir. Katılımcıların formları doldurmak için
5 dakikaları olacaktır.
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Etkinlik 2.2- a
Grup No:…………….

Tarih:….../……./20…

Grubunuza verilen örnek verileri inceleyerek aşağıdaki tabloyu doldurun.
1) Verileriniz ne hakkındadır ve hangi tür veridir?
2) Bu verilerden hangi bilgileri alabilirsiniz?

3) Verilerinizi okul topluluğunuza hangi yolla sunarsınız?

4) Bu verileri okulunuzdan/öğrencilerinizden/vb. topladığınızı varsayalım,
kendilerini geliştirmeleri için onlara neler önerirsiniz?
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Etkinlik 2.2-b
Ad Soyad:

Tarih:….../……./20…
Öz değerlendirme Formu

1) Bu oturumun benim için en önemli mesajları nelerdir?

2) Bu konuda ilerlemek için başka hangi desteğe / eğitime ihtiyacım olacak?
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OKUL LİDERLERİNİN TÜRLERİ VE OKUL HAYATINDAKİ ROLLERİ
Etkinlik 2.4
Adı: Takımı Yönet ve Takımın Bir Parçası Ol.
Malzemeler: Kağıt tahtası, beyaz kağıt, yaprak kağıtlar, yazı gereçleri, video
projektör ve dizüstü bilgisayar, internet bağlantısı.
Katılımcı sayısı: 15-20 arasında
Hedef grup: her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler
Gereken Süre: Grup büyüklüğüne bağlı olarak en az 30 dakika
Hazırlık: Eğitmen, kursiyerlerin kavrama gücüne, entelektüel ve duyuşsal
açıdan iyi oluşlarına dikkat etmelidir.
Amaçlar:
Kursiyerlere 'ekip' terimini, ekip çalışması becerilerini ve ekip
çalışmasında öğretmen ve lider öğretmenin rollerini tanıtmak.
- Ekip çalışması becerilerinin lider öğretmen ve öğretmenler tarafından
nasıl kullanılacağını anlamak.
-

Yöntem Açıklaması:
'Ekip' terimi, ekip çalışması becerileri ve ekip çalışmasında öğretmen
ve lider öğretmenin rolleri hakkında gerekli bilgileri içeren bir sunum1
eğitmen tarafından yapılır.
Ardından, tüm kursiyerlerin görebileceği şekilde bir görüntü yansıtılır;
bu görüntü okulun bir bölümü, faaliyette bulunan bir grup öğrenci veya
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öğretmenler için bir görev dökümanı vb. olabilir. Odak noktası, bu
görüntünün bir sorunsal içermesi gerektiğidir. Kursiyerlerden, sorunun
belirlenmiş olduğu görüntüyü incelemeleri ve kendi çözüm önerilerini
yazmaları istenir. Bu adım için 5 dakika verilir.
Bir sonraki adım, kursiyerlerden ve eğitmenlerden kişiler arası iletişim
becerilerini göz önünde bulundurarak tek tek çözüm önerileri almaktır.

Bunlar kağıtlı sunum tahtasına yazılır ve hangisinin en uygun ve en etkili
olduğunu belirlemek için tartışılır. Bu süreç, ortak bir karar alınana kadar
lider öğretmenin yönetimi ve katılımıyla sürdürülür.
Oturum sonunda 10 sorudan oluşan değerlendirme anketi kursiyerlere
google form aracılığıyla gönderilir. Cevaplar analiz edilir ve oturumun
belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı gözlemlenir; nihai sonuç çıkarılır,
öneri ve katkıları için kursiyerlere teşekkür edilir.
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Kesinlikle
katılmıyorum

Katılmıyorum

Kısmen
katılmıyorum

Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

Tüm ekip üyeleri takım
hedeflerini anlar.
Karar vermeyi geliştirmek
için yapıcı geri bildirim
özgürce verilir.
Bilgi isteyerek paylaşılır .
Ekip üyeleri endişelerini
iletmeye isteklidir.
Ekip üyeleri, çatışmayı kabul etmek ve açık bir şekilde
yüzleşmek için duygusal olgunluğa sahiptir.
Ekip üyeleri birbirleri için
kaygılanır ve birbirleriyle
ilgilenir.

Ekip üyeleri fikirlere ve
çözümlere katkıda bulunurken rahat hissederler.
Ekip üyeleri başkalarını
açıklık ve anlayışla dinler.
Liderlik etkilidir.
Oturumun sonunda alınan
kararın bir parçasıyım.

DEĞERLENDİRME ANKETİ 2

Google form link: https://forms.gle/w3LaS6dcvXJXEjiP9
REFERANSLAR
1-https://www.dictionary.com/browse/team?s=t

Thill, J., Courtland BoveeThill, J. V., & Bovee, C. L. (2002). Essentials of business communication. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
2-Gaylord, V., Wallace, T., Pickett, A. L., and Likins, M. (Eds.). (2002). Impact: Feature Issue on Paraeducators Supporting Students with Disabilities and At-Risk, 15(2) [online]. Minneapolis: University of Minnesota, Institute on Community Integration. Available from http://ici.umn.edu/products/impact/152.
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OKUL LİDERLERİNİN TÜRLERİ VE OKUL HAYATINDAKİ ROLLERİ
Etkinlik 2.5
Adı: Örnek olay : ” YETİŞKİN ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMA”
Malzemeler: Kağıtlı sunum tahtası, beyaz kağıt, yaprak kağıtlar, renkli
kalemler, sunum.
Katılımcı sayısı: 15-20 arasında
Hedef grup: her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler
Gereken Süre: Grup büyüklüğüne bağlı olarak en az 20 dakika
Hazırlık: Eğitmen, kursiyerlerin kavrama gücüne, entelektüel ve duyuşsal
açıdan iyi oluşlarına dikkat etmelidir.
Amaçlar1:
- adil ve anlaşılır bir tartışmayı yapılandırmak,
- güvenli bir ortam sağlamak ve rahatsızlığı önlemek,
- yetişkin öğrencileri ve onların etkili öğrenmeye yönelik ihtiyaçlarını
anlamak,
- öğretmenin içerik ve pedagojik bilgisinin geliştirilmesini sağlamak.
Yöntem Açıklaması:
Yetişkin öğrencilerle çalışan Öğretmen Liderinin bilgi ve becerileri
hakkında bir sunum2 yapılır.
Kursiyerlere örnek olayı3 okumaları için 2-3 dakika verilir.
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Ethan'a, müdüründen, Dünya Bilimleri’ndeki başarısız öğrencilerin
her döneme ve öğretmene göre ayrılmış sayısını gösteren bir rapor verilir.
Ethan, ekipte yeni olan bir öğretmenin öğrencilerinin neredeyse % 50'sinin
başarısız olduğunu, diğer dört öğretmenin ise başarısız öğrencilerinin %
2'den az olduğunu fark eder. Müdürün kendisinden bunu bir sonraki
Mesleki Öğrenme Topluluğu(PLC) toplantısında ele almasını beklediğini

bilir. Ethan, öğretmeni utandırabilecek ya da onu yalnız hissettirebilecek
hiçbir şey yapmak istemez, ve bu nedenle, bu yüksek başarısızlık oranına
neyin payı bulunabileceğiyle ilgili önemli bir konuşmaya karşı müdaafa
eden veya direnç gösteren olmak istemez.
*NOT: Mesleki Öğrenme Topluluğu veya PLC (professional learning
community), düzenli olarak toplanan, uzmanlıklarını paylaşan ve öğretim
becerilerini ve öğrencilerin akademik performansını geliştirmek için

işbirliği içinde çalışan bir grup eğitimcidir.4
Grup çok büyükse (6 kişiden fazla) 6'ya bölünmelidir. Her grup örnek
olayı okuyacak ve ardından aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaklardır.5
• Bir sonraki toplantı, tüm öğretmenlerin fikirlerini paylaşmakta
kendilerini güvende hissetmeleri, herkesin katkısına değer verilmesi,
verilerin incelenebilmesi ve çocukları desteklemek için bir ekip olarak
çalışabilmeleri adına nasıl yapılandırılabilir?
• Ethan, dürüst konuşmalara ve çözüm önerilerine zemin hazırlayabilecek
yansıtma etkinliklerini nasıl yapılandırabilir?
• Ethan, Dünya Bilimleri’ndeki tüm öğretmen ve öğrencilerin başarılı
olmasına yardımcı olmak için ekibin bir bütün olarak bir araya gelmesine
nasıl yardımcı olabilir?
• Etkili yetişkin öğreniminin hangi kritik yönlerinin dikkate alınması

gerekiyor?
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Gruplardan gelen olası tüm cevapları görmek için cevaplar bir kağıt
tahtasına yazılacaktır. Ortak cevaplar ve yaklaşımlar veya üzerinde
mutabık kalınan fikirler yukarıdaki sorulara çözüm olarak addedilir.

GRUP 1

GRUP 2

GRUP 3

Soru 1

Soru 2

Soru 3

Soru 4
* Tüm gruplardan gelen cevapları bir araya toplamak için örnek bir tablo

REFERANSLAR
1,2,3,5-http://cstp-wa.org/cstp2013/wp-content/uploads/2019/10/2018-Teacher-LeadershipFramework.pdf

4- https://www.edglossary.org/professional-learning-community/
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Numara

MODÜL 3

Modülün adı

Teşkilata ilişkin değişimler , türler & teoriler.
Okulda teşkilata ilişkin değişim. Teşkilata ilişkin değişimin farklı
tür & teorileri.

Konu / Kısa Açıklama

Bu modülün amacı, okuyucuya teşkilata ilişkin değişimlerin türleri
ve teorileri hakkında gerekli bilgileri sağlamaktır. Bu kısım, teşkilata
ilişkin değişimlerle ilgili tüm teorileri ve türleri sunduğumuz teorik
bir modüldür.
Teşkilata ilişkin değişimin ne anlama geldiğine dair tanımlarını
belirterek başlıyoruz ve daha sonra değişiklik türlerini takip
ediyoruz. [1] ' e göre iki farklı teşkilata ilişkin değişim türünü:
evrimsel değişim ve devrimsel değişimi tartışıyoruz.
Ardından, [2] değişimlerin ikinci yaklaşımı olan Gelişimsel Değişim,
Geçici Değişim ve Dönüşümsel Değişim hakkında tartışıyoruz.
Bu modülün üçüncü bölümünde (Oturum 3), teleolojik teori, yaşam
döngüsü teorisi ve diyalektik teori olan teşkilata ilişkin değişimin
farklı teorileri hakkında tartışıyoruz.

Hedef guruplar

Eğitim modülüne katılacaklar:
• İlkokul, ortaokul, lise öğretmenleri
• Okul yöneticileri
• Okul danışmanları ve diğer eğitim uzmanları
• Eğitim araştırmacıları
• Öğretmen eğitmenleri
• Eğitim sistemindeki karar alıcılar

Eğitim Hedefleri

Etkinliğin sonunda tüm kursiyerler:
• teşkilta ilişkin bir değişimin nasıl tanımlandığını anlayacak,
• teşkilta ilişkin değişimi neyin zorunlu kıldığını tanımlayacak,
• teşkilta ilişkin değişimlerin türlerini ve teorilerini
tanımlayacak,
• teşkilta ilişkin değişimlerin türleri ve teorileri arasındaki
farklılıkları tanımlayacak.

Bu proje Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın yalnızca
yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu veya Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji , Polonya'daki Erasmus + Ulusal Ajansı, burada yer
alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
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Oturum Adı
1. Teşkilata ilişkin
değişim olarak
tanımlanan nedir?
(Tanımlar)

Öğrenme Faaliyetlerinin / Yöntemlerinin Açıklaması
Faaliyete, neyin bir teşkilatı değişimleri benimsemeye yönelttiğinin ihtiyaçların neler olduğunun açıklamasıyla başlatıyoruz. Ardından
teşkilata ilişkin değişimlerin tanımlarını neticelendiriyoruz. Bu,
katılımcılara teşkilata ilişkin bir değişimin nasıl tanımlandığını
açıklamak açısından çok önemlidir.
Gerekli Ekipman ve Malzemelerin Listesi
1. Konuları sunabilmek için bir video-projektör, bir diz üstü
bilgisayar ve bir ekran gereklidir.
2. Ppt sunumu: Bu modül için bir bütün olarak tüm oturumları
içeren bir Power Point sunumu vardır. Bu sunumdan sadece 1-2
numaralı slaytları kullanıyoruz.
3. Hand out 1. Teşkilata ilişkin değişimlerin tanımı

Faaliyet için süre önerisi: 10 dakika

Eğitmen için notlar
Kursiyerleri birbirleriyle iletişim kurmaya ve iyi bir ruh hali içinde
hissetmeye teşvik etmek için grup içinde sıcak bir atmosferin
olması gerekir.

Bu proje Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın yalnızca
yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu veya Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji , Polonya'daki Erasmus + Ulusal Ajansı, burada yer
alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
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2. Teşkilata ilişkin
değişimin farklı türleri

Öğrenme Faaliyetlerinin / Yöntemlerinin Açıklaması
Bu oturumun temel amacı, katılımcılara teşkilata ilişkin değişimin
farklı türlerini sunmaktır. Araştırma kaynakçasına göre değişimler
[1] ve [2] 'ye dayanarak iki kategoriye ayrılmıştır. Aşağıda [1] 'e göre
teşkilata ilişkin değişim türleri sunulmuştur:
• Evrimsel değişim
• Devrimsel değişim
Ve [2] 'ye göre ikinci yaklaşım:
• Gelişimsel değişim
• Geçici değişim
• Dönüşümsel değişim
Başlangıçta eğitmen, katılımcılara yukarıdaki maddeleri açıklayan
kısa bir ppt sunumu gösterir. Daha sonra, eğitmenden bazı kartlar
alıp, değişimin türünü belirlemeye çalıştıkları 4-5 kişilik gruplara
ayrılırlar. Her bir kart özelliğini hep beraber tartışırlar ve sonunda
her grup bulgularını sınıfa sunar.
Gerekli Ekipman ve Malzemelerin Listesi
1. Konuları sunabilmek için bir video-projektör, bir diz üstü
bilgisayar ve bir ekran gereklidir.
2. Ppt sunumu: Bu modül için bir bütün olarak tüm oturumları
içeren bir Power Point sunumu vardır. Bu sunumdan sadece
3 - 4 numaralı slaytları kullanıyoruz.
3. Etkinlik 2. Teşkilata İlişkin Değişimlerin Farklı Türleri
4. Kartlar: Yukarıdaki teşkilata ilişkin değişim türlerini şematik
olarak gösteren bazı kartlar. Farklı bilimsel ve sosyal durum
senaryolarından örnekler.
Faaliyet için süre önerisi: 20 dakika
Eğitmen için notlar
Kursiyerleri birbirleriyle iletişim kurmaya ve iyi bir ruh hali içinde
hissetmeye teşvik etmek için grup içinde sıcak bir atmosferin
olması gerekir.

Bu proje Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın yalnızca
yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu veya Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji , Polonya'daki Erasmus + Ulusal Ajansı, burada yer
alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
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3. Teşkilata ilişkin
farklı değişim teorileri

Öğrenme Faaliyetlerinin / Yöntemlerinin Açıklaması
Bu oturum, katılımcılara teşkilata ilişkin farklı değişim teorilerini
sunar. Araştırma kaynakçasına göre, teoriler birkaç kategoriye
ayrılmıştır. [3] numaralı çalışmaya dayanarak, teşkilata ilişkin
değişimin nedenleri, aşağıdaki teorilerden biri ile açıklanabileceği
öne sürülür:
• teleolojik teori
• yaşam döngüsü teorisi
• diyalektik teori
Başlangıçta eğitmen, katılımcılara yukarıdaki maddeleri açıklayan
kısa bir ppt sunumu gösterir. Daha sonra, eğitmenden bazı kartlar
alıp, teorilerin türünü belirlemeye çalıştıkları 4-5 kişilik gruplara
ayrılırlar. Her bir kart özelliğini hep beraber tartışırlar ve sonunda
her grup bulgularını sınıfa sunar.
Daha sonra, diğer benzer tarihsel örneklerden bahsederler ve
özellikleri hakkında yorum yaparlar.
Gerekli Ekipman ve Malzemelerin Listesi
1. Konuları sunabilmek için bir video-projektör, bir diz üstü
bilgisayar ve bir ekran gereklidir.
2. Ppt sunumu: Bu modül için bir bütün olarak tüm oturumları
içeren bir Power Point sunumu vardır. Bu sunumdan sadece
5 numaralı slaytı kullanıyoruz.
3. Etkinlik 3. Teşkilata İlişkin Değişim Teorilerinin Farklı Türleri
4. Kartlar: Yukarıdaki teşkilata ilişkin değişim teorilerini şematik
olarak gösteren bazı kartlar. Farklı bilimsel ve sosyal durum
senaryolarından örnekler.
Faaliyet için süre önerisi: 20 dakika
Eğitmen için notlar
Kursiyerleri birbirleriyle iletişim kurmaya ve iyi bir ruh hali içinde
hissetmeye teşvik etmek için grup içinde sıcak bir atmosferin
olması gerekir.

Bu proje Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın yalnızca
yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu veya Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji , Polonya'daki Erasmus + Ulusal Ajansı, burada yer
alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
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4. Teşkilata ilişkin
değişimdeki güçler

Öğrenme Faaliyetlerinin / Yöntemlerinin Açıklaması
Bu oturum, katılımcılara bir teşkilatın ilerlemesini veya olduğu gibi
kalmasını sağlayan farklı güç türlerini sunar. Yukarıdakilerin tümü,
bir teşkilatın yeni zorluklara (ekonomik, teknolojik, sosyal vb.) tepki
verip vermeme ve yeni durumlara uyum sağlama istekliliği veya
becerisiyle ilgilidir.
Şematik olarak güçler iki gruba ayrılır: İç ve Dış güçler.
İç Güçler:
• İş gücünün doğası
• Yönetim personelinde değişim
• Mevcut yönetim yapısındaki eksiklikler
• Atalet Oluşturmayı Önlemek
Dış Güçler:
• Teknoloji
• Pazarlama Koşulları
• Sosyal değişimler
• Siyasal güçler
Başlangıçta eğitmen, katılımcılara yukarıdaki maddeleri açıklayan
kısa bir ppt sunumu gösterir. Teşkilata ilişkin değişime neden olan
güçler ( eğer varsa) hakkında deneyimlerini hep birlikte tartışırlar.
Gerekli Ekipman ve Malzemelerin Listesi
1. Konuları sunabilmek için bir video-projektör, bir diz üstü
bilgisayar ve bir ekran gereklidir.
2. Ppt sunumu: Bu modül için bir bütün olarak tüm oturumları
içeren bir Power Point sunumu vardır. Bu sunumdan sadece
7 numaralı slaytı kullanıyoruz.
3. Etkinlik 4. Teşkilata İlişkin Değişimlerdeki Güçler
4. Ek bölüm 1: iç ve dış kuvvetler hakkında kapsamlı bir
açıklama
Faaliyet için süre önerisi: 20 dakika

Bu proje Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın yalnızca
yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu veya Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji , Polonya'daki Erasmus + Ulusal Ajansı, burada yer
alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
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Eğitmen için notlar
Kursiyerleri birbirleriyle iletişim kurmaya ve iyi bir ruh hali içinde
hissetmeye teşvik etmek için grup içinde sıcak bir atmosferin
olması gerekir.
5. Teşkilata ilişkin
değişim süreci

Öğrenme Faaliyetlerinin / Yöntemlerinin Açıklaması
Bu oturum, katılımcılara teşkilata ilişkin bir değişim başarısı
durumunda izlenmekte olan farklı adımları sunar. Adımlar çözülme,
değişim ve donma’ dır.
Okul gibi teşkilatlar değişimle karşılaştıklarında belirli bir süreçten
geçerler çünkü bu aniden oluşan bir fenomen değildir. Başlangıçta
eğitmen, katılımcılara yukarıdaki maddeleri açıklayan kısa bir ppt
sunumu gösterir. Teşkilata ilişkin değişim süreciyle ilgili bilinen
durumlar üzerine deneyimlerini hep birlikte tartışırlar.
Gerekli Ekipman ve Malzemelerin Listesi
1. Konuları sunabilmek için bir video-projektör, bir diz üstü
bilgisayar ve bir ekran gereklidir.
2. Ppt sunumu: Bu modül için bir bütün olarak tüm oturumları
içeren bir Power Point sunumu vardır. Bu sunumdan sadece
8 numaralı slaytı kullanıyoruz.
3. Etkinlik 5. Teşkilata ilişkin değişimlerin süreci
Faaliyet için süre önerisi: 20 dakika
Eğitmen için notlar
Kursiyerleri birbirleriyle iletişim kurmaya ve iyi bir ruh hali içinde
hissetmeye teşvik etmek için grup içinde sıcak bir atmosferin
olması gerekir.

Bu proje Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın yalnızca
yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu veya Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji , Polonya'daki Erasmus + Ulusal Ajansı, burada yer
alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
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Etkinlikler
Ayrı dosyalar vardır;
1. Etkinlikler 1,2,3,4,5
2. Modül sunumu (Okulda teşkilata ilişkin değişim)
3. Ek bölüm 1 (Teşkilata ilişkin değişimki güçler hakkında)
Değerlendirme
Bir Değerlendirme Etkinlik 1.6

Kaynakça ve referanslar
[1] J. M. George and G. R. Jones, Understanding and ManagingOrganizational Behavior (3rd), New York: Pearson
Education, Inc, 2002.
[2] D. Anderson and L. Anderson, Conscious Change Leadership: Achieving Breakthrough Results, Leader ot
Leader, 2011.
[3] A. Van de Ven and M. S. Poole, "Explaining development and change in organizations," Academy of
management review, no. 20, pp. 510-540, 1995.
[4] I. F. Gouevia de Vasconcelos and F. Carvalho de Vasconcelos, The dialectic model of organizational change
and the phenomena of resistance to the established order in Brazil: a critical analysis of systemic strategies
to maintain the status quo, Paris, 2012.

Bu proje Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın yalnızca
yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu veya Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji , Polonya'daki Erasmus + Ulusal Ajansı, burada yer
alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
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Ek 1.
Teşkilata ilişkin değişim
Anlam
Değişim, çalışma ortamının tamamında meydana gelen herhangi bir değişikliği ifade eder. Genelde
insanlar köklü bir yaşam tarzına alışkındır ve bu yaşamdaki herhangi bir değişiklik veya sapma değişim
olarak adlandırılabilir. Değişim, bir ofisin yerini değiştirmek gibi çok basit olabilir veya teşkilattaki bazı
kişilerin varlığını bile tehdit edebilecek daha karmaşık bir teknolojik değişiklik olabilir.
"Değişim terimi, bir teşkilatın çalışma ortamında meydana gelen herhangi bir değişikliği ifade eder."
Başka bir tanımdan alıntı yapacak olursak, "Bir teşkilat sistemi bazı iç veya dış güçler tarafından
rahatsız edildiğinde, sık sık değişim meydana gelir. Değişim, bir süreç olarak, basitçe bir sistemin
yapısının veya sürecinin modifikasyonudur. İyi veya kötü olabilir, kavram yalnızca açıklayıcıdır. "

Değişimi etkileyen güçler
Teşkilatla ilgili işleyişi etkileyen hem iç hem de dış birçok faktör vardır. Bu faktörlerdeki herhangi bir
değişiklik, bir teşkilatta değişimi gerektirir. Daha önemli faktörler aşağıdaki gibidir:
A. Dış Güçler
Dış çevre, teşkilatları hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkiler. Teşkilatların böyle bir ortamda
değişkenler üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. Buna göre, teşkilat çevreyi değiştiremez, ancak
çevreye uyum sağlamak için kendisini değiştirmesi gerekir. Bu faktörlerden birkaçı:
1. Teknoloji:
Teknoloji, değişim gerektiren en önemli dış güçtür. Bilgisayarlar, telekomünikasyon sistemleri ve
esnek üretim operasyonları gibi yeni teknolojilerin benimsenmesi, bunları benimseyen teşkilatlar
üzerinde derin bir etkiye sahiptir.
Doğrudan denetim yerine bilgisayar kontrolünün ikame edilmesi, yöneticiler ve övülen teşkilatlar için
daha geniş kontrol alanları sağlar.
Gelişmiş bilgi teknolojisi ayrıca teşkilatları daha duyarlı hale getiriyor. Hem teşkilatların hem de
çalışanlarının daha uyumlu hale gelmesi gerekecek. Birçok iş yeniden şekillenecek. Rutin,
uzmanlaşmış ve dar kapsamlı işler yapan bireylerin yerini, birden çok görevi yerine getirebilen ve
karar alma sürecine aktif olarak katılabilen işçiler alacaktır. Çalışanların becerileri daha çabuk
geçerliliğini yitirdiği için yönetimler, çalışanların eğitim ve öğretimine yaptıkları yatırımları artırmak
zorunda kalacaktır. Japon firmaları, yeni teknolojik yenilikleri benimsemekte çok hızlı oldukları için
hızla ilerlemiştir.
2. Pazarlama Koşulları:
Pazarlama koşulları artık statik değildir. Müşterilerin ihtiyaçları, istekleri ve beklentileri hızla ve sık sık
değiştiği için hızlı bir değişim sürecindedirler. Dahası, Piyasa her gün yeni ürünler ve yeniliklerle dolup
taştığı için piyasada çetin bir rekabet vardır. Müşterileri etkilemek için yeni reklam yöntemleri
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kullanılmaktadır. Günümüzde tüketim kavramı büyük önem kazanmıştır ve bu nedenle tüketicilere
krallar gibi davranılmaktadır.

3. Sosyal Değişimler:
Sosyal ve kültürel çevre, teşkilatların uyum sağlamaları gereken bazı değişimleri de önermektedir.
Eğitim, bilgi ve çok sayıda devlet girişiminin yayılması nedeniyle birçok sosyal değişim vardır. Sosyal
eşitlik, örneğin, kadınlara fırsat eşitliği, eşit iş için eşit ücret, yönetim için yeni zorluklar yaratmıştır.
Yönetim, istihdamını, pazarlamayı ve diğer politikaları şekillendirmede belirli sosyal normlara uymak
zorundadır.
4. Siyasi Güçler:
Ülke içindeki ve dışındaki siyasi ortamın, ticaret üzerinde özellikle çok uluslu şirketlerde önemli bir
etkisi vardır. Devletin iş dünyasına müdahalesi, ülkelerin çoğunda muazzam bir şekilde artmıştır.
Kurumsal sektör birçok yasa ve yönetmelikle düzenlenmektedir. Teşkilatların siyasi ve yasal güçler
üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur, ancak bu güçlerin baskısını karşılamak için uyum sağlamak
zorundadırlar.
B. İç Güçler
İç güçler çok fazla ve bunları kapsamlı bir şekilde sıralamak çok zor. Bununla birlikte, başlıca iç
nedenler şu şekilde açıklanmaktadır:
1. İş gücünün Doğası:
İş gücünün doğası zaman içinde değişmiştir. Farklı nesiller tarafından farklı iş değerleri ifade
edilmiştir. 50 yaş üstü çalışanlar, işverenlerine sadakate değer verirler. Otuzlu yaşların ortalarından
kırkların ortalarına kadar olan işçiler yalnızca kendilerine sadıktır. En genç nesil işçiler kariyerlerine
sadıktır.
İş gücünün profili de hızla değişiyor. 1990'lar, teşkilatların çeşitliliği yönetmeyi öğrenmeleri gereken
bir on yıl olarak tanımlandı. Yeni nesil işçiler daha iyi eğitim niteliklerine sahip, insani değerlere daha
fazla önem veriyorlar ve yöneticilerin otoritesini sorguluyorlar. Davranışları da çok karmaşık hale geldi
ve onları teşkilata ilişkin hedeflere yönlendirmek yöneticiler için bir zorluk oluşturmakta. Çalışan
cirosu da çok yüksektir, bu da yine yönetim üzerinde bir yük oluşturur. Kadın çalışanların
yüzdesindeki hızlı artışla birlikte işgücü değişmektedir, bu da daha fazla iki kariyerli çift anlamına
geliyor. Teşkilatlar, iki kariyerli çiftin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için transfer ve terfi politikalarını
değiştirmek, çocuk ve yaşlı bakımını ulaşılabilir hale getirmek zorundadır.

2. İdari Personel Değişimi:
Yönetim kadrosundaki değişiklik, teşkilatta değişimi sağlayan bir diğer güçtür. Eski yöneticiler, terfi,
emeklilik, transfer veya işten çıkarılma nedenleriyle gerekli görülen yeni yöneticilerle değiştirilir. Her
yönetici kendi fikirlerini ve teşkilattaki çalışma şeklini beraberinde getirir. Resmi olmayan ilişkiler,
idari personeldeki değişiklikler nedeniyle değişir. Bazen personelde bir değişiklik olmasa da tutumları
değişir. Sonuç olarak, teşkilat buna göre değişmek zorundadır.
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3. Mevcut Yönetim Yapısındaki Eksiklikler:
Bazen mevcut teşkilata yapısındaki, düzenleme ve süreçlerdeki bazı eksiklikler nedeniyle değişim
gereklidir. Bu eksiklikler, yönetilemeyen bir yönetim boşluğu, daha fazla sayıda yönetim kademesi,
çeşitli departmanlar arasında koordinasyon eksikliği, iletişimdeki engeller, komitelerin çokluğu,
politika kararlarında bütünlük eksikliği, yönetim ile personel arasındaki iş birliği eksikliği vb. şeklinde
olabilir. Bununla birlikte, bu tür durumlarda değişiklik ihtiyacı, bazı büyük krizler ortaya çıkana kadar
zamanında fark edilmez.

4. Atalet oluşumunu önlemek:
Çoğu durumda, teşkilata ilişkin değişiklikler sadece atalet oluşturmayı veya esnek olmamayı önlemek
için gerçekleşir. Bilinçli yöneticiler, teşkilatın dinamik olması gerektiği görüşünü dikkate alır, çünkü
herhangi tek bir yöntem her seferinde en iyi yönetim aracı değildir. Böylelikle, personelin değişime
olan ilgisini geliştirmesi için değişikliklere koşulur ve teşkilatta büyük değişiklikler meydana geldiğinde
gereksiz direniş olmaz.
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Yukarıdaki faktörlerin tümü aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.
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Etkinlik 3.1

İsim: Teşkilata İlişkin Değişimlerin Tanımı
Malzemeler: Her bir katılımcı için listelenmiş etkinlik 1 formları, yazı

gereçleri, video projektörü ve dizüstü bilgisayar
Katılımcı sayısı: 15-20
Hedef grup: her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler
Gereken Süre: 10 dakika
Hazırlık: Eğitmen, kursiyerlerin kavrama gücüne, entelektüel ve duyuşsal
açıdan iyi oluşlarına dikkat etmelidir.
Amaçlar:
• kursiyerleri, teşkilatı bir dizi özel değişikliği benimsemeye iten ihtiyaç
veya motivasyonlarla tanıştırmak
• Teşkilata ilişkin değişimin tanımlarını bilmek
Yöntem Açıklaması:
Katılımcılar, bir teşkilatın birkaç tür değişiklik yapmak zorunda olduğu
durumu veya yapması gereken bir durumu ayırt etme ve tanımlama
becerisine sahip olacaklardır. Bu, katılımcılarla aşağıdaki cümleleri
tartıştışacağımız anlamına gelir:

Bu proje Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın yalnızca
yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu veya Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji , Polonya'daki Erasmus + Ulusal Ajansı, burada yer alan bilgilerin
herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
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1. Teşkilata ilişkin değişim, bir teşkilatın mevcut durumundan
uzaklaşarak, etkinliğini artırmak için arzu edilen bir gelecek duruma
doğru olan hareketi midir? [1]
2. Teşkilata ilişkin değişim, bir teşkilatın ideal durumunda olma
yolunda çalışırken performansını optimize ettiği bir süreç midir? [2]
Sonuçlar
Katılımcılar, ya daha fazla sonuç elde etmek ya da etkililik adına,
yukarıdakilerin her ikisinin de olumlu bir şeye yönelik olması gerektiğini,
anlamalıdır. Dahası, teşkilata ilişkin değişim, sürekli değişen bir ortama bir
tepki olarak veya mevcut bir kriz durumuna bir yanıt olarak ortaya çıkar [2].
Ama öte yandan [3] 'e göre, daha proaktif bir bakış açısıyla,yenilikçi bir

yönetici tarafından tetiklenir. Çevre durağan değildir, değişir ve bu da
teşkilatı bile zamanın ilkelerine göre değişmeye zorlar. Anlamamız gereken
şey, hatta yöneticinin teşkilata ilişkin değişimde çok önemli bir rol
oynamasıdır, aynı şekilde okullarda da okul lideri aynı konumdadır. Okul
liderinin, değişimin hem olumlu hem de kalıcı olması için birincil katalizör
olması gerekir.

Kaynakça
[1] B. C. Lunenburg, "Forces for and Resistance to Organizational Change," National Forum Of
Educational Administration And Supervision, vol. 27, 2010.
[2] G. Jones, Organization Theory, Design, and Change., New York: Addison-Wesley Publishing
Company, 2004.
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[3] H. Haveman, M. Russo and A. Meyer, "Organizational environments in Flux: the impact for
regulatory punctuations on organizational domains,CEO succession and performance," Organization
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[4] D. Anderson and L. Anderson, Conscious Change Leadership: Achieving Breakthrough Results, Leader
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Bu proje Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın yalnızca
yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu veya Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji , Polonya'daki Erasmus + Ulusal Ajansı, burada yer alan bilgilerin
herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
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RESİM G1 (Dönüşümsel Liderlik)

RESİM G2 (Dönüşümsel- Değişim)

MODÜL 3
2018-1-PL01-KA201-050605

MODÜL 3
2018-1-PL01-KA201-050605

Etkinlik 3.2

İsim: Teşkilata İlişkin Değişim Türleri
Malzemeler: Her bir katılımcı için listelenmiş Etkinlik 2 formları, yazı

gereçleri, video projektörü ve dizüstü bilgisayar
Katılımcı sayısı: 15-20
Hedef grup: Her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler
Gereken Süre: 10 dakika
Hazırlık:
Gruplar halinde organize edilmiş kursiyerler, Evrimsel değişim, Devrimsel
değişim, Gelişimsel değişim, Geçici değişim ve Dönüşümsel değişim ile
ilgili farklılıkları analiz edecektir.
Amaçlar: Teşkilata ilişkin değişimin farklı türlerini belirlemek.
Yöntem Açıklaması:
Etkinlik sırasında, kursiyerler farklı değişim türlerini gösteren bir dizi kartı
tartışır ve analiz eder.
1. Evrimsel değişim [1] 'e göre kademeli, aralıklı ve dar odaklıdır. Temel
amacı, çevre değişikliklerine uyum sağlamak için sürekli iyileştirme
yapmaktır [2]
2. Devrimsel değişim, öte yandan hızlı, dramatik ve geniş odaklıdır.
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Genellikle,

mevcut

çalışma

yöntemi

artık

dış

çevrenin

talebini

karşılayamadığında ve teşkilatın çalışmasını sağlamak için kısa sürede
önemli bir değişiklik yapılması gerektiğinde ortaya çıkar.
[3] 'e dayalı başka bir kategori :

1. Gelişimsel Değişim: Bu, hâlihazırda var olan şeylerin iyileştirilmesi,
geliştirilmesi veya pekiştirilmesi ile ilgilidir.
2. Geçici Değişim: Bu, eskiyi “kapatarak" yeniyi yaratmaya yönelik
faaliyetlerle birlikte eski bir durumdan yeni bir duruma geçme anlamına gelir. Bu tür bir değişiklik, planlı bir proje yaklaşımına dayanır.
Dönüşümsel değişim : Bu, strateji, kimlik, dünya görüşü, zihniyet,
kültür gibi temel değişimler ve 'kim olduğumuz' ve 'ne yaptığımıza'
ilişkin değişimlerle ilgilenir. Bu bazen süreksiz veya yıkıcı değişim
olarak adlandırılır. Bu tür bir değişimle, başlangıçta değişime yönelik
zorunluluk açık olsa da, değişimin bitiş noktası ve tam etkisi daha
azdır. Netlik ancak kendileri doğrusal olmayacak değişim faaliyetlerinin bir ürünü olarak ortaya çıkar. Dönüşümsel değişim, çoğu zaman
başarılması en zor olanıdır, çünkü personelin kim olduklarına ilişkin
yönlerini değiştirmesini gerektirir. Aynı zamanda liderlerin kendi
kimliklerini, dünya görüşlerini ve zihniyetlerini değiştirmelerini de
gerektirir. Kuruluşun liderleri dâhil olmak üzere birçok insan, çevrelerindeki dünyayı anlamlandırmanın ve onlarla etkileşimde bulunmanın kökten farklı yollarını benimsemeye ilişkin istekliliğe (veya
güdüye) sahiptir ve dönüşümsel değişim sırasında gerekli olan tam
olarak budur [3]
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Etkinlik 3.3

İsim: Teşkilata İlişkin Değişim Teorileri
Malzemeler: Her bir katılımcı için listelenmiş etkinlik 3 formları, yazı

gereçleri, video projektörü ve dizüstü bilgisayar
Katılımcı sayısı: 15-20
Hedef grup: her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler
Gereken Süre: 20 dakika
Hazırlık:
Gruplar halinde organize edilen kursiyerler, teleolojik teori, yaşam döngüsü
teorisi ve diyalektik teori değişimleri hakkındaki farklılıkları analiz
edecekler.
Amaçlar: Teşkilata ilişkin farklı değişim teorilerini tanımlamak.
Yöntem Açıklaması:
Etkinlik sırasında eğitmen, teşkilata ilişkin değişimler hakkında teleolojik
teori, yaşam döngüsü teorisi ve diyalektik teoriyi içeren bir PowerPoint
slaydı gösterir ve ardından aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar hakkında
bir tartışma yapılır. Bu oturumun amacı, kursiyerlere değişim teorilerinin
önemini açıklamaktır.

Bu proje Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın yalnızca
yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu veya Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji , Polonya'daki Erasmus + Ulusal Ajansı, burada yer alan bilgilerin
herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
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Etkinlik 3.4
İsim: Teşkilata İlişkin Değişimlerdeki Güçler
Malzemeler: Her bir katılımcı için listelenmiş etkinlik4 formları, yazı
gereçleri, video projektörü ve dizüstü bilgisayar
Katılımcı sayısı: 15-20
Hedef grup: her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler
Gereken Süre: 20 dakika
Hazırlık:
Gruplar halinde organize edilen kursiyerler, güçlerin türünü ve teşkilata
ilişkin bir değişimin sonuçlarını (değişiklik olması durumunda) veya
değişmeyen teşkilatın sonuçlarını analiz edeceklerdir.
Amaçlar: Teşkilata ilişkin bir değişim yapan ya da yapmayan farklı güç
türlerini tanımlamak.
Yöntem Açıklaması:
Etkinlik sırasında, eğitmen iki farklı güç türü kategorisi - iç ve dış - olan bir
PowerPoint slaydı gösterir. Her bir kategori öğesi hakkında ayrıntılı bir
tartışma yapılır. Bu oturumun amacı, kursiyerlere, okul gibi bir teşkilatın
mevcut davranış biçimini değiştirmeye veya değiştirmemeye zorlanmasının
tam olarak ne olduğunu açıklamaktır.
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IV. Bölüm

Okul yönetiminin desteklenmesi

Tarihsel bakış
1960'larda, gazeteler ve dergiler değişim için liderlik çağrısında bulunarak, daha önce
ayrıştırılmış okulların kalitesinden kentsel okul sistemlerinin maliyet ve sağlamlıklarına kadar
değişen sorunlara işaret etti. Öte yandan, oldukça geç olsa da liderlik başarısızlıklarının bir
sonucu olarak yerel değişim çabasının parçalanmasına işaret eden incelemeyle birlikte bilim
adamlarının (Gross ve ark., 1971) ilk yanıtı (biraz cesaret kırıcı olmakla birlikte) geldi. 35
yıldan fazla bir süre sonra, idari hataların, bölge tarafından zorunlu kılınan bir yeniliği
uygulamada ciddi çabalar gösterdikleri için yetenekli öğretmenleri zorda bırakan o zamanki
yeni olarak görülen düşünce beni hala etkiler. Direniş, öğretmenlerin eski öğretim kalıplarında
(o zamanki açıklama) 'sıkışmış' oldukları için değil ilçe beceriksizliği yüzünden hayal
kırıklığına uğramaları sebebiyle ortaya çıktı. Bir araştırma devrimi patlamak üzereydi.
Bu değişken duruma en önemli katkı, Rand Change Agent Study'den ortaya çıkan yayınların
akışıydı. Berman, ve ark. (1974) çalışma için ilk model ilçe ve okul yöneticisi rollerini göz ardı
etti, ancak daha sonra Gross ve ark. (1971) liderliğin önemi hakkındaki sonuçlar ve
başarısızlıkları (Berman ve ark 1978) doğruladılar. Aynı dönemde, okullarda teşkilat
gelişimiyle ilgili bir araştırma sentezinin ön versiyonları da dolaşmaya başlamıştır ve birçok
kişinin, değişim liderliği için önemli bir odak özelliği olarak okullardaki grupların ve etki
kalıplarının rolüne daha katı bakmasına neden olmuştur (Fullan ve ark. 1980).

Teşkilatla ilgili değişimin önemi
IV. Bölümü’n temel amacı, okul gibi bir teşkilatın neden teşkilatla ilgili değişime ihtiyacı
olduğunu anlamaktır. Bu, aynı zamanda Jones ‘un (2004) “Teşkilat Teorisi, Tasarım ve
Değişim” şeklinde yazdığında kendi kendisine sorduğu bir sorudur. Teşkilatla ilgili değişim
teşkilatlarda önemli bir konudur ve bu durum okullarda çok önemlidir. Eğitim ortamı sürekli
değişir ve okul teşkilatı bu değişimde etkili ve ilgili kalabilmek için uyum sağlamalıdır. Ayrıca
okul gibi bir teşkilat bu değişen çevreye uyacaksa, yol boyunca karşılaşılan değişikliklere
uymak zorundadır. Burada temel endişe teşkilata ilişkin değişimin neden önemli olduğunu
açıklamaktır. Bununla birlikte, teşkilata ilişkin bir değişikliğin ne olduğunu ve ne gerektirdiğini
gösteren gerçek resmi yakalamak için mevcut El Kitabı, birkaç konuyu kısaca ele almaya
yönelik daha detaylı inceleme geliştirmiştir.
Bu konular şunları kapsar:
1.

teşkilata ilişkin değişim türleri,

2.

teşkilata ilişkin değişim teorileri ve

3.

teşkilata ilişkin değişim süreçleri

Tanımlar
Birçok bilim adamı teşkilatla ilgili değişimin ne olduğunu tanımlamaya çalışmıştır ve bu El
Kitabı için bunlardan birkaçını ele alacağız. Lunenburg'a (2010) göre teşkilata ilişkin değişim,
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teşkilatın etkinliğini artırmak için mevcut durumdan ileriye ve bazı istenen gelecek durumlara
doğru teşkilatın gösterdiği harekettir. Jones (2004) için ise değişim, bir kuruluşun performansını
en iyi duruma getirdiği bir süreçtir. Tanıma bakarak, ikisinin de bize, teşkilata ilişkin değişimin
daha fazla sonuç veya etkinlik elde etmek uğruna teşkilatın olumlu bir şeye yönelmesi
gerektiğini söylemek istediğini fark edebiliriz.
Pasif bir bakış açısıyla, Jones (2004), teşkilata ilişkin değişimin sürekli değişen bir çevreye
tepki olarak ya da mevcut bir kriz durumuna tepki olarak ortaya çıktığını belirtir. Ama diğer
taraftan Haveman ve ark. (2001) daha proaktif bir bakış açısına göre değişimin ilerici bir idareci
tarafından tetikleneceğini belirtmiştir. Giriş bölümünde değinildiği gibi çevre sabit değildir,
değişir ve bu da teşkilatı bile zamanın diktelerine göre değiştirmeye zorlar. Anlamamız gereken
şey, yöneticinin bile teşkilata ilişkin değişimde çok önemli bir rol oynadığı, aynı şekilde
okullarda okul liderinin de aynı pozisyonda olduğudur. Değişimin hem olumlu hem de kalıcı
olabilmesi için okul lideri birincil katalizör olmalıdır.
Teşkilata ilişkin farklı değişim türleri
Yöneticiler veya okul gibi teşkilatların idarecileri değişime yönelik isteklere en iyi şekilde nasıl
yanıt vereceğine dair sürekli farklı seçeneklerle karşı karşıya kalırlar. İdarecilerin kuruluşlarının
gelecekte istenen statüyü elde etmesine yardımcı olmak için benimseyebileceği çeşitli değişim
türleri vardır. Ayrıca teşkilata ilişkin mümkün olduğunca çok sayıda değişim türü olabilir,
ancak bu El Kitabı George ve ark. (2002) ve Anderson ve ark. (2011) tarafından sunulan
değişim türlerini benimsemiştir. George ve ark. (2002) göre, değişim türleri iki geniş kategoriye
ayrılır: evrimsel değişim ve devrimci değişim
George ve ark. (2002) göre evrimsel değişim kademeli, aralıklı ve dar odaklıdır. Ana amacı
çevre değişikliklerine uyum sağlamak için sürekli iyileştirme yapmaktır (Weick ve ark. 1999).
Diğer yandan devrimci değişim hızlı, çarpıcı ve geniş odaklıdır. Genellikle, mevcut işlem
yöntemi artık dış ortamın talebini yerine getiremediğinde ve kuruluşun çalışmasını sağlamak
için kısa bir süre içinde önemli bir değişiklik yapılması gerektiğinde gerçekleşir.
Ancak Anderson, ve ark.( 2011) değişim türlerinin tartışılmasına ilişkin başka bir kategori
sunmuşlardır. Onlara göre, teşkilata ilişkin değişimin üç ana türü vardır. Her biri farklı çaba ve
liderlik eylemleri gerektirir ve her biri farklı riskler taşır. Bu tür değişiklikler şunları kapsar:
1.
Gelişimsel Değişim: Bu, hâlihazırda var olan şeylerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi veya
pekiştirilmesi ile ilgilidir.
2.
Geçici Değişim: Bu, eskiyi “kapatarak" yeniyi yaratmaya yönelik faaliyetlerle birlikte
eski bir durumdan yeni bir duruma geçme anlamına gelir. Bu tür bir değişiklik, planlı bir proje
yaklaşımına dayanır.
3.
Dönüşümsel Değişim: Bu, strateji, kimlik, dünya görüşü, zihniyet, kültür gibi temel
değişimler ve 'kim olduğumuz' ve 'ne yaptığımıza' ilişkin değişimlerle ilgilenir. Bu bazen
süreksiz veya yıkıcı değişim olarak adlandırılır. Bu tür bir değişimle, başlangıçta değişime
yönelik zorunluluk açık olsa da, değişimin bitiş noktası ve tam etkisi daha azdır. Netlik ancak
kendileri doğrusal olmayacak değişim faaliyetlerinin bir ürünü olarak ortaya çıkar. Dönüşümsel
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değişim, çoğu zaman başarılması en zor olanıdır, çünkü personelin kim olduklarına ilişkin
yönlerini değiştirmesini gerektirir. Aynı zamanda liderlerin kendi kimliklerini, dünya
görüşlerini ve zihniyetlerini değiştirmelerini de gerektirir. Kuruluşun liderleri dâhil olmak üzere
birçok insan, çevrelerindeki dünyayı anlamlandırmanın ve onlarla etkileşimde bulunmanın
kökten farklı yollarını benimsemeye ilişkin istekliliğe (veya güdüye) sahiptir ve dönüşümsel
değişim sırasında gerekli olan tam olarak budur (Anderson ve ark. 2011).
Teşkilata ilişkin değişim türlerinin başka kategorileri de olabilir, ancak daha önce de belirtildiği
gibi, bu El Kitabı teşkilat değişiminin yalnızca bu iki kategorisini tartışmayı amaçlamaktadır.
Teşkilata İlişkin Değişim Teorileri
Teşkilata ilişkin değişim kavramını ele almak için birkaç teorinin tartışıldığı bu bölüm de el
kitabına eklenmiştir. Bu teoriler, Van de Ven ve Poole gibi teşkilat değişimini ele alan büyük
yazara göre tartışılmıştır. Van de Ven ve ark. (1995) tarafından getirilen öneriye göre teşkilat
değişikliği nedenleri aşağıdaki teorilerden biri ile açıklanabilir: teleolojik teori, yaşam döngüsü
teorisi ve diyalektik teori.
•
Teleolojik bakış açısı, teşkilata ilişkin değişimin sürekli bir hedef belirleme, yürütme,
değerlendirme ve yeniden yapılanma süreci yoluyla ideal bir duruma ulaşma girişimi olduğuna
inanmaktadır. Teleolojik kuramlar kuruluşun başarısını kurumsal teşkilat faaliyetlerinin
sonuçlarında bulur. Teleolojik (veya sonuca odaklı) modele göre, tüm rasyonel insan eylemleri,
belirli sonuçlara ulaşma araçlarını idrak ettiğimiz anlamda teleolojiktir. Teşkilata ilişkin
faaliyetler ve davranış bu nedenle, bir hedefe yöneliktir. Okulda ön planda, faaliyetlerini
gerçekleştirme sürecinde bir değişiklik varsa, artı belirlenen hedeflere ulaşmada yapılan tüm
çabalar varsa, o zaman bu değişim telos, yani nihai hedeftir.
•
Yaşam döngüsü teorisi teşkilatın dış çevreye bağlı doğum, büyüme, olgunlaşma ve
sapma aşamalarıyla döngüleri olan bir varlık olduğunu iddia eder. Bu döngüde, her zaman bir
aşamadan diğerine bir değişiklik olması bilinen şeydir. Örneğin doğumdan büyümeye geçiş bir
değişiklik olarak kabul edilir, ancak aynı zamanda doğumdan olgunlaşmaya geçiş de değişiklik
olarak kabul edilir ve olgunlaşmadan düşüşe geçiş de bir değişiklik olarak kabul edilir. Bu
yüzden Van de Ven ve ark. (1995) göre, kuruluşlar da bu aşamalardan geçmektedir ve okul bir
istisna değildir.
•
Diyalektik teori, kuruluşların karşıt değerlere sahip çok kültürlü bir toplum gibi
olduğunu varsaymaktadır. Belirli bir kuvvet diğerlerine egemen olduğunda, teşkilata ilişkin
değişime neden olan yeni bir değer ve hedef belirlenir. Aynı şekilde okulda karşıt değerler ve
karşıt güçlerin var olması da kaçınılmazdır. Bunun nedeni, okul gibi bir kuruluşun
gerçekleştirmesi gereken birçok ve farklı görev nedeniyle karmaşık bir kuruluş olarak kabul
edilmesidir. Bu güçler ve değerler birbirine üstün geldiğinde, o zaman bir değişiklik meydana
gelir. Bu modele göre, her zaman kuruluşta çelişkiler ortaya çıkacak ve bu sorunların ortaya
çıkması farklı yorumlamaların yapılmasını da zorunlu kılacaktır (Gouevia de Vasconcelos ve
ark. 2012). Biriken ve sosyal aktörler tarafından algılanan çelişkilerin varlığı, aslında,
diyalektike göre teşkilatın tarihsel değişimini sürdüren şeydir. Gouevia de Vasconcelos ve ark.
(2012)'a göre zamanla, teori ve uygulama arasındaki çelişkiler artar, bu da sistemi sorgulayan
yeni sonuçlara neden olur, bunlar ise yeni sosyal uygulamalar oluşturur. Günümüzde amacı
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önceden var olan sosyal sistemi bu modele göre dönüştürmek olan bu yeni sosyal uygulamalar
"pratik" olarak adlandırılır.

Teşkilata ilişkin değişimde güçler
Lewin'in (1951) güç alanı analiz modeline göre, bir teşkilat açık bir sistemdir. Teşkilat
değişiminde iki güç vardır. Bunlardan birincisi teşkilatın yeni bir yöne itilmesi olan itici güçtür.
Diğeri ise teşkilatın değişmesini engelleyen kısıtlama gücüdür. İtici güç kısıtlama gücünden
daha güçlü olduğunda, teşkilata ilişkin değişim meydana gelir ve teşkilat yeni bir yöne doğru
hareket eder. Kısıtlama, itici güçten daha güçlü olduğunda, teşkilat olduğu yerde kalır ve bu iki
kuvvet eşit derecede güçlü olduğunda, teşkilat geçici olarak sabit kalır. Teşkilat değişmek
üzereyken, yukarıda belirtilen kısıtlamaya ilişkin farklı güçler teşkilatın değişimini
engelleyebilir. Kısıtlama kuvvetleri üç seviyeye ayrılabilir: teşkilat seviyesi, ikincil birim
seviyesi ve bireysel düzey (Yang ve ark, 2009).
•
Teşkilat seviyesindeki faktörler arasında teşkilat yapısındaki durağanlık ve sistem
baskısı, teşkilat kültürü ve geçmiş başarının baskısı yer alır.
•
İkincil birim düzeyindeki faktörler, farklı birimler arasındaki bakış açısı farkı ve çıkar
çatışmasını kapsar.
•
Bireysel düzeyde faktörler arasında yanlış anlama, güven eksikliği, bireysel faydaya
yönelik tehdit hissi, belirsizlik, gelenekler vs. vardır.
Kuruluşun başarılı değişimini engelleyen bu faktörler nasıl yönetilir. Teşkilat üyelerinin
desteğini kazanmanın aktif yolları arasında eğitim, iletişim, katılım ve bağlılık vardır. Üyelerin
direnişini ortadan kaldırmanın pasif yolları arasında yardım, müzakere kontrolü ve baskı yer
alır (Kotter ve ark. 1979). Bu yöntemler farklı durumlarda en etkilidir, bu nedenle yönetici
duruma göre teşkilat değişikliğini yönetmeli ve değişikliği uygulamak için uygun yöntemlerin
birleşimini kullanmalıdır.
Teşkilat değişim süreçleri
Anderson ve ark. (2011) 'e göre kurumlarda değişim süreci organizasyonda değişimin nasıl
gerçekleşeceği anlamına gelir. Süreçle ilgili dikkat edilecek hususlar arasında değişimin
yönleri, değişimin hızı, değişimle ilgili iletişim ve değişim başarısını izleme konularını kimlerin
yöneteceği ve bunlardan kimlerin sorumlu olacağı yer alır. Okullar gibi kuruluşlar, değişiklikle
karşılaştıklarında belirli bir süreçten geçerler çünkü bu bir gecede gerçekleşebilecek bir olay
değildir. Bir kuruluşun hangi tür değişikliği benimsediğine bakılmaksızın, yöneticiler teşkilatın
değişmesi sorunuyla karşı karşıya kalırlar. Teşkilata ilişkin değişim sürecine adanmış yazılı
eserlerin çoğu, Lewin'in “Değişim Güç Alanı Teorisini” dikkate alır. Gerçek dünyadaki teşkilat
değişimi gözlemine dayanarak, Lewin'in (George ve ark. 2002 tarafından belirtildiği gibi),
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başarılı teşkilat değişimi için üç adımlı bir süreç önerdiği belirtilmektedir. Bu adımlar; çözülme,
değişim ve donma.
Çözülme
Çözülme üyelerin- teşkilat krizini veya vizyonunu anlamalarıyla başlar ve bu anlayış onları
değişime motive eder. Çözülmenin kendisi bile normalde üç aşamadan geçer.
1.
Her şeyden önce, mevcut teşkilat koşulunun ideal olmadığını gösteren yeterli bilgi
olmalıdır.
2.
İkincisi, bu bilgilerin teşkilatın önemli hedefi ile ilgili olması gerekir, böylece üyelerinin
endişeli duyguları ortaya çıkar.
3.
Son olarak, üyelerin güvensiz duygu ve değişime karşı dirençlerini azaltacak bir çözüm
önerilmelidir (Schein, 1992).
Değişim
Değişim/geçiş, teşkilatı organizasyonu beklenen bir duruma dönüştürmek için belirli eylemleri
gerçekleştirmektir. Hareketli süreç oldukça karmaşıktır; Schein (1992) göre hedef belirlemeyi,
destek aramayı, kaynak bulmayı, planlamayı ve yürütmeyi kapsar. Bu geçişin iki hareket şekli
vardır ve bunlar: problem-çözme uyarlaması ve vizyon uyarlamasıdır. İlgili kuruluş her ikisini
de özel durumlarına göre uyarlayabilir.
Donma
Donma, geçiş aşamasında elde edilen değişimi stabilize etmektir. Birey, birim ve kuruluşların
hepsinin durağanlık içeren bir düşünme tarzları vardır bu yüzden geçiş aşamasında elde edilen
değişim donma aşamasına geçilmezse statükoya döner. Yeni kurallar oluşturun, üyelerin yeni
davranışlarını doğrudan düzenleyin, uygun yanıtları pekiştirin gibi adımlar yeni değerleri veya
davranışları teşkilat kültürüne içselleştirmenin tüm olası yollarıdır.
Teşkilat değişiminin hedefleri
Teşkilat değişiminin hedefleri, bazen “bir teşkilatın "ne değiştirebileceği” olarak adlandırılır.
Teşkilat etkinliğinin etkili faktörleri, dış çevresel değişikliklerle ilgili faktörler ve iç yönetim
etkinliğini artıracak faktörler dâhil olmak üzere yaygındır. Kuruluş, hangi faktörlerin
değişeceğine karar vermek için değişimin nedenlerini, dış çevreyi ve iç durumu göz önünde
bulundurmalıdır.
Teşkilat değişiminin en yaygın bilinen hedefleri arasında vizyon, strateji, kültür, yapı, sistem,
üretim teknolojisi ve liderlik stili yer almaktadır (Yang ve ark. 2009).
1.
Vizyon: Bir kurumun kurumsal temel değerini içerir, ancak buna göre dış ortama da
uyum sağlar. Bir teşkilat değişikliğe uğramışsa, temel değerinin dönüşüm sürecinde
korunabilmesi için vizyonun belirlenmesi gerekir.
2.
Strateji: Bu, kuruluşun uzun vadeli hedeflerine ve karar verme sürecinde dikkate
alınması gereken adımlara ve kaynaklara atıfta bulunmaktadır. Strateji değişikliği, kurumsal
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strateji değişikliği (Örn; düşük maliyetli strateji), genel strateji değişikliği (Örn; çok açılı
yönetim) ve küresel genişleme stratejisi değişimine ayrılabilir.
3.
Kültür: Bu, üyelerinin kolektif değeri, normu ve temel varsayımlarını ifade eder. Bu
değişim, bu kolektif değerin ve/veya temel varsayımın içeriğini değiştirmektir. Genelde, açık
kültür örtük kültürden daha kolay yönetilebilir veya değiştirilir. Yapı: Bu, bir kuruluşun görev
ve otorite ilişkilerinin resmi bir sistemidir. Yapısal değişim, kuruluşun dikey parçalanmasını
veya yatay farklılaşmasını, güç tahsisini ve resmileştirme düzeyini dönüştürmektir.
4.
Sistem: Bu, kuruluşu işletmek için kullanılan ödül sistemi, performans değerlendirme
yöntemleri, hedefler bütçe sistemi vs. gibi resmi düzenlemeler, politikalar ve prosedürlerdir.
5.
Üretim bilimi ve teknolojisi: Bu girdileri çıktılara dönüştüren teknoloji, bilgi, yetenek,
malzeme, makine, bilgisayar, alet ve diğer ekipmandır. Liderlik, teşkilat içindeki etkili güçtür.
Liderlik stili grup dinamiğini ve üyelerinin etkileşimini etkiler.
Teşkilata ilişkin değişimin yukarıdaki hedefleri birbirini etkileyecektir. Örneğin, vizyonun
gerçekleşmesi, uygun stratejinin ve teşkilat kültürünün birleştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle,
teşkilat değişikliği sürecinde, “sistematik bakış açısı” dikkate alınmalıdır, böylece farklı
değişim hedefleri, teşkilat değişiminin başarılı şekilde gerçekleşmesi için bir bütün olarak
düşünülebilir.
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Etkinlik 3.5
İsim: Teşkilata İlişkin Değişim Süreçleri

Malzemeler: Her bir katılımcı için listelenmiş etkinlik 5 formları, yazı

gereçleri, video projektörü ve dizüstü bilgisayar
Katılımcı sayısı: 15-20
Hedef grup: her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler
Gereken Süre: 15 dakika
Hazırlık:
Gruplar halinde organize edilen kursiyerler, teşkilata ilişkin değişim süreci
hakkında bilgilendirileceklerdir. Araştırmacılar çoğunlukla başarılı bir
teşkilata ilişkin değişimin aşağıdaki üç adımı izlemesi gerektiğini bildiriyor:
çözülme, değişim ve donma.

Amaçlar: Başarılı bir teşkilata ilişkin değişim için izlenmesi gereken adımları
belirlemek.
Yöntem Açıklaması:
Etkinlik sırasında eğitmen, belirli üç adımı gösteren iki resimli bir
PowerPoint slaydı gösterir. Ayrıntılı bir açıklama yapılır ve ardından
katılımcılar 4-5 kişilik gruplara ayrıldıktan sonra benzer sürecin gerçek vaka
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senaryolarını oluştururlar. Bu oturumun amacı, kursiyerlere teşkilata ilişkin
bir değişimin nasıl olduğunu açıklamaktır.
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Etkinlik 3.6
İsim: Modül Değerlendirmesi
Malzemeler: Yazı gereçleri

Katılımcı sayısı: 15-20
Hedef grup: her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler
Gereken Süre: 5 dakika
Hazırlık:
Aşağıdaki değerlendirme formunun bir kopyasını yazdırın.
Amaçlar : Eğitim modülünü değerlendirmek.
Yöntem Açıklaması:
Eğitim katılımcılarından , eğitim kiti değerlendirmesi için aşağıdaki soruları
doldurmaları istenir.
Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım Katılmıyorum

Eğitimin hedefleri açıkça
tanımlandı.

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Katılım ve etkileşim teşvik edildi.

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Kapsanan konular benimle ilgiliydi.

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

İçerik düzenli ve takibi kolaydı.

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Dağıtılan materyaller yardımcı
oldu.

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Bu proje Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın yalnızca
yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu veya Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji , Polonya'daki Erasmus + Ulusal Ajansı, burada yer alan bilgilerin
herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.

Kesinlikle
Katılmıyorum
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Bu eğitim deneyimi işimde faydalı
olacak.

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Eğitmen, eğitim konuları hakkında
bilgiliydi.

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Eğitmen iyi dercede hazırlıklıydı.

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Eğitim hedeflerine ulaşıldı.

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Eğitim için ayrılan süre yeterliydi.

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

Toplantı odası ve olanaklar yeterli
ve rahattı.

⃝

⃝

⃝

⃝

⃝

1. Bu eğitim hakkında en çok neyi beğendiniz? ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Eğitimin hangi yönleri geliştirilebilir? __________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Bu eğitimin sonucunda çalışma şeklinizi nasıl değiştirmeyi umuyorsunuz?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Bu proje Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın yalnızca
yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu veya Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji , Polonya'daki Erasmus + Ulusal Ajansı, burada yer alan bilgilerin
herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz.
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4. Lütfen burada diğer yorumları paylaşın veya önceki yanıtları genişletin:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!
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Öğrenme Modülünün Yapısı
Numara
Modülün adı

MODÜL 4
- Okul başarılarının kalitesinin geliştirilmesinde
lider öğretmen rolü.
- Okul çalışma kalite standartları.
Bu bölüm, eğitimcilerin alabileceği sorumlulukların ve rol
türlerinin yanı sıra okulun kalitesinin artırılmasında lider
öğretmenlerinin rolünü araştırmaktadır.
Modülün amacı, okuru, görevi okulun kalitesini artırmak olan
lider öğretmenin imajına alıştırmaktır.Lider öğretmen
yardımına ihtiyaç duyulan alanlar olarak hangi alanların
dikkate alınması gerektiğinin nasıl yapılacağını açıklarken,
konuyu incelemek istiyoruz.

Konu / Kısa Açıklama
Liderin oynaması gereken rollerden biri, diğer eğitimciler,
okul idaresi, öğrenciler ve ebeveynlerden oluşan daha geniş
bir topluluğun parçası olmaktır. Öğretmenin, gerekli değişimi
sağlamak için bu farklı değişkenlerden oluşan insan grubuyla
nasıl işbirliği yapabileceğine ışık tutmak istiyoruz.

Hedef Gruplar

Eğitimin Hedefleri

Umuyoruz ki, bu bölümde önerilen faaliyetler, katılımcıların
okul işleyişini geliştirmede olumlu bir güç olarak
kullanabilecekleri dinamik bir deneyim yaratacaktır.
İlkokul, ortaokul, lise öğretmenleri
Okul yöneticileri
Okul danışmanları ve diğer eğitim uzmanları
Eğitim araştırmacıları
Öğretmen eğitmenleri
Eğitim sistemindeki karar vericiler
Bu bölümün amacı, bir lider öğretmenin öğrenci davranışı,
öğrenci performansı, teşkilat kültürü, öğretmenler ve
ebeveynlerle işbirliği, vb. farklı alanlarda okul kalitesinin
artırılmasında oynadığı rolleri anlamak ve üstlenmektir.
Önerilen etkinlikler, öğretmen eylemlerinin işyerine nasıl
fayda sağlayabileceğine dair bir anlayış oluşturur.
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Öğrenme hedefleri /
Öğrenci becerileri

Etkinliklerin sonunda tüm öğrenciler:
● liderin kim olduğunu ve ne yaptığını anlayacaklar,
● lider öğretmenliğin doğasını anlayacaklar,
● öğretmenin okulu nasıl başarılı bir şekilde
etkileyebileceğini anlayacaklar,
● okulu geliştirme planı oluştururken okulun hangi
alanlarının dikkate alınması gerektiğini anlayacaklar,
● başkalarını kendi vizyonlarını / fikirlerini uygulamaya
ikna etme ve motive etme becerisi kazanacaklar,
● okul kalitesinin artırılması hakkında bilgi edinecekler,
● lider öğretmenin oynayabileceği rolleri ayırt
edecekler,
● öğretmenler, öğrenciler, ebeveynler ve okul yönetimi
arasındaki işbirliğinin önemini anlayacaklar.
Öğrenme Etkinliklerinin / Yöntemlerinin Açıklaması
1. Eğitmen öncelikle herkesi karşılamalı ve kendini
tanıtmalıdır.
2. Katılımcıların birbirleri hakkında bir şeyler
öğrenmelerine yardımcı olacak alıştırma ile
başlamalıdırlar.Bu işbirliğini daha da
kolaylaştıracaktır.
3. Eğitmen, kısa bir tanımla başlayıp, eğitim modülünün
amaçlarını sunarak, okulun geliştirilmesi bağlamında
liderlik hakkında sözlü bilgi verir.
1. Etkinlik 4.1 Kaynaştırma alıştırması: Kör Randevu
● Bu alıştırma sayesinde katılımcılar birbirlerinin
adlarını öğrenecek, bir şeyler bilecek ve
birbirleri hakkında bazı bilgiler toplayacaktır.
İşbirliği yapmalarını, bilgi ve deneyimlerini
paylaşmalarını kolaylaştıracaktır.
2. Etkinlik 4.2.1 Okul kalitesi nasıl artırılır?
● Katılımcılar, okul gelişimi bağlamında eğitim
liderliğini tartışma fırsatı bulacaklardır.
3. Etkinlik 4.2.2 Okul için lider öğretmenliğinin
faydaları
● Bu alıştırmanın amacı, lider öğretmenliğin
okulu nasıl etkileyebileceğine dair bakış açısını
genişletmektir.
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4. Etkinlik 4.3 Enerji verici: Lider kim?

● Basit bir alıştırmadır, amacı katılımcıları
güdülemek ve gruptaki liderin rolü üzerine
düşünmeyi teşvik etmektir.
5. Etkinlik 4.4 Değişimin lideri olarak öğretmen
● Bu alıştırmanın amacı, katılımcılardaki
yaratıcılığı güdülemektir, böylece olmak
isteyecekleri öğretmen imajını bulabilirler.
4. Etkinlik 4.5 Enerji verici: Lider der ki
● Bu basit bir alıştırmadır, amacı katılımcıları
güdülemek, odaklarını geliştirmek, liderin rolü
hakkındaki tartışmayı kışkırtmaktır.
5. Etkinlik 4.6 Beni ikna et!
● Alıştırmanın amacı, halkın desteğine sahip
olacak bir vizyon yaratma sürecini uygulamada
göstermektir. Alıştırma, yaratıcılık, problem
çözme, eğitimsel liderlik geliştirmenin bir yolu
olarak hizmet etmelidir.
6. Etkinlik 4.7 Değerlendirme
● İş ve etkinliklerin kalitesine ilişkin verileri
toplayarak eğitimi bitirin.
● Konuları sunabilmek için bir video projektörü, bir
dizüstü bilgisayar ve bir ekran gereklidir.

Eğitmen için İpuçları

● Etkinlikler için eğitmen ve ekiplerin etkinlik metinlerine,
kurşun kalem ve renkli kalemlere ihtiyacı vardır.
● Eğitmen, liderin okulu olumlu yönde etkileme becerisi
hakkında bir PPT sunumu kullanır. Sunum sırasında,
kursiyerlerin sağladığı geri bildirime dikkat etmek,
sunulan fikirleri anladıklarından ve bunlar konusunda
aynı fikirde olduklarından emin olmak gerekir.

Etkinlikler
Ayrı dosyalar vardır – Etkinlikler 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6; Modül 4 için.
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İyi Uygulamalar
Ayrı dosyalar vardır.

Değerlendirme
Eğitmen kendi değerlendirme yöntemini önerebilir. Ayrı dosyalar vardır.
Kaynakça ve referanslar
"Kaynakça ve Referanslar" adlı belgede, hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz
kitaplar ve bağlantılar bulacaksınız.
Glibertson, A., Morreim, P., Skelly, C., & Stevenson, A. (n.d.). 10 Minute Leadership
Lessons . Retrieved April 24, 2020, from http://www.enetlearning.org/wpcontent/uploads/2015/05/10minuteleadershiplessons.pdf
J.M. Michalak, Przywództwo edukacyjne w budowaniu potencjału szkoły – materiały
z konferencji: „Rozwój kompetencji nauczyciela wobec wyzwań nowoczesnej szkoły”,
Warszawa 2010, s. 5, www.ore.edu.pl, [4.03.2020].
https://www2.chsaa.org/activities/student_council/pdf/2014/ideas/What&#39;s%2
0on%20Your%20Plate.pdf
https://careerintern.ydinstitute.org/cin/resources/cin/2010-04-13file:en-us.pdf
https://www2.chsaa.org/activities/student_council/pdf/2014/ideas/What&#39;s%2
0on%20Your%20Plate.pdf
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Etkinlik 4.1
İsim: Kör Randevu (Kaynaştırma faaliyeti)
Malzemeler: Sandalyeler
Katılımcı sayısı: 15-20 arasında
Hedef Grup: Her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler, ek bilgi veya beceri gerektirmeyen her yaş grubuna uygun etkinlik.
Gereken Süre: Grup büyüklüğüne bağlı olarak 30 dakika civarı.
Hazırlık: Eğitmen katılımcılardan birbirlerinin önüne oturmalarını
istemelidir. Her katılımcı başka bir katılımcıyla yüz yüze olmalıdır.
Alıştırma iki kişilik çiftler halinde yapılacaktır.
Amaçlar: Katılımcılar birbirlerinin isimlerini öğrenmeli ve onlar hakkında
bir şeyler bilmelidir. Bu, işbirliği yapmalarını, bilgi ve deneyimlerini
birbirleriyle paylaşmalarını kolaylaştıracaktır. Bu alıştırma, grup üyeleri
arasında duygusal bağların oluşmasını sağlar.
Yöntem Açıklaması: Birbirine bakacak şekilde 2 sıra halinde sandalyeleri
yerleştirin. Lider, katılımcılardan el sıkışmalarını ve kendilerini
tanıtmalarını istemeli, ardından her kişinin soruyu cevaplamak için
yaklaşık 1 dakikası olduğunu açıklamalıdır. Süre dolduğunda, katılımcılar
kalkıp 1 sıra sola hareket eder. Sonra kendilerini yeni arkadaşına tanıtır ve
liderin onlara sorduğu yeni soruyu cevaplar.
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Her katılımcının birbiriyle en az bir kez etkileşime girme ihtimali
gerçekleştikten sonra etkinliği bitirin.
Questions:
1. En sevdiğiniz tatil anınız nedir?
2. En sevdiğiniz rahatlama yolu nedir?
3. En sevdiğiniz film nedir ve neden?
4. En sevdiğiniz kitap nedir ve neden?
5. Issız bir adaya düşseniz yanınıza alacağınız üç şey nedir?
6. En sevdiğiniz çocukluk oyuncağı neydi?
7. En sevdiğiniz yemek nedir?
8. Zamanınızın çoğunu ne yapmak alıyor?
9. Bugüne kadar evden gittiğiniz en uzak yer neresidir?
10. Ünlü olma olasılığınızın en yüksek olduğu özelliğiniz nedir?
11. En çok hangi hayali yere gitmek isterdiniz?
12. Hiçbir hazırlık yapmadan 40 dakikalık bir sunumda ne anlatabilirsiniz?
13. Uyumak zorunda olmasaydın, bu fazladan zamanla ne yapardın?
14. Bir hayatı iyi yapan şey nedir?
15. Sizinle ilgili en iyi şey nedir?

Kaynak (değişiklik yapılmış alıştırma):http://www.enetlearning.org/wpcontent/uploads/2015/05/10minuteleadershiplessons.pdf
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Etkinlik 4.2.2
İsim: Okul için lider öğretmenliğinin faydaları
Malzemeler: Beyaz kağıt, kurşun/tükenmez kalemler veya keçeli kalemler
Katılımcı sayısı: 15-20 arasında
Hedef grup: her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler
Gereken Süre: Grup büyüklüğüne bağlı olarak 25 dakika
Hazırlık: Etkinlik 2.1'deki alıştırmadan sonra Etkinliği yöneten kişi insanları
tekrar gruplara ayırmalı ve her grup bir önceki alıştırmada önerilen değişim
fikirlerinden birini seçmelidir.
Amaçlar : Lider öğretmenliğin okulu nasıl etkileyebileceğine dair
perspektifi genişletmek
Yöntem Açıklaması: Gruplar tabloyu ‘değişimin faydalarıyla’
doldurmalıdır. Önerilen çözümün öğretmenlere, öğrencilere ve velilere
nasıl fayda sağlayabileceğine dair daha fazla analiz gerekecektir. Görev
bittiğinde tüm gruplar analizlerini eğitimin diğer katılımcıları ile
paylaşmalıdır.
Değişim konusu:
Öğretmenler
Öğrenci

Faydalar:
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Veliler
Kaynak (değişiklik yapılmış alıştırma):
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/618/przywodztwo_w_zarzadzaniu_szko
la.pdf
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Etkinlik 4.2.1

İsim: Okul kalitesi nasıl artırılır?
Malzemeler: Beyaz kağıt, kurşun/tükenmez kalemler veya keçeli kalemler,
kağıt tahtası
Katılımcı sayısı: 15-20 arasında
Hedef grup: her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler
Gereken Süre: Grup büyüklüğüne bağlı olarak 30 dakika civarında
Hazırlık: Eğitmen katılımcılara beyin fırtınası sürecinde, grup yeni bir şey
bulmaya çalışırken fikirlere karşı yargılayıcı olmamanın önemli olduğunu
hatırlatmalıdır. Değerlendirme daha sonra gelir. Alıştırma başlamadan
önce her grup için kağıt ve kalemler hazırlanmalıdır.
Amaçlar: sorunları çözme yeteneğini geliştirmek, bilgiyi genişletmek ve
deneyimi paylaşmak, okul gelişimi bağlamında eğitim liderliğini tartışma
fırsatı
Yöntem Açıklaması:
Eğitimin kalitesi, öğretmenlerin sergilediği eğitim liderliğinin kalitesine
bağlıdır. Katılımcıları 4 kişilik gruplara ayırın ve kalitesini artırmak için
okulda hangi değişikliklerin uygulanması gerektiğini birbirleriyle
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tartışmalarını isteyin (eğitim katılımcıları, iş arkadaşları, okul kültürü vb.
ile ilgili değişiklikler olabilir). Her grup fikirlerini kağıda yazmalıdır, daha
sonra kendi grupları içerisinde en önemli iki fikiri seçmeleri gerekir,
bulguları eğitimin bütün katılımcılarına sunulur.
.
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Etkinlik 4.3
İsim: Lider kim?
Malzemeler: Sandalyeler
Katılımcı sayısı: 10-20 arasında
Hedef grup: her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler
Gereken Süre: Grup büyüklüğüne bağlı olarak en az 25 dakika
Hazırlık: hazırlık gerektirmez
Amaçlar: Bu alıştırmanın amacı, katılımcıları aktif hale getirmek ve gruptaki
liderin rolü üzerine düşünmeyi teşvik etmektir.
Yöntem Açıklaması:
Bölüm I: Alıştırma.
1. Bu alıştırma sırasında katılımcılar çembere oturmalıdır.
2. Bir kişinin odayı terk etmesi istenir.
3.Daha sonra lider olacak bir kişi seçilmelidir. Liderin görevi, diğerlerinin
takip etmesi gereken eylemi başlatmaktır. Örneğin, el çırpmak, başını
sallamak, dizleri okşamak vb. olabilir.) Lider eylemi her değiştirdiğinde,
eylem grubu, buna ayak uydurmak zorundadır.
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4. Kapının dışında bulunan kişinin içeri girmesi istenir. Görevi liderin kim
olduğunu tahmin etmektir.
5. Grup için zorluk, lideri izlemeye ve faaliyetleri ince bir şekilde, ustaca
değiştirmeye çalışmaktır, böylece "dışarıdaki" liderin kim olduğunu
anlayamaz.
6. Eylem "dışardaki" lideri bulana kadar devam eder.
7. Oyun, farklı liderler ve " dışardakiler" ile birkaç kez tekrarlanabilir.
Bölüm II: Tartışma
Liderin kim olduğunu belirlemeyi ne zorlaştırdı, öyle miydi?
Liderlerin başarılı olması için hangi becerilere ihtiyacı vardı?
Takipçi olmak nasıldı? Hangi becerilere ihtiyaç vardır?
Bu oyunun hangi yönlerini alabilir, ve bunları lider olma deneyimi ve onu
takip eden insanlar açısından gerçek hayatta uygulayabilirsiniz?
Hiç bir grup insanı bir görevi tamamlamaları için yönlendirmek zorunda
kaldınız mı?

Kaynak: http://www.enetlearning.org/wpcontent/uploads/2015/05/10minuteleadershiplessons.pdf
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Etkinlik 4.4
İsim: Değişimin Lideri- Öğretmen
Malzemeler: Beyaz kağıt, kurşun/tükenmez kalemler veya keçeli kalemler,
Katılımcı sayısı: 10-20 arasında
Hedef grup: her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler
Gereken Süre: Grup büyüklüğüne bağlı olarak 30 dakika
Hazırlık: lider katılımcıları gruplara ayırır ve onlara boş kağıt ve keçeli
kalemler verir.
Amaçlar: yaratıcılığı geliştirmek, liderin rolü hakkında bilgiyi artırmak.
Yöntem Açıklaması: Eğitmen, katılımcılardan popüler bir eğitim dergisi
için 10 yıldır çalıştıklarını hayal etmelerini ister. Üretmekle görevli
oldukları derginin kapağı, hayal edebilecekleri en ilham verici ve başarılı
öğretmeni tasvir etmek zorundadır. Bu, etkinlikleri okulda daha iyiye
doğru bir değişime ilham veren bir eğitimcidir. Böyle bir tanımlamayı hak
edecek ne yaptı? Görevleri bitirdikten sonra grupların liderleri, çalışmaları
eğitimin geri kalan katılımcılarına sunmalıdır.
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Kaynak (değişiklik yapılmış alıştırma):
https://www2.chsaa.org/activities/student_council/pdf/2014/ideas/What's%
20on%20Your%20Plate.pdf
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Etkinlik 4.5
İsim: Lider der ki
Malzemeler: Yok
Katılımcı sayısı: 10-20 arasında
Hedef grup: eğitimin her katılımcısı
Gereken Süre: Grup büyüklüğüne bağlı olarak 15-20 dakika
Hazırlık: Eğitmen, ilk turda lider olacak bir kişiyi seçmeli ve aşağıda
tanımlanan her komutun anlamını katılımcılara açıklamalıdır.
Amaçlar: grubun odak noktasını geliştirmek, katılımcılara enerji vermek.
Yöntem Açıklaması:
Lider 'git' dediğinde, katılımcıların hareketsiz ayakta durması gerekir,
Lider 'ayağa kalk' dediğinde, katılımcılar yürümeye başlamak zorundadır,
Lider 'kafa' dediğinde, katılımcılar ellerini dizlerinin üstüne koymak
zorundadır,
Lider 'dizler' dediğinde, katılımcıların ellerini kaldırması gerekir.
Tur, birisi hata yaptığında sona erecektir. Zorluğu artırmak için lider,
komutları daha hızlı vermelidir. Sonraki turların bir sonraki lideri, liderin
emrine yanlış cevap veren bir kişi olmalıdır.
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Kaynak: https://careerintern.ydinstitute.org/cin/resources/cin/2010-04-13file:en-us.pdf
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Etkinlik 4.6

İsim: Beni ikna et!
Malzemeler: Beyaz kağıt, kurşun/tükenmez kalemler veya keçeli kalemler,
Katılımcı sayısı: 10-20 arasında
Hedef grup: her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler
Gereken Süre: Grup büyüklüğüne bağlı olarak 1 saat
Hazırlık: Alıştırma başlamadan önce her grup için kağıt ve kalemler
hazırlanmalıdır.
Amaçlar: Alıştırmanın amacı, halkın desteğine sahip olacak bir vizyon
yaratma sürecini uygulamada göstermektir. Alıştırma, yaratıcılık, problem
çözme, eğitimsel liderlik geliştirmenin bir yolu olarak hizmet etmelidir.
Yöntem Açıklaması:
1. Katılımcıları 4 ila 6 kişilik takımlara ayırın.
2. Doğrudan veya dolaylı olarak okulun gelişmesine yol açabilecek iyi bir
amaç için örn. 1.000 PLN kullanma fırsatı verilen bir öğretmen olduklarını
hayal etmelerini isteyin.
3. Her grup bellirli olan bir miktar parayı (1.000 PLN) harcamak için 5 fikir
bulmalı ve bunları kağıda yazmalıdır. Ancak katılımcılar, bu fikrin halkın
desteğini kazanmak zorunda olduğunu bilmelidir (bu durumda, diğer
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kursiyerlerin desteği). Harcamanın amacı - düşünebildikleri herhangi bir
şey (bir birey, grup, okul vb. için olabilir). Bu yüzden, birisini ikna etmek
istiyormuş gibi, bu fikrin neden iyi olduğunun sebeplerini de
yazmalıdırlar. - 10 dk
4. Katılımcılardan kendi görüşlernin en iyisi olan bir fikri seçmelerini ve
bunu kağıt üzerinde işaretlemelerini isteyin - 5 dakika
5. Katılımcılardan gruplar arasında fikir alışverişinde bulunmalarını
isteyin. Şimdi gruplar diğer takımın fikrini geliştirmek için çalışacakdır.
Süre - 15 dakikaya kadar.
6. Gruplardaki çalıştay katılımcıları, sonuçlandırdıkları karşıt takım
fikirlerini geliştirmek için çalışırlar.
7. Her grup tarafından "geliştirilmiş fikirlerin" sunumu.
8. Grup oylaması - her grubun en ilginç fikri ve onun için iyi savunulan
fikri veren 1 oyu vardır. Süre - yaklaşık 10 dakika
9. Grup oylaması - her grubun en ilginç fikri ve onun için iyi savunulan
fikri oylayan 1 oyu vardır. Süre - yaklaşık 10 dakika
10. Sonuçların duyurulması.
11. Soruların yardımıyla çalıştayın özeti (15 dakika):
• Fikir seçimini hangi faktörler etkiledi?
• Oy verirken grup olarak neleri göz önünde bulundurdunuz? Kendi
menfaatleriniz, değerler, sunum şekli, sizinkine benzeyen fikir,
konsültasyon sırasında kararlaştırdığınız vs ...?
• En çok desteği hangi fikirler aldı? Hangi faydalardan söz ettiler?
• Vizyonun hangi özellikleri, okul topluluğunun desteğini kazanmasına
izin verecek?
• Okulda vizyonumuza nasıl inandırırız?
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Kaynak (değişiklik yapılmış alıştırma):
https://www2.chsaa.org/activities/student_council/pdf/2014/ideas/What's%
20on%20Your%20Plate.pdf

MODÜL 4
2018-1-PL01-KA201-050605

Etkinlik 4.7
İsim: Modülün değerlendirilmesi
Malzemeler: basılı değerlendirme kağıtları, tükenmez kalem veya kurşun
kalem
Katılımcı sayısı: 15-20 arasında
Hedef grup: her tür öğretmen, eğitim yöneticisi ve eğitime katılan diğer
kişiler
Gereken Süre: en az 10 dk.

Hazırlık: Eğitmen, değerlendirme kağıtlarını katılımcılarla paylaşarak
onlardan doldurmalarını ister.

Amaçlar:
- eğitimin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek,
- eğitimin geliştirilmesi gereken yönlerini belirlenmek
Yöntem Açıklaması:
Lütfen aşağıdaki soruları samimiyetle cevaplayınız. Anketler
isimsizdir ve sonuçlar etkinliği geliştirmek için kullanılacaktır.
Rakamların anlamının bulunduğu, seçeneğinize karşılık gelen cevap
değişkenini işaretleyin;
1-Kesinlikle katılmıyorum
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2- Katılmıyorum
3-Karasızım
4-Katılıyorum
5-Kesinlikle katılıyorum

Sorular
1.

Eğitmen talimatları açık ve anlaşılırdı.

2.

Her alıştırmanın zamanı, görevi bitirmek
için tam olarak doğruydu.
Eğitim süreci fikir alışverişini ve aktif
katılımı teşvik etti.
Katılımcılar arasındaki fikir alışverişi
sayesinde yeni bakış açıları kazandım.
Sunulan teorik bilgi, beni uygulanabilir
alıştırmalar yapmak için yeterince hazırladı.
Oturumların net hedefleri vardı.

3.
4.
5.
6.
7.

Oturumlarda alınan bilgiler gerçekti ve
işimle ilgiliydi.
8. İşimde kullanacağım ve okul kalitesini nasıl
artırabileceğim konusunda yeni
fikirlerim var.
9. Bu eğitim sayesinde işimde daha iyi
olabileceğimi düşünüyorum.
10. Bu eğitim beni okul kalitesini etkileyecek
bir görevi sürdürme konusunda motive etti.
11. Oturum içerikleri program alanına
uygundu.
12. Lider öğretmenin kim olduğunu ve ne
yaptığını anlıyorum.

1

2

3

4

5
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13. Eğitmenler, öğrenme sürecini geliştirmek
için çeşitli öğretim materyalleri kullandılar.
14. Eğitim süreci boyunca genel atmosfer,
öğrenme sürecini teşvik etti.
15. Eğitmenler öğrencilerin tartışmalara
katılımını teşvik etti.
16. Eğitim ekip çalışmasını ve işbirliğini
destekledi.
17. Eğitmenler cana yakın ve arkadaş
canlısıydı.

Yaş :

25-30 yaş

30-35 yaş

35-40 yaş

40-45 yaş

45-50yaş

Öğretmen Eğitmeni

Diğer

50 yaşından yukarı
Cinsiyet :

E

K

Bulunduğu pozisyon:
Öğretmen

Müdür
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Modül Numarası
Modül Başlığı

MODÜL 5
Lider, mentor, öğretici ve koç olarak öğretmen.
Öğrenci lideri, mentor, öğretici ve koç olarak öğretmen – teori ve
uygulama

Konu / Kısa Açıklama

Bu modülün amacı, okuyucuya (katılımcılara) öğretmen hakkında lider,
mentor, öğretici ve koç olarak gerekli bilgileri sağlamaktır. Oturumların
vurgusu "sınıf" içindeki çalışma, duygusal zekâ, öğrencilerin etkili gelişimi
ve refahı için özen göstermek üzerinedir. Bu, okulda mentorluk, özel ders ve
koçluk kavramlarını tanımlayacağımız bir modüldür.
İlk seans. Sınıftaki öğretmen liderliğinin öneminin ve her çocuk için
bireysel olarak genel öğrenme sürecindeki rolünün açıklığa kavuşturulması.
İkinci seans. Mentor, öğretici ve koç terimlerinin özünü ve aralarındaki
farklılıkları, öğrenme sürecindeki rollerini tanımlamak.
Üçüncü seans. Duygusal zekânın tanımları. Şu soruyu cevaplıyoruz:
"çocuklarda duygusal zekâ nasıl geliştirilir? “Öfke ile başa çıkma teknikleri
hakkında da konuşacağız.
Dördüncü seans. Öğretmen lideri, mentor, öğretici ve koçun nitelikleri ve
yetkinlikleri tablosu.
Beşinci seans. Öğrencilerin ilgi alanları, etkili gelişimi ve refahı ile bunu
nasıl başaracakları hakkında konuşacağız.
Altıncı seans. Bu oturumda mentorluk ve koçluk becerilerini geliştirmek
için örnekler ve yollar vereceğiz, ayrıca iyi uygulamaları paylaşacağız

Hedef Kitle

Eğitim Hedefleri

Eğitim Modülü 5'in hedef kitlesi:
* İlkokul, ortaokul ve bazı yüksekokullardan öğretmenler
* Okul yöneticileri
* Eğitim alanında uzmanlar
* Pedagojik edebiyatın yazarları
* Pedagojik uzmanlık öğrencileri
Faaliyetin sonunda tüm kursiyerler aşağıdaki yetkinlikleri kazanacaklardır:
• Öğrenme sürecini daha etkin bir şekilde yönetebilecektir
• Liderlik, mentorluk ve koçluk becerilerini geliştirecek /
geliştirmek için motive olacak
• Bu modülde gösterilen oyunları ve yöntemleri uygulamaya
koyabilecektir
• Farklı teknikler kullanarak yetkinliklerinin düzeyini artıracaktır.
• Sınıfta lider, mentor, koç olmanın ne zaman gerekli olduğunu ayırt
edebilecektir
• Duygusal zekâ alanında yetkinlik kazanacaktır
• Başarılı oyunculuk öğretmenlerinin deneyimlerine dair bir fikir
edinecektir
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Oturumun adı

Öğrenme Etkinliklerinin / Yöntemlerinin Tanımı

1. Sınıfta lider olarak
öğretmen (öğrenci lideri)

Bu oturumda, sınıftaki öğretmen liderliğinin önemini ve her çocuk için
bireysel olarak genel öğrenme sürecindeki rolünü açıklığa kavuşturacağız.
Modern öğretmenin karşılaştığı zorluklar nelerdir? Öğretmenler olarak
eğitimi değiştirmek için ne yapabiliriz? Bir öğretmen liderinin sahip olması
gereken nitelikleri ve mesleki yetkinlikleri listeleyeceğiz.
Sınıftaki farklı yaklaşımların resimli örneklerini veren meslektaşlarımızın
(“Khan Krum” 107 İlkokulundan) uygulamalarından kesitler sunacağız.
Ektinlik 5.1 (Ritim)
Ektinlik 5.2 (Bilim-Bir ilham oyunu)
Ektinlik 5.3 (Elit Kulüp)
Ektinlik 5.4 (Yön Bulma)
Gerekli ekipman ve malzemelerin listesi:
1. Konuları sunmak için bir projektöre, dizüstü bilgisayara ve ekrana
ihtiyacınız var.
2.

Tripod ve işaretleyici.

3. Ppt sunumu: Bu modül için genel olarak tüm oturumları içeren bir
PowerPoint sunumu vardır.
Zamanlama önerisi: 25 dakika

2. Bir mentor, öğretici ve
koç olarak öğretmen

Öğrenme Etkinliklerinin / Yöntemlerinin Tanımı
Mentor, öğretmen ve koçun tanımlarının yapılması ve aralarındaki farklar.
Mentorun hedefleri ve görevleri.
Okulda bir öğretmen ve bir koç nedir? Öğrenme sürecindeki rolleri.
Bireysel koç. Okuldaki koçunun hedefleri ve aşamaları. Güçlü koçluk
ilişkileri kurun. Eğitim sisteminde koçluk becerilerinin uygulanmasının temel
avantajları. Uygulaması kolay koçluk teknikleri (örnekler).
Öğretmenin sahip olması gereken nitelikler ve yetkinlikler.
Ektinlik 5.5 (Ne kadar kontrolcüsün?)
Ektinlik 5.6 (Başkalarının benlik saygısını artırmasına yardımcı olun)
Ektinlik 5.7 (Talimatlarımı takip et)
Ektinlik 5.8 (Koçluk)
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Gerekli ekipman ve malzemelerin listesi:
1. Konuları sunmak için bir projektöre, dizüstü bilgisayara ve ekrana
ihtiyacınız var.
2.

Tripod ve işaretleyici.

3. Ppt sunumu: Bu modül için genel olarak tüm oturumları içeren bir
PowerPoint sunumu vardır.
Zamanlama önerisi: 25 dakika

3. Duygusal Zeka

Öğrenme Etkinliklerinin / Yöntemlerinin Tanımı
Duygusal zekâ için tanımlar. Soruyu cevaplıyoruz: duygusal olarak nasıl
akıllı olabilirim?
Sosyo-duygusal öğrenme veya çocukların duygularını ve diğer insanlarla
etkileşimlerini nasıl tanımladıkları ve yönettikleri. Bunun faydaları.
Öfke ve kontrolü. Çocuklarda öfke kontrolü. Agresif davranışların
önlenmesi. Çocuklarda öfkeyi kontrol etmek için ipuçları
Duygusal zekanın tanınması
Ektinlik 5.9 (Kendinizi Tanıtın)
Ektinlik 5.10 (Kazan veya Kaybet)
Etkinlik 5.11(Öz farkındalık Etkinliği)
Etkinlik 5.12 (Mizaç Analizi)

Gerekli ekipman ve malzemelerin listesi:
1. Konuları sunmak için bir projektöre, dizüstü bilgisayara ve ekrana
ihtiyacınız var.
2.

Tripod ve işaretleyici.

3. Ppt sunumu: Bu modül için genel olarak tüm oturumları içeren bir
PowerPoint sunumu vardır.
Zamanlama önerisi: 30 dakika
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4. Mentor ve öğretici
olarak lider öğretmenstandartlar

Öğrenme Etkinliklerinin / Yöntemlerinin Tanımı
Burada öğretmen lideri, mentor, öğretmen ve koçun nitelikleri ve yetkinlikleri
hakkında bir tablo (grafik model) sunuyoruz.
Bu mesleki yetkinliklerin ve kişisel niteliklerin neden gerekli olduğunu
açıklayacağız.
Onları sınıftaki gerçek durumlardan örneklerle destekleyeceğiz.
Ek 1: Antoaneta Yaneva'nın " Öğretmen Liderinin Nitelikleri”
Etkinlik 5.13 (Kavramı Bul)
Etkinlik 5.14 (Öyleyse…, Böyle…)
Etkinlik 5.15 (Öfkeli, itaatkar ve atılgan tepkiler)
Etkinlik 5.16 (Başkalarına güveniyor musunuz?)

Gerekli ekipman ve malzemelerin listesi:
1. Konuları sunmak için bir projektöre, dizüstü bilgisayara ve ekrana
ihtiyacınız var.
2.

Tripod ve işaretleyici.

3. Ppt sunumu: Bu modül için genel olarak tüm oturumları içeren bir
PowerPoint sunumu vardır.
Zamanlama önerisi: 15 dakika

5. Öğrencilerin Etkili
Gelişimi ve Refahı

Öğrenme Etkinliklerinin / Yöntemlerinin Tanımı
Öğrenci refahı faktörleri
- Okul çağında bir çocuğun refahını belirleyen ana faktörleri, onlara
uygulanan bir anketten seçilen cevaplarla belirtiyoruz. Ankette sorulan
sorular, çocukların ihtiyaçları ve gelişim vizyonları araştırmacıları olarak
bize yol gösteriyor (aşağıdaki soruları içeren anket, 5., 6. ve 7. sınıf
öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir:
“Okulda kendimi güvende hissettiren nedir? ",
"Başarımı artırmama ne yardımcı olur? ",
"Okulda öğrendiklerimden hangisi gelecekte gelişimime yardımcı
olacak?").
Etkinlik 5.17 (Anket Araştırması-Refah
-

İyi bir okul ortamı sağlamak için neyin önemli olduğu üzerine görev
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başındaki eğitimciler olarak kendi görüşlerimizi ifade ediyoruz. Öğrenciler ile
iletişimde bireysel yaklaşımın, öğretmenler, psikologlar/konuşma terapistleri
ve veliler arasında etkili ve sürekli işbirliğinin önemini vurguluyoruz.
- Öğrencilerin desteklendiğini ve ait olduğunu hissettiği bir okul kültürü
ve okul topluluğu kurmak-okul gazetesi, okul radyosu, beceri günü, okul
gezisi, öğrencilerin ERASMUS + programına dahil edilmesi, sınıf saatlerinde
psikologla konuşma…
Öğrencilerin kişisel gelişimi-fırsatlar ve beklentiler
• Üstün yetenekli öğrencilerin erken dönemde keşfi ve değerlendirilmesi
• Khan Khan Krum 107 İlköğretim Okulu’nun üstün yetenekli çocuklarla
çalışmak için yaptığı uygulama: ilgi gruplarında çalışma
• Özel eğitime muhtaç çocukların teşhisi
• Ulusal ve uluslararası yarışmalara aktif katılım
Appendix 2: “KALABALIK OKULLARDAKİ ÖZEL EĞİTİM
ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM ORTAMLARINA DÂHİL EDİLMESİNDE
LİDER ÖĞRETMENİN ROLÜ (Danko Kalapish)
Etkinlik 5.18 (Benlik Saygısını ve Özgüveni Artırın)
Etkinlik 5.19 (İnişler ve Çıkışlar)
Appendix 3: Sınıf Fotoğrafı
Gerekli ekipman ve malzemelerin listesi:
1. Konuları sunmak için bir projektöre, dizüstü bilgisayara ve ekrana
ihtiyacınız var.
2.

Tripod ve işaretleyici.

3. Ppt sunumu: Bu modül için genel olarak tüm oturumları içeren bir
PowerPoint sunumu vardır.
Zamanlama önerisi: 15 dakika

6. Mentorluk ve Koçluk
Becerilerinin
Geliştirilmesi. İyi
Uygulamalar.

Öğrenme Etkinliklerinin / Yöntemlerinin Tanımı
Bu oturumda mentorluk ve koçluk becerilerini geliştirmek için örnekler ve
öneriler vereceğiz ve ayrıca iyi uygulamaları paylaşacağız.
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-

-

-
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Mentorluk-Kurallar
Mentor ve kişi arasında bir bağ kurulmalı – birlikte harcanan zaman
aralarındaki güveni güçlendirir.
İki taraf arasındaki sınırların çizilmesi - herhangi bir mentorluk süreci
içerdiği dostluğa rağmen, bazı mesafeleri gerektirir. Her iki tarafın da
sınırlara olan ihtiyacı (özellikle öğretmen ve öğrenci, öğretmen ve
meslektaş arasındaki ilişki ile ilgili olarak) göz önünde bulundurması ve
sınırların gelecekteki bir ortak iletişim aşamasında değişmesine izin
vermesi önemlidir.
Mentor, kişilere hata yapması için fırsat tanımalı, böylece kişi kendisinin
farkına varır ve durumları mentoru ile tartışır.
Mentor kendi hedefleri üzerinde çalışmalı - mentorun kendisi genellikle
ona rehberlik etmek ve belirlenen hedefleri tartışmak için başka bir
mentora ihtiyaç duyar
Mentor hem öğrenciyi hem de seçilen yaklaşımlarda ona rehberlik eden
istatistikleri iyi bilmelidir (istatistikler başarılı veya başarısız olarak
belirtmek için)
Mentor başarısından memenuyiyet duymalıdır-genellikle mentor,
hedeflere ulaşıldıktan sonra, kişi güven ve bağımsızlık kazandıktan sonra
kendini terk edilmiş ve gereksiz hisseder. Bu psikolojik durumdan
kurtulmanın iki yolu vardır - mentorluğun ana kısmının, hedeflere
ulaşıldıktan sonra kalıcı bir arkadaşlık olduğunu anlamalıdır; mentor,
değerli deneyimini aktaracak yeni hedefler ve yeni kişilikler bulmalıdır.
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Meslektaşlarınız için iyi bir mentor nasıl olursunuz?
Koçluk Becerileri-Kurallar
- Koç, kişilerle tarafsız ilişki kurması gerektiğini anlamalı, tarafsızlık ve
yapıcı mesafe kurma üzerinde çalışmalıdır. Aynı zamanda,
karşısındakilere güven vermek için duygusal dengede olmalı. Bu iki
görünüşte uyumsuz özellik, koçluk seanslarının dışında da aktif bir
sosyal ve duygusal yaşam süren bir kişilikte birleştirilebilir.
- Koç, "açık uçlu" soru sorma yeteneğini sürekli olarak kullanmalıdır ve
kişileri verecekleri cevaplar konusunda yönlendirmemelidir.
- Koç bütünsel olarak dinlemeli, belirli bir durum hakkında maksimum
görüş sayısını toplamalı ve her zaman tarafsız kalmalıdır
- Her koçluk oturumu sabit bir süre ile sınırlandırılmalı, belirli saatler /
günler içinde ulaşılabilir görevler ve hedefler içermeli.
- Koçluk, her şeyden önce gerçekçi ve sabit (tercihen yazılı) hedeflerin
belirlenmesiyle başlar

Etkinlik 5.20 (İç Çatışmaların Dışa Vurumu)
Etkinlik 5.21 (Hangi kelime ortaktır)
Etkinlik 5.22 (Öğrenme Noktaları)
Etkinlik 5.23 (Mentorumu nasıl bulurum)
Gerekli ekipman ve malzemelerin listesi:
1. Konuları sunmak için bir projektöre, dizüstü bilgisayara ve ekrana
ihtiyacınız var.
2.

Tripod ve işaretleyici.

3. Ppt sunumu: Bu modül için genel olarak tüm oturumları içeren bir
PowerPoint sunumu vardır.
Zamanlama önerisi: 25 dakika
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Etkinlikler 1 – 23
Appendixes 1 – 3
1 Sunum (Öğrenci lideri, mentor, öğretici ve koç olarak öğretmen – teori ve uygulama)
Kaynakça

1. https://keuneacademy.ge
2. https://www.skillsconverged.com/
3. https://cleverbook.net/blog/da-pomognem-na-detsata-si-da-stanat-lideri-v-5-stapki
4. https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/latest/practices/school-leadership--when-good.htm
5. https://www.lifehack.bg/business/zlatni-pravila-za-menidgment-jack-welch/
6. http://www.wefbulgaria.com/
7. https://priobshti.se/
8. Differentiated Teaching in Academically Diverse Classroom Book - Carol Ann Tomlinson
9. CURRENT TRENDS IN LEARNING SPACES (article) by Denitsa Davidkovа
10. Some problems of the modern management of the teaching staff (article) by Ivan Ivanov
11. 15 Tips for Building Leadership Skills in Children – by John Rampton (Entrepreneur), for
Entrepreneur Magazine
12. Games and adventures for young and old (handbook) by David Bisset, Galina Bisset, Stefka
Peteva - Open Society Club – Rusе
13. 100 games for development of personal and social skills – by Ilian Rizov, Mariana Mincheva –
Rizova
14. https://www.miroslavnachev.com/2017/03/25/diff-speaker-trainer-facilitator-mentor-coach/
Dr. Ilieva-Koleva, Daniela; "Mentoring as a process"
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Etkinlik 5.1
Adı: Ritim (hızlı oyun) - ders başlangıcı veya herhangi bir an için uygundur
Malzemeler: Yok
Katılımcı sayısı: Limit yok
Hedef kitle: Tüm sınıflar 1-12, tüm öğretmenler, eğitim katılımcıları.
Gerekli zaman: 5 dakika veya öğretmenin takdirine bağlı olarak.
Hazırlık: Yok
Amaçlar:
- sürdürülebilir dikkat ve odaklanma oluşturur
- takım çalışması
- yaratıcılık
- liderlik nitelikleri oluşturur
- sınıfta olumlu bir atmosfer yaratmak
Yöntemin Tanımı: Öğrenciler (katılımcılar) ayakta durabilir, koltuklarında oturabilir veya
bir daire içinde olabilir. Öğretmen, belirli bir tempoda ellerini çırparak kısa bir ritmik figür
belirler. Ayrıca öğrencileri (katılımcıları) onu takip etmeye ve katılmaya davet ediyor. Öğretmen
bu ritim yaklaşık 20-30 saniye boyunca gerçekleştirir veya ritmin farklı bir temposunu ayarlamak
için bir öğrenci (katılımcı) atar. Farklı aralıklarla, öğretmen öğrencileri farklı bir tempo
ayarlamak için değiştirir.
Gelişmiş seçenek: Ritmik figürü değiştirmek için yeni bir tempo ayarlayan, ellerini çırpan
bir öğrenci.
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Etkinlik 5.2
Adı: Bilim- bir ilham oyunu
Malzemeler: Tahta ve tahta kalemi
Katılımcı sayısı: Limit yok
Hedef kitle: Öğretmenler, eğitim katılımcıları
Gerekli zaman: 3 – 4 dakika
Hazırlık: Yok
Amaçlar:
•
•
•
•
•

Verilen görevlere karşı yaratıcı bir yaklaşım geliştirmek
Öz değerlendirme eğitimi ve sunumu
Liderlik niteliklerinin geliştirilmesi-yaratıcılık ve etkinlik
Mobil zihin
İlişkisel düşüncenin gelişimi

Yöntemin Tanımı: Eğitmen bir katılımcıyı seçer ve onu tahtaya branşı olan bilim dalının
adını bir akrostij şeklinde yazmaya davet eder. Amaç, katılımcının her harfe karşılık, bilimi dalını
ilgilendiren önemli bir şey yazmasıdır. Bu işlem 3 dakika içinde gerçekleşmelidir. Oyun, son
katılımcı konusunu sunduğunda sona erer.
M – Magical
U – Unique

(Büyüleyici)
(Özgün)

S – Smooth

(Pürüzsüz, akıcı)

I – Inspiring

(İlham verici)

C – Colourful (Renkli)
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Etkinlik 5.3
Adı: Elit Kulüp
Malzemeler: Kağıt ve kalem
Katılımcı sayısı: 10 ve üzeri
Hedef kitle: Öğretmenler, eğitim katılımcıları
Gerekli zaman:12-15 dakika
Hazırlık: Yok
Amaçlar:
- Sunum becerilerinin geliştirilmesi
- İkna kabiliyetinin geliştirilmesi
- Kişisel ve mesleki yeterliliklerin tepiti için yeteneğin geliştirilmesi
Yöntemin Tanımı: Oturumu yöneten oyunu açıklar: Elit bir kulübün üyesi olduğunuzu
hayal edin. Kulüpteki tüm üyeler birbirini uzun zamandır tanıyor ve birbirinize güveniyorsunuz.
Bu kulübe erişim çok sınırlı. Göreviniz, kulübün diğer tüm üyelerini sizin tarafınızdan tanıştırılan
yeni bir üyeyi kulübe kabul etmeye ikna etmektir. Oturumun sonunda, tüm üyeler "evet" oyu
verirse sunumunuz başarılı sayılır.
Adayın, kendisine oy verecek üyelere kendini tanıtmak için 5 dakikası vardır. Temsilcinin
diğerlerini "evet" oyu kullanmaya ikna etmek için 3 dakikası vardır. Katılımcılar aday ve
temsilciye soru sorabilir.
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Etkinlik 5.4
Adı: Yön Bulma
Malzemeler: Yok
Katılımcı sayısı: 15-20 kişi
Hedef kitle: Tüm sınıf düzeyleri ve yaş grupları
Gerekli zaman: Yaklaşık 5 dakika
Hazırlık: Öğretmen, öğrencilere sınıfta istedikleri bir yerde durmalarını söyler
Amaçlar:
•

Dikkat ve taktiksel becerilerin geliştirilmesi

•

Uyum becerilerinin geliştirilmesi

•
•

Zorlukları aşmak
Takım oyunu

Yöntemin Tanımı: Her öğrenci sınıfta kendi seçtiği bir yerde durur. Öğretmen, öğrencilere sınıfta
başka bir nokta seçmelerini ve bu noktayı paylaşmamalarını söyler. Öğretmen tarafından verilen
bir sinyalde, herkes hareket etmeye başlar, aynı zamanda belirli bir noktaya hareket eden
başkalarıyla çarpışarak kendi noktasına ulaşmaya çalışır.
Not: Yaşça büyük öğrenciler için, oyun sınırlı bir süre için oynatılabilir - örneğin 25 saniye.
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Etkinlik 5.5
Name: Liderlik Becerileri Egzersizi: Ne Kadar Kontrolcüsünüz?
Malzemeler: Her katılımcı için aşağıda verilen "Kontrol Değerlendirme Formu" nun bir kopyası.
Katılımcı sayısı: Limit yok
Hedef kitle: Öğretmenler, eğitim katılımcıları
Gerekli zaman:
Egzersizi açıklama: 5 dakika
Etkinlik: 10 dakika
Grup geribildirim: 10 dakika
Hazırlık: Yok
Amaçlar:
• Başkalarının, özellikle ekip veya çalışma arkadaşlarının, düşünceleri üzerinden performans
değerlerdirmesi yapmak
Yöntemin Tanımı: “Kontrol Değerlendirme Formu”nu katılımcılara dağıtın. Onlardan formu
incelemelerini isteyin. İlk olarak, takipçileri olan bir dizi insanı tanımlamaları gerekir. İsimlerini
listeye yazmalarını isteyin. Daha sonra, katılımcılar kendi performansları hakkında adını listeye
yazdıkları kişilerin görüşünü kaydetmelidir. Bu, onları diğer kişinin bakış açısından düşünmeye ve
başkalarına karşı ne kadar kontrolcü olduklarını görmeye teşvik eder. Bu egzersiz için 10 dakika
ayırın. Hepsini biraraya getirin ve bir tartışma ile devam edin.
Tartışma: Takipçilerinizden bazılarının sizi kontrolcü bir kişi olarak değerlendireceğini
düşünüyor musunuz? Bu size ne ifade ediyor? Bu konuda ne yapabilirdin? Takipçilerinizin
çoğunluğunun sizi kontrolcü bir lider olarak sınıflandırdığını düşünüyor musunuz? Kontrolcü bir
lidere sahip olmayı sevdiklerini düşünüyor musunuz? Daha samimi bir atmosfer yaratmak için ne
yapabilirsiniz?
Öneriler: Bunu bir sonraki adıma taşımak için, benzer formlar hazırlayabilir ve bunları
katılımcılarınızın ekip üyelerine verebilir ve liderlerini ne kadar kontrolcü olduğu konusunda
puanlamalarını isteyebilirsiniz. Daha sonra bu sonuçları liderden elde edilenlerle
birleştirebilirsiniz. Gerçekten ne önerdiklerini görmek için büyük farklılıklar daha fazla analiz
edilmelidir. Örneğin, takipçileriniz sizi olumsuz bir şekilde puanlayabilir ve kendinizi olumlu bir
şekilde puanlayabilirsiniz. Aradaki fark, yapmamanız gereken bir şey yapabileceğinizi, ancak
bunun farkında olmayabileceğinizi göstermektedir. Bu özelliğin farkında olmak, daha az kontrol
sahibi ve daha açık bir liderlik tarzına doğru ilerlemenin ilk adımıdır.
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KONTROL DEĞERLENDİRME FORMU
BÖLÜM 1:
İnsanları kontrol etmeyi ne kadar sevdiğinizi düşünüyorsunuz? Uygun seviyeyi X koyarak belirtin.
Çok az
-2

-1

0

Çok yüksek
2

1

BÖLÜM 2:
1. Takipçilerinizin veya ekip üyelerinizin adını sola yazın.
2. Her biri için, ne kadar kontrolcü olduğunuz hakkında size nasıl puan vereceğini kendinize sorun.
Ekip Üyenizin Çok az
adı
-2

-1

0

1

Çok yüksek
2
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Etkinlik 5.6
Adı: Liderlik Becerileri Egzersizi: Başkalarının benlik saygısını artırmasına yardımcı olun
Malzemeler: Her katılımcı için aşağıda verilen "Değerler Formu" nun bir kopyası.
Katılımcı sayısı: Limit yok
Hedef kitle: Öğretmenler, eğitim katılımcıları
Gerekli zaman:
Egzersizi açıklama: 5 dakika
Etkinlik: 15 dakika
Grup geribildirim: 15 dakika
Hazırlık: Yok
Amaçlar:
•

Takipçilerinizin kendilerini önemli hissetmesini sağlamak için neler
yapabileceğinizi belirleyin ve onlara verilen görevlerin önemini daha net bir şekilde
görün.
Yöntemin Tanımı: “Değerler Formu” nu katılımcılara dağıtın.
Katılımcılara, liderlerin takipçilerine kendilerini değerli hissettirmeleri gerektiğini belirtin,
böylece kişiler görevlerini yerine getirmek için motive olurlar ve aynı zamanda bir bütüne
katkıda bulunduklarını bilirler.
Katılımcılardan formu gözden geçirmesini isteyin. Onlardan, öncelikle takipçileri olan birkaç
kişiyi tanımlamalarını isteyin. Ardından, değerlerle ilgili iki ana soruyu cevaplayın.
Delegelerin burada ne ifade ettikleri konusunda çok spesifik olmaları çok önemlidir. Belirsiz
açıklamalara izin verilmez. İşte bazı örnekler:
İyi Örnekler:
“Jane'den, performansının müşterimiz üzerinde olumlu bir izlenim bırakmasını beklediğimi ve
ekip için gerçekten değerli olduğunu açıklamak için bir sonraki kritik ilerleme toplantısını
sunmasını isteyeceğim”
“John'un yarın ofisime gelmesini ve bölümün genişletilmesi konusundaki yeni önerisi
hakkında konuşmasını sağlayacağım”
“Peter'dan geçen hafta öğle yemeğinde tartıştığımız yeni yazılım mimarisinin hızlı bir taslağını
oluşturmasını isteyeceğim”
“Ekiple bir sonraki haftalık toplantıda, yeni projenin Şirketimizin geleceği için ne kadar
önemli olduğunu ve çabalarımızın önümüzdeki 5-10 yıl içinde mevcut endüstri trendlerine nasıl
uyduğunu açıklayacağım”
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Kötü Örnekler:
"Mary'ye rolünün ne kadar önemli olduğunu açıklayacağım”
"Başkalarına Max'in önemli bir ekip üyesi olduğunu söyleyeceğim”
"Albert'e iyi bir iş çıkardığını söyleyeceğim “
Bu bölüm için 10 ila 15 dakika ayırın.
Herkesi bir araya getirin ve tanımladıkları bazı eylem örneklerini paylaşmalarını isteyin.
Başkalarının bu eylemlerin kalitesi hakkında yorum yapmasını sağlayın ve eylemlerin uygun
olduğundan ve belirsiz olmadığından emin olmak için gözlemleyin.
Bir tartışma ile takip edin.
Tartışma: Başkalarının çalışmalarının değerini görmelerine yardımcı olmak için yeni fikirler
bulmak kolay mıydı? Diğer katılımcılardan hangi yeni yöntemleri öğrendiniz? Görevlerin
önemini sürekli olarak vurgulamak ne kadar önemlidir? Genellikle rutin olarak görülen görevi
yükseltmek için ne yapabilirsiniz? Bu eylemleri yazmak ne kadar önemli?

Değerler Formu

Ekip Üyesinin Adı

Bu kişinin değerli ve önemli
hissetmesini sağlamak için ne
yapabilirim?

Yapması gereken görevlerin
değerini artırmak için ne
yapabilirim?
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Etkinlik 5.7
Adı: Liderlik Becerileri Egzersizi: Talimatlarımı takip et
Malzemeler: Geniş bir alan. Tercihen insanların oturabileceği veya uzanabileceği bir alan
olabilir. İdeali, çimlerin üzerinde açık havada olmasıdır. Başka bir seçenek de spor salonu
olabilir.
Kazanan için ödül (isteğe bağlı).
Katılımcı sayısı: Limit yok
Hedef kitle: Öğretmenler, eğitim katılımcıları
Gerekli zaman:
Egzersizi açıklama: 10 dakika
Etkinlik: 10x3=30 dakika (her lider için 10 dakika)
Grup geribildirim: 10 dakika
Hazırlık: Yok
Amaçlar:
Bir grup, belirli bir hedefe dayalı belirli bir model oluşturmak için bir liderin talimatlarını
takip etmelidir.
Yöntemin Tanımı: Bir kişiyi lider olarak aday gösterin. Bu alıştırma liderin yeteneklerini
test eder.
Bir kağıda basılmış bir deseni yalnızca lidere gösterin. Diğerleri bu deseni görememelidir.
Desen, bir dizi bağlı çizgi veya temel şekil olabilir.
Liderden gruptan uzaklaşmasını isteyin. Gerekirse, lidere bir mikrofon verebilirsiniz,
böylece lider uzaklaşırken konuşması duyulabilir.
Liderden belirli bir hedef şekli oluşturmak için gruba rehberlik etmesini isteyin. Liderin
talimatlarını yerine getirirken gruba bakmasına izin verilmez. Lider, görevi başarıyla
tamamlamak için hayal gücünü, hafızasını ve doğru talimatları kullanmalıdır.
Lider sadece hareket için komutlar verebilir. Liderin gruba şekli tanımlamasına izin
verilmez.
Lider talimatlarından memnun olduğunda, görevi tamamladığını duyurmalıdır. Lider artık
gruba bakabilir. Değerlendirme ve analiz için hedef şekli ortaya çıkarabilir.
Gruba liderin yönlendirme yeteneği hakkında sorular sorun. Lidere, talimat verirken nasıl
hissettiğini ve grubun uygulamaları veya yanıtları hakkında ne kadar emin olduğunu sorun.
Bir tartışma ile devam edin.
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Tartışma: Lider ne kadar iyi performans gösterdi? Başarısının sırrı neydi? Neden bazı
liderler kötü performans gösterdi? Bu, talimat vermek, talimat almak, geri bildirim vermek ve
genel yönetim becerisi hakkında ne ifade ediyor?
Öneriler: Egzersizi aynı görüntü ile ekibin diğer üyeleriyle tekrarlayabilirsiniz. Bu
durumda, hedefi bilecekler, ancak talimatların takip edilmesini beklemeleri gerekiyor. Alternatif
olarak, her yeni lider için yeni görüntüler kullanabilirsiniz, böylece yalnızca son şekli bilmeden
talimatları takip etmeleri gerekir.
Ayrıca, hedefe en yakın desene sahip liderin kazandığı bir yarışma olarak da
uygulayabilirsiniz. Her bir lider için farklı desenler kullanırsanız, egzersizi bir yarışma olarak
uygulamak daha zor olacaktır, çünkü bazı şekiller diğerlerinden daha zor olabilir.
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Etkinlik 5.8
Adı: İletişim Becerileri Alıştırması: Koçluk
Malzemeler: Yok
Katılımcı sayısı: Limit yok
Hedef kitle: Öğretmenler, eğitim katılımcıları
Gerekli zaman:
Egzersizi açıklama: 5 dakika
Etkinlik: 15 dakika
Grup geribildirim: 15 dakika
Hazırlık: Yok
Amaçlar:
Bir grup katılımcıdan “Koç” olarak hareket etmeleri ve diğer gruba kendi yeteneklerine
olan güvenini arttırmayı öğretmeleri istenir.
Yöntemin Tanımı: Grubu iki alt gruba ayırın. Bir grup koç olarak hareket etmek için
rastgele seçilir, diğeri ise öğrenci olarak hareket eder.
Her koça bir öğrenci atanır.
Her koçun öğrencisine hangi özel konuyu öğretmek istediğine karar vermek için 1 dakikası
vardır. Bu akademik bir konu olmak zorunda değildir, bir müzik aleti çalmaktan çizime, video
oyunlarında iyi olmaya ve hatta yemek pişirmeye kadar her şey olabilir.
Her koçun öğrencisine seçilen konuyu öğretmek için 5 dakikası vardır.
Beş dakikanın sonunda, her öğrenci, koçunu öğrencinin öğrenme stilini anlama, bilgi verme
(kelime ve örnek seçimi) ve soruları cevaplama yeteneği de dahil olmak üzere koçluk becerilerine
göre değerlendirir.
En iyi dereceye sahip koç bir ödül kazanacaktır.
Tartışma: Grupla, bu egzersizin başkalarının yeteneklerini anlama ve tanıma konusunda
nasıl yardımcı olduğunu, ekip oluşturma ve etkili iletişim sürecini nasıl kolaylaştırdığını tartışın.
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Etkinlik 5.9
Adı: Kendinizi tanıtın
Malzemeler: Kağıt ve kalem
Katılımcı sayısı: Aynı okulda, üniversitede veya kurumda birlikte çalışan kişilerden en
fazla 20 öğretmen
Hedef kitle: Öğretmenler, eğitim katılımcıları
Gerekli zaman: 30 dakika
Hazırlık: Yok
Amaçlar:
•

Kendini gerçekçi tanımlama yeteneğinin geliştirilmesi

•

Liderlik niteliklerinin geliştirilmesi-düşünme esnekliği, etkili iletişim alışkanlıkları

Yöntemin Tanımı: Eğitmen her katılımcıya bir kağıt ve bir kalem dağıtır, herkes güçlü ve
zayıf yönlerini sayfanın bir tarafına yazar.
Sayfanın arkasına, katılımcı ne istediğini yazmalıdır.
Tüm sayfalar toplanır ve karıştırılır. Eğitmen bir sayfa seçer ve yazılanları okur. Eğitim
katılımcıları iş arkadaşlarını tanımalıdır.
Oyun bir tartışma ile sona erecektir, amaç herkesin kendi kimliklerinin başkalarının
görüşlerine uyup uymadığını öğrenmesidir.
Not: Elde edilen bilgiler, ortak hedefler ve çıkarlar gelecekte çalışma gruplarının
oluşturulmasına ilham verebilir.
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Etkinlik 5.10
Adı: Galip veya Mağlup (hızlı oyun)
Malzemeler: Yok
Katılımcı sayısı: Limit yok
Hedef kitle: Öğretmenler, eğitim katılımcıları
Amaçlar:
- Bu oyunda katılımcılar her durumda olumlu bir yön aramayı öğrenirler
- Takım çalışması
- Güven oluşturmak
Gerekli zaman: 5 dakika
Hazırlık: Sınıf iki gruba ayrılır.
Yöntemin Tanımı: Katılımcı A, katılımcı B ile başına gelen okul veya iş ile ilgili olumsuz bir
şeyi paylaşır. Öğrenci B daha sonra aynı şey hakkında yorum yapar, ancak durumun olumlu
yönüne odaklanır. Öğrenci B, kötü olayı anlamaya yardımcı olur. Sonra roller değişir.
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Etkinlik 5.11
Adı: Öz farkındalık alıştırması
Malzemeler: Aşağıda verilen “Değer Listesi” nin bir kopyası.
Katılımcı sayısı: Limit yok
Hedef kitle: Öğretmenler, eğitim katılımcıları
Gerekli Zaman:
Alıştırmayı açıklama: 2 dakika
Etkinlik:5 dak. 10 tane değer seçimi+2 dak 5 tane değer seçimi+3 dak yansıtma = 10 dak.
Grup geribildirim: 10 dakika
Hazırlık: Yok
Amaçlar:
•
•
•
•
•
•

Listesi verilen değerleri gözden geçirin ve verilen talimatlara göre en iyilerini seçin.
güçlü yanlarını, sınırlamalarını, tutumlarını, değerlerini ve motivasyonlarını
anlamak
Değerlerini yansıtmak ve onlar için en önemli olanı tam olarak görmek
Şimdi neye inandıklarını ve geçmişe kıyasla nasıl değişebileceğini anlamak
Bu egzersiz, yılda bir kez olduğu gibi periyodik olarak yapılabilir ve her seferinde
farklı sonuçlar almayı bekleyebilirsiniz
Bu sonuçların kendi başına karşılaştırılması oldukça eğitici olabilir ve öz
farkındalığı artırmaya yardımcı olabilir.

Yöntemin Tanımı: Katılımcılara bu alıştırmada kendilerini bir dizi değerle ilgili olarak
inceleyeceklerini açıklayın. Değerleri anlayarak, öz farkındalıklarını artıracaklar.
Her katılımcıya “değer listesi” nin bir kopyasını sağlayın.
Katılımcılardan, güçlü bir şekilde inandıkları veya onlar için önemli olan 10 değeri
tanımlamalarını isteyin. Liste sadece referans olarak verilmiştir. Listeye güçlü bir şekilde
hissettikleri başka bir değer ekleyebilir ve en önemli on değerinin bir parçası olarak seçebilirler.
Bu değerleri ayrı bir kağıda yazmalarını isteyin. En iyi sonuç için, mümkün olduğunca dürüst
olmalılar. Politik olarak doğru ya da popüler/moda oldukları için gösteriş yapmak için değerler
seçmemelidirler. Sadece onlar için neyin önemli olduğuna göre seçmeliler.
Bu bölüm için yaklaşık 5 dakika ayırın.
Bir sonraki adımda, katılımcılardan seçtikleri 10 değerden sadece 5 değer seçmelerini
isteyin. Bu çok daha zor, ancak seçim süreci onları en çok neye değer verdiklerini görmeye
zorlayacak.
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Bu bölüm için yaklaşık 2 dakika ayırın.
Düşünmek için birkaç dakika daha ayırın, böylece katılımcılar seçimlerinin kendileri için
gerçekten ne anlama geldiğini düşünebilirler.
Herkesi bir araya getirin ve değerlerini ve gözlemlerini tek tek paylaşmalarını isteyin.
Kursiyerler birbirlerini tanıyorlarsa veya bir ekibin parçasıysa, insanlar diğer ekip üyeleri için
en önemli olanı görebildikleri için önemli değerleri paylaşmak oldukça eğitici olabilir.
Bir tartışma ile devam edin.

Tartışma: Bu alıştırmada kendiniz hakkında ne öğrendiniz? On değeri seçmek zor
muydu? Beş değere daraltmaya ne dersin? Listeye yeni değerler eklediniz mi? Diğer
katılımcıların değerleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Diğerlerini tanıyorsanız, seçimleri
beklentilerinizle eşleşti mi? Geçmişte bu alıştırmadan geçtiyseniz, değerleriniz farklı mıydı? Bu
ne öneriyor?
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Değerler Listesi
Büyüme
Sevgi ve bakım
Zengin olmak
Topluluk
İç mutluluk
Çeşitlilik
Dürüstlük
İstikrar
Bencillik
Verimlilik
Aile
Dostluk
Yaratıcı
Şöhret
Durum
Yeterlilik
Entelektüel özgürlük
Ekolojik farkındalık
İş güvenliği
Siyasi doğruculuk
Bilgi
Etik davranış
Değer
Finansal özgürlük
Anlamlı çalışma
Finansal güvenlik
Rutin
Başarma
Liderlik
Macera
Bağımsızlık
Mükemmeliyetçilik
Sadakat
Yarışma
Doğaya saygı
Düzen ve hukuk
Yakın ilişkiler
Gizlilik
Meydan okuma

Güç
Kişisel gelişim
Din
İtibar
Yenilik
Zerafet
Onur
Tevazu
Topluma yardım etmek
Başkalarını etkilemek
Risk alma
Tanıma
Kesin
Seks
Zaman
Gerçek
Kendiniz için çalışmak
Diğer insanlarla
çalışmak
Minnettarlık
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Etkinlik 5.12
Adı: Mizaç Analizi

Malzemeler: Her katılımcı için aşağıda verilen “Mizaç Anketi” nin bir kopyası.
Katılımcı sayısı: Limit yok
Hedef kitle: Öğretmenler, eğitim katılımcıları
Gerekli Zaman:
Alıştırmayı açıklama: 5 dakika
Etkinlik: 15 dakika soruların cevaplanması + 15 dakika paylaşım = 30 dakika
Grup geribildirim: 10 dakika
Hazırlık: Yok
Amaçlar:
•

Formda verilen soruları cevaplayın ve ardından bir ortakla tartışın.

•

Katılımcıların mizaç kavramını keşfetmelerine, ne anlama geldiğini, nasıl
oluştuğunu ve duygusal zekâlarını nasıl etkileyebileceğini anlamalarına yardımcı
olmak.

Mizaç, bir bireyin kişiliğinin, öğrenilenlerin aksine, esas olarak biyolojik veya doğuştan
gelen yönlerini ifade eder. Mizaç, temel olarak, yaşamın erken dönemlerinde edindiğimiz ya da
sadece miras aldığımız yaşam boyu süren özelliklerdir. İşte bazı örnekler:

This project has been funded with the support from the European Union. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission or
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – National Agency of Erasmus+ in Poland
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein."
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“Sosyal ortamlarda utangacım. Aniden kendimi ilgi odağı bulursam kendimi rahatsız
hissediyorum. Sanırım sessiz bir çocuk olarak yetiştirildiğim çocukluğumdan geliyor.”
"Büyürken asla çok sportif ya da fiziksel değildim, bu yüzden bu günlerde spor yapmak
bana pek hitap etmiyor. Büyüdüğüm yerde, kızların spor yapması hoş karşılanmazdı.”
“Konuşmayı seviyorum. Bir odaya girersem ve ortam sessizse, konuşmak ve herkese
dinletmek için en güçlü dürtüye sahibim. Sanırım bunu annemden aldım..."[Duruncaya kadar bir
süre konuşmaya devam ediyor!]
“Her zaman sportif oldum, bir kız olmama rağmen, ağırlıklı olarak erkekler için olsa bile,
her zaman herhangi bir sporu sevdim. Sanırım bunu çok atletik olan babamdan aldım.”
Bu alıştırmada, katılımcılar mizaçlarının keşfederler ve bunun ne anlama geldiğini daha
iyi anlamak için bunu başkalarıyla tartışırlar.

Yöntemin Tanımı: Mizacın aşağıdaki parametrelerin bir karışımından oluştuğunu
açıklayın:
Genetik Miras
Fiziksel özellikler
Hayat Tecrübeleri
Çevresel Koşullar
Katılımcıları çiftlere bölün. Tek sayıda stajyeriniz varsa, 3 kişilik bir grup kullanın.
Her katılımcıya “Mizaç Anketi” nin bir kopyasını dağıtın.
Onlardan formda verilen soruları cevaplamasını isteyin. Bu aşamada, her kişi kendi başına
çalışır.
Bu bölüm için 15 dakika ayırın.
Çiftlerden, formlarına kaydettiklerini paylaşmalarını isteyin. Her insan, mizaçları hakkında
ne düşündüklerini açıklamak için sırayla söz almalıdır. Ayrıca, potansiyel olarak değiştirmek
istedikleri son soruyu da tartışmalıdır.
Bu bölüm için 15 dakika ayırın.
Herkesi bir araya getirin ve bir tartışma ile devam edin.
This project has been funded with the support from the European Union. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission or
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – National Agency of Erasmus+ in Poland
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein."
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Tartışma: Mizacınızın günlük yaşamınız üzerindeki etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ortaklarınızın mizacı sizinkinden nasıl farklıydı? Tartışılan bazı davranışların nasıl
değiştirileceği konusunda katılımcı bulmak kolay mıydı?

Mizaç Anketi
Mizacınızı üç sıfatla açıklayın. Sizi en iyi tarif edenleri seçin.

Başkalarının mizacınızı tanımlamak için kullandığı üç sıfat önerin.

Yukarıdaki iki soruda tanımlanan sıfatların her birini gözden geçirin ve her birinin genetik miras,
fiziksel özellikler, hayat tecrübeleri veya çevresel koşullardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını
görün.

Mizaç faktörlerinin her biri sizi kişisel düzeyde nasıl etkiler?

Mizaç faktörlerinin her biri sizi liderlik rolü seviyesinde nasıl etkiler?

Bu faktörlerden hangisini değiştirmek istiyorsunuz ve neden?

This project has been funded with the support from the European Union. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission or
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – National Agency of Erasmus+ in Poland
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein."
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Etkinlik 5.13

Adı: Kavramı bul
Malzemeler: Beyaz tahta ve tahta kalemi
Katılımcı sayısı: 15-20 kişi
Hedef kitle: Tüm sınıf düzeyleri ve yaş grupları
Gerekli zaman: 5-7 dakika
Hazırlık: Öğretmen tahtaya öğrencilerce açıklanması gereken bir kavram yazar. Bu kavram
belirli bir ders ile ilgilidir.
Amaçlar:
•

Farklı kavramların kavranması

•

Keşif yaklaşımını kullanma

•

İlişkisel düşüncenin gelişimi

•

Takım çalışması

Yöntemin Tanımı: Öğretmen tanımlanması ve açıklanması gereken bir kelimelik kavramı
tahtaya yazar. Tahtayı ortada dikey bir çizgi ile böler. Çocuğa bu kavramı neyle ilişkilendirdiğini
sorar. Öğrenciler tahine dayalı fikirler üretir. Öğretmen, çocuklar tarafından belirtilen her
kelimeyi tahtanın sol tarafına yazar. Eğer kavram karmaşık ve bilinmiyorsa, çocuklara rehberlik
ederek yardımcı olur. Yeteri kadar öğrenci katılana kadar süreç devam eder. Bu niceleyici bir
aşamadır. Öğretmen veya öğrenci kaydedilen kelimeleri okur ve tekrarlananların üstünü çizer.
Daha sonra, ek ve yol gösterici soruların yardımıyla, çocuklar kavramını tanımlamak için
cümleler kurarlar. Öğretmen (veya öğrenci) onları sağ tarafa yazar. Bu kalite aşamasıdır.
Sonunda, öğretmen açık bir ifade ile kavramın doğru yorumunu ilan eder. Ve burada öğrencilerin
(katılımcıların) kendi başlarına ulaştıkları bulguların doğrulandığını bir sürpriz olarak ortaya
çıkar.
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Etkinlik 5.14
Adı: Öyleyse…. Böyle……
Malzemeler: Her katılımcı için kağıt ve kalem
Katılımcı sayısı: Limit yok
Hedef kitle: Öğretmenler, eğitim katılımcıları
Gerekli zaman: Her katılımcı için 3 dakika
Hazırlık: Yok
Amaçlar:
• Çeşitli durumlarda hızlı ve yeterli karar verme becerisini geliştirmek
• Çeşitli durumların çözümünde mesleki deneyimin güncellenmesi
Yöntemin Tanımı: Eğitmen katılımcıdan iki konu arasında bir seçim yapmasını ister.
Seçtikten sonra, katılımcı konuyla ilgili, öyle yaparsam böyle bir sonuç alırım şeklinde ifade
edeceği 3 cümle yazmalıdır:
Örnek konu - "iş görüşmesi". Katılımcının yazabileceği örnek cümleler:
1. "Pozisyon için çok fazla aday varsa, şansım azalır."
2. "Eğer tek aday bensem, o zaman pozisyon sorgulanabilir."
3. "Şanslı yeşil elbiseyi giyersem, başarılı olacağım açıktır!"
Cevap sayfaları verildikten sonra, eğitmen tarafından kısa bir analiz yapılır.

This project has been funded with the support from the European Union. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission or
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Etkinlik 5.15
Adı: Öfkeli, itaatkâr ve atılgan tepkiler
Malzemeler:
•

Her katılımcı için aşağıda verilen Atılganlık sayfasının üç kopyası.

•

Her katılımcı için aşağıda verilen Atılganlık örnek sayfasının bir kopyası.

Katılımcı sayısı: Limit yok
Hedef kitle: Öğretmenler, eğitim katılımcıları
Gerekli Zaman:
Alıştırmayı açıklama: 2 dakika
Etkinlik: : (5 dakika analiz + 10 dakika tartışma) * 3 tur = 45 dakika
Grup geribildirim: 5 dakika
Hazırlık: Bu aktiviteden geçmeden önce, kursiyerlerin burada onlardan ne beklendiğini
anlamaları için örnekler vermeli, bunun yanı sıra atılganlık hakkında ayrıntılı olarak
konuşmalısınız.
Amaçlar:
• Atılgan olmayı öğrenmek, öfkeli veya itaatkâr olmakla bunun nasıl tezat
oluşturduğunu bilmektir.
• Katılımcıların belirli bir durumu ve verilen çeşitli yanıtları analiz etmelerine, her
yanıtın bir sonucu olarak duygularının nasıl etkilendiğini görmelerine yardımcı
olur.
Yöntemin Tanımı: Atılganlık Sayfalarını ve Atılganlık Örnek Sayfalarını tüm kursiyerlere
dağıtın.
Bir durumu değerlendirmelerini ve analiz etmek için formu kullanmalarını isteyin.
Katılımcılar tarafından durum göz önüne alınmalı; öfkeli, itaatkâr/pasif ve atılgan bir cevap
formüle edilmelidir. Analizlerini formlarına kaydetmelidirler.
Bu bölüm için 5 dakika ayırın.
Herkesi bir araya getirin ve her kişiden durumun ne olduğunu açıklamasını isteyin ve sonra
analizlerini aktarmalarını sağlayın.
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Diğer kursiyerlerden her bir yanıt türü için geri bildirim veya düzeltme sağlamalarını
isteyin. Amaç, her bir tepki türünün neye benzediğini ve ne tür olumsuz duygulara yol açtığını
öğrenmektir.
Bu bölüm için toplam 10 dakika ayırın.
Kursiyerlerden yeni bir durumu değerlendirmelerini ve analiz etmek için yeni bir form
kullanmalarını isteyin.
Daha önce olduğu gibi, 10 dakika sonra sonuçlarını paylaşmalarını ve geri bildirim
almalarını sağlayın.
Bir tur daha tekrarlayın.
Bir tartışma ile devam edin.
Tartışma: Bu alıştırmanın bir sonucu olarak atılganlık anlayışınız arttı mı? Durumlarınızla
ilgili diğer insanların önerileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Diğer insanların senaryoları ve
analizleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu alıştırmada attığınız en önemli ders neydi?
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Atılganlık Örnek Sayfası
Belirli bir durumu düşünün ve verebileceğiniz çeşitli cevaplara dayanarak durumu aşağıda
analiz edin.
Durum:
Arkadaşım kitaplarımı ödünç almaya devam ediyor ve asla geri vermiyor.
Agresif Tepki
Cevabınız:
Sana bir tane daha ödünç vermeyeceğim!
Olumlu sonuç:
Kitaplarımı kaybetmem.
Olumsuz duygular:
Arkadaşımın duygularını incitebileceğim ya da basit bir kitap yüzünden değerli bir ilişkiyi
kaybedebileceğim için kendimi kötü hissediyorum.
İtaatkâr / Pasif Tepki
Cevabınız:
Bunu görmezden geliyorum. Sadece bir kitap.
Olumlu sonuç:
Arkadaşımı mutlu ediyorum. Kitap onda ve benden bir şikâyet duymayacak.
Olumsuz duygular:
Bana pahalıya mal olan kitaplarımı kaybettim. Onlara referans olarak da ihtiyacım var ama şimdi
onları kullanamıyorum.
Atılgan Tepki
Cevabınız:
Sana kitaplarımdan birkaçını ödünç veriyorum ve sana daha fazlasını ödünç vermekten mutluluk
duyarım. Onları okumak için yeterli zamanın olmadığını anlıyorum ancak birçoğunu referans
olarak kullanıyorum ve onları geri almaya ihtiyacım var. Onları sana verdikten kısa bir süre sonra
geri getirebilirsen minnettar olurum.
Olumlu sonuç:
Arkadaşım şimdi kitaplara ihtiyacım olduğunu anlıyor ve arkadaşlığımız devam edecek.
Olumsuz duygular:
Şimdi iyi hissediyorum ama iddialı olmanın cesaret, planlama ve beceri gerektirdiğini
anlıyorum.
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Atılganlık Sayfası
Belirli bir durumu düşünün ve verebileceğiniz çeşitli cevaplara dayanarak durumu aşağıda
analiz edin.
Durum:

Agresif Tepki
Cevabınız:
Olumlu sonuç:

Olumsuz duygular:
İtaatkâr / Pasif Tepki
Cevabınız:
Olumlu sonuç:

Olumsuz duygular:

Atılgan Tepki
Cevabınız:
Olumlu sonuç:

Olumsuz duygular:
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Etkinlik 5.16
Adı: İletişim Alıştırması: Başkalarına güveniyor musunuz?
Malzemeler: Bir duvar ve boş bir alan
Katılımcı sayısı: Limit yok
Hedef kitle: Öğretmenler, eğitim katılımcıları
Gerekli Zaman:
Alıştırmayı açıklama: 2 dakika
Etkinlik: 10 dakika
Grup geribildirim: 10 dakika
Hazırlık: Yok
Amaçlar:
• Bir dizi duruma göre güven seviyenizi başkalarıyla değerlendirin.
• Temel kurallarımızı yaşam deneyimlerimizden çıkardığımız için önceki deneyimlerimize
dayanmaktadır.
• Başkalarının belirli durumlarda nasıl hissettiğini bilmek, böylece güven seviyenizin ve
başkalarıyla nasıl karşılaştırdığınızın farkında olabilirsiniz.
Yöntemin Tanımı: Kursiyerlerden duvarın önünde durmalarını isteyin, sırtları duvara doğru.
Birazdan bir dizi durum sunacağınızı açıklayın. Her durum için, onlardan bu duruma olan
güvenlerini nasıl değerlendirdiklerini ifade etmelerini isteyin. Hiçbir güven için oldukları yerde
kalmaları gerekir. Maksimum koşulsuz güven için, üç adım ileriye doğru hareket etmelidirler. Bir
veya iki adımı taşımak, sırasıyla daha düşük güven anlamına gelir.
Her durumdan sonra, kursiyerlerden duvara geri dönmelerini ve işlemi tekrar etmelerini isteyin
Aşağıdaki durumları belirtin:
Yöneticiniz Cumartesi günleri fazla mesai yapmanızı istiyor.
Meslektaşınız, hasta olduğu için birkaç gün boyunca önemli görevlerini yerine getirmenizi
istiyor.
Meslektaşınız hafta sonu için arabanızı ödünç almak istiyor.
Meslektaşınız kitabınızı ödünç almak istiyor.
Patronun Cuma günü işten sonra seni görmek istiyor.
Herkesi bir araya getirin ve bir tartışma ile devam edin.
Tartışma: Güven düzeyinizde başkalarına benzediniz mi? Hangi durumlarda çoğu insan aynı
güven seviyesine sahipti? Hangi durumlarda başkalarından çok farklı hissettiniz? Bu egzersiz ne
öneriyor? Başkalarının sizden daha fazla puan aldığı alanlarda olan güveni artırmak için hangi
alanlarda çalışmanız gerekiyor?
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Etkinlik 5.17

Adı: Anket Araştırması-Refah
Hedef kitle: Öğretmenler, eğitim katılımcıları
Malzemeler: Anket Sonuçları
Katılımcı sayısı: Limit yok
Yöntemin Tanımı: Önerilen anket örnek sorular içerimektedir. Bu anket 11-13 yaş arasındaki 107
İlk Okulu öğrencilerine uygulandı. Dileyen her öğretmen, soruları kendi araştırmaları kapsamında
ve öğrencilerin özelliklerine göre değiştirebilir ya da bu sorularla çalışabilir.
Amaç: Anketin amacı, öğretmenlere öğrencilerinin ihtiyaçlarını anlamaları için kılavuz sağlamaktır.
ÖĞRENCİLERİN ETKİLİ GELİŞİMİ VE REFAHI

5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri arasında yapılan anket;
1. Okulda kendimi güvende hissettiren nedir?
YANA (11 yaş): Okulda güvenlik var ve kendimi güvende hissediyorum. Annem beni okul
kapısında bıraktığında sakindir.
GEORGE (12 yaş): Öğretmenler beni güvende hissettiriyor, koridorda her zaman en az üç nöbetçi
öğretmen var, molalar sırasında koşan çocukları uyarıyorlar ve bu yüzden kaza olamaz.
PETER (12 yaş): Küçüklüğümden beri karate öğreniyorum. Geçen yıl da şampiyon oldum. Spor
gerektiğinde kendinizi savunabileceğimizi hissetmeye yardımcı olur. Okulda daha fazla spor
öğrenmek güzel olurdu, o zaman herkes benim gibi hissederdi. Ve korkmazlardı.
SIANA (13 yaş): Bazen yaşça büyük öğrenciler küçüklere kötü davranıyor. Bazıları özellikle
kurnaz ve kimse onları izlemediğinde bunu yapıyor. Çocuklar her zaman bu olayları öğretmenlere
bildirirse, bunlar son bulur. Belki de sınıfta bu konular hakkında daha fazla konuşmalıyız.
RADA (12 yaş): Kendimi güvende hissediyorum çünkü okulumda kontrol var. Diğer okullarda
okuyan arkadaşlarım var, onların okullarında pek kontrol olmadığını söylediler. Nerede okuduğun
önemli, bu yüzden gelecek yıl iyi bir liseye gitmek istiyorum. İyi eğitim almak önemlidir, ancak
tek bu yetmez. Okulunuzun sizinle ilgilendiğini hissetmek güzeldir, okulda sakin ve keyifli
olursunuz.
SOFIA (12 yaş): Okulda kaba ve saldırgan çocuklar var. Cezalandırılmaları gerekiyor. Belki de
onları büyüttükleri için ebeveynleri de cezalandırılmalıdır. Herkes davranışları için hak ettiği
karşılığı alırsa, okulda herhangi bir sorun olmaz, herkes kendini güvende ve iyi hisseder.
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MELCON (11 yaş): Ben Ermeniyim. Bunun için hakarete uğradım. Üzgün değilim çünkü her
zaman benden çok daha aptal çocuklar bana hakaret etti. Annem bana aptal insanlara dikkat
etmememi, el sallayıp ve bir gülümseme ile onlardan uzaklaşmamı söylüyor. Yaptığım şey bu.
TSVETA (13 yaş): Ben sınıfta bir yabancıyım. Öğretmenler bunu zaten normal olarak kabul ettiler
ve kimse bana neden yalnız olduğumu sormuyor. Okulda kimse bana fiziksel olarak saldırmadı.
Ama arkadaş sahibi olmak istiyorum. Sınıf arkadaşlarım gibi arkadaşlar değil, onlar sadece
telefonlarını ve markalı kıyafetlerini düşünüyorlar. Hiçbir değerleri yok. Değerlerle, herhangi bir
pahalı nesneyi kastetmiyorum, kalbi iyi bir kişinin karakterini kastediyorum. Okulda sohbet etmek
için arkadaşlarım olsaydı, kendimi daha iyi hissederdim.
HRISTO (11 yaş): Molalarımda okurum, kurgu okumayı severim. Bir gün çok ilginç bir kitap
vardı ve onu okumaya biyoloji dersinde de devam ettim. Öğretmen beni uyardı. Beni uyarılardan
korumak için bir lazer ışınına sahip olmak isterdim. Ve canavarlardan. Ve biyoloji öğretmenimden.
SERGEY (12 yaş): Okulda kendimi çok iyi hissediyorum. Burada çok iyi arkadaşlarım var ve
öğretmenlerle iyi geçiniyorum. Bana hiç kötü bir şey olmadı, kendimi güvende hissediyorum.
Bitirdiğimde burayı çok özleyeceğim. Ve kesinlikle öğretmenleri görmek için geri döneceğim. Bu
okulda kalmak isterim ama yapamam.
2. Başarımı artırmama ne yardımcı olur?
YANA (11 yaş): Başarım beş ile altı arasında (10 üzerinden). Mutluyum, ama bir şekilde notlarımı
yükseltmek istiyorum. Bu çok zor çünkü dersler çok fazla ve gitgide zorlaşıyor.
GEORGE (12 yaş): Çok ilginç bir şekilde öğreten öğretmenler var. Onlarla birlikte olunca sınıftaki
her şeyi hatırlıyorum. Bence eğer tüm öğretmenler böyle olsaydı, muhtemelen hepimiz mükemmel
öğrenciler olurduk. Bu öğretmenler çok havalı ve insan olarak iyiler-onlarla molalarda
konuşuyorum, bazen birlikte okuldan çıkıyoruz. Öğretmenin sınıfını ilginç hale getirmesi ve
arkadaş canlısı olması çok önemlidir.
PETER (12 yaş): Sadece çok çalışırsanız başarınızı artırabilirsiniz. Sana kalmış. Bazen
zorlanıyorum çünkü ertesi gün için çok fazla ev ödevi oluyor. Bolca bilgisayar oyunları
oynuyorum ve bazen yazmak için 4-5 ödevim oluyor. Sonra bilgisayarı kapatıyorum ve
yazıyorum. Spor bana ilk önce önemli şeyleri yapmayı öğretti, o önemli şey benim için çok ilginç
olmasa bile.
SIANA (13 yaş): Başarı pek umurumda değil, ama beşin altında (10 üzerinden) not alırsam annem
beni çok azarlıyor. Aynı okuldan mezun olmuş, ama benden çok daha akıllıymış. Bir derste aktif
bir rol alırsanız okuldaki başarınızı artırabilirsiniz, ancak ben aktif olanlardan biri değilim, çünkü
hala aptalca bir şey söylemekten endişe ediyorum.
RADA (12 yaş): Şimdiye kadar mükemmel notlarım oldu. Sınıftaki tüm notları yazıyorum ve
çoğunlukla onlardan öğreniyorum. Ders planlarını iyi geliştiren öğretmenlerle benim için en kolay
olan şey, not defterimde kısaca notlar alıyorum. Evde okuyorum ve her şeyi anlıyorum çünkü
dersleri dikkatlice dinliyorum.
SOFIA (12 yaş): Egzersizler ve pratik görevler için daha fazla zaman olmalıdır. Eğer sadece bir
şey okuyorsam, bazen bunu anlamıyorum ve bunu yapsam bile, çabucak unutuyorum. Bununla
birlikte, bir bayanla bazı kimyasal deneyler yaptığımızda ya da sadece pratik yapmak için
Bulgarca’ da üç saat geçirdiğimizde, her şey çok daha kolay hale gelir. Sonra kalıcı bilgi edinirim.
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MELCON (11 yaş): Ders kitabından öğrenmiyorum, genellikle internetten veya popüler bilim
programlarından öğreniyorum. Bunlar okulda tanıtılmalıdır-daha fazla video izlenmeli, teknoloji
kullanılmalı. Biz yaratıcı olmak zorundayız, ama emeklilik düşünen hala birçok öğretmen var.
Eğer Eğitim Bakanı olursam, bunu değiştireceğim. Tabii ki, tüm yaşlı hocaları ve öfkeli
öğretmenleri kovacağım.
TSVETA (13 yaş): Başarı her yerde düşüktür, çünkü herkes her şeyi öğrenmek istemez. Edebiyat
okuyorum ve karşıt açılara ne ihtiyacım olacak? Onlara asla ihtiyacım olmayacak... Bir çocuğun
yeteneklerini erken yaşlardan itibaren incelemelisiniz, her şeyi öğrenmek zorunda değiliz. Hayalim
bir şekilde sınıfları bölmek - dilde iyi olan çocuklar bir sınıfa, matematikçiler bir sınıfa,
kimyagerler bir sınıfa... O zaman başarı çok yüksek olacak.
HRISTO (11 yaş): Başarınızı artıramayacağınız öğretmenler var, orada mahkûmuz - biyolojideki
hanımefendi gibi. Başarımın ne olduğu umurumda değil-babamın beni daha sonra
cezalandırmaması için çalışıyorum. Ve arkadaşlarımın çoğu da öyle. Kızlar farklı, onlar bizon. Ve
onlardan nefret ediyorum.
SERGEY (12 yaş): Daha iyi bir teknik imkânlara sahip olsaydık iyi olurdu- bilgilere kolayca
erişmek için her ofiste bilgisayarlar olsaydı. Yurtdışındaki okulları gösteren bir video izledim,
orada her şey dijital. Ve elektronik tahtalara yazıyorlar. Modern olan her şeyi seviyorum.
3. Okulda öğrendiklerimden hangisi gelecekteki gelişimime yardımcı olacak?
YANA (11 yaş): Benim düşünceme göre, bazı dersler kaldırılmalı ya da bir günde daha az saatimiz
olmalı. Bazen en az 3-4 saat boyunca yazılması gereken bir ödevim oluyor. Dersleri öğrenmek ve
test çözmede iyi olmak ayrıdır. Ayrıca baleye gidiyorum, haftada üç kez ve bazen gece 12'ye kadar
ödev yazıyorum. Daha az ders olsa, belki kafamda daha fazla şey kalacak ve bu şeyler gelecekte,
gelecekteki gelişimim için bana hizmet edecektir.
GEORGE (12 yaş): Öğretmenlerin yaptığı görüşmelere düzenli olarak katılıyorum. Komik olan şu
ki, hiç sorunlu öğrencilerden biri olmadım, aksine, oraya gitmesi gereken ve gitmeyenler sorunlu
öğrenciler. Öğretmenle yalnız kalmak, ona tam olarak benim için zor olan soruları sormak bana
çok yardımcı oluyor. Belki daha fazla istişareye veya kurslara sahip olmak, gelecekteki gelişimime
katkıda bulunacaktır-öğretmenlerimizle daha fazla birlikte olmak, ancak hatalarımıza dikkat
edecekleri çok daha küçük gruplarda.
PETER (12 yaş): Gelecekteki gelişimim için, yedinci sınıftan sonraki sınava iyi hazırlanmalıyım,
en önemlisi o sınav, çünkü hangi liseye gireceğimi belirliyor. Yedinci sınıfta, herkes sınava iyi
hazırlanmak ve yüksek notlar almak için okula ve özel derslere gider. Aslında okulun anlamı bubizi sınava hazırlamak.
SIANA (13 yaş): Gelecekteki gelişimime neyin yardımcı olacağından emin değilim. Belki
ilkokuldan sonra hangi sınavı alacağımızı seçersek - Bulgarca veya matematikte, daha iyi
hazırlanabiliriz. Şimdi her iki sınavı da almalıyız. Bu çok zor. Bu iki dersten hiçbirinde yeterince
iyi değilim, boyamayı seviyorum ve iyi yapıyorum, ama onları yapamam.
RADA (12 yaş): Gelecekteki gelişimim için seyahat etmenin pratikte bilgimi geliştirmeme
yardımcı olacağını düşünüyorum. Yıllardır İngilizce öğreniyorum ve yurtdışına seyahat etmek,
özellikle diğer çocuklarla iletişim kurmak, dilimi geliştirmeme çok yardımcı oluyor. Sınıfla birlikte
bazı Bulgar müzelerini ziyaret ettik, orada tarihte okuduğumuz dönemlerden nesneler ve
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fotoğraflar gördüm. Seyahat edin ve sonra öğrendiklerinizi sık sık kontrol edin, kullanışlı bir
yöntem!
SOFIA (12 yaş): Okulda benim için yararlı olacak şeyleri ve asla ihtiyacım olmayan şeyleri birlikte
öğreniyorum. Vurgu, gelecekte bana kesinlikle hizmet edecek şeyler üzerinde olmalıdır. Bunlar
benim dilim, Yabancı Diller, matematik... Eğer bu konularda daha fazla çalışırsam, ek derslere
gerek kalmayacak ve daha fazla boş zamanım olacak.
MELCON (11 yaş): Bir gün iş hayatına atılacağız. Belki bizi okuldan büyük bir şirkete
götürürlerse, çok ilginç ve faydalı olabilir. Genel olarak, farklı mesleklere sahip insanlar sınıfa
gelmeli ve bizimle konuşmalı, bize tam olarak ne yaptıklarını anlatmalıdır. Bir gün patron
olacağım ve bu bilgiler benim için yararlı olacak.
TSVETA (13 yaş): Bir yazar olacağım. Edebiyata ek olarak, psiko-mantık, felsefe ve din gibi daha
fazla alanı incelemek istiyorum. Bu bana yardımcı olur, çünkü bu şekilde insanları daha iyi
tanıyacağım. Ben matematik çalışmıyorum, o dersler sadece zamanımı boşa harcıyor.
Büyüdüğümde Nobel Edebiyat Ödülü'nü alacağım, Bulgaristan için ilk olacak.
HRISTO (11 yaş): Okulda çoğu şey işe yaramaz, ne yazık ki birileri bunu babama açıklamak
zorunda. Bir süre sonra ayda 10.000 Euro kazanırsam, bu okul yüzünden değil, kendim yüzünden
olacak.
SERGEY (12 yaş): Okulda iyi bir başarı, lisede iyi bir başarı, daha sonra iyi bir üniversite ve iyi
bir yaşam anlamına gelir. Bu yüzden okuldaki her şey önemlidir ve beni geliştirir. Beden Eğitimi
dersleri özellikle voleybol oynarken bana yardımcı olur-kendimi derslerden uzaklaştırmama ve
vücudumu geliştirmeme yardımcı olurlar. Ve arkadaşlarımla vakit geçirmenin bir yoludur.
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Etkinlik 5.18
Adı: Benlik Saygısını ve Özgüveni Artırın
Malzemeler: İnsanların oturup birbirlerini görebilecekleri bir alan
Katılımcı sayısı: Limit yok
Hedef kitle: Öğretmenler, eğitim katılımcıları
Gerekli Zaman:
Alıştırmayı açıklama: 2 dakika
Etkinlik: 30 dakika (Katılımcı sayısına bağlı olarak değişebilir)
Grup geribildirim: 10 dakika
Hazırlık: Yok
Amaç:
Bu alıştırma, insanlara aslında ne kadar becerikli olduklarını göstermek için yararlıdır.
Benlik saygısı eksikliğinden muzdarip insanlar zayıflıklarına odaklanma veya sorunları için
başkalarını suçlama eğilimindedir. Yeteneklerine olan bu inanç eksikliği onları daha az özgüvenli
kılar ve bu da onların olumsuz inançlarını doğrular. Enerjilerinin çoğunu yanlış yapanı, suçluyu
bulmakla geçirirlerç
Bu egzersiz, herkesin kullanabileceği belirli kaynaklara ve güçlü yönlere sahip olduğunu
vurgulayarak bu döngüyü kırmaya yardımcı olur. Bir kişi güçlü yanlarını görmediğinde,
yenilgiye uğramış bir kişilik geliştirmeye başlar. Bu egzersiz, hayata daha olumlu bir bakış açısı
başlatarak, yüzeye olumlu güçler ve nitelikler getirmeye yardımcı olur.
Hedefler:
Deneyimlerinizi başkalarıyla paylaşın ve bu deneyimde başarılı olmanızı sağlayan olumlu
niteliklerinizi keşfedin.
Yöntemin Tanımı: Katılımcıların hikayelerini başkalarıyla paylaşmasını ve geri bildirim
almasını istediğinizi açıklayın.
Egzersize başlamak için bir gönüllü isteyin.
Gönüllüye, kendini iyi hissettiren bir başarı hikâyesini paylaşmasını isteyin.
Dinleyicilerin her birinden görüş bildirmesini, gönüllünün paylaşımındaki başarıya ulaşmak
için gerekli iki önemli nitelik tanımlamasını isteyin. Söz alan her kişi yeni nitelikler
tanımlamalıdır.
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Sonunda, gönüllü isterse daha fazla nitelik ekleyebilir.
İsteğe bağlı olarak, bu nitelikleri önerildiği gibi bir tablo üzerine yazabilirsiniz, böylece
liste geliştikçe herkes bunları görebilir.
Bunlardan sonra, gönüllüden başarılı olmasında kritik olduğunu düşündüğü en iyi üç
niteliği seçmesini isteyin. Daha sonra gönüllü, katılımcılara aşağıdakileri yüksek sesle söylemeli
ve gurur duymalıdır: “Ben x'im”, “Ben Y'im” ve " Ben Z'im”
Herkes en iyi niteliklerini ifade edene kadar bu alıştırmayı birlikte tekrarlayın.
Sonuç olarak, herkes çok daha olumlu hissetmeli ve mevcut güçlü yanlarını takdir
etmelidir. Niteliklerini paylaşmak, özellikle başkaları tarafından önerildiğinde, bir kişinin
güvenini arttırmada derin bir etkiye sahip olabilir.
Bir tartışma ile devam edin.
Tartışma: Başkalarının yetenekleriniz hakkında ne düşündüğünü bildiğinize göre şimdi nasıl
hissediyorsunuz? Başkalarının sorunları, başarıları ve yaklaşımları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kendinizle benzerlik görüyor musunuz? Olumsuz düşüncenin aksine olumlu düşünme hakkında
ne düşünüyorsunuz? Bu alıştırmadan öğrendiğiniz en önemli ders nedir?
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Etkinlik 5.19
Adı: Karar verme alıştırması: İniş ve Çıkışlar
Malzemeler: Her katılımcı için kağıt ve kalem
Katılımcı sayısı: Limit yok
Hedef kitle: Öğretmenler, eğitim katılımcıları
Gerekli Zaman:
Alıştırmayı açıklama: 5 dakika
Etkinlik: 10 dakika
Grup geribildirim: 10 dakika
Hazırlık: Yok
Amaç: Bu etkinlik, katılımcıları kişisel yaşam deneyimlerini hatırlamaya ve bazı önemli
kararlarını takım arkadaşlarıyla paylaşmaya teşvik eder.
Hedef:
Kursiyerler şimdiye kadar hayatlarındaki önemli olayları ve kararlarının hayatlarını nasıl
şekillendirdiğini kaydetmelidir.
Yöntemin Tanımı: Grubu 3-4 kişilik takımlara bölün. Her takımın diğer takımlardan ayrı
bir daire içinde oturmasını isteyin.
Her katılımcıdan hayatındaki tüm önemli olayların (hem olumlu hem de olumsuz) bir
listesini kronolojik sırayla yapmasını isteyin. Bu olaylar bireyin kontrolü altında olmalı ve doğal
ve kontrol edilemeyen kazaları içermemelidir.
Örneğin bu, olumlu sonuçlanan iyi bir karar olabilir:
“12 yaşında genç Badminton kulübüne katılmaya karar verdim ve sonraki 6 yıl boyunca
birçok şehir içi ve şehirlerarası ligde oynadım. Badminton başarım benim müthiş fiziksel
yeteneğimi ortaya koydu ve kendime güvenim arttı.”
Olumsuz veya başarısız bir sonuca sahip bir karar:
“14 yaşında içmeye başladım ve okuldaki performansım önemli ölçüde azaldı.”
Herkes listesini tamamladıktan sonra, takımdaki delegeler listelerini takım arkadaşlarıyla
paylaşmaya ve geçmiş seçimleri ve deneyimleri hakkında nasıl hissettiklerini açıklamaya teşvik
edilir.
Tartışma: Katılımcılar geçmiş kararları hakkında ne hissediyor? Hızlı ve etkili bir şekilde
karar vermek ne kadar önemlidir ve bu alışkanlık hayatınızı nasıl etkileyebilir? Listenize
baktığınızda, deneyimlerinizi değiştirmek için farklı bir şekilde yapabileceğiniz bir şey var mı?
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Etkinlik 5.20
Adı: İç Çatışmaların Dışa Vurumu
Malzemeler: Yok
Katılımcı sayısı: Limit yok
Hedef kitle: Öğretmenler, eğitim katılımcıları
Gerekli Zaman:
Alıştırmayı açıklama: 5 dakika
Etkinlik: 7 dakika
Grup geribildirim: 10 dakika
Hazırlık: Yok
Amaç: Bu etkinlik, kursiyerlerin iç çatışmalarını dış çatışmalar olarak ele alarak
çözmelerine yardımcı olur. İç çatışmalar, siz ve kendiniz arasındaki çatışmalardır. Dış çatışmalar,
siz ve başkaları arasındaki çatışmalardır. Alıştırmalar, katılımcıların bu tür çatışmaları sistematik
bir şekilde görmelerine ve çözmelerine yardımcı olur.
Hedef:
Katılımcılar, bir konunun iç çatışmaya dönüşebilecek iki yönünü temsil etmeli ve birbirleri
yardımıyla çözmelidir.
Yöntemin Tanımı: Grubu çiftlere bölün.
Çiftlerden birbirlerine bakmalarını isteyin.
Her bir çift için genellikle iç çatışmaya neden olabilecek bir konu tahsis edin. Katılımcılar
ayrıca kendi konularını seçmekte özgürdürler. Konuların örnekleri şunlardır:
İşe arabayla mı toplu taşımayla mı gideyim?
Fast food mu yoksa hafif salata mı yiyeyim?
Bilgisayar oyunları mı oynayayım yoksa kitap mı okuyayım?
Her çiftteki bir kişi çatışmanın bir tarafını almalı, diğeri ise karşı tarafı almalıdır.
Daha sonra farklılıklarını dile getirmeye ve çatışmayı çözmeye çalışmalılar.
Her kişinin görüşlerini diğerine sunmak için 1 dakikası vardır.
Görüşler sunulduktan sonra, yapıcı bir konuşma yoluyla daha fazla tartışmak için 5
dakikaları vardır.
Bir tartışma ile devam edin.
Tartışma: Bir konuyu tartışırken, farklı yönleri üzerinden tartışmak problemi çözmelerine
yardımcı oldu mu? İç çatışmalarla karşı karşıya kaldıklarında bu tekniği nasıl kullanabilirler?
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Etkinlik 5.21
Adı: Liderlik egzersizi: Hangi kelime ortaktır?

Malzemeler:
• Üzerinde bir dizi kelime yazılı "kelime kartları". Bu kartların bir seti aşağıda verilmiştir.
Katılımcı başına bir kart gereklidir. Kendi tasarımınızı kullanarak kartları
genişletebilirsiniz, ancak egzersizin zor olduğundan emin olmalısınız. Bunları renkli
kağıtlara veya kartlara yazdırın, böylece notlar için kullanılan diğer beyaz kartlarla
karışmazlar.
• Katılımcı sayısına bağlı olarak 50 veya daha fazla boş beyaz kart.
Katılımcı sayısı: Limit yok
Hedef kitle: Öğretmenler, eğitim katılımcıları
Gerekli Zaman:
Alıştırmayı açıklama: 5 dakika
Etkinlik: 15 dakika
Grup geribildirim: 10 dakika
Hazırlık: Yok
Amaç: Bu, katılımcıları yerinde düşünmeye, karar vermeye ve bir görevi tamamlamak için kendi
kendini organize etmeye teşvik eden eğlenceli bir alıştırmadır. Ekip oluşturma ve liderlik
kursları, tüm üyelerden gelen iletişimin değerini ve bir liderin bir bütün olarak grubun
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performansını önemli ölçüde artırmak için faaliyetleri ve oluşum içi değişimi nasıl koordine
edebileceğini göstermek için idealdir.

Hedef:
Bir takımın tüm üyelerine verilen bir dizi kartta yer alan ortak kelimeyi bulun.
Yöntemin Tanımı: Kursiyerlerden birbirlerine bakmadıkları (çemberin dışına baktıkları) bir
daire oluşturmalarını isteyin.
Herkese bir “kelime kartı” ve bir “boş kart” dağıtın.
Burada bir sınırı yoktur, bu yüzden egzersiz sırasında istedikleri kadar yeni kart alabilirler.
Tüm kartlar arasında ortak bir kelime olduğunu ve amaçlarının onu bulmak olduğunu açıklayın.
Bununla birlikte, uymaları gereken bir dizi kural vardır:
Kursiyerler kartlarını başka kimseye gösteremezler.
Kursiyerler kartlarını başka kimseye veremezler.
Kursiyerler birbirleriyle konuşamazlar.
İletişim kurmanın tek yolu, boş kartlara yazılmış notları bitişik başka bir kişiye göndermektir.
Not kartları üzerinde en fazla üç kelime olabilir.
Bu bölüm için veya ortak kelimeyi bulana kadar 15 dakika ayırın.
Performanslarını zamanlayın, böylece farklı grupların performansını birden fazla turda
karşılaştırabilirsiniz.
Herkesi geri getirin ve bir tartışma ile devam edin.
Tartışma: Soruna nasıl yaklaştın? Faaliyetlerinizi koordine edebilmeniz için bir lider aday
göstermek için birbirinize mesaj ilettiniz mi? Bilgiyi metodik olarak mı düzenlediniz? Görev
zorlandınız mı? Problemi kendiniz mi çözdünüz başkalarından yardım alarak mı? Faaliyetleri
koordine etmek ve bilgiyi belirli bir yöne yönlendirmek içi öz-örgütlenme ilkelerini kullandınız
mı? Bir lideri nasıl aday gösterdiniz (Örnek: adayın adını herkese mi ilettin yoksa herkes ortak
birini mi kabul etti?) Görevi tamamlamak için ne kadar mesaj gerekiyordu? Performansınızdan
memnun muydunuz?
Opsiyonel:
Öğretmene: Geri bildirim sağladıktan ve grup performanslarını tartıştıktan sonra, geliştirip
geliştiremeyeceklerini görmek için egzersizi tekrarlamalarına izin verebilirsiniz. İkinci girişim
için farklı bir kart seti kullanmanız gerekecek, böylece ortak kelime farklı olacaktır.
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Kart 1
Başarma

Kart 2
Başarı

Kart 3
Görev

Kader

Korku

Bilinmeyen

Korku

Motivasyon

Başarısızlık

Bilinmeyen

Saygı

Gereksinim

Kaybolmuş

Kader

Başarma

Başarısızlık

Bilinmeyen

Hırs

Kart 4
Açgözlülük

Kart 5
Bilinmeyen

Kart 6
Karar

Başarma

Yön

Bilinmeyen

Para

Hata

Başarma

Bilinmeyen

Cevap

Hırs

Korku

Başarma

Başarısızlık

Hırs

Korku

Yön
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Etkinlik 5.22
Adı: Öğrenme Noktaları

Malzemeler:
• Her grup için Öğrenme Noktaları Etkinlik Sayfası’nın bir kopyası (Bu sayfanın altında
verilmiştir)
• Her grup için bir kalem
Katılımcı sayısı: Limit yok
Hedef kitle: Öğretmenler, eğitim katılımcıları
Gerekli Zaman:
Alıştırmayı açıklama: 5 dakika
Etkinlik: 15 dakika
Hazırlık: Yok
Amaç: Bu etkinlik, kurs sırasında tartışılan öğrenme hedeflerini ve kavramlarını güçlendiren
eğlenceli bir enerji vericidir, oturumların ortası veya sonu için uygundur.
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Hedef: Katılımcılar, eğitim oturumları sırasında tartışılan önemli öğrenme hedeflerine hakim
olmalıdır.
Yöntemin Tanımı: Grubu 2 veya 3 kişilik takımlara bölün.
Her takıma etkinlik sayfasının bir kopyasını ve bir kalem verin.
Takımların bu eğitim kursunda şimdiye kadar öğrendikleri 4 ana öğrenme noktası veya kavramı
yazmak için 3 dakikaları olduğunu açıklayın.
Her nokta, etkinlik sayfasındaki diyagramın ayrı bir bölümünde yazılmalıdır.
Tüm sayfaları toplayın ve herkesin görmesi için duvara veya tahtaya yapıştırın.
Bazı noktaları gözden geçirin ve takımlardan seçimlerini açıklamalarını isteyin.
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Öğrenme Noktaları Etkinlik Sayfası
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Etkinlik 5.23
Adı: Anket " Mentorumu nasıl bulurum?"
Hedef kitle: Öğretmenler, eğitim katılımcıları
Malzemeler: Anket, kalem
Katılımcı sayısı: Limit yok
Tanım: Mentorunuzu bulmanıza yardımcı olacak örnek sorular
Amaçlar: Anketin amacı, bir akıl hocasının sizin için uygun olup olmadığını ve akıl hocalığına
hazır olup olmadığınızı bulmaktır.

ANKET
Mentorumu nasıl bulurum?
AŞAĞIDAKİ SORULARIN CEVAPLANMASI, BİR MENTOR SEÇMENİZİ
KOLAYLAŞTIRACAKTIR
Soru
1. Akıl hocanız sadece sınıfta değil, aynı zamanda okul
topluluğunda da başarılı ve karizmatik bir öğretmen olmalı
mı?
2. Yönetim, veliler, öğrenciler ve toplum içerisindeki farklı
birey grupları ile kolayca iletişim kurması gerekir mi?
3. Sizden ne beklediğini açıkça tanımlamalı mı?
4. Karşılıklı beklentilerinizin ne olduğunu belirlemeniz ve
tanımlamanız gerekiyor mu? Örneğin: bu süreci nasıl
yöneteceksiniz?
5. Seninle bir insan olarak, sadece profesyonel olarak
ilgilenmeli mi?
6. Sadece profesyonel gelişiminizin gereklilikleri ile mi
ilgilenmeli yoksa neye ihtiyacınız olduğunu, farklı
durumlarla nasıl başa çıktığınızı anlamak istemeli mi?
7. Öncelikleriniz, zaten edinilmiş becerileriniz ve
gelecekteki becerileriniz hakkında bilgi sahibi olmalı mı?
8. Zorluklarla nasıl başa çıkacağınız konusunda size
rehberlik etmeli mi?
9. Size durumlara hazır çözümler vermeli mi?
10. Kendi kararlarınızı vermeniz için sizi teşvik etmeli mi?
11. Uzun vadeli hedefler belirlemenize yardımcı olmalı

Evet

Hayır
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mı?
12. Mentorunuzun size sürekli bir bağlılığı olmalı ve
ihtiyaç duyduğunuz herhangi bir zamanda yanınızda olmalı
mı?
13. Mentorluğun uzun vadeli bir süreç olduğunu düşünüyor
musunuz?
14. Stratejik düşünme mentorlukta önemli midir?
15. Başarınızı mentorunuz ile kutlamak önemli mi?
Not: Eğer çoğunlukla cevabınız EVET ise, iş arkadaşlarınızın arasından mentorunuzu seçmeye
hazırsınız demek!
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Ek 3
Adı: Sınıf Fotoğrafı
Malzemeler: Kâğıtlar, kalemler, boyalar, keçeli kalemler, bant ve yapıştırıcılar.
Katılımcı sayısı: 15-20 kişi
Hedef kitle: Tüm sınıf düzeyleri ve yaş grupları
Gerekli zaman: Yaklaşık 20 dakika
Hazırlık: Bu ortak etkinlik, öğrencilerin (katılımcıların) kendilerini ifade etmelerini sağlayacak,
onlara farklı görünmemize rağmen bizi birbirimize bağlayan birçok şey olduğunu gösterecek. Ben
benim ve eşsizim. Hepimiz aynı sınıfın (topluluğun, grubun…) bir parçasıyız. Ortak çıkarlar,
arkadaşlık, farklılıkları kabul etme ve takdir etme hakkında konuşun.
Amaçlar:
* Yaratıcı şekilde kendini ifade etme
* Yaratıcı bir yaklaşım kullanma
* Bir gruba ait olma duygusunu tanıma
• Takım oyunu
Yöntemin Tanımı: - Yapılacaklar:
Çocuklara (gruba) standart olmayan bir "sınıf fotoğrafı “çekeceğinizi açıklayın. Her çocuğun
(katılımcının) kendi portresini çizmesine izin verin. Öğrencilerle birlikte çizimleri kesin ve karton
üzerine bir kolaj yapın. Kolajı sınıfın önüne veya odanın içinde çocuklar tarafından görülebilen bir
yere yapıştırabilirsiniz.
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Modül Numarası
Modül Başlığı

MODÜL 6
Yaratıcılık ile Öğretim
Bu modülün amacı, sadece bilimsel olarak “yaratıcılık” ve “yenilik
(inovasyon)”, kavramlarını ve bunlar arasındaki ilişkiyi tanımlamak
değildir (bunu ilk bölümün sadece ilk kısmında gerçekleştireceğiz); buna
ek olarak, temel amaç bireyler ve 21. Yüzyıl Avrupa toplumları için bu
unsurların önemini anlamaktır. Ayrıca öğretmenlere, öğrencilerinde
Konu / Kısa Açıklama yaratıcılığı ve yenilikçiliği teşvik etmek için kullanabilecekleri teorik ve
pratik bazı araçlar önereceğiz.
Okullar ve öğretmenler öğrencilere liderlik etmek ve gelecekleri için
onlara yardımcı olmak istiyorlarsa, yaratıcılık ve yenilikçilik gibi önemli
unsurlara dikkat etmeli ve onları öğretme-öğrenme sürecine dahil etmeli
ve günümüz dünyasındaki yeni nesillerin mutluluğu ve başarısı için
temel özellikler olarak görmelidirler.
İlkokul, ortaokul, lise öğretmenleri
Okul yöneticileri
Okul danışmanları ve diğer eğitim uzmanları
Hedef Kitle
Eğitim araştırmacıları
Öğretmen eğitmenleri
Eğitim sistemi karar vericileri
Bu modülün sonunda, tüm katılımcılar:
Eğitim Hedefi / Öğrenme
- yaratıcılığın önündeki ana engelleri anlar.
Hedefleri /
- sınıfta yaratıcılığı teşvik etmek için çözümler keşfeder.
Öğrenici Becerileri
- yaratıcılığa bağlı yeni teknolojinin tehditleri hakkında bilgi edinir.
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Oturumun adı
Ppt 1'e katılımcılardan, öğretmen tarafından sunulan başka araçların
(Tüm oturumlar
PowerPoint 1'i takip eder, yokluğunda, tüm tanımların nasıl yazıldığını vurgulayarak, yaratıcılığın
bir tanımını yazmalarını isteyerek başlıyoruz. Öğrencilerin yaratıcı
sadece sonuncusu
PowerPoint 2'yi takip eder) olmaları için gerekli ortamı hazırlamak öğretmene (ve okula) bağlıdır.
1. Yaratıcılığın tanımı Ppt 1'de, yaratıcılığın tanımının inovasyonla nasıl karıştırılabileceğini
görebiliriz, çünkü bunlar gerçekten sıkı bir şekilde bağlantılıdır.
(15 dak)

2. Çağdaş Avrupa
Ppt 1'İ takip edin ve dünyanın nasıl okuldan daha hızlı değiştiği hakkında
Toplumunda Yaratıcılık konuşun/tartışın. Meslekler farklı, bir meslek sahibi olmak daha zor,
(10 dak)
ancak okul bu yeni sorunlara cevap veremiyor gibi görünüyor.

3. Yaratıcılık ve yenilik
Okul sistemlerinde karşımıza çıkan 2 büyük engel hakkında tartışın (bu
için engeller
konuda çok az şey yapabiliriz).
(40 dak)
Ppt 1'deki videoyu izleyin ve yorumlayın.
4. Sınıfta yaratıcılık nasıl Ppt 1’deki videoyu izleyin ve videodaki etkinliği gerçekleştirin.
6 Düşünme Şapkası (Etkinlik 1) ile ilgili aktiviteyi yapın.
teşvik edilir
Padlet'teki aktiviteyi yapın.
(60 dak)
5. İnternet sadece bir araç Ppt 2'yi takip edin, burada izlenecek bir video ve sonunda tamamlanması
gereken son bir etkinlik ve anlatılanların toplamı var.
mı?
Olası çözümler hakkında bazı fikirleri göz önünde bulundurarak
(75 dak)
aktiviteyi yönlendirin.
Etkinlikler
Ayrı dosyalar halinde:
- PowerPoint1: Yaratıcılık (Ppt 1)
- PowerPoint2: İnternet sadece bir araç mı? (Ppt 2)
- Etkinlik 6-1: Pizzanıza Ananas Alır mısınız?
- Altı düşünme şapkası kartları
- Altı düşünme şapkası grup formu (PNG)
- Altı düşünme şapkası yönergeleri
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ALTI DÜŞÜNME ŞAPKASI - KONUŞMA ROLLERİ
Bu renkli şapka resimlerini keserek çıkartın ve grubun her üyesine bir tane seçtirin. Her renk, grup
sunumu sırasında üyenin konuşma bölümünü temsil eder.
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Şapka resimleri englishteaching101.com’dan alınmıştır.
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ALTI DÜŞÜNME ŞAPKASI
NEDİR?
Altı düşünme şapkası aracı, kararlara farklı bakış açılarından bakmak için kullanılan güçlü bir
tekniktir. Bu, alışılmış düşünme tarzlarından uzaklaşmamıza ve bir durumun daha yuvarlak bir
görünümüne doğru ilerlememize yardımcı olur.
Takabileceğiniz veya çıkarabileceğiniz altı farklı hayali şapka vardır. Her şapka farklı bir renktir ve
farklı bir düşünce tarzını temsil eder.
Şapkaları değiştirdiğimizde, düşüncelerimizi değiştiririz.

FAYDALARI NELERDİR?
6 Düşünme Şapkası yönteminin temel faydaları şunlardır:
-

risk olmadan bir şeyler söylemeye izin verir;
bir konuda birden fazla bakış açısı olduğunun anlaşılmasını sağlar;
"vites değiştirme" için uygun bir mekanizmadır;
düşünmeye odaklanır;
yaratıcı düşünceye yol açar;
iletişim-geliştirir;
karar vermeyi geliştirir.

UYGULAMA SÜREÇLERİ NELERDİR?
Altı düşünme şapkasını bireysel veya gruplarda kullanabilirsiniz, bu araç gruplarda farklı düşünme
stillerine sahip insanlar aynı sorunu tartıştığında meydana gelen çatışmaları en aza indirebilir.
Her şapka farklı bir düşünce tarzını temsil eder:
BEYAZ ŞAPKA
KIRMIZI ŞAPKA

SİYAH ŞAPKA

SARI ŞAPKA
YEŞİL ŞAPKA
MAVİ ŞAPKA

Gerçekler, sayılar ve bilgi açısından nesnel, tarafsız düşünme.
Bu düşünce şapkası ile mevcut verilere odaklanırsınız.
Duygusal, yargılar, şüpheler ve sezgilerle düşünme.
Kırmızı şapkayı giyerek, sezgiyi, ilk izlenim ve duyguları kullanarak
sorunlara bakarsınız.
Olumsuz açıdan, bir şeyin neden işe yaramayacağını düşünme ve riskleri
görme.
Bu şapkayı kullanarak, kararın tüm kötü noktalarına dikkatli ve savunmacı
bir şekilde bakarsınız ve neden işe yaramadığını anlamaya çalışırsınız.
Olumlu, iyimser, açık, etkili ve yapıcı düşünme.
Bu şapka, olumlu düşünmenize, kararın tüm faydalarını ve içindeki değeri
görmenize yardımcı olur.
Yaratıcı, alternatif üretmeye çalışarak düşünme.
Yeşil şapka, bir soruna yaratıcı çözümler geliştirebileceğiniz yerdir. Var
olan fikirleri küçük bir eleştiri olarak düşünme, özgür ruhlu bir yoldur.
Ya da Meta şapka, düşünmeyi düşünmek.
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Mavi şapkanın rolü, konuyu araştırmak için hangi düşüncenin gerekli
olduğuna dair genel bir bakış sunmaktır.
ÖNEMLİ NOKTALAR VE PRATİK İPUÇLARI NELERDİR?
•

•

•

•

Bu teknik, gerekli duygu ve şüpheciliğin meydana getirilmesine izin verir, aksi takdirde
tamamen rasyonel kararlar alınabilir. Böylece karar verme sürecinde yaratıcılık için bir fırsat
oluşur. Aynı zamanda, ısrarla kötümser bakan insanların olumlu ve yaratıcı olmalarına
yardımcı olur.
6 Düşünme Şapkası tekniği kullanılarak geliştirilen planlar, normalde olduğundan daha
sağlam ve daha esnek olacaktır. Ayrıca, halkla ilişkiler hatalarından kaçınmanıza ve taahhütte
bulunmadan önce herhangi bir eylemi takip etmek için iyi nedenler belirlemenize yardımcı
olabilir.
Altı düşünme şapkası oturumunda uygulayıcı şunları yapmalıdır:
- düşünmenizin odağını tanımlayın
- düşünmenin sıralamasını ve zamanlamasını planlayın
-gerekirse düşünmede değişiklik isteyin
- düşünmedeki değişiklikler için gruptan gelen istekleri ele alın
- ekip tarafından değerlendirilmek üzere düşünmenin periyodik veya son özetlerini yakalayın.
Bu teknik hakkında daha fazla bilgi için Edward de Bono'nun 6 Düşünme Şapkaları (aşağıya
bakınız) kitabını okuyabilirsiniz.

EK KAYNAKLAR:
•

RAPID Toolkit - Bilgi ve Öğrenme Araçları: Kalkınma ve insani yardım kuruluşları için bir
rehber, Ben Ramalingam, July 2006

www.odi.org.uk/Rapid/Publications/Documents/KM_toolkit_web.pdf
•

EC-FAO Gıda Güvenliği Bilgileri için Eylem Programı e-öğrenme kursu: İşbirliği ve savunma
teknikleri

www.foodsec.org/DL
•
•
•
•

Edward de Bono’nun kişisel sayfası www.edwdebono.com
de Bono Danışma - 6 Düşünme Şapkası www.debonoonline.com/Six_Thinking_Hats.asp
Zihin araçları - 6 düşünme Şapkası: Tüm bakış açılarından bir karara bakmak
www.mindtools.com/pages/article/newTED_07.htm
de Bono, E. (1999) Altı Düşünme Şapkası, New York: Back Bay Books
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Bu pratik rehber www.foodsec.org Eylem için FAO Gıda Güvenlik Bilgi Programı ve mevcut Avrupa
Komisyonu tarafından yayınlanan "İşbirliği ve Savunma Teknikleri" başlıklı bir e-öğrenme ders eşlik
etmek için geliştirilmiştir. Bu kılavuz ve ilgili e-öğrenme materyallerinin www.odi.org.uk/rapid at
"kalkınma ve insani yardım örgütleri için Bilgi ve Öğrenme Araçları: Bir rehber" başlıklı mevcut Ben
Ramalingam ile ODİ Araştırma ve Politika Geliştirme (RAPİD) programı yayın dayanmaktadır.
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Tarih:_________________
Eğitimin adı ve yeri: _____________________________________________________________________________
Eğitmenin Adı Soyadı/Kurumu: __________________________________________________
Yönerge: Lütfen aşağıda listelenen 11 ifadeye onay seviyenizi belirtin:
(5:Tamamen Katılıyorum 4:Katılıyorum 3:Kararsızım 2:Katılmıyorum 1:Kesinlikle Katılmıyorum)
5
1.

Eğitimin amaçları açıkça
tanımlanmıştı.

2.

Katılım ve etkileşim teşvik edildi.

4

3

2

1





















3.

Kapsanan konular benim için
önemliydi.











4.

İçerik, takibi kolaylaştıracak şekilde
düzenlenmişti.











5.

Dağıtılan materyaller yardımcı oldu.











6.

Bu eğitim işi hayatımda yararlı
olacaktır.











7.

Eğitmen eğitim konuları hakkında
bilgiliydi.











8.

Eğitmen iyi hazırlanmıştı.











9.

Eğitim hedeflerine ulaşıldı.































10.

Eğitim için ayrılan süre yeterliydi.

11. Toplantı odası ve olanakları yeterli
ve konforluydu.

1
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12. Bu eğitimde en çok neyi sevdiniz?

13. Eğitimin geliştirilebilir yönleri nelerdir?

14. Bu eğitim sonucunda, uygulamalarınızda nasıl bir değişiklik gerçekleştirmeyi umut ediyorsunuz?

15. Gelecekte hangi ek eğitimlerine almak istersiniz?

16. Lütfen diğer yorumlarınızı paylaşın veya önceki yanıtlarınızı genişletin:

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

2
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Etkinlik 6.1
Adı: Pizzanıza Ananas Alır mısınız?
Malzemeler: Altı şapka düşünme kartları (Gerçek şapkalar hazırlama imkânı varsa, o daha etkili
olacaktır. Şapkaları öğrencilerinizle bir etkinlik esnasında yapabilirsiniz)
Katılımcı sayısı: Hedef kitle:
İlkokul, ortaokul, lise öğretmenleri
Okul yöneticileri
Okul danışmanları ve diğer eğitim uzmanları
Eğitim araştırmacıları
Öğretmen eğitmenleri
Eğitim sisteminde karar vericiler
Gerekli zaman: 35 - 40 dakika
Ön hazırlık:
0. 6 şapka türünü tanımladıktan sonra, katılımcılardan her bir şapkada kendilerini ne kadar
tanıdıklarını düşünerek 0'dan 6'ya kadar oy vermelerini isteyin (Ör: Siyah şapkaya 0
veriyorum çünkü ben tamamen olumlu bir insanım)
1A. Rolleri atayın: Oylarını takip edebilirsiniz (bu tür bir yöntemi ilk kez deniyorsanız
önerilir) veya hatta ne istediğinize bağlı olarak tam tersini yapabilirsiniz (Şapkaları her zaman
rastgele atayabilir, 0 noktasını atlayabilirsiniz.) (Ör: Luigi siyah şapkaya 0 ve mavi şapkaya 6
verdi; Luigi mavi şapka veya siyah olabilir)
1B. 2 katılımcınız varsa, onlara 3 şapka atayabilir ve hepsini kullanmalarını isteyebilirsiniz
ama aynı anda değil, önce 1 şapka, sonra 2. sonra 3.
3 katılımcınız varsa, katılımcı başına 2 şapka atarsınız; altıdan fazla katılımcınız varsa 2 veya
daha fazla çalışma grubu oluşturabilirsiniz ya da yalnızca tek bir grup atayabilirsiniz şapka
başına 1'den fazla öğrenci düşer.
2. İşlevini tekrarlayarak kartları atayın.
This project has been funded with the support from the European Union. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission or
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – National Agency of Erasmus+ in Poland
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein."
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3. Sorun açıklayın: Floransa’da bir pizza restoranına sahipsiniz ve menünüze “Ananas" içeren
pizza ekleyip eklemeyeceğinize karar verin.
4. İnternette araştırma yapmaları için zaman verin (bu pizzanın fiyatı, müşterilerin tepkileri,
diğer restoranlarda bulunup bulunmadığı vb.) ve katılımcıların tartışmasına izin verin.
Düşüncelerine bağlı olarak ortak bir çözüm bulmak zorundalar.
5. Grup bir yandan tartışırken, grup çalışması formunu doldurmalarını isteyin.
6. Nihai kararı paylaşın.
Faydaları:
“Altı düşünme şapkası " ek dosyasına göz atın.

This project has been funded with the support from the European Union. This publication reflects the views only of the author, and the European Commission or
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – National Agency of Erasmus+ in Poland
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained herein."

