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Hedef kitle Eğitim yöneticileri, okul yöneticileri ve yönetici adayları 

Modülü İçeriği 1. Akademik başarının tanımı ve önemi 

2. Akademik başarıyı ölçme standartları (Ulusal ve uluslararası)  

3. Akademik başarıyı etkileyen faktörler-1 

4. Akademik başarıyı etkileyen faktörler-2 

5. Okul yöneticisinin akademik başarıyı etkileyen liderlik davranışları-1 

     (liderliği üstlenme ve paylaşma, vizyon oluşturma, işbirlikçi olma, 

hesapverebilirlik) 

6. Okul yöneticisinin akademik başarıyı etkileyen liderlik davranışları-2 

     (disiplinli iklim yaratma, etkili öğrenme ortamı yaratma, akademik gelişimi izleme) 

7.  Akademik başarıyı artırmaya yönelik  uluslararası eğitim liderliği, politika ve 

uygulamalarını tanıma 

8.  Uluslararası eğitim liderliği, politika ve uygulamalarını akademik başarıyı artırmada 

işe   koşma, örnek uygulamalar-1 

9.  Uluslararası eğitim liderliği, politika ve uygulamalarını akademik başarıyı artırmada 

işe   koşma, örnek uygulamalar-2 

10. Genel değerlendirme 

Modülü 

Amaçları 

Bu modülde yer alan eğitimle, okul yöneticilerinin ve yönetici adaylarının;  

(i) akademik başarının tanımı, önemi ve etkilendiği faktörlere ilişkin gerekli bilgi 

birikimine sahip olmaları, (ii) okul yöneticilerinin öğrenci başarısına olumlu yönde etki 

eden liderlik davranışlarının farkında olmaları, (iii) akademik başarıyı artırmaya 

yönelik uluslararası düzeyde eğitim liderliği politika ve uygulamaları hakkında bilgi ve 

(iv) bu bilgileri okullarda uygulamaya yönelik beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.  

Okuma 
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