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Hedef kitlesi Eğitim yöneticileri, okul yöneticileri ve yönetici olmayı hedefleyen tüm öğretmenler 

Modülün 

İçeriği 

1.Liderlik ve Liderliğe yönelik temel yaklaşımlar 

2.Çağdaş liderlik türleri 

3.Karmaşık sistemler nedir? Karmaşık sistemlerin özellikleri ve karmaşık sistemleri 

okuma becerisi 

4. Karmaşık uyum sağlayıcı liderlik becerileri, değişen bağlama intibak ettirme 

yeteneği 

5.Değişen bağlama intibak ettirme uygulamaları 

 

Modülün 

Amacı 

Bu modül tamamlandığında; İntibak Ettirici  Lider (İEL) olarak katılımcıların daha 

geniş bir bakış açısıyla, âdem-i merkezi bir yapıda farklı bir liderlik davranış örüntüsü 

ve resmî iş tanımları ile birlikte, belirlenmiş rol gereklerini ve beklentilerini aşan, 

çalışanların örgüte katkıda bulunmak için istekli olarak gösterdikleri rol fazlası 

davranışlarına sahip bir lider özelliklerinin oluşması sağlanacaktır. Bu rol fazlası 

davranışlarla birlikte İEL olarak katılımcılar toplumda yerleşik değer yargıları ile 

değişim dinamikleri arasındaki çelişkilerin uyum yeteneği ile kazanıma çevrilmesinde 

katkıda bulunan bir yönetici profili gösterecektir. İEL geleneksel liderlik 

yaklaşımlarından belirsizlikleri göğüsleyebilen, uyum sağlayabilen, yönetebilen bir 

lider davranış örüntülerini gösterebilecektir.  

Okuma 
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