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Başvur

Okullar ve Kuruluş liderliği, uluslararası düzeyde eğitim politikası gündemlerinde bir öncelik haline
gelmiştir. Bu alan, personel ekiplerinin motivasyon ve kapasitelerinin yanı sıra iklim ve çevreyi etkileyerek
organizasyonel sonuçların iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar. Etkili organizasyonel liderlik, Eğitimde her
düzeyde verimliliği ve eşitliği artırmak için gereklidir.

Ülkeler eğitim sistemlerini çağdaş toplumun ihtiyaçlarına uyarlamaya çalışırken, eğitim kurumları ve
örgütsel liderler için beklentiler değişiyor. Pek çok ülke ademi merkeziyetçiliğe yönelmiş, kurumları karar
alma süreçlerinde daha özerk hale getirmiş ve sonuçlar için onları daha sorumlu tutmuştur. Aynı zamanda,
daha çeşitli öğrenci popülasyonlarına hizmet verirken genel öğrenci performansını iyileştirme gerekliliği,
daha fazla kanıta dayalı uygulamaların kullanılması için baskı ekliyor.

Bu eğilimler nedeniyle, örgütsel liderliğin işlevi artık giderek artan bir şekilde finansal ve insan kaynakları
yönetimini ve öğrenme için liderliği içeren zorlu bir dizi rol tarafından tanımlanmaktadır. Geçmişin
ihtiyaçları için tasarlanan liderlerin rolünün artık uygun olmadığına dair ülkeler arasında endişeler var.
Birçok ülkede ağır iş yükleri vardır; birçoğu emekli olmaya başlıyor ve bunların yerini alması zorlaşıyor.
Potansiyel adaylar, aşırı yüklü roller, yetersiz hazırlık ve eğitim, sınırlı kariyer beklentileri ve yetersiz destek
ve ödüller nedeniyle genellikle başvurmakta tereddüt ederler. Bu gelişmeler, organizasyonel liderliği
dünyadaki eğitim sistemlerinde bir öncelik haline getirmiştir.
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Bu eğilimler nedeniyle, örgütsel liderliğin işlevi artık giderek artan bir şekilde finansal ve insan kaynakları
yönetimini ve öğrenme için liderliği içeren zorlu bir dizi rol tarafından tanımlanmaktadır. Geçmişin
ihtiyaçları için tasarlanan liderlerin rolünün artık uygun olmadığına dair ülkeler arasında endişeler var.
Birçok ülkede ağır iş yükleri vardır; birçoğu emekli olmaya başlıyor ve bunların yerini alması gittikçe
zorlaşıyor. Potansiyel adaylar, aşırı yüklü roller, yetersiz hazırlık ve eğitim, sınırlı kariyer beklentileri ve
yetersiz destek ve ödüller nedeniyle genellikle başvurmaktan çekinirler. Bu gelişmeler, organizasyonel
liderliği dünya genelindeki eğitim sistemlerinde bir öncelik haline getirmiştir.
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