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Büyük önder Atatürk'ün dogumunrı 100. yılı kutlamaları çerçevesinde; "Millet

Mektepleri Başögretmenligini" kabul ettikleri 24 Kasım 1928 tarihinden dolayı 24
kasım günü "Ögretmenler Günü" olarak kabul edilmiş ve 1981'den beri de
"Ögretmenler Günü Kutlama Yönetmeligi" dogrultusundakutlanmaya başlanmışur.

Ögretmenler arasında sevgi ve saygı baglarını kuvvetlendirmek, ögretmenlerin
mesleki dayanışmalarını saglamak ve ögretmenlik mesleginin sosyal statüsünü
güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Ögretmenler Günü" kutlamalarının lO.su
yapıldı. Kendilerine büyük yetkiler verip, gelecegin büyügü olan çocukları ve toplu-

mun çekirdegini oluşturan gençleri yetiştirerek ülkeye kazandırma gibi önemli
görevler yükledigimiz ögretmenlerimizi hatırlamakgüzel. Ama ögrctmenlerin gerçek
anlamda degerini bilmek, onların sorunlarını saglıklı çözümlere ulaşurmakla olur.
Kendilerine böylesine önemli görevler yüklenen ögretmenlerin doyumlu olmaları
önem taşımaktadır. Ögretmenlerin sorunları; ekonomik, konut, tayin, nakil, terfi,
saglık ve digerleri, şeklinde gruplandırılabilir. Mahrumiyet bölgesinde çalışan
ögretmenler için bu sorunlar; daha da altından kalkılamaz niteliklerde kendini
göstererek, adeta bir varolma mücadelesi şekline dönüşmektedir. Nitekim
tarafımızdan yapılan araştırmada da son yıllarda ögretmenligin s9syal statüsü ve
meslegin kimler tarafındanseçildigi konusundabirtakım göstergeler bulunmaktapır.
Bunlar da iç açıcı degildir.

Araşurma sonuçlarına göre; ögretmenlerinyarıya yakınını bayanlar oluşturmakta,
meslek artık bir bayan meslegi olarak görülmektedir.Bunun en önemli nedenlerinden
birisi de bu meslegin ekonomik yetersizlik ve çift tedrisat uygulamaları nedeniyle,
kadınlar için uygun bir meslek olarak görülmesidir. Aileler nasılolsa evlenip evinin
(x) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Araştınna görevlisi.
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kadım olacak gerekçesi ile kız çocuklanm ögretmenlige yöneltmekte, onlar da anne-
lik duyguları ile birer nefer gibi çalışarak mesleklerini sürdürmektedirler.
Ögretl11enlikev geçindirme zorunluluguolan erkekler için özellikle ekonomik açıdan
yeterli görülmemektedir.

Ögretl11enlerinanne babalarının meslek ve egitim durumunabakıldıgında, genel-
likle, 40 yaşın üstündeki ögretmenlerin anne-babalarının egitimlerinin okur-yazar
degil, okur-yazar ve ilkokul iken, 40 yaşın altındakilerde okur-yazar ile ilkokulda
yogunlaşma oldugunu görüyoruz. Anne-baba meslekleri ise, annelerin ev kadını, ba-
balann rençber- çiftçi, esnaf-zanaatkar, serbest meslek şeklinde yogunlaşmaktadır.
Anne ya da babası tıp doktoru ya da üniversite ögretim görevlisi- üyesi olan
ögretl11enyoktur. Bilindigi gibi bu meslekler toplumda üst sosyo-ekonomik nitelikli
olarak kabul edilmektedir. Bu meslekteki aileler çocuklarım bulundukları sınıfın
altına inme niteligi taşıyan ögretl11enlikmeslegine, egitimli ve bilinçli olmaları ne-
deniyle yöneltl11emektedirler.Oysa diger alt ve orta sosyo-ekonomik statüdeki aile-
ler, çocuklannı ya bilinçsizce, ya ekonomik nedenlerle, ya da en azından bulunduk-
ları sosyo-ekonomik düzeyi koruyacagı düşüncesiyle ve çogunlukla da kız
çocuklarını ögretmenlige yöneltl11ektedirler. Meslege atılanlar ise, ilk fırsatta
ögretmenlikten koparak başka mesleklere yönelmektc ya da birkaç işi birlikte
sürdürmektedirler.

Kendilerine gelecegi biçimlendirme gibi önemli bir görev yük1edigimiz
ögretmenleri meslekte tUtl11ak,onların doyumlu çalışmalarını saglamak, mesleksel
beklentilerine uygun koşullar yaratl11akiçin ne yapılmalıdır? Asıl sorununyanıtı bu-
rada dügümleniyor. Bunun için herşeyden önce ögretl11enlikmesleginin yapılabilir
nitelikte, çekici bir meslek durumunagetirilmesi gerekmektedir.

Eger bu, ülkenin ekonomik kaynaklanmn yetersizligi nedeniyle yapılamıyorsa
bile, hiç degilse birtakım güdüleme (motivasyon) araçlan ile bir dereceye kadar yine
mümkün kılınabilir. Nitekim hem yurt içinde hem de yurt dışında yapılan
araştırmalarda,ögretmenlerin sadece ekonomik nedenlerle degil, ögretme işinin içsel
doyuruculugu, ögrenci yetiştirme zevki gibi nedenlerle yapıldıgı bilinen bir
gerçektir. Konuya bu açıdan yaklaştıgımızda karşımıza ögretmenlerin yaptıkları işin
degerlendirilmesi, takdir edilmesi ve bunun da kısaca ödüllerle yapılması konusu
gündeme gelmektedir..

Tarafımızdan yapılan araştırma kapsamında, 1923 yılından günümüze kadar
yapılan tararnalardaögretl11enleredaha çok "teşekkür", "takdirnarne", "üstün başanlı
sayılmak", "ülkü eri sayılmak", "bir senelik kıdem zammı vermek", "Cumhuriyet
bayramında radyo ve gazete ile adını yayınlamak", "Başögretl11enadayı ünvanı veril-
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mek", "maarif memuru adayı ünvanı verilmek", "yeni1rir tesise adı verilmek", "köye
hizmet edenler anıtına adı yazılmak", "köylerde yeni bir tesise adı verilmek" gibi
(içsel) manevi ödüllerle, "Millet mek~plcrinde üstünbaşarı gösterenlere verilecek ik-
ramiye" ve "aylıkla ödüllendirme" gibi (dışsal) maddi ödüller verildiği görülmüştür

ı.

Öte yandan "Yılın öğretmeni seçilmesi ve ödüllendirilmesi hem (içsel) manevi,
hem (dışsal) maddi yanı olan bir ödül olması nedeniyle ayrı bir özelliğe sahiptir.

Bu ödüllerin yasal dayanaklarını 657 ve 1327 sayılı temel nitelikli yasalarla,
1702, 1880,4357,4274,5442, 1739,2287,439,222

sayılı yasalar ve 179,208,

243 sayılı kanun hükmünde kararnameler oluşturmaktadır2. Ödüllerin gerekçeleri;
"Olağanüstü gayret gösterme", "görevlerini başarı ile yürütme", "çalışmalarında
başarılı olma", "hususi kıymeti haiz orijinal bir eser yazmak," "görevi

alışılmışın

üzerinde yüksek bir başarı ile yapmak", "köyü kültür bakımından kuvvetlendirme",
"mahrumiyet bölgesinde bulaşıcı hastalıklarla mücadele ederek öğrenimi
gerçekleştirme", "bütün bunları 5 yılolağanüstü başarı ile sürdürme", "harf devrimi-
ni kökleştirerek bilimsizliği yok etme", "ders denetim, genel denetim ve okul
yöneticilerinin üç aylık sicil raporları ile Atalim taporuna göre iyi çalışma", "ders
aracı bulunmayan yerlerde öğretimi gerçekleştirme", "ulus okullarındave halk dersa-
nelerinde çalışarak olağanüstü başarı gösterme", "bölgesindeki eğitmenleri
yetiştirmede başarılı olma", "öğrencilerle yaptığı gezide 2 tane'Eti

anıtının keşfinde

önemli rol üstlenme", "cezaevi dersanesindeparasız çalışarak başarı gösterme", "zel-
zele felaketine uğrayanlar için merkezdeki görevini terkedip köylerde özverili
çalışma", "kitap tercüme etme", "müze işlerinde başarı gösterme", "Kültür Düsturu
adlı kitap yayınlama", "2 yılda 22 eğitmenli kurs binası inşası için olağanüstü gay-

ret ve mesai gösterme", "s~luboya resim yapma", "öğretmenevinin
yapımında halkla

işbirliği yapma", "köylüleri ziraatçılıkta eğitme", "öğrencileri yiyecek, giyecek,
sağlık, spor konularında eğitmc", "köyokulu yapımında 18-50 yaş grubundaki
halkın yardımını sağlama", "köyenstitüleri ve okullarına elektrik ve su getirme",
"gezici köy kurslarında ve akşam okullarında halkı yetiştirme", "Endüstri uygulama
bölgesi ve kesimlerinde yaptığı incelemelerde köyün temizlik, sağlık, kültür işlerine
önem verip halka faydalı olma", "öğrencilerin okula devamını sağlama", "yetkisine
verilen işleri hızla bitirme", "Cumhuriyetin 50. yıldönümü çalışmalarında gayret
etme", "kursta tam başarı gösterme", "Milli Eğitimle ilgili yayınları tam ve
zamanında takip etme", "Milli günlere önem vererek kutlama", "okulun susuzluğunu
gidermek için okullarına su deposu yaptırma", "okulöğretmenleri ile iyi geçinme",
"kitap toplama kampanyasındabaşarı gösterme" gibi gerekçelerle ödül verilmektedir.

Yılın öğretmeni seçimi ve ödüllendirilmesi ise farklılığı olan, toplumda oldukça

ses getiren ve o kadar da taruşılan bir ödül niteliği taŞımaktadır.Ödül halen 3 Hazi-
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ran 1985 tarihli yönetmclik3 hükümlerine göre verilmektedir. Yılın ö~retmeni ilçe,
il ve merkez düzeylerinde seçilmektedir. Ancak son iki yıldır illerden gelen
öğretmenler arasında seçim yapılmayarak merkeze sadece illerden birer temsilci gel-
mektedir. "Türkiye Yılın Öğretmeni" ise seçilmemektedir.

i

Bu ödüle adayolabilmek için önkoşul niteliginde olan şu maddeler bulunmak-
tadır: 1) Memuriyet kıdeminin en az 15 yıl ~lması, 2) Fiilen ögretmenlikyapıyor
olmak, 3) Aylıktan kesme ve daha agır bir disiplin cezası almış olmamak, 4) 3.
maddede sözü edilen cezaları alsa bile bu cezalarm silinmiş olması,S) il ve yurt
düzeyinde daha önce "yılın ö~retmeni" seçilmemiş olmak, 6) Atatürk ilke ve
inkılaplarına baglılık, Türk milletinin milli, ahlaki, kültürel degerIerini koruyup,
benimseyip geliştirme.. Sözü edilen önkoşulları yerine getiren aday ö~retmenler, şu
konulara ve puanlara göre de~erlendirilmektedirler: 1) Türk milletinin temel
degerlerini ögrencilcre benimsetmc gayreti (5 puan),2) Amirlerine, arkadaşlarına,ve-
\ilere ve ögrencilere nazik davranmak (5 puan), 3) Göreve baglı, dikkatli, verimli
olma (5 puan), 4) Kanun, tüzük, yönetmelikleri bilme ve uyma (5 puan), 5) Mesleki
şerefi bozacak kadar içki, kumar, işret davranışıiçinde olmamak (5 puan), 6) MEB'ca
veya ilgili kuruluşlarcaonaylanan mesleki esere (3 puan), yurt-içindeki yarışmada ilk
üç dereceye girçn mesleki esere (4 puan), yurt-dışındaki yarışmada ilk üç dereceye
giren mesleki esere (5 puan), 7) MEB'ca veya ilgili kuruluşlarca onaylanan meslek
dışı esere ve yurt içindeki yarışmadailk üç dereceye giren meslek dışı esere (2 puan),
yurt-dışındaki yarışmada ilk üç dereceye giren meslek dışı esere (3 puan), 8) Takdir-

nameler (Bakanlıkça verilenlere 2 puan, digerlerine (1 puan), 9) 15 yılın üstündeki
kıdemin her yılı için (1 puan), 10) Bilinen branş dışı yabancı dil için (5 puan), 11)

Yöneticilikteki her yıl'için 0.5 puan.

ÖğretmenIere ödüllere ilişkin görüşleri soruldu~unda,ço~u Türk E~itim Sistemi-
ni "ceza agırlıklı" olarak görmektedirler. Oysa yöneticilerin ceza ile güdüleyip
yönlendirdigi ögretmenler de, öğrencilerini ceza ile güdüleyip yönlendirmektedirier.
Bu ise ögrenciyi pasifize etmekte onlar üzerinde olumsuz etkide bulunmaktadır. Bu
Şu anda yaklaşık 13 milyon çocuk ve sonuçta gclece~in yaraucı düşünemeyen insan-
ları anlamına gelmektedir.

Oysa sorunları çözümlenmiş, doyumlu, çalışmaları degerlendirilerek
ödüllendirilmiş ögretmenler, hem ögrencilerine hem de çevrelerine daha yararlı ola-
caklardır. Özellikle kırsal alanlarda ve mahmmiyet bölgesinde ögretmenin; en bilgili,
kültürlü toplumu yönlendirebilecek nitelikte birisi oldu~u düşünülürse konunun
önemi daha iyi anlaşılabilir. Zaten çagdaş yönetim anlayışı da personelin
degerlendirip'mlüllendirilmesine önem vermekte, Türk Egitim Sistemi'nde de son
günlerde bu yönde birtakım çalışmalar sürdürülmektedir.Ögretmenlere kendilerine
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verilen ödüller ve yılın ögretmeni ödülüne ilişkingörüşleri soruldu$unda ise
ögretmenler genellikle verilen ödülleri "yetersiz" görerek, beklentilerine "uygun"
bulmamakta, "yılın ögretmeni seçim süreci"nde birtakım degişiklikler yapılmasını
önermektedirler. Özellikle şu anki seçim yönetmeligi ilkokul öğretmenleri ile,
yöneticilerin seçilmesini kolaylaştırıcı koşulları içermektedir. Bu durum diğer
ögretmenlerin ödülü kazanma şansını azaltmaktadır. Ayrıca ödül 40 yaşın üstünde
"durmuş, oturmuş" nitelikteki insanlara verilmektedir. bu da yılın öğretmeni
ödülününün "geleceğe dönük" degil, "geçmişe dönük", bir özellik

taşıdıgını

göstermektedir. Oysa ödüllerin amacı, geçmişteki çalışmaları degerlendirdiği kadar,
onları geleceğe yönelik olarak ta güdüleyici olmalıdır.

Öğretmenler, ödüllerin beklentilerineuygun olması ve onları daha çok çalışmaya
güdÜıeyebilmesi için birtakım özendirici önerilerinde bulunmuşlardır. Bunda da
öğretmenlerin yaşları ile seçtikleri ödüller arasında farklılıklar vardır. Yaşlı
öğretmenler daha çok (içsel) manevi ödülleri yeğlemektcdirler. Bu da ögretmenliğin
giderek azalan saygınlıgı ile ilişkili olarak yorumlanabilir.

Öğretmenler kendileri için en önemli güdüleyid faktörleri önem sırasına göre
şöyle sıralamışlardır: 1) "Çalışma ortamındaki huzur ve iyi ilişkiler", 2) "Manevi
destekleme ve özendiriciler", 3) "Maddi destekleme ve özendiriciler" ilc "ögrenci ve
velilerle iyi diyalog içinde olmak". Diger güdüleyid faktörler ise, "öğretmeyi,
ögrencileri, mesleği, insanları ve onlara hizmet etmeyi sevmek", "öğrenci başarısı ve
eğitimin sonucunu görmek", "sürekli eylem içinde olmayı sevmek", "mesleki bilgi
ve formasyon olarak öğretmenlik için yetiştirilmek". Görüldügü gibi öğretmenlik
mesleği, aslında egitme eylemine verilen önem nedeniyle yapılmaktadır.

Öğretmenler yılın öğretmenine verilmesi gereken ödülleri de şöyle

sıralamışlardır; "Öncelikle manevi ödül artırılarak saygınlaştırılmalı" diyerek, bu
kapsamda "ödül kazanan öğretmene protokolda yer verilmeli", "lRT ve basında
tanıtılmalı", "ögretmen evlerinde kendileri için ayrılan köşelerde tanıtılmalı", "Okula
ve dersaneyeadları verilmeli" demektedirler..Ardındanödül kazananögretmenler"Ba-
kanlıkça agırlanmaktan mutlu oldum, şevkim arttı" diyerek bunun devamını iste-
mektedirler. Daha sonra ise "maddi ödül artırılsın" diyerek, "iyi çalışm~ ortamı
sağlanarak yapacakları çalışmalar konusunda yardımcı olunmalı", "bir üst makama
getirilmeli", "kitap yazdırılmalı, görüşlerinden yararlanılmalı" gibi birtakım öneriler
getirmektedider. Diger öneriler; "beklemeden derece terfi yaptırılmalı", "tahsil şartı
aranmadan 1. dereceye kadar inebilmeli", "çalıştığı ilde bir konut verilmeli", "yurt-içi
ve dışında araştırma gezilerine gönderilmeli", "ailesiyle tatile gönderilmeli", "kamp
ve misafirhanelerden ailesiyle birlikte ücretsiz, indirimli yararlandırılmalı" ve" tüm
ögretmenlere öğretmenler gününde 1 takım elbise ile 1 maaş ikramiye verilmeli" de-
mektedirler.
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Bunların dışında ögretmenler maddi ve manevi ödendirici önerisinde de bulun-
muşlardır. Bunlardan maddi özendiriciler sırasıyla; 1) "Bu ögretmenlerinçocuklarına
yüksek ögrenim yurtlarına girmede öncelik tanınmalıdır", 2) "Ödül alan ögretmene
bir kademe yükselme verilmelidir", 3) "Emekli oldugu.nda emekli maaşı emsallerine
göre belirli bir yüzde (% 1 gibi) daha yukarıdan baglanmalıdır", 4) "Çocuklarının
egitiminde maddi kolaylık saglanmalıdır", 5) "ödül alan ögretmenlere lojman, yazlık
kamp tahsisi ve konut kredisi gibi konularda öncelik tanınmalıdır", 6) "Fiili hizmet
yıllarına belli miktarda yıpranma yapı eklenmelidir (ömegin 12 aylık hizmetleri 13
ay sayılmalıdır)". 7) "Bu ögretmenlerin çocuklarına yüksek ögrenim yurtlarına gir-
mede öncelik tanınmalıdır."

Manevi özendiriciler ise şöyle sıralanabilir: 1) "Ödül kazanan ögretmene yurt-içi
ve dışında mesleki gezilere katılma olanagı verilmelidir." 2) "11 temsilcisi yılın
ögretmenlerini tanıtanresimli kitapçıklar, o yıl ödül alan ögretmenlere verilmelidir."
3) "Bu ögretmenlerden Talim Terbiye Kurulu gibi Milli Egitimpolitikasının
oluşturuldugumerkezlerde yararlanılmalıdır". 4) "Yılın ögretmenlerininölümleri ha-
linde tören düzenlenmeli ve 1RT'de duyurulmalıdır",5) "ödül kazanan ögretmenlerin
mesleki çalışmaları MEB yayınlarında (ömegin Tebligler dergisi ve benzerlerinde)
düzenli ve ayrınulı biçimde duyurularaktavsiye edilmelidir". 7) "Ödül kazananların
başarısı basında, yerel ve ulusal düzeyde dagıtım yapılan gazetelerde etkin biçimde
duyurulmalıdır. "

Görüldügü gibi ögretmenler ilk sırada önemli görülen bu ödüllerin yanı sıra,
ikincil nitelikte denebilecek başka pek çok özendirici önerisinde bulunmuşlardır.Bu
öneriler dogru1tusunda ögretmenlere birtakım özendiriciler verilmesi onların
güdülenmesinde etkili olabilir. Meslek daha ilginçleştirilebilir. Bu maddi-manevi
ödüllerden ilk üç sıradakiler yılın ögretmeni ödülü kapsamında verilirken, digerleri
tüm ögretmenlereögretmenlergünündeveya diger zamanlardaverilebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

ArUk örgütlü olarak yaşadıgımız günümüz toplumlarında, işgörenlerin işlerini
güdülenmiş olarak ve istekle yapmaları önem taşımaktadır.Bu amaçla da yöneticiler
çeşitli araçlara başvurmaktadırlar.Egitim örgütlerindeçalışan ve egitimin yapı taşları
olan, gelecek kuşakları biçimlendiren ögretmenlerin işlerine iyi güdülcnmiş olma-
ları, istekle çalışmaları, onların çevrelerine ve ögrencilerine yansıyacagt gibi gele-
eegin nitelikli insan gücü ve kalkınmış Türkeyesi anlamı taşımaktadır.

Bu nedenle ögretenle ögrçtemeyeni çalışanla çalışmayanı degerlendirip, perfor-
mansla ödüller arasındabag kurarak ödüllendirmek ve soruna geniş boyutlu
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yaklaşmak güdütemenin başlangıcını oluşturmaktadır. Öte yandan bu yöntem
ögretmenligin statüsününartırılması gibi bir işlevi de yerine getirebilir.

Yapılacak ödüllendirmedeögtetmenlerinkendilerineduyduklarıyüksek saygı dik-

kate alınarak onlara özerklik ve sorumluluk verme, kendini geliştirme, yaraucı ve
yapılmayadeger işler verme, onlariçin para, statüve yükselmeolanagı saglayan .

yöneticilik verme, fazladan boş zaman verme, maaşın % lS-20'si oranında yıllık
primler verme, meslek dersleri ögretmenlerini işin sahibi yaparak Seanlon P lanı ben-
zeri kardan pay verme, performansa dayalı kısa ve uzun vadeli ödüller oluşturma,
rahat ve yerleşik çalışma koşulları saglama, ayın ögtetmeni, kutlama mektubu, top-
lanuda övme, hediye çeki verme gibi özendiriciler uygulanabilir. Ögretmenler grup
olarak oldugu kadar, bireyselolarak ta ödüllendirilebilirler. Yine ilkokullarda birinci
sınıftan beşinci sınıfa kadar, aynı sınıfı okutan ögretmenler yetiştirdikleri
ögrencilerin niteligine göre ödüllendirilebilirler. Ancak ödüllendirmedeobjektif ola-
rak yalnızca yapılan işin degerlendirilmesigerekmektedir4.

Bu amaçla hazırlanacak ödüllendirme sisteminin siyasi tercihlerden ve
kayırmalardan uzak olarak; etkililik, kabul edilebilirlik, yasalara uygunluk,
yönetilebilirlik, ödenebilirlik, esneklik gibi ölçütlere dayandınlarak düzenlenmesi
önemlidir. Ödüllendirilecek ögtetmende dil ve dört işlem gibi temel beceri düzeyi,
ögrencileri iyi yetiştirme ve ögtetme düzeyi sınıf-içi davranışlarının etkililik düzeyi
ile sınıf-dışı eylem ve davranışlarının nitelik düzeyine göre degerlendirilerek
ödüllendirilebilir. Ayrıca az bulunanalanlardaçalışma, mesleki gelişme çabaları, dik-
kat çekici egitsel gelişmeler de bunlaraeklenebilir.

Halen % 2 olaİı ödüllendirilecek öğretmen sayısı % 10-15 oranına çıkarularak,
ödülün yeterli sayıdaki ögretmene, yeterli miktardave doyuruculuktaverilmesi, ödül
alma şansını az gören başarılı öğretmenlerinçalışma şevkini artırarakmeslegi çekici
kılabilir 5. Bunun için stajyerlik dışında kademeli ve puana dayalı ödül sistemi geti-
rilebilir. Ödüller çeşitli branş ve kademelerde yaygınlaştırılarak verilebilir. Bu kap-
samda şunlarönerilebilir:

ı. M.E.Bakanlıgı klasik yönetim biçiminin "yönetsel disiplin aracı" olan "ceza"
yerine, çagdaş yönetim biçiminin "yönetsel disiplin aracı" olan "ödül"e agırlık ver-
melidir.

2. Yılın öğretmeni ödülü seçim yönetme lig i yeniden düzeQlenerek genç
ögtetmenleri daha çok çalışmaya özen?irecek biçimde "gelecege dönük" olarak
hazırlanmalıdır.

3. Ögretmenler için en önemli güdüleyici faktör olan "çalışma ortamındakihuzur
ve iyi ilişkiler"in oluşturulması için gereken çaba gösterilmelidir.
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4. Ödüller ve "yılın ögreuneni ödülü" kapsamında verilenler yeterli hale getiril-
melidir.

5. Ödül kazanan ögreunen mesleki statüaçısından bir üst göreve getirilmelidir.

6. Ögreunenlerin seçtikleri maddi ve manevi özendiricilerden ilk üçü "yılın
ögretmeni ödülü "kapsamına alınarak "yeterlik ödülü" olarak; diger sıralardaki
özendiriciler ise çeşitli düzenlemeler yapılarak "Ögreunenler Günü"nde tüm
ögreunenlere "Üyelik ödülü" olarak verilmelidir. Gerekirse bu ödüll~r,ölçüt konarak
ögreunenin istegine göre verilmelidir.

Ancak bunlardan sonra ögretmenlik, daha saygın bir duruma gelerek toplum
içindeki layık oldugu onurlu yerini alacak ve sosyal statüsünüyükseltebilecektir.
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