
 

 

ATÖLYE BULUŞMALARI PROJESİ 

1. Projenin Adı 

Atölye Buluşmaları 

 

2. Projenin Amacı: 

Üreten okullar vizyonuna sahip olan Mesleki ve Teknik Eğitim okullarımızda okuyan 

öğrencilerimizin, atölyelerinde ürettikleri ürünleri tanıtmalarına; farklı türdeki ortaöğretim okullarında 

okuyan öğrenciler ile atölye ortamında paylaşımlarda bulunabilmelerine, birlikte etkinlikler 

gerçekleştirerek ortak çıktılar oluşturmalarına; sonucunda ise akran grupları arasında hem iletişim hem de 

etkileşim kurularak birbirlerini tanımalarına imkân sağlamaktır. 

 

3. Projenin kapsamı: 

Her ilçede belirlenen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından her hafta farklı bir alanda 

gerçekleşmek ve ayda en az iki kez olmak üzere atölye ortamında, iki ders saati süresince gerçekleşecek 

uygulamayı kapsamaktadır. 

 

4. Projenin Hedefleri: 

Bu proje ile; 

4.1 İstanbul sınırları içerisinde pilot olarak seçilen Sancaktepe ilçesi Fehmi Yılmaz Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesinden başlayarak bir yıl içerisinde tüm ilçelerde ayda en az iki mesleki 

ortaöğretim kurumunda, atölye ortamında, diğer okul türlerinden aynı seviyedeki misafir 

öğrencilerle birlikte mesleki uygulama yapması, 

4.2 Atölye uygulamalarının ardından ev sahibi öğrencilerin misafir öğrencileri iade – i ziyarette 

bulunarak kurulan bağların sıcak tutulması, 

4.3 Diğer kurum türlerinde de kendilerine has etkinliklere özendirilerek projenin 

yaygınlaştırılmasının sağlanması hedeflenmektedir. 

 

5. Projenin Kazanımları: 

 

5.1 Proje kapsamında ortaöğretim düzeyinde yakından başlayarak çevre okullarda öğrenim gören 

aynı sınıf düzeyinde öğrencilerimizin birbirlerini tanımaları, anlamaları, kaynaşmaları ve akran 

iletişimini artırarak özellikle birlik ve beraberlik duygusunun geliştirilmesi sağlanacaktır. 

5.2 Uygulamalar sırasında farklı çevrelerden öğrencilerin bir araya gelmesiyle sevgi, saygı, 

yardımlaşma, empati, güven – özgüven, temizlik-düzen konularında değerler eğitimine katkı 

sağlayacaktır. 

 

6.     Proje Kapsamında Yapılacak Faaliyetler 

6.1       İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince her ilçeden uygulama yapılacak okulların ve alanların 

belirlenmesi 

6.2       Faaliyet yapılacak okulların diğer okul türlerindeki misafir edilecek okullarla eşleştirilmesi, 

6.3       Uygulama takvimi hazırlanarak misafir okullara gerekli duyurunun yapılması, 

6.4        Uygulama günü, misafir olarak ağırlanacak öğrencilere, uygulama öncesinde ve sonrasında kısa 

bir anket yapılarak uygulamanın performansının ölçülmesi, sonuçların raporlanması, 

  

 



 

ATÖLYE BULUŞMALARI PROJESİ FAALİYET PLANI 

 

 

FAALİYET SORUMLU KİŞİ 
BAŞLANGIÇ 

TARİHİ 
BİTİŞ TARİHİ 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde sorumlu şube 
müdürlerine bilgilendirme toplantısı yapılacak 

İl Mem Sorumlu Md Yrd 18 Aralık 2019 18 Aralık 2019 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde uygulama 
yapılacak okul – alanlar tespit edilecek 

İlçe Mem Sorumlu Şb Md 06Ocak 2020 17 Ocak 2020 

Uygulama yapılacak mesleki ve teknik 
ortaöğretim kurumları ile misafir edilecek 
kurumların eşleştirilmesi ve okullara duyurulması 

İlçe Mem Sorumlu Şb Md 03 Şubat 2020 07 Şubat 2020 

Uygulama yapılacak tüm okul ve alanlarda 
uygulama faaliyet planının hazırlanması 

Ev sahibi okul Müdürlüğü 10 Şubat 2020 14 Şubat 2020 

Uygulamanın gerçekleştirilmesi Ev sahibi okul Müdürlüğü 17 Şubat 2020 29 Mayıs 2020 

Uygulama öncesi/sırası ve sonrasında yapılan 
tüm çalışmaların fotoğraflanması/ 
raporlaştırılması 

Ev sahibi okul Müdürlüğü 17 Şubat 2020 29 Mayıs 2020 

Uygulama günü sonrasında İlçe Milli Eğitim 
Müdürlükleri ile ilgili okulların web sitelerinde 
paylaşılarak yayılımın sağlanması 

İlçe Mem Sorumlu Şb Md,  
Ev sahibi okul Müdürlüğü 

Her uygulama sonrasında 



 

Örnek:   …………….MTAL ATÖLYE BULUŞMALARI PROJESİ FAALİYET PLANI 

FAALİYET SORUMLU KİŞİ 
BAŞLANGIÇ 

TARİHİ 
BİTİŞ TARİHİ 

Alan şefi ve öğretmenleri ile bilgilendirme toplantısı Ev sahibi Okul Müdürü 15.10.2018 16.10.2018 

Uygulama yapılacak mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumları ile misafir edilecek kurumların 
eşleştirilmesi ve okullara duyurulması 

İlçe Mem Sorumlu Şb Md 22.10.2018 26.10.2018 

Uygulama öncesi ön test çalışmasının yapılması Misafir Okul Müdürleri 30.10.2018 05.11.2018 

Uygulamada üretilecek ürünlerin ve malzeme 
listesinin hazırlanması 

Alan Şefi 22.10.2018 26.10.2018 

Misafir öğrencilerin karşılanması ve okulun kısa 
tanıtımı 

Ev sahibi okul Müdürlüğü 
07.11.2018 
14.11.2018 

07.11.2018 
14.11.2018 

Misafir öğrencilerin atölyeye alınarak bölüm için 
uygun kıyafetler giydirilmesi 

Alan Şefi 
07.11.2018 
14.11.2018 

07.11.2018 
14.11.2018 

Misafir öğrencilere iş güvenliği konusunda kısa bilgi 
verilmesi 

Alan Şefi 
07.11.2018 
14.11.2018 

07.11.2018 
14.11.2018 

Uygulamanın gerçekleştirilmesi Alan Şefi 
07.11.2018 
14.11.2018 

07.11.2018 
14.11.2018 

Uygulama sonrası son test uygulaması Ev sahibi okul Müdürlüğü 
07.11.2018 
14.11.2018 

07.11.2018 
14.11.2018 

Uygulama öncesi/sırası ve sonrasında yapılan tüm 
çalışmaların fotoğraflanması/ raporlaştırılması 

Ev sahibi okul Müdürlüğü 
07.11.2018 
14.11.2018 

07.11.2018 
14.11.2018 

Uygulama günü sonrasında okulun web sitesinde 
paylaşılarak yayılımın sağlanması 

İlgili Müdür yardımcısı 
09.11.2018 
16.11.2018 

09.11.2018 
16.11.2018 

Misafir olarak gelen okullara iade-i ziyarette 
bulunulması 

Ev sahibi okul Müdürlüğü 26.11.2018 30.11.2018 



 

 

 

 

…………………………….. MTAL 

ATÖLYE BULUŞMALARI PROJESİ  

UYGULAMA BASAMAKLARI 

 

1. Proje kapsamında, okulumuz Yiyecek – İçecek atölyesinde 05.11.2018 – 09.11.2018 ve 12.11.2018 – 

16.11.2018 haftalarında iki ders saati süren mutfak uygulamaları yapılacaktır. 

 

2. Her iki grupta farklı okul türlerinin 11. Sınıf seviyesinden 10’ar kız öğrenci misafir edilecektir. Misafir 

öğrenciler, yiyecek – içecek hizmetleri bölümümüz 11. Sınıflardan 5 öğrenci tarafından ağırlanarak gün 

içerisinde birlikte uygulama yapmalarına olanak sağlanacaktır. 

 

3. Uygulama sonunda üretilen ürünler hep birlikte tüketilerek bu süre içerisinde sosyalleşmeleri ve 

birbirlerini yakından tanımalarına imkân sağlanacaktır. 

 

4. Karşılama anından uğurlama anına kadar yer yer video ve fotoğraf çekimleri yapılacaktır. 

5. Okul eşleştirmeleri yapıldıktan sonra uygulamaya katılacak okullara, ziyarete gelecek öğrencilere 

uygulanmak üzere kısa anket formları gönderilecek ve uygulama günü beraberlerinde getirmeleri 

istenecektir. 

 

6. Uygulama sonrasında aynı şekilde anket uygulanarak projenin öğrenciler üstündeki etkinliği ölçülerek 

raporlanacaktır. 

 

7. Etkinlikle ilgili yapılan çekimler okulumuzun web sitesinde yayınlanarak yayılım sağlanacaktır.  

 

8. Etkinliği takip eden hafta sonunda misafir edilen okullar ziyaret edilecektir. 

 


