
 MESLEKİ VE TEKNİK 
EĞİTİM ŞUBESİ 

ATÖLYE BULUŞMALARI 
PROJESİ 



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. 



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. 

 

 

Projenin Kapsamı 
 



 
  

Bu proje ile; 
İstanbul sınırları içerisinde pilot 
olarak seçilen Sancaktepe ilçesi 
Fehmi Yılmaz Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’nden 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 yapılması 

. 

 

Projenin Hedefleri 



Atölye uygulamalarının 
ardından ev sahibi 
öğrenciler tarafından 
misafir öğrencilere 

 iade-i ziyarette 
bulunularak kurulan 
bağların sıcak tutulması 

Projenin Hedefleri 



Diğer kurum türlerinin de kendilerine has 
etkinliklere özendirilerek projenin 
yaygınlaştırılmasının sağlanması  

hedeflenmektedir. 

 

Projenin Hedefleri 



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. 

 

Projenin Kazanımları 
 



Uygulamalar sırasında farklı çevrelerden 
öğrencilerin bir araya gelmesi sevgi, saygı, 
yardımlaşma, empati, güven – özgüven, temizlik-
düzen konularında değerler eğitimine katkı 
sağlayacaktır. 

 

Projenin Kazanımları 



İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince her ilçede 
uygulama yapılacak okulların ve alanların 
belirlenmesi 
Faaliyet yapılacak okulların diğer okul türlerindeki 
misafir edilecek okullarla eşleştirilmesi 
 Uygulama takvimi hazırlanarak misafir okullara 
gerekli duyurunun yapılması 
 Uygulama günü, misafir olarak ağırlanacak 
öğrencilere, uygulama öncesinde ve sonrasında kısa 
bir anket yapılarak uygulamanın performansının 
ölçülmesi, sonuçların raporlanması 

 

Proje Kapsamında Yapılacak Faaliyetler 

 



Atölye Buluşmaları Projesi Faaliyet Planı 

 FAALİYET SORUMLU KİŞİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde sorumlu şube müdürlerine 

bilgilendirme toplantısı yapılacak 

İl Mem 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde uygulama yapılacak okul – alanlar 

tespit edilecek 

İlçe Mem Sorumlu Şb Md 

Uygulama yapılacak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile misafir 

edilecek kurumların eşleştirilmesi ve okullara duyurulması 

İlçe Mem Sorumlu Şb Md 

Uygulama yapılacak tüm okul ve alanlarda uygulama faaliyet planının 

hazırlanması 

Ev sahibi okul Müdürlüğü 

Uygulamanın gerçekleştirilmesi Ev sahibi okul Müdürlüğü 

Uygulama öncesi/sırası ve sonrasında yapılan tüm çalışmaların 

fotoğraflanması/ raporlaştırılması 

Ev sahibi okul Müdürlüğü 

Uygulama günü sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile ilgili 

okulların web sitelerinde paylaşılarak yayılımın sağlanması 

İlçe Mem Sorumlu Şb Md,  Ev 

sahibi okul Müdürlüğü 



Teşekkür Ederiz 


