
Atölye Çalışmalarında Öğretmenlerimizin Dikkat Etmesi Gereken Kurallar 

 

1. İş güvenliği kurallarının dikkat çekici bir şekilde atölyelerde olması sağlanmalıdır.           

(Gerekirse tehlikeli araç gereçlerin yanına veya üstüne kullanım kılavuzları 

yerleştirilmelidir.) 

2. Atölyede bulunana demirbaşlar o atölyeyi kullanan tüm öğretmenlerin 

sorumluluğundadır. Bu nedenle demirbaş listesi sayım yapıldıktan sonra kapı arkasına 

veya uygun bir yere asılır ve düzenli aralıklarla kontrol edilir. 

3. Bulunulan ortamın temiz tutulması, düzenli bırakılması  öğrencilere kazandırılması 

gereken bir yeterliliktir. Bu nedenle atölye kullanımından sonra atölyeyi temiz ve 

düzenli bırakmayı sağlamalıyız. (Bunun için kontrol listeleri hazırlanarak her 

öğrenciyi dönüşümlü olarak sorumlu yaparak ve öğrencilere sorumluluk vererek 

sağlayabiliriz) 

4. Öğrencilerin atölyede uyması gereken, araç gereçleri kullanırken dikkat etmesi  

gereken kuralları  dikkat çekecek şekilde görsellerle de destekleyerek kazandırılması 

şarttır.  

5. Ders sonunda öğrenciler tarafından kullanılan araç-gereçler teslim alınmalı ve 

öğrencilerin araç-gereçleri aldıkları yere bırakmaları sağlanmalıdır. 

6. Araç-gerecin zarar görmesi, bozulması durumunda ilgili öğretmen varsa atölye şefi veya 

sorumlu öğretmen  okul idaresine bilgi vermelidir. 

7. Bilinmeyen araçların kullananımı yapılmamalı bu konuda istenen eğitim veya 

kullanan öğretmenlerden bilgi talep edilmelidir. 

8. Dikkatsizlik, bilgisizlik ve şakalaşma sonucunda kaza meydana gelebileceğini ve bu 

kazaların yaralanma hatta ölümle sonuçlanabileceği unutulmamalı, bu konuda 

öğrencilere gereken uyarılar yapılmalıdır. Bu kurallara uymayan öğrenciler için disiplin 

tüzüğü uygulanmalıdır.   

9. Öğrencilere bireysel uygulama  yaptırılmalı, verilen temrinler bir ürün veya proje ile 

ilişkilendirilmeli ve öğrencinin başından sonuna bir ürünün çıkmasındaki işlem 

basamakları konularında yeterlilik kazandırılmalıdır. Öğretmenler öğrencilerin yaptığı 

işleri yakından takip etmelidir.  

10. Öğrencilerin atölyede uyum içinde çalışmaları iş hayatına atılmaları durumunda büyük 

bir avantaj sağlayacaktır. 

11. Öğrencilere özellikle atölyelerde kullanılan malzemeler ile ilgili bilgi vererek yerel 

firmalar konusunda farkındalık yaratılmalıdır. 

12. Herhangi bir kaza-yaralanma durumunda hemen okul idaresine bilgi verilmelidir. Bir 

şey olmaz, nasıl olsa geçer gibi düşüncelerle olayı önemsememek  sonucunda mikrop 

kapılabilir.  

13. Atölyede çalışırken uygun iş giysileri giyilmelidir. Giyilen önlük vb kıyafetlerin temiz, 

ütülü olması öğrencinin kendine ve işine olan saygının göstergesidir. Bu alışkanlık 

öğrencilere kazandırılmalıdır. 

14.  Atölyede kalın kaymayan tabanlı, sağlam üst kısma sahip ve rahat olan ayakkabılar 

giyilmesi sağlanmalıdır. 

15. Atölyede o işin gerektirdiği kişisel bakım önemlidir. İş hayatında da bu yöndeki 

eksiklikler ancak bilinçli gençlerin yetiştirilmesi ile mümkündür. Bu nedenle örnek 

model olduğumuz unutulmamalıdır.   



16. Çalışma ortamını bozucu davranışlardan (yüksek sesle şakalaşmak gibi) 

kaçınılmalıdır. 

17. Atölyelerde o mesleğe ait meşhur kişiler veya olaylar hakkında  farkındalığını 

arttırmaya yönelik afişler posterler asılmalıdır. Görsel afişlerin de öğretici materyaller 

olduğu unutulmamalıdır. 

18. Atölyelerin kullanımdan sonra temiz ve düzenli bırakılması daha  sonra o atölyeyi 

kullanacak olan  öğretmen ve öğrencilere göstereceğimiz saygının göstergesidir.  

19. Atölyelerin boş kalması durumunda kontrollü bir şekilde öğrenciler tarafından eksik 

kalan konuların tamamlanması açısından kullanım sağlanmalıdır. 

20. Okul ziyaretleri sırasında atölye düzenlerinin eksik olduğu, temizliğinin yetersiz 

olduğu saptanmıştır. İş hayatı o konuda bilgi, beceri yanında çok önemli olan işe 

zamanında gelme, çalıştığı alana sahip çıkma, işyerine ayniyet duygusu geliştirme, 

malzemeleri dikkatli kullanma ve birlikte çalışabilme yeterliliklerini de öğrencilerimize 

kazandırmamızı beklenmektedirler. Bu yönde gereken anlayışın kazandırılması için 

önlemlerin alınması, çalışmaların yapılması atölye ortamlarını da iyileştirecektir. 

21.  Okul idareleri atölyelerin kontrolünü yaparak gereken uyarıları yapmalıdır.  


