
 

Együtt-Működés 
 

Az Együtt-Működés betartása a szakkör résztvevői és a szakkörtartó oktatók közös érdeke azért, hogy 
mindannyiunk számára kellemesen és biztonságosan teljenek a foglalkozások. 

Az egyik legfontosabb dolog, hogy tiszteletben kell tartanunk egymást, és egymás munkáját. 
Számunkra fontos, hogy megbeszéljük a felmerült problémákat, és titeket is biztatunk arra, hogy ezt 
kövessétek, és bármilyen probléma esetén forduljatok hozzánk bizalommal. 

Mi egyetértünk abban, hogy egymás testi és lelki megfélemlítése, bántalmazása nem elfogadható 
módja a konfliktusok rendezésének, ha bármi ilyet tapasztalsz, kérlek szólj, hogy meg tudjuk beszélni 
és megoldást találjunk. 

Fontos, hogy egy olyan műhelyben tartjuk a foglalkozásokat, ahol gépek vannak és gépekkel is 
dolgozunk. A gépek, ha nem megfelelően használják őket, balesetveszélyesek. Ezért kérünk, hogy 
mindig fogadd meg a műhelymester és a felnőtt oktatók tanácsait. Egyedül, iránymutatás nélkül sose 
kezdj el az eszközökkel foglalkozni. 

Mi, emberek is tudunk veszélyesek lenni a gépekre, nem megfelelő működtetéssel könnyen 
elromlanak. Ezt el tudjuk kerülni azzal, hogy nem eszünk, iszunk a műhelyben. 

Iskolatáskára, kabátra nem lesz szükséged a műhelyben, kérünk, hagyd az előtérben. 

Az öltözéked feleljen meg annak, ami a műhelyben biztonságos és szükséges, azaz semmi olyat ne 
viselj, ami beleakadhat valamibe vagy baj, ha festékes lenne (pulcsimadzag, bő ujjak, gyűrű, nyaklánc), 
mindig zárt cipőben érkezz és mindig vigyázz magadra és öltözékedre. 

A suliban sem veszed fel a telefonodat, de megértjük, ha bizonyos hívásokat fogadnod kell, viszont 
kérünk, a legrövidebben intézd ezeket. Lesz majd olyan, amikor használnod kell a szakkörben a 
telefont, de ezen kívül kérünk ne használd. A szakkörök úgyis érdekesebbek lesznek. 

Igyekszünk óvni a környezetünket. Kérünk te is kövesd a példánkat azzal, hogy nem szemetelsz, és 
vigyázol a környezetedre. 

Nálunk nagyon fontos az alkotó munka. Neked is fontos lesz. Kérlek figyelj arra, hogy ne zavarj másokat 
ebben, hiszen te is elvárod, hogy a te munkádat is tiszteletben tartsák. 

A fentiek be nem tartása esetén sajnos nagyon megnehezedik az együttműködésünk, és el kell 
gondolkodnunk, hogy tudjuk-e folytatni veled együtt a szakkört. 

 
KÉRÜNK, hogy: 

• Tiszteld a másikat! 

• Vigyázz a társaidra! 

• Hallgass a műhelymesterre! 

• A műhelyben ne egyél, igyál! 

• A táskádat és kabátodat hagyd a műhelyen kívül! 

• Mindig olyan ruhában legyél, amely alkalmas a műhelymunkára! 

• Ne használd a telefonodat feleslegesen! 

• Ne szemetelj, pakolj el magad után! 

• Óvd a másik munkáját! 


