12.11.2021
Konu: 2021-2022 GEN Koleji 9 ve 10. Sınıf Kasım Ara Tatili Çalışma Programı
Değerli Velimiz, Sevgili Öğrencimiz,
GEN Koleji olarak öğrencilerimiz ve velilerimiz ile beraber 2021-2022 eğitim - öğretim yılı
1. döneminin ilk yarısını sağlıkla ve başarıyla tamamlıyoruz. Ağustos’tan bugüne okullarımızda,
T.C. Sağlık Bakanlığı ve MEB’in aldığı pandemi tedbirleri doğrultusunda yüz yüze eğitim
verirken ihtiyaç durumunda öğrencilerimize uzaktan ders, etüt, sınav ve etkinliklere katılım
imkanı sağladık. Eğitim programımıza, 15 – 19 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek tatil
nedeniyle ara verilecektir. GEN Koleji olarak ara tatilin öğrencilerimiz için sağlıklı, keyifli ve
verimli geçmesini arzu ediyoruz. Öğrencilerimizin bu süre zarfında dinlenmelerini, hobilerine
ve sosyal hayatlarına vakit ayırırken eksiklerini tamamlamalarını ve öğrendiklerini pekiştirmek
için tekrar yapmalarını öneriyoruz.
GEN Koleji Lise Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Kasım Ara Dönem Tatili
Çalışma Programının detayları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Bu hafta okulumuz tarafından öğrencimize özel hazırlanmış GEN Koleji 1. Ara Dönem Sonu
Dosyası içerisinde aşağıdaki dönem sonu dokümanları yer almaktadır.





Deneme Sınavlarının Kümülatif Raporu
‘‘Sıfır Hata’’ Broşürü
Kazanım Analizlerinin yer aldığı Bilgi Haritası (Dijital olarak K12Netten gönderilecektir)
e-okul Karnesi (e-okul sistemden alabilirsiniz)

ARA TATİL ÖDEVİ:
 GEN Koleji Tatil Projeleri Broşürü
 Dijidemi Ara Tatil Ödevi (Dijidemi portalından gönderilecektir)
Öğrencilerimizin eğlenceli ve verimli bir ara tatil geçirmelerini sağlamak için birbirinden
güzel etkinlikler içeren GEN Koleji Tatil Projelerini hazırladık. Öğrencilerimiz Tatil Projelerinin
yer aldığı broşürden en çok istediği iki projeyi seçmelidir. 22 Kasım 2021 Pazartesi günü
itibariyle ilgili branşların dersinde yaptığı iki projeye dair tecrübelerini, arkadaşları ve
öğretmeniyle paylaşacaktır.

Sınava hazırlık ve yayıncılık alanındaki 36 yıllık deneyimimiz sayesinde, GEN Yayınlarında
yer alan sınav sorularımız beceri temelli yeni nesil sorulardır ve YKS ile %100 isabetlidir.
Bundan dolayı öğrencilerimizin GEN Yayınlarında yer alan tüm soruları doğru yanıtlayabiliyor
olması, onları ÖSYM tarafından uygulanan merkezi sınavda başarıya taşıyacaktır. Bu nedenle,
12 Kasım 2021 Cuma gününe kadar öğrencilerimize uygulanan GEN Yayınları Deneme
Sınavlarında her öğrencinin boş bıraktığı ve yanlış yaptığı soruları tekrar karşısına çıkarmak;
deneme sınavı sonrasında çözümünü öğrendiği soruları ‘’Sıfır Hata’’ hedefiyle yeniden
çözmelerini ve tam öğrenme sağladıklarını görmek istiyoruz.
Bu amaçla öğrencilerimize 12 Kasım 2021 Cuma günü ‘‘Sıfır Hata’’ broşürü verilecektir.
Bu insertte yer alan yönerge doğrultusunda, öğrencimiz K12Net’e giriş yapacak ve o güne
kadar uygulanan GEN Yayınları Deneme Sınavlarında boş bıraktığı ve yanlış yaptığı sorulardan
oluşan, Öğrenciye Özel Hazırlanmış Pekiştirme Testine ulaşacaktır. Bu sınav online olarak
K12Net sistemi üzerinden gerçekleşecektir. 12 Kasım 2021 Cuma günü her öğrenciye özel
hazırlanan Pekiştirme Testini, öğrencilerimiz en geç 5 Aralık 2021 Pazar gününe kadar istediği
zaman yapabilirler. Ayrıca isteyen öğrenci, yönergeden yardım alarak Pekiştirme Testini kendi
printerından çıktı alarak kağıt üzerinde kalem ile çözebilir. Ancak sonrasında mutlaka
öğrencimiz verdiği yanıtları online Pekiştirme Testine giriş yaparak her sorunun altında yer alan
sanal optik forma işaretlemelidir. Öğrencimiz sınav sonrasında ekranda yer alacak karne ve
cevap anahtarını görebilir, soru çözüm videolarını izleyerek öğrenebilir ve doğru yanıtladığı
soruların Ocak ve Nisan aylarında K12Net’te oluşturulacak Pekiştirme Testlerinde yeniden
karşısına çıkmamasını sağlayabilir. Öğrencimizin Pekiştirme Testinde yer alan sorulardan
yapamadıkları olur ise soru çözüm videolarından öğrenmenin yanı sıra 22 Kasım 2021 Pazartesi
günü itibariyle öğretmenlerine sorabilir.
Eğitim yılının başında öğrencilerimize verilen Dijidemi üyeliği sayesinde,
öğrencilerimizin her zaman bu platformdan konu anlatım videolarını izleyerek öğrendiklerini
tekrar edebileceğini, her seviyede yaklaşık 50.000 sorudan oluşan soru havuzundan
faydalanarak kendisine istediği dersten, konu ve soru sayısı belirleyerek sınav çözebileceğini
hatırlatmak isteriz.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) birimimize, ara tatili boyunca dilediğiniz zaman
ulaşabilir ve rehber öğretmenimizle Kasım Ara Tatili için öğrencimize özel Çalışma Programı
oluşturabilirsiniz. Rehber öğretmenimizden randevu alarak okulda yüz yüze görüşebilir veya
Zoom’da online olarak biraraya gelebilirsiniz.
Bilgilerinize sunar; öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve verimli bir ara tatil dileriz.
Saygılarımızla,
GEN Gelecek Nesiller Koleji
Lise Koordinatörlüğü

