
 
24.09.2020 

KONU: Yıl İçinde Teslim Edilecek Yayın ve Dokümanlar Hk.  

 

  Sayın Velimiz, Sevgili Öğrencimiz, 

 

GEN Koleji’nde 2020-2021 eğitim öğretim yılı boyunca kullanılacak olan Yayın Paketinde yer 

alan kitaplardan; ürün listesinde ‘’Eğitim yılının başında verilir.’’ diye ifade edilen ortaokul ve lise 

Konu Anlatım Kitapları ve Soru Bankaları sizlere okullarımız tarafından teslim edildi. Yabancı Dil 

Kitaplarından ise okulumuza gelenler sizlere verildi. İlkokul kademesinde ise set içinde yer alan ders 

kitapları, ödev kitapçıkları, ünite değerlendirmeleri, zeka ve dikkat geliştiren etkinlik kitabı teslim 

edildi. Tüm sınıf seviyelerinin yayın paketlerinde yer alan Okuma Kitapları ve ortaokul ile lise 

öğrencilerine vereceğimiz Akademik Takip Dosyası ise Ekim ayının başında sizlere okulumuzdan 

verilecektir. Dijital üyeliklerin başlangıcı ise Ekim ayının 2. Haftasına kadar ilgili dersin öğretmeni 

tarafından öğrencilerimize e-posta ve K12netten gönderilecektir. 

Covid-19 pandemi dönemi tedbirleri doğrultusunda, anaokulu, 1, 8 ve 12.sınıf 

öğrencilerimizin haricindeki tüm seviyelere MEB’in güncel açıklamaları kapsamında uzaktan eğitim 

gerçekleştiği için, uzaktan eğitim şeklinde devam eden öğrencilerimize yayın paketinde yer alan ve 

ürün listesinde ‘’Yıl içinde verilir.’’ diye belirtilen ve normal koşullarda haftalık veya uygulama 

tarihinde dağıtılması planlanan dokümanlar, toplu olarak veya 3-4 haftalık setler şeklinde 

sunularak sizlere teslim edilecektir. Uzaktan eğitim döneminde, bu dökümanlar aylık olarak sizlere 

sunulacak olup; 8. ve 12.sınıflar hariç diğer tüm seviyelerdeki sınavlar ise online uzaktan 

gerçekleşecektir. Aylık olarak okuldan teslim edilecek dokümanların teslim günü CUMA-CUMARTESİ 

günleri olacaktır ve teslim tarihleri sizlerle SMS olarak paylaşılacaktır.  

Hafta sonu ödevleri, etüt testleri gibi birçok doküman üzerinde öğrencinin evde nasıl 

çalışacağı, uygulayacağı ve öğretmenine gerçekleştirdiği çalışmaları nasıl göndereceği konusunda 

detaylı bilgilendirme (yönerge ve video formatında) 26 Eylül Cumartesi günü öğrenci ve velilerimizle 

paylaşılacaktır.   

Sizlerle bu bilgilendirme yazısının hemen akabinde, eğitim gördüğünüz sınıfa ait 2020-2021 

Çalışma Takvimi SMS ile dijital olarak paylaşılacaktır. Çalışma Takviminiz, basılı olarak da aşağıda yer 

alan dokümanları okuldan teslim almaya geldiğinizde teslim edecektir.  Öğrencimizin çalışma 

takvimini odasında görünür bir yere asmasını rica ederiz. Son olarak, sizlere kitaplarınızı okuldan 

almaya geldiğinizde teslim edilen paketin içinde bulunan sınıfınıza ait “2020-2021 Yayın Paketi 

Listesi” bugün içinde sizlerle hatırlatma amacıyla SMS olarak tekrar paylaşılacaktır.  

Bilginize sunar, sağlıklı ve başarılı bir yıl dileriz. 

GEN Gelecek Nesiller Koleji 

  



 
EĞİTİM YILI İÇİNDE TESLİM 

EDİLEN DÖKÜMAN/YAYINLARIN 
UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİ VELİ 

TESLİM PLANLAMASI  

İLKOKUL ORTAOKUL LİSE 

MARTI YAYINLARI  
ETÜT TESTLERİ 

  
Toplu olarak 25 Eylül-30 Eylül 

arasında teslim edilecektir.  
  

GEN YAYINLARI  
ROKET ETÜT TESTLERİ 

  
3-4 Haftalık Set şeklinde her ay veliye 

teslim edilecektir.  
  

GEN YAYINLARI  
YAPRAK TESTLERİ 

    
3-4 Haftalık Set şeklinde her ay veliye 

teslim edilecektir.  

GEN YAYINLARI  
GETA / LGS / TYT-AYT DENEME 

SINAVLARI 

2,3,4.Sınıf öğrencilerine 
K12nette Online olarak 

yapılacaktır. 

5,6,7.Sınıf öğrencilerine Online 
olarak yapılacaktır. 8.Sınıf 

öğrencilerine okulda kağıt üzerinde 
yapılacak olup okula gelmeyen 

öğrenciye K12nette Online olarak 
uygulanacaktır. 

9,10,11.Sınıf öğrencilerine Online 
olarak yapılacaktır. 12.Sınıf 

öğrencilerine okulda kağıt üzerinde 
yapılacak olup okula gelmeyen 

öğrenciye K12nette Online olarak 
uygulanacaktır. 

GEN YAYINLARI  
CHECK-UP SINAVLARI VE KONU 

BİTİRME SINAVLARI 
    

9,10,11.Sınıf öğrencilerine Online 
olarak yapılacaktır. Canlı Online Sınav 

şeklinde veya Google Forms 
üzerinden uygulanacaktır. 

TÜRKİYE GENELİ 
 ÖZDEBİR-TÖDER-MARTI-LİMİT  

DENEME SINAVLARI 
  

İlgili tarihte deneme sınavını 
hazırlayan firmanın aldığı karar 

doğrultusunda uygulanacaktır. Her 
firmanın kendi online platformu 
mevcuttur. 8.Sınıf öğrencilerine 

okulda lağıt üzerinde yapılacaktır. 

İlgili tarihte deneme sınavını 
hazırlayan firmanın aldığı karar 

doğrultusunda uygulanacaktır. Her 
firmanın kendi online platformu 
mevcuttur. 12.Sınıf öğrencilerine 
okulda lağıt üzerinde yapılacaktır. 

GEN YAYINLARI 
 3GEN HAFTA SONU ÖDEVLERİ 

  

5 ve 6.Sınıflara verilmektedir. 3-4 
Haftalık Set Kitapçıkları her ay veliye 

teslim edilecektir. Ayrıca ilgili 
haftanın ödevi K12net aracılığıyla da 

öğrenciye gönderilecektir.  

9,10,11.Sınıflara verilmektedir. 3-4 
Haftalık Set Kitapçıkları her ay veliye 

teslim edilecektir. Ayrıca ilgili 
haftanın ödevi K12net aracılığıyla da 

öğrenciye gönderilecektir.  

GEN YAYINLARI 
İNGİLİZCE WORKSHEETLER 

2,3,4.Sınıflara verilmektedir. 3-
4 Haftalık Set şeklinde her ay 

veliye teslim edilecektir. Ayrıca 
ilgili haftanın ödevi K12net 

aracılığıyla da öğrenciye 
gönderilecektir.  

7 ve 8.Sınıflara verilmektedir.  3-4 
Haftalık Set şeklinde her ay veliye 

teslim edilecektir. Ayrıca ilgili 
haftanın ödevi K12net aracılığıyla da 

öğrenciye gönderilecektir. 
 (5 ve 6.Sınıflarda 3GEN Hafta Sonu 
Ödevlerinin içinde yer almaktadır.) 

 (9,10,11.Sınıflarda 3GEN Hafta Sonu 
Ödevlerinin içinde yer almaktadır.) 

GEN YAYINLARI 
AKADEMİK TAKİP DOSYASI 

  
5-6-7-8.Sınıf öğrencilerine Ekim 

ayında teslim edilecektir. 
9,10,11,12.Sınıf öğrencilerine Ekim 

ayında teslim edilecektir. 

EĞLENCELİ BİLİM SETLERİ 
1,2,3,4.Sınıflara verilmektedir. 
3-4 Haftalık Set şeklinde her ay 

veliye teslim edilecektir.  

5 ve 6.Sınıflara verilmektedir. 3-4 
Haftalık Set şeklinde her ay veliye 

teslim edilecektir.  
  

STEAM KIT 
1,2,3,4.Sınıflara 

verilmektedir.Toplu olarak Ekim 
ayında teslim edilecektir.  

   



 
 


