
 
 

 
18.01.2023 

Konu: GEN Koleji 8.Sınıf Yarıyıl Tatili Çalışma Programı 
   
  Değerli Velimiz ve Sevgili Öğrencimiz, 
 
     GEN Koleji eğitim-öğretim kadromuz, öğrencilerimiz ve siz değerli velilerimiz ile beraber 2022-
2023 eğitim - öğretim yılı 1.yarıyılını sağlıkla ve başarıyla tamamlıyoruz. Eğitim öğretim yılının 
1.yarıyılının son günü 20 Ocak 2023 Cuma günü olup, 23 Ocak - 5 Şubat 2023 tarihleri arasında iki 
hafta süresince sömestr tatili nedeniyle eğitim öğretime ara verilecektir. GEN Koleji olarak, sömestr 
ara tatilinin öğrencilerimiz için sağlıklı, keyifli ve verimli geçmesini arzu ediyoruz. 20 Ocak 2023 
Cuma günü okulumuz tarafından öğrencimize özel hazırlanmış GEN Koleji 1.Yarıyıl Dosyası ve 
içerisinde yer alan aşağıdaki dönem sonu dokümanları verilecektir. 
 

➢ E-Okul Karnesi 
➢ Deneme Sınavılarının Kümülatif Raporu 
➢ Kazanım Analizlerinin yer aldığı Bilgi Haritası (dijital olarak paylaşılacaktır.) 
➢ Veli Rehberlik Bülteni (dijital olarak paylaşılacaktır.) 
➢ Öğrenci Rehberlik Bülteni (dijital olarak paylaşılacaktır.) 

 

ÖDEVLER 
✓ Dijidemi Destekli Öğrenciye Özel Yarıyıl Tatili Çalışma Programı (23-26 Ocak 2023 

tarihlerinde tamamlanmalıdır, 27 Ocak 09.00’da programa ait testler kapanacaktır.) 
✓ Online Deneme Sınavı (27 Ocak 2023 Cuma saat 10.00’da K12net üzerinden 

gerçekleşecektir.) 
✓ Kişiye Özel Sıfır Hata Deneme Sınavı (K12net’ten nasıl erişim sağlayacağınıza dair yönerge 

dijital olarak paylaşılacaktır. 28 Şubat 2023 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.) 
✓ Hız Yayınları Tüm Dersler 600 Soruda İlk Dönem Tekrar Kitabı (28 Şubat 2023 tarihine kadar 

tamamlanması gerekmektedir.) 
 
 Öğrencilerimizin yarıyıl tatili boyunca dinlenmesini, hobilerine ve sosyal hayatlarına vakit 
ayırırken öğrendiklerini pekiştirmeleri ve eksiklerini tamamlamaları için okulumuz tarafından ‘’GEN 
Koleji Yarıyıl Tatili Çalışma Programı” hazırlanmıştır. 8.Sınıf öğrencilerimizin bu sene Liseye Giriş 
Sınavına hazırlık yılında bulunmaları nedeniyle, öğrencilerimize özel hazırlanan ve çalışma 
takvimimizde yer alan yarıyıl tatili çalışma programı; MEB tarafından 2022-2023 eğitim öğretim 
yılında ara tatillerde ve yarıyıl tatilinde eğitim öğretim yapılmasına izin verilmemesinden, öğretmen 
ve öğrencilerin tatil yapmalarını şart koşmasından dolayı öğrencilerimizin evde bireysel çalışmaları 
ile gerçekleştirecekleri şekilde yeniden tasarlanmıştır. 

 
8.Sınıf Yarıyıl Tatili Çalışma Programı şu şekildedir: 

 

o 23 - 27 Ocak 2023 (Sömestr tatilinin 1. haftası):  GEN Koleji Yarıyıl Tatili  Öğrenciye Özel 
Eksik Tamamlama Programı  

o 30 Ocak - 3 Şubat 2023 (Sömestr tatilinin 2. haftası): Dinlenme Haftası  



 
 

 GEN Koleji Ortaokul Eğitim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Yarıyıl Tatili Çalışma 
Programının diğer detaylarını aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 
 
 GEN Koleji Yarıyıl Tatili Öğrenciye Özel Eksik Tamamlama Programı öğrencimizin 23-26 Ocak 
2023 tarihleri arasında saat 09.00-13.00 arasında uygulaması önerilen; 4 gün, günde 5 ders saati (40 
dakikalık dersler) çalışarak tamamlaması beklenen bir programdır. Öğrencilerimiz çalışmalarını 
Dijidemi eğitim portalı üyeliklerinden faydalanarak gerçekleştirecektir. Bu programın ön hazırlık 
sürecinde her öğrencimiz Rehber Öğretmenimiz eşliğinde, kazanım analizlerinin yer aldığı bilgi 
haritasını dikkate alarak ve öğretmenlerinin önerileri doğrultusunda ‘’Kendisine Özel Yarıyıl Tatili 
Çalışma Programı’’ hazırlamıştır.  Öğrencimiz Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkilap Tarihi ve 
Atatürkçülük, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin konularından oluşan toplam 112 
farklı kazanımdan, kendine özel ders programını oluştururken, bireysel konu eksiklerinin olduğu 
konuları önceliklendirmiştir. Her bir öğrencimiz belirtilen tarihler arasında gerçekleştireceği 
çalışmada kendisine özel hazırladığı programda yer alan konulara odaklanacaktır. Programda ilgili 
ders saati dilimde yer alan konuyu çalışırken öğrencimizin öncelikle Konu Anlatım videosunu 
izlemesi, ardından Dijidemi soru havuzundan faydalanılarak Zümre Başkanlarımız tarafından 
hazırlanan testleri yanıtlayacaktır. Sayısal derslerin testleri 20-25 sorudan, sözel derslerin testleri 
30-35 sorudan oluşmaktadır. Her konuya ait iki test hazırlanmıştır. Öğrencimiz gerçekleştirdiği 
testlerin sonucunda boş bıraktığı veya yanlış yaptığı Soruların Çözüm Videolarını izleyerek 
öğrenebileceği gibi, 6 Şubat sonrasında öğretmenlerine ilgili soruları sorarak öğrenebilir. 
Öğrencilerimizin Dijidemi üzerinde gerçekleştirdiği tüm çalışmalar (izlenen konu anlatım videoları ve 
çözülen test karneleri) öğretmenlerimiz ve okul müdür yardımcımız tarafından takip edilecektir ve 6 
Şubat haftasında öğretmenlerimiz tarafından kontrolleri gerçekleştirilecektir. Sunulan testlerde en 
çok yapılamayan soruları sınıfta öğretmenlerimiz tarafından ayrıca çözecektir. Bu çalışma programı 
27 Ocak saat 09.00’da Dijidemi portalındaki testlerin kapanmasıyla son bulacaktır. İmkanlarımız 
dahilinde her öğrenciye özel tasarlanmış yarıyıl tatil çalışma programı ile öğrencimizin bireysel konu 
eksiklerinin tamamlaması hedeflenmektedir. 
 
  GEN Koleji Yarıyıl Tatili Öğrenciye Özel Eksik Tamamlama Programı sonunda, öğrencilerimizin 
gelişimlerini değerlendirmek amacıyla, öğrencilerimize 27 Ocak 2023 Cuma günü saat 10.00’da 
K12net üzerinden çevrimiçi olarak GEN Yayınları LGS Denemesi uygulanacaktır. Bu sınav iki 
bölümden oluşmakta olup, arada 15 dakika mola verilecektir. Öğrencimizin online deneme sınavına 
girmeden önce, yazının sonunda yer alan link veya karekoddan faydalanarak Online Sınav Tanıtım 
Videosunu izlemesini önerir ve videoda yer alan yönergeye göre sınava katılım göstermesini 
bekleriz. Öğrencimizin şarja takılı laptop ile sınava katılması, çalışma ortamının sessiz olması, 
yanında müsvedde kağıt ve kalem bulundurması gerektiğini hatırlatırız.  
 
27 Ocak 2023 Cuma Günü GEN LGS Denemesi şu saatler arasında online olarak uygulanacaktır: 

• 8.Sınıf LGS Deneme Sözel Sınavı 10.00 - 11.15 saatleri arasında 75 dakika verilerek 
gerçekleşecektir. 15 dakika ara verildikten sonra  8.Sınıf LGS Deneme Sayısal Sınavı 11.30 - 
12.40 arasında 80 dakika sürede uygulanacaktır.   

 



 
 

 Kasım ara tatilinde 8.sınıf öğrencilerimize verilen Hız Yayınları 8. Sınıf 600 Soruda İlk Dönem 
Tekrarı Kitabı Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgisi, İngilizce ve Din Kültürü derslerini 
içermekte olup öğrencilerimize bu yayında yer alan testlerden ödevlendirme yapılmıştır. Bu 
testlerde yer alan isabetli ve yeni nesil soruları öğrencilerimiz 28 Şubat’a kadar yanıtlayacaktır. 
 
 Ayrıca 1.yarıyılda öğrencilerimize uygulanan GEN Yayınları Deneme Sınavlarında her öğrencinin 
boş bıraktığı ve yanlış yaptığı soruları tekrar karşısına çıkarmak; deneme sınavı sonrasında 
çözümünü öğrendiği soruları ‘’Kişiye Özel Sıfır Hata Deneme Sınavı’’ hedefiyle yeniden çözmelerini 
ve yapamadıklarını 2.dönem gerçekleşecek olan etütler öğretmenlerine sormalarını isiyoruz. Bu 
amaçla Kişise Özel Sıfır Hata Deneme Sınavını öğrencilerimizin 28 Şubat’a kadar K12net üzerinden 
yanıtlamalarını bekliyoruz. 
 
 30 Ocak - 3 Şubat 2023 arası (tatilin 2. Haftası) ise öğrencilerimizin dinlenmeleri için ayrılmıştır. 
Bu hafta öğrencilerimizin, kendine, sevdiklerine ve hobilerine zaman ayırararak bireysel 
çalışmalarına devam edecekleri bir hafta olacaktır. Yukarıda paylaşıldığı gibi, 8.sınıf öğrencilerimize 
özel hazırlanan GEN Koleji Yarıyıl Tatili Çalışma Programının tamamlanmasıyla, öğrencilerimizin 
2.döneme akademik olarak hazır ve aynı zamanda dinlenmiş olarak başlamaları hedeflenmektedir.  
 
 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimize sömestr tatili boyunca dilediğiniz zaman 
ulaşabilir ve rehber öğretmenimizle Sömestr Tatili için kendinize özel Çalışma Programı 
oluşturabilirsiniz. Rehber öğretmenimizden randevu alarak okulda yüz yüze görüşebilir veya 
Zoom’da online olarak biraraya gelebilirsiniz. 
 
 Eğitim öğretim yılının 2.döneminin ilerleyen aylarında, 8.sınıf öğrencilerimiz için GEN Koleji 
Sınava Hazırlık Programı kapsamında GEN Koleji LGS Genel Tekrar Çalışmalar Programı 
uygulanacaktır. GENel Tekrar Programı Nisan ve Mayıs aylarında iki aşamada gerçekleşecektir. 
Çalışmalar, öğrencilerimize özel oluşturulan özgün, isabetli ve yeni nesil soruların yer aldığı GEN 
Yayınları GENTEK Genel Tekrar Testleri ve öğrencilerimize verilecek Hız Yayınları 600 Soruda LGS 
Son Tekrar Kitabı eşliğinde gerçekleşecek olup, öğrencilerimizin kazanım eksiklerini tamamlaması 
ve sınava en donanımlı şekilde katılması hedeflenmektedir. GEN Koleji LGS Genel Tekrar Çalışmaları 
hakkında detaylı bilgi sizlerle 2. dönemde süreç içersinde ayrıca paylaşılacaktır. 
 
 Online Deneme Sınavı Tanıtım Videosunu izlemek için linki kullanınız veya karekodu okutunuz. 

 
 https:// www.youtube.com/watch?v=u3hZBtaU18Y 
 
  
 

 Bilgilerinize sunar, öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve verimli bir sömestr tatili dileriz.   
 
 Saygılarımızla, 

   GEN Gelecek Nesiller Koleji 
       Ortaokul Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü 


