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Konu: 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının Başlangıcı 

 

                Değerli GEN Eğitim Kurumları Yöneticilerimiz ve Öğretmenlerimiz, 
 

GEN Gelecek Nesiller Koleji olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz 2021 Cuma 

günü tamamladık. 35 yıllık tecrübemizle, GEN markası çatısı altındaki 2.yılımızda, pandemi 

nedeniyle sıra dışı ancak bir o kadar da verimli bir eğitim öğretim yılı geçirdiğimize inanıyoruz. 

Sahip olduğumuz ilerici vizyon ve deneyim; uzun zamandır beraber çalıştığımız alanında uzman 

öğretmenlerimiz, eğitim koordinatörlerimiz, yöneticilerimiz, dijital eğitim sistemleri ekibimiz, 

yayın grubumuz ve diğer tüm çalışanlarımız sayesinde, okulda sağladığımız tam donanımlı örgün 

eğitim öğretim; uzaktan eğitimde de kesintisiz ve verimli bir şekilde devam etti. Tüm seviyelerde 

planlanan müfredatımızı başta öğretmenlerimizin üstün emeği olmak üzere, iç disiplinini 

kaybetmeden her gün ekran başına hazırlıklı gelen öğrencilerimizin, evde öğrencilerin tüm 

eğitim sürecini takip eden velilerimizin desteği ve dayanışması ile başarıyla tamamladık. 

Öncelikle bu güzel dayanışma örneği için GEN Ailesi’nde yer alan herkese ayrı ayrı 

teşekkürlerimizi sunarız. Uzaktan ve yüz yüze yürütülen eğitimin en iyi şekilde kurgulanması, 

uygulanması ve velilerimizle sağladığımız dayanışma sayesinde da öğrencilerimizi geliştirmeye, 

başarılarına başarı katmaya devam ettik. Bu süreç içerisinde velilerimizin memnuniyet dolu geri 

bildirimleri ile çalışmalarımızı heyecanla ilerletmeye ve sistemimizi geliştirmeye devam ediyoruz. 

 

ÜMRANİYE’DE AÇILAN YENİ KAMPÜSÜMÜZLE, 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA 4 OKULUMUZLA 
EĞİTİM VERİYOR OLACAĞIZ! 

 
GEN Eğitim Kurumları genleşmeye devam ediyor. 2021-2022 Eğitim öğretim yılında, 

Ümraniye’de 7000 metrekarelik kapalı alana sahip ve 2200 metrekare açık alana sahip 2 binadan 

oluşan kampüste GEN Koleji anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim vermeye 

başlıyor.  Ataşehir, Bakırköy, Ümraniye ve Diyarbakır’da bulunan okullarımızı, yeni eğitim-öğretim 

yılı için yenilikçi eğitim anlayışımıza uygun olarak tasarlanmış şekilde hazırlıyoruz. Bu hazırlıkları 

sizlerle kısaca paylaşmak istiyoruz. 

 

Özellikle yeni açılacak eğitim kurumlarımızda yer almak üzere, deneyimli ve iletişimi 

kuvvetli öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz GEN Ailesine katılmaya devam ediyor! Yeni eğitim 

öğretim yılında, uzun yıllardır bizler ile çalışan öğretmenlerimiz ile tekrar bir araya gelmenin 

mutluluğunu yaşarken, aramıza ilk kez katılacak birbirinden değerli eğitimcilerle, GEN Eğitim 

Kurumları olarak daha da güçleniyoruz. Bu sayede, öğrencilerimizin her alanda gösterdiği 

başarılara nicelerini katacağımıza ve Türkiye’de çok daha fazla ses getiren bir eğitim kurumu 

olacağımıza inanıyoruz. Kurumsal yapımızı her geçen gün iyileştirip eğitim-öğretim sistemimizi 

daha da ileriye taşırken, okullarımızın fiziki donanım ve şartlarını da gözden geçiriyoruz.  

 

GEN Koleji Bakırköy kampüsümüzün girişini, bahçesini, laboratuvar ve atölyelerini yeniden 

tasarlıyor ve donatıyoruz. GEN Koleji Ataşehir kampüsümüzün ise bahçe kullanım alanlarını 

artırıyor, okulun ana girişini eklenen bahçe alanından vererek geliştiriyor ve güzelleştiriyor, yeni 

açıkhava etkinlik alanları oluşturarak öğrencilerimize çok daha rahat ve keyifli alanlar sunuyoruz. 

Sizleri yenilenmiş ve geliştirilmiş kampüslerimizde karşılamayı heyecanla bekliyoruz. 
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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULA BAŞLANGIÇ PROGRAMLARI 

 

2021-2022 Eğitim öğretim yılı planlarımızı, MEB’in açıklamaları doğrultusunda 

gerçekleştiriyor ve gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. MEB tarafından eğitim öğretim yılı 6 Eylül 

itibariyle başlayacağı duyurulmuştur. Ancak, pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır süren 

uzaktan eğitimden dolayı, mevcut ve aramıza yeni katılan öğrencilerimizin bu süre zarfında 

oluşmuş olabilecek öğrenim kayıplarını gidermek adına; 31 Ağustos Salı günü itibariyle 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 10. Sınıflar için GEN Koleji Telafi Eğitimi Programı uygulanacaktır. Bu program 31 

Ağustos-13 Eylül arasında 2 hafta boyunca, yoğun olarak Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, 

Sosyal Bilgiler derslerinden gerçekleşecektir ve 1.dönem sonuna kadar eğitim programına 

yedirilerek devam edecektir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Sınıf Telafi Eğitim Programı öğrencilerimiz 

için zorunlu olmamakla beraber, belirtilen sınıf seviyelerindeki tüm öğrencilerimizin katılmasını 

istediğimiz bir programdır. Telafi Eğitim Programı okulumuzda yüz yüze eğitim şeklinde 

gerçekleşecektir. İsteyen öğrencimiz, internet aracılığıyla sınıfa uzaktan erişim sağlayarak bu 

programa katılabilecektir. Öğrencilerimizin bilgi düzeyini ölçmek adına 2,3,4,5,6,7,9,10.Sınıf 

öğrencilerine 27 Ağustos Cuma günü Hazırbulunuşluk Sınavı, 5 ve 9.sınıflara İngilizce Seviye 

Tespit Sınavı yapılacaktır. Sınava yüz yüze katılamayacak olan öğrencilerimiz bu sınavlara online 

olarak katılabilirler.  

 

Avrupa Dil Çerçevesi Programı (CEFR) esas alınarak hazırlanan GEN Koleji İngilizce Dil 

Eğitim Programının hedeflerini en üst seviyede gerçekleştirebilmek adına Telafi Eğitim 

Programına ek olarak, 4, 5, 6, 7, 9. sınıf seviyelerinde, 2 haftalık İngilizce Hızlandırma Programı 

uygulanacaktır. 5. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerimize İngilizce Seviye Tespit Sınavı sonucunda, 

öğrencilerin yıl boyunca devam edecekleri ‘’İngilizce Seviye Sınıfları’’ oluşturulacak ve İngilizce 

ders kitapları ilgili dil seviyelerindeki öğrenciler için paketlenecektir. 

 

 MEB programıyla beraber Sınava Hazırlık Programı yürüttüğümüz 8, 11 ve 12. sınıf 

seviyesindeki öğrencilerimiz, 23 Ağustos 2021 Pazartesi itibariyle GEN Koleji LGS / TYT / YKS 

Hızlandırma Programına katılacak ve 13 Eylül’e kadar 3 hafta boyunca yoğun bir çalışma 

yürütecektir.  Bu sınıf seviyelerinin Telafi Eğitim Programı, MEB programı ve sınav hazırlık 

programı ile beraber yürütülen programda, hızlandırma boyunca ve eğitim yılı içinde 

gerçekleşecek eğitim dahilinde işlenecektir. Hızlandırma Programıyla ilgili detayları ilgili sınıf 

seviyelerindeki öğrenci ve velilerimize ilerleyen günlerde ileteceğiz.  

 

Anaokulu ve İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz için, Eylül’ün ilk haftasında Oryantasyon 

Programı gerçekleşecektir ve öğrencilerimizin okul hayatına rahatça alışmaları sağlanacaktır. 

 

Bu yazının son sayfasında yer alan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlangıç 

Programları Çizelgesini inceleyebilirsiniz. 
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2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AÇILIŞI VE ÖĞRETMEN ZİRVESİ 

 

 GEN Eğitim Kurumları olarak, 1986’dan bugüne her eğitim-öğretim yılı başında yönetim ve eğitim 

kadromuz ile birlikte Açılış Toplantısı ve Öğretmen Zirvesi Programında heyecanla bir araya gelir, vizyon 

paylaşımı yapar, yeni eğitim yılının ön hazırlıklarını tamamlar ve öğrencilerimizi en donanımlı şekilde 

karşılamaya hazırlanırız. 

Bu geleneği bu sene de sürdürerek, 2021-2022 eğitim öğretim yılı GEN Eğitim Kurumları Açılış 

Toplantısı ve Öğretmen Zirvesi Programının 16-27 Ağustos 2021 tarihleri aralığında (on gün) 

kampüslerimizde gerekli pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 

Kademe ve branş bazında farklılaştırılmış Öğretmen Zirvesi programı; farklı alanlarda eğitim, seminer ve 

zümre çalışmalarını kapsamaktadır. GEN Eğitim Kurumları, 2021 Açılış Toplantısı ve Öğretmen Zirvesi 

Programının detayları sizlerle Ağustos’un ikinci haftası paylaşılacaktır. 

 Kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığına dikkat ederek bolca dinlendiğiniz ve eğlendiğiniz güzel bir yaz 

tatili dileriz.   

 

 

Saygılarımızla, 

GEN Eğitim Kurumları 
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• 27 Ağustos 2021 Cuma günü 2,3,4,5,6,7,9,10.Sınıf öğrencilerine Hazırbulunuşluk Sınavı, 5 ve 9.Sınıf 

öğrencilerine İngilizce Seviye Tespit Sınavı yüz yüze okulda yapılacaktır. İsteyen öğrencimiz sınava uzaktan 

online olarak katılabilecektir. 

GEN Gelecek Nesiller Koleji 

2021 -  2022 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlangıç Programları 

 
Telafi Eğitimi 

Programı 

İngilizce 

Hızlandırma 

Programı 

Sınava Hazırlık 

Programı 
Oryantasyon 

Anaokulu 3+ 

Yaş Grubu 

   
1-2-3 Eylül 

Anaokulu 4+ 

Yaş Grubu 

   
1-2-3 Eylül 

Anaokulu 5+ 

Yaş Grubu 

   
1-2-3 Eylül 

1.Sınıf    1-2 Eylül 

2.Sınıf 31 Ağustos - 10 

Eylül 

(2 hafta) 

   

3.Sınıf 31 Ağustos - 10 

Eylül 

(2 hafta) 

   

4.Sınıf 31 Ağustos - 10 

Eylül 

(2 hafta) 

31 Ağustos - 10 

Eylül 

(2 hafta) 

  

5.Sınıf 31 Ağustos - 10 

Eylül 

(2 hafta) 

31 Ağustos - 10 

Eylül 

(2 hafta) 

  

6.Sınıf 31 Ağustos - 10 

Eylül 

(2 hafta) 

31 Ağustos - 10 

Eylül 

(2 hafta) 

  

7.Sınıf 31 Ağustos - 10 

Eylül 

(2 hafta) 

31 Ağustos - 10 

Eylül 

(2 hafta) 

  

8.Sınıf   23 Ağustos-10 

Eylül 

(3 hafta) 

 

9.Sınıf 31 Ağustos - 10 

Eylül 

(2 hafta) 

31 Ağustos - 10 

Eylül 

(2 hafta) 

  

10.Sınıf 31 Ağustos - 10 

Eylül 

(2 hafta) 

   

11.Sınıf   23 Ağustos-10 

Eylül 

(3 hafta) 

 

12.Sınıf   23 Ağustos-10 

Eylül 

(3 hafta) 

 


