
 

 

KONU: Gen Koleji 8. Sınıf Ara Dönem LGS Tekrar Kampı  

                  09.11.2020 

 

Değerli Velimiz, 

 

2020-2021 eğitim-öğretim yılının birinci dönemini başarıyla ve sağlıkla tamamladığımız 

bugünlerde, 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek 1. ara tatili öğrencilerimizin verimli ve 

keyifli geçirmesi ve 2.döneme daha hazır başlaması adına, GEN Koleji Eğitim koordinatörleri ve bölüm 

başkanlarımız eşliğinde her seviye özelinde GEN Ara Tatil Programı hazırladık. 

 

8. sınıf öğrencilerimizin LGS sınavına en donanımlı şekilde hazırlanması için GEN Koleji Sınava 

Hazırlık Programı kapsamında 16-20 Kasım tarihleri arasında  ''Kasım Ara Dönem LGS Tekrar Kampı”na 

katılacaklardır. Ara tatil döneminde öğrencilerimiz için gerçekleşecek kamp çalışmasında yoğun konu 

tekrarı programı uygulanacaktır. İlk periyodun kazanım eksiklerine göre hazırlanan 'Kasım Ara Dönem LGS 

Tekrar Kampı”na katılım devamlılığı önemlidir. Sınava hazırlık kamplarımız, hafta içi 5 gün süresince 

okullarımızda yüz yüze saat 09.30-13.05 saatleri arasında gerçekleşecek olup her gün 5 ders yapılacaktır. 

Derslerde konu tekrarı yapılırken, ilgili konun pekiştirilmesi için öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan 

özgün ve yeni nesil sorulardan oluşan GEN Yayınları Roket Testleri kullanılacaktır. 

 

Bu Yüzyüze Hazırlık Kampı Ders Programına ek olarak, Pandemi tedbirleri kapsamında bu sene ara 

tatil dönemi kamp programlarımıza eklenen Online Soru Çözüm Saati düzenlenecektir. Soru çözüm saati 

15.00-16.00 arasında gerçekleşecek olup, tüm öğrencilerin katılımı zorunludur. Soru saatinin amacı, 

öğrencilerimizin yapamadığı ve sormak istediği soruların çözülmesi; bu dönem için verilecek Spoiler 

Deneme setlerinden, 13 Kasım Cuma günü dağıtılacak Hata Kitapçıklarından, Soru Bankaları veya ek 

kaynaklardan çözülemeyen soruların çözülmesini ve öğrencilerimizin kazanım eksiklerini tamamlamaktır. 

Bu nedenle, her öğrenci hazırlıklı olarak soru çözüm saatine gelmelidir.  

 

Sınava Hazırlık kampı kapsamında Pazartesi-Cuma arası yoğun ders programı sebebi ile 14 Kasım 

ve 21 Kasım Cumartesi günleri ders işlenmeyecektir. 14-15 ve 21-22 Kasım tarihlerinde çözülmesi adına  

 



 

 

Ara Tatiller için hazırlanan Spoiler Ders Denemeleri 13 Kasım ve 20 Kasım tarihlerinde öğrencilerimize  

verilecektir. Spoiler Deneme Sınavları Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgisi derslerini 

içermekte olup, 20'şer denemeden oluşmaktadır. Spoiler içerisinde yer alan ilk 18 deneme haftalık 

planlarda yer alan konuları kapsayan, son 2 tanesi ise tüm müfredatı içeren yayınlardır. Bu denemelerde 

yer alan isabetli ve yeni nesil sorular ile öğrencilerimizin edindiği tüm kazanımlar taranacak olup, 

öğrencilerimizin olası kazanım eksikleri tespit edilecektir. Bu tespit ışığında, Ara tatil kamp programında 

gerçekleşecek konu tekrarı dersleri ve sonrasında yer alacak online soru çözüm saatleri ile öğrencilerimizin 

kazanım eksikleri tamamlanmasını sağlanacaktır. 

 

KASIM ARA DÖNEM LGS TEKRAR KAMP KURALLARI 

1. Kamp döneminde ders başlangıcı 09.30 bitişi 13.05’tür. Öğrenciler kamp dönemi boyunca ilk dersten 

10 dakika önce okulda hazır bulunacak, 13.05 da okuldan çıkacak ve ders programında yer alan 5 dersin 

tamamına katılacaktır. (Dersler 35 dakika, teneffüsler 15 dakikadır.) 

 

2. Kamp dönemi boyunca öğrenciler okula serbest kıyafetle gelecek olup, öğrencilerimiz kılık-

kıyafetlerine özen gösterecektir. 

 

3. Kamp süresi boyunca günlük yoklamalar alınacak ve program bitiminde okuldan çıkılabilecektir. 

 

4. 16-20 Kasım 2020 tarihleri arasında okulda yemek yer almayacak, kantin açık olacaktır. 

Öğrencilerimizin yemek için okul dışına çıkmaları yasaktır. 

 

5. Öğrencilerin okula gidiş gelişleri kendi olanakları ile sağlanacaktır. 

 

GEN Koleji olarak, sınava hazırlık kapsamında gerçekleştireceğimiz Kasım Ara Dönem LGS Tekrar 

Kampının tüm öğrencilerimiz için verimli, sağlıklı ve başarılı geçmesini dileriz. 

 

Didem ÖZÇELİK 

OKUL MÜDÜRÜ 


