11. 12. SINIFLAR HAFTALIK ÖRNEK ÜNİVERSİTE HAZIRLIK ÇALIŞMA PLANI
Saat

08:00-16:00
Okulda

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi
Pazar
08:00-10:00 Dinlenme

OKUL saati gün OKUL saati gün OKUL saati gün OKUL saati gün OKUL saati gün
okulda görülen okulda görülen okulda görülen okulda görülen okulda görülen
derslerderslerderslerderslerderslerkonular
konular
konular
konular
konular

10:00-12:00 Üniversite Hazırlık
Programı ya da ders çalışma

12:00-14:00 Dinlenme
14:00-16:00 Üniversite Hazırlık
Programı ya da ders çalışma

16:00-17:00

Dinlenme

Dinlenme

Dinlenme

Dinlenme

Dinlenme

Dinlenme

(1. Tekrar)
Günlük okul
Konuların
Tekrarı

(1. Tekrar)
Günlük okul
Konuların
Tekrarı

(1. Tekrar)
Günlük okul
Konuların
Tekrarı

(1. Tekrar)
Günlük okul
Konuların
Tekrarı

(2.Tekrar) (3.Tekrar)

17:00-19:00

(1. Tekrar)
Günlük okul
Konuların
Tekrarı
Dinlenme
Üniversite
Hazırlık ders
konuları
çalışma

Dinlenme
Üniversite
Hazırlık ders
konuları
çalışma

Dinlenme
Dinlenme
Dinlenme
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Hazırlık ders
Hazırlık ders
Hazırlık ders
konuları
konuları
konuları
çalışma
çalışma
çalışma
Uyku Dinlenme ve serbest zaman

19:00-20:00

20:00-22:00

22:00-08:00

Dinlenme

Haftalık okul Bir Önceki
Haftanın okul
Konuların
Konuların Tekrar
Tekrar

Dinlenme ve serbest zaman

genctercih.com tarafından üniversiteye hazırlanan adaylar için yapılmıştır.

VERİMLİ BİR ŞEKİLDE ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK İÇİN TAVSİYELER:
1) Öğrenci Okul saatinde işlediği dersleri o günün akşamında (1. tekrar) ve o hafta içinde
işlediği tüm konuları o hafta sonu tekrar yapmalıdır (2.tekrar). Bu sayede kalıcı öğrenme artar.
2) Tekrar yaparken öğrenci öncelikle konuyu çalışıp sonra konu hakkında soru çözmesi gerekir
3) 3. tekrar; bir önceki haftanın ders konularını soru çözerek tekrar edilmesidir.
4) Öğrenci planın saatleri üzerinde günlük ihtiyaçlarına göre değişiklik ve saatlerde oynama yapabilir.
5) Kendilerini yeterli gören öğrenciler daha fazla serbest zaman kullanabilirler.
6) Üniversite hazırlıkta sürekli değişik kaynaklardan soru çözmek daha faydalı olur
7) Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında adayın daha çok konu öğrenme çalışması yapması
özellikle ezberin çok olduğu dersler edebiyat tarih coğrafya gibi ve matematik-fen derslerinin
önemli konularını iyi öğrenmesi tavsiye edilir.
8) Belirli aralıklarla ders bazında ve sınavın provası niteliğinde deneme sınavlar çözmek gerekir.
Bu denemelerin Eylül- Ocak arası 20 günde bir Şubak-Nisan arası 10-15 günde bir Mayıstan itibaren her hafta
olacak şekilde çözülmesi tavsiye olunur.
9) Aday Eylül ya da Ekimde genel bir deneme sınavı yaparak durumunu görür ve bu sınav sonucuna göre her
ders için kendi kapasitesine uygun makul hedefler belirler (örneğin matematikten net sayımı 20'den 35
nete çıakrtmak gibi. Bu sayede adayın gerçekçi ve makul hedefleri olur.
10) Aday hiç yapamadığı ya da sevmediği derslerde çalışma yaparken o derslerin tüm konularına çalışmak
yerine, öğretmeni ile konuşup yapabileceği daha kolay konuları seçip sadece o kunulara çalışabilir.
11) Türkçe ve Matematik dersleri üniversite sınavlarında her alana katkı sağlamaktadır. Adayın bol kitap
okuması onun Türkçe dersindeki yetkinliğini arttırır. Matematik dersinde zorlanan adaylarda, bu dersten
tüm konulara çalışmaktansa başarabileceği, nispeten temel ve kolay konulara çalışması tavsiye olurnur.
12) Adaylar ders çalışırken ve deneme çözerken telefon, TV, Müzik vb her türlü uyarıcıdan uzak durmalıdırlar.
Ders esnasında bir taraftan sosyal medyaya bakıp arada bir mesaj yazıp müzik dinleyip çalıştığını sanmak
sadece kendini kandırmak olur. Bu şekilde çalışılan konu verilmi bir şekilde öğrenilmez ve çabuk unutulur.

