
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

Üniversite hazırlık çalışmalarının uzun soluklu bir yolculuktur. Bu nedenle üniversite hazırlık 
çalışmaları bütünsel bir şekilde ele alınmaktadır. 9. sınıfın ilk gününden itibaren birçok 
aktivite, etkinlik ve akademik çalışmayla öğrencilerimizin 12. sınıfa kadar kendilerini 
tanımalarına ve bu doğrultuda hedeflerini oluşturmalarına destek olunmaktadır. 

 Mesleki Gölge   : 9 ve 10. sınıflarımızda mesleki gölge çalışmaları yapılır. Mesleki gölge 
çalışmasında öğrencilerimiz bir meslek çalışanın yanında bir tam gün geçirir ve mesleğin 
kendisine uygun olup olmadığını gözlemleyerek karar verme fırsatı yakalar. Hedefini 
bilerek ilerlemesi için öğrencilerimizin bu gözlemlerini arkadaşları ve rehber öğretmenleri 
ile paylaşmalarını sağlayan görüşmeler yürütülür. 
 

 Üniversite Günü   : Sadece üniversitenin bölümlerini veya meslek grubunu tanımalarını 
değil, aynı zamanda üniversitenin olanaklarını öğrenmeleri amacıyla okulumuzda bir 
gelenek hâline gelmiş ‘’Üniversite Günü’’nü düzenlenmektedir. Özel Ege Lisesi Üniversite 
Günü etkinlikleri bünyesinde birçok üniversite okulumuza davet edilerek hem Özel Egeli 
öğrencilerimize hem de okul dışarıdan gelen öğrencilere üniversite ve bölümleri yakından 
tanıma fırsatı sunulmaktadır. 
 

 Mezunlar Zirvesi   : Şu an aktif olarak iş hayatında bulunan mezunlarımız çevrim içi ve 
yüz yüze etkinliklerde öğrencilerimizle bir araya gelmektedir. Mezunlarımız bu 
buluşmalarda lise yaşantılarını, Özel Ege'de edindikleri donanımları üniversite ve iş 
yaşamında nasıl kullandıklarını, üniversite ve bölüm seçerken nelere dikkat ettiklerini, iş 
hayatının gereklilikleriyle ilgili önemli deneyimlerini ve bu yolda kendilerini nasıl 
geliştirdiklerini, kariyer hedeflerinin neresinde olduklarını Özel Egelilerle paylaşmaktadır. 
 

 Üniversite Hazırlık Dersleri (Mayıs-Haziran-Ağustos)   : Yapılan üniversiteye hazırlık 
çalışmalarıyla öğrencilerimizin akademik gelişimleri takip edilmekte, bir üst sınıfa daha 
donanımlı geçmeleri hedeflenmektedir. 11. sınıfa geçişle mayıs ayında üniversite hazırlık 
derslerine başlanmakta, bu program 4-6 hafta olacak şekilde planlanmaktadır. Bu 
programda TYT konularının anlatımı gerçekleştirilmektedir. Ağustos ayında ise 3 haftalık 
programla bu süreç devam eder. Böylece TYT konularının büyük bir kısmı mayıs, haziran 
ve ağustos ayında tamamlanmış olur. Öğrencilerimiz 12. sınıfa başladığında ise hem 
TYT hem AYT konularını paralel bir şekilde görmekte, konuları en geç nisan ayı 
ortalarında tamamlamaktadır. 
  

 Deneme Sınavları (KTT)   : Okulumuzda yapılan ortak sınav ve konu tarama testleriyle 
öğrencilerimiz test teknikleri konusundaki başarısını desteklemektedir. 11. sınıf itibarıyla 
konu tarama sınavlarının ve denemelerin sayıları artmakta, bu sayı 12. sınıfta ise sadece 
deneme sınavı için 36-40 deneme olarak uygulanmaktadır. Özellikle 12. sınıfta Türkiye 
geneli deneme sınavı uygulanarak öğrencilerimizin sadece okuldaki sıralamasını değil 
tüm Türkiye’deki sonucunu görülebilmektedir. Ayrıca 9. sınıftan 12. sınıfa kadar 
uygulanan konu tarama testleri ile öğrencilerimizin gelişimini yakından takip edilmekte, 
akademik gelişimlerini sınav süresince yükseltmeleri için çalışmalar yürütülmektedir. Bu 
çalışmalar bireysel olabildiği gibi grup çalışmaları şeklinde de gerçekleştirilebilir. 

 


