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Uygulanan okul reformu sayesinde, Renanya-
Palatina eyaletinde düşüş gösteren öğrenci 
sayılarına rağmen ikamet yerine yakınlığı ve başarı 
odaklılığı ile öne çıkan bir okul altyapısının temin 
edilmesi başarıyla sağlandı. Aralık 2008’de kabul 
edilen yeni okul yasasıyla birlikte, Entegreli Lise (Integrierte Gesamtschule 
IGS), ikili bir eğitim sistemini oluşturan Üst Lise (Gymnasium) ve Realschule 
Plus okullarının yanında eşdeğer bir okul türü haline geldi. Renanya-Palatina 
eyaleti bu şekilde ebeveynlerin çocukların performans farklarına bakılmak-
sızın daha uzun süreyle birlikte eğitim görmeleri doğrultusundaki isteklerini 
de yerini getirmiştir. Özellikle farklı yetenek ve meyilleri olan çocuk ve genç-
lere yönelik eğitimin çeşitliliği ve aynı okulda birlikte çalışma ve öğrenme 
olanağı, Entegreli Liseyi güçlü bir alternatif haline getiren hususlardır.
Eyalet hükümeti, Entegreli Liselerin Renanya-Palatina eyaletinde yayılma-
sını destekleyerek birçok ebeveyn ve eğitim kurumunun isteklerine karşılık 
vermektedir.
Eldeki bu broşür ile sizi Entegreli Liselerin eğitim ve mezuniyet olanakları 
hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilendirmek istiyoruz. Çocuğunuzun istikba-
li için en uygun okulu seçmenizde yardımcı olacak sorularınıza yanıtları bu 
broşürde bulabileceksiniz.

Doris Ahnen 
Eğitim, Bilim, Gençlik ve Kültür Bakanı



ENTEGRELİ LİSE 
HAKKINDA SORULANLAR



KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Genel olarak, 5. sınıfa ya da 11. sınıfa devam etmek isteyen öğrencile-
rin kaydolması mümkündür. Beşinci sınıfta kaydolabilmek için, İlko-
kulun başarıyla tamamlanmış olması şarttır. Yapılan kayıtların sayısı, 
öğrenci kontenjanını aştığı durumlarda, belirli kurallara göre düzen-
lenen, başarı grupları dağılımlı bir kura yöntemi ile öğrencilerin okula 
alınıp alınmamalarına karar verilecektir. Böylece performansları daha 
düşük ve daha yüksek olan öğrenci sayılarının dengede kalması temin 
edilir.
11. sınıfa, Üst Lisenin on birinci ila on üçüncü sınıflarından oluşan 
uzatmalı ortaöğretim bölümüne geçiş hakkını elde etmiş olan öğren-
ciler kabul edilir.
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ÇOCUĞUMUN ELDE EDEBİLECEĞİ 
MEZUNİYET TÜRÜ HANGİSİDİR?
Entegreli Lisenin (IGS) amacı, öğrencilerin kendi performans kapasiteleri-
ne uygun bir mezuniyet derecesi edinmelerini sağlamaktır. IGS okulu,

 9. sınıftan sonra mesleki yeterlilik,
 10. sınıftan sonra kalifiye ortaöğretim mezuniyeti,
 12. sınıftan sonra Uygulamalı Yüksekokul giriş hakkı (staj, vs. hariç) ve
 13. sınıftan sonra genel Yüksekokul giriş hakkı (Abitur)

sağlar.

IGS okulu, tüm okul ve mezuniyet türlerini bir araya getiren bir okul 
türüdür.
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ÇOCUĞUMA BİREYSEL OLARAK NASIL 
DESTEK SAĞLANIR?
IGS okullarında, farklı köken, yetenek ve meyillere sahip çocuklar 
birlikte aynı sınıfta eğitim görür. 5. ve 6. sınıflarda, Almanca, İngilizce 
ve Matematik derslerinin bazı ders saatlerinde küçük ders gruplarını 
oluşturma olanağı vardır. Bu şekilde farklı performansa sahip öğrenci-
lere daha iyi bir şekilde bireysel destek sağlanabilir.  
6. sınıftan sonra öğrenciler meyil ve yeteneklerine göre geniş kap-
samlı bir zorunlu seçmeli ders yelpazesinin içinden tercihlerini yapa-
rak kendi bireysel eğitim ağırlığını belirleyebilirler. Ayrıca farklı ye-
teneklerin gerekliliklerine, İngilizce, Matematik ve Almanca dersi ile 
daha sonra Fen derslerinde performans ağırlıklı kurslar oluşturularak 

karşılık verilir. Ancak çocuklar 
bu kurslara alınarak edinecek-
leri mezuniyet türü ile ilgili 
nihai bir karar henüz verilmiş 
sayılmaz. Prensip olarak her 
yarıyılın sonunda bir alt ya da 
üst seviyeye geçiş yapmaları 
mümkündür. Toplum Bilimi, 
Çalışma Bilimi, Müzik, Güzel 
Sanatlar, Beden Eğitimi ve Din 
ya da Ahlak derslerinde öğren-
ciler birlikte eğitim görürken, 
bu derslerde de dahili olarak 
farklı performans kriterlerinin 
uygulanması mümkündür.
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SINIF DÜZENİNİN ÖNEMİ NEDİR?

5. ve 6. sınıflarda eğitim sadece sınıf düzeninde verilir. 7. sınıftan iti-
baren yapılan performans ağırlıklı kurs oluşumundan sonra da eğit-
imin bir kısmı sınıf düzeninde verilir. Böylece öğrenciler bazı derslerde 
birlikte ders görmeye devam eder. Haftalık sınıf toplantısı sınıfın 
birliktelik duygusunun pekişmesine ve okulun eğitim ve öğretim gö-
revinde desteklenmesine yardımcı olur. Ayrıca aynı öğretmen ekibi 
birkaç yıl boyunca bir öğrenci neslinin tamamına eşlik eder. Öğretim 
görevlileri olarak onlar öğrencilerin her zaman muhatap alabilecek-
leri kişilerdir.
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ÇOCUĞUMUN ÖĞRETMENLERİNİN 
TAHSİLLERİ NEDİR?
 
IGS okulunun 5. ila 10. sınıflarda, birden fazla mezuniyet olanağı su-
nan diğer okul türlerinde olduğu gibi farklı branş ve dereceye sahip 
öğretmenler birlikte ders verir. 11. ila 13. sınıf arası Üst Lise dengi 
uzatmalı ortaöğretimde, genel durumda Üst Liselerde (Gymnasium) 
ders vermek üzere eğitim almış kimseler ders verir.

IGS OKULLARINDA SINIF GEÇME DİYE BİR 
ŞEY VAR MI?

Öğrencilerin değişik performans ağırlıklı kurslara dağılımı düzenli ola-
rak kontrol edilir. Her yarıyıl sonuna kurslar arasında geçiş yapılması 
mümkündür. Bu şekilde eğitim süreci olabildiğince uzun süreyle açık 
tutulmaktadır. Bir derste fark edilir performans değişikliği sergileyen 
öğrenciler bir üst ya da bir alt kurs seviyesine alınabilir. Bu şekilde 
hiç kimse başarısı nedeniyle sınıf düzeninden dışlanmaz. 8. sınıftan 
itibaren ebeveynler, çocuklarının mevcut durumda ne tür mezuniyet 
olanaklarına sahip olacakları hakkında düzenli olarak bilgilendirilir. Bu 
değerlendirme her yarıyılda bir güncellenir. Bu sayede bir sınıfta oku-
yan öğrenciler, 5’ten 9. sınıfa kadar birlikte ilerleyebilir.
Öğrencilerin sınıf geçip geçmemeleri IGS okullarında ilk kez 9. sınıf-
tan sonra söz konusudur.
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GENÇLERİN MESLEK HAYATINA 
HAZIRLANMALARI NASIL SAĞLANIR?

5. sınıftan itibaren verilen Toplum Bilimi dersi, öğrencilerin iş ve mes-
lek hayatından temel kesitler edinmelerini sağlıyor. Birçok zorunlu 
seçmeli ders ise meslek hayatının başka yönlerini ele alırken, verilen 
eğitimin pratikle olan bağlantısını vurgular. Bunun dışında değişik sı-
nıf seviyelerinde işletmelerde staj programları düzenlenir. Ekonomik 
eğitim ile işletme stajlarının hazırlık ve değerlendirme evreleri Top-
lum Bilgisi dersine dahil edilmiştir.

VERİLEN DERSLER HANGİLERDİR?

Ders programı üç bölüme ayrılır:

 Zorunlu dersler: Din/Ahlak dersi, Al-
manca, İngilizce, Matematik, Toplum Bi-
limi, Fen dersleri (Biyoloji, Fizik, Kimya), 
Müzik ve Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi 
ve Sınıf Toplantısının düzenli olarak ya-
pıldığı Sınıf Saati

  Zorunlu Seçmeli Dersler: İkinci yabancı 
dil (Fransızca ya da Latince) ve iş hayatı, 
ekonomi, fen, teknik, zanaat, sanat, sağ-
lık ve spor alanlarından karma konulu 
zorunlu seçmeli dersler
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 Gönüllü Seçmeli Dersler: Üçüncü yabancı dil, koro/orkestra, spor, 
çalışma grupları ve ders yardımı gibi diğer seçmeli dersler

İkinci yabancı dili olmayan öğrencilere yönelik tüm Entegreli Lise-
lerde 11. sınıf seviyesinde Fransızca veya Latince başlangıç dersleri 
sunulur.
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ÇOCUĞUM İÇİN BİR ÖĞLE SONRASI DERS 
PROGRAMI VAR MI?
Renanya-Palatina eyaletindeki çoğu Entegreli Liseler isteğe bağlı 
olarak tam gün okul programı sunarken, iki tanesinde tam gün ders 
düzeni zorunludur. Tam gün ders düzenli okullarda, okulu bir öğrenim 
ve yaşam alanı olarak yaşama şansı daha yüksektir. Öğle sonraların-
da bazı konularda daha derine inmek veya öğrencilere örneğin ödev 
yardımı ile daha iyi destek vermek ve proje çalışmalarını geliştirmek 
mümkündür. Ancak tam gün ders düzenli okul demek, aynı zamanda 
daha sosyal ağırlıklı bir öğrenim ve serbest zamanın birlikte organize 
edilmesi demektir. Bunun için Entegreli Liselerde geniş kapsamlı bir 
çalışma grubu programı sunulur.
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IGS OKULUNUN ÖZEL GEREKSİNİMLİ 
ÖĞRENCİLERE ODAKLI BİR OKUL OLARAK NE 
GİBİ HİZMETLERİ VARDIR?
Birçok Entegreli Lise, entegrasyon odaklı okullardır. Bu odaklı okul-
larda özel eğitim gereksinimi bulunan ve bulunmayan öğrenciler bir-
likte okutulur. Odaklı okullar, her çocuğun ve gencin bireysel olarak 
desteklenmesini sağlamak için kendi programlarını geliştirir. Bu tür 
“entegrasyon sınıfları” halinde verilen dersler, herhangi bir nedenle 
daha az avantajlı çocuk ve gençlere bireysel yardım ve destek planla-
rıyla, bireysel olanaklara uygun bir okul öğrenimi sağlayarak, mesleki 
entegrasyon, topluma katılım ve kendi ayakları üzerinde bir yaşama 
hazırlamayı amaçlar. Bunun için odaklı okul statüsündeki okullar ve 
entegrasyon sınıflarında ek uzman kadrolar ve kaynaklar temin edilir. 

EBEVEYNLER NASIL KATILIM GÖSTEREBİLİR?
Entegreli Liseler, ebeveynlerin çocuklarının okullarında katılım gös-
termeleri ve böylece okuldaki günlük yaşama aktif olarak katkı sağ-
lamaları için sayısız olanaklar sunar. Örneğin sınıf düzeyinde veliler 
kurulunda ve veliler sınıf temsilcisi ya da okul düzeyinde veliler okul 
kurulunda ve veliler okul temsilcisi olarak – ebeveynler için çok sayı-
da farklı katılım biçimi vardır.
Aynı şekilde veliler toplantıları, öğretmen-veli danışma günleri, ders 
ziyaretleri ve okul şenlikleri her zaman katılım göstermek ve çocukla-
rın okul hayatlarına eşlik etmek için olanaklar sunar.
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DAHA FAZLA BİLGİYİ NEREDEN EDİNEBİLİRİM?

Daha fazla bilgiyi Renanya Palatina Eyaleti Eğitim Bakanlığı’nın internet sayfasın-
da http://igs.bildung-rp.de adresi altında bulabilirsiniz. Bunun dışında Entegreli 
Liselerin kendi internet siteleri de ilgili okulların öğretim programları ve etkinlikleri 
hakkında bilgiler sunar.

TERİMLER

Entegreli Liselere KAYIT, doğrudan yarıyıl karneleri alındıktan sonra, Şubat ayının 
ilk yarısında yapılır. Üst Lise dengi uzatmalı ortaöğretime yapılacak olan kayıtlar 
için başvuru tarihi 1 Mart’tır. (Genel Okul Yönetmeliği (ÜSchO), md. 13)

OKULA ALINMA, genellikle 5. sınıf seviyesi ile Üst Lise dengi uzatmalı ortaöğreti-
min 11. sınıf seviyesinde mümkündür. Bu uygulamadan ayrılan istisnaların yapılma-
sı ilgili okul müdürünün takdirine bağlıdır. Mevcut öğrenci kontenjanını aşan sayıda 
kayıtlar yapıldığı durumda, belirli kurallara göre yapılması gereken bir kura çekimi 
öngörülmüştür (Genel Okul Yönetmeliği (ÜSchO), md. 13).

YÜKSELME: 9. sınıf seviyesinin sonuna kadar bir yıl seviyesindeki tüm öğrenciler 
birlikte bir üst sınıf seviyesine yükselir (Genel Okul Yönetmeliği (ÜSchO), md. 67).

SEVİYE TESPİTİ: Bir öğrenci için, bir sınıfta belli bir ders için belli bir performans 
seviyesindeki bir kursun seçilmesine seviye tespiti denir. Seviye tespiti, öğrencinin 
bir önceki yarıyılda gösterdiği başarısı ve sınıf temsilcileri kurulunun performans 
gidişatı hakkındaki pedagojik değerlendirmesine dayanarak yapılır (Genel Okul 
Yönetmeliği, (ÜSchO) md. 27).

OKUL KURULUŞU: Entegreli bir Lisenin kurulması, mevcut öğretim şartlarının 
gerektiriyor olması koşuluyla, okul taşıyıcısının (bir ilçe idaresi veya bağımsız 
belediyenin) talebi üzerine mümkündür. Entegreli Liseler genellikle Üst Lise dengi 
uzatmalı ilköğretim bölümlü dört kollu okullar olarak kurulur.

DERS PERFORMANSINA BAĞLI BÖLÜNME, oryantasyon süreci sonrasında 
bazı dersler için öngörülmüştür. Bu bölünme kurslar halinde veya sınıf dahilinde 
öğrenim grupları halinde gerçekleşir. Okullar, okul yönetmeliği mevzuatı kapsamın-
da derslerdeki bölünmenin ne zaman yapılacağını ve iki ya da üç ayrı seviyede mi 
yapılacağı konusunu kendileri belirleyebilirler (Genel Okul Yönetmeliği (ÜSchO), 
md. 26).
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GÖNÜLLÜ SINIF GERİLEME: Haklı bir nedenin bulunması koşuluyla, 6 ila 10. 
sınıfl arda okuyan bir öğrenci bir defaya mahsus olarak bir alt sınıfa geri dönebilir, 
istisna durumlarda ikinci bir kez de buna izin verilebilir. Ebeveynler sınıf gerileme 
isteklerini Paskalya Tatili öncesindeki son ders gününe kadar bildirebilirler. Yapılan 
talebin kabul edilip edilmemesine sınıf temsilcileri kurulu karar verir (Genel Okul 
Yönetmeliği (ÜSchO), md. 44).

SINIF İÇİ ÖĞRENİM GRUPLARI, ek öğretmen ataması çerçevesinde sınıfl arın 
bölünmesi yoluyla ya da performansa bağlı bölünmeli derslerde karma gruplar 
kurarak oluşturulabilir.

SINIF TOPLANTISI, Entegreli Liselerin haftalık ders saati çizelgelerinde sabit 
bir yere sahip olan Sınıf Saatlerinin IGS okullarındaki yaygın adıdır. Her sınıf, 
(öğretmen de dahil olmak üzere) tüm üyelerinin eşit görüşme ve oy hakkına sahip 
oldukları, ortak bir kurul oluşturur. Sınıf Toplantısının hedefi , grup, sınıf ve okul 
düzeyinde kararların verilmesi, ihtilafl arın giderilmesi ve temel demokratik karar 
mekanizmalarının geliştirilmesidir.

HAFTALIK DERS SAATİ ÇİZELGESİ: Haftalık ders saati çizelgelerinde, okul 
türlerine bağlı olarak münferit ders ya da ders gruplarında haftada kaç ders saati 
verileceği belirlenir. Okullar, 5. ve 6. sınıf ya da 7. ila 10. sınıfa kadar verilecek olan 
derslerin ders saati kontenjanlarını sınıf seviyelerine dağıtarak ders programını 
belirler.

GEÇİŞ HAKKI: Bir Üst Lise dengi uzatmalı ortaöğretime devam etmek isteyen 
Entegreli Lise ya da Realschule Plus öğrencisi, kalifi ye ortaöğretim mezuniyetinin 
dışında, sınıf temsilcileri kurulu tarafından değerlendirme yapılarak verilen, geçiş 

hakkına sahip olmak zorundadır (Genel Okul Yönetmeliği (ÜSchO), md. 30).

PERFORMANS DEĞİŞİMİ: Bir öğrencinin performansında değişimler 
görüldüğünde, mezuniyet derecesi elde etmesini kolaylaştırmak ve öğrencinin daha 
iyi destek almasını sağlamak için yeniden değerlendirme yapılarak, farklı gruplara 
alınabilir (Genel Okul Yönetmeliği (ÜSchO), md. 27).

SINIF GEÇME: Bir öğrencinin sınıf geçip geçmemesi ilk kez 9. sınıf düzeyi sonunda 
söz konusudur (Genel Okul Yönetmeliği (ÜSchO) md. 67).



Bu neşriyat Renanya Palatina eyalet hükümetinin tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri çerçevesinde 
yayınlanmaktadır. Herhangi bir siyasi parti, seçim adayı veya seçim çalışmalarında görevli kimse 
tarafından seçimden önce altı aylık bir süre boyunca seçim propagandası için kullanılması yasaktır. Bu 
yasak yerel seçimler, Eyalet Meclisi, Federal Meclis ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için geçerlidir. 
Bu süre boyunca bu yayının özellikle seçim mitinglerinde, partilerin tanıtım stantlarında dağıtılması 
ve siyasi partilerle ilgili bilgi ve tanıtıcı malzemelerin içine konulması, üzerine basılması veya 
yapıştırılması yasaktır. Aynı şekilde seçim propagandası yapmak amacıyla üçüncü kişilere iletilmesi 
de yasaktır. Gelecekte yapılacak herhangi bir seçimle zamansal bir bağlantı olmazsa bile, bu yayının 
Eyalet Hükümetinin herhangi bir siyasi gruba taraf oluşu olarak yorumlanabilecek şekilde yasaktır. 
Siyasi partiler bu yayını kendi üyelerini bilgilendirmek için kullanmakta serbesttir.
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