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ÖNSÖZ

En önemli unsuru “Realschule plus” adlı 
yeni lise türü olan yapısal okul reformu 
2009/2010 öğretim yılında başarılı bir 
şekilde başlatılmıştır. 8 bin 5 yüz’ü aşkın kız 
ve erkek çocuğu 122 tane “Realschule plus” 
okulundaki beşinci sınıfının ilk günlerini, 
sevinç, coşku ve başarılı bir öğrenim 
hayatına umutla geçirmişlerdir - tıpkı baş 
sayfadaki fotoğrafta görülen Rheinhessenli 
bir “Realschule plus” okulunun öğrencileri 
gibi. Henüz 2010/11 öğretim yılında, 

öğrencilerin daha uzun bir süre için birlikte öğrenim görebilecekleri, 
kişisel olarak destek alabilecekleri ve daha iyi yükselme olanaklarını 
elde edebilecekleri 50 tane “Realschule plus” daha eklenecektir.
Renanya Palatina eyalet hükümeti, yapısal okul reformu ile gerilemekte 
olan öğrenci sayılarına karşın, öğrencilere ikamet yerlerine yakın 
ve yükselme odaklı öğrenim olanaklarını temin edebilmek için son 
derece önemli adımlar atmıştır. Bu bağlamda “Realschule plus” okulu 
tüm çocuk ve gençleri yetenek ve becerilerinde olabilecek en iyi okul 
diplomasını alabilecekleri şekilde desteklemeyi amaçlamaktadır. 
“Realschule plus” okulunun bunun için sunduğu olumlu koşullar 
şunlardır: öğrenci sayısı küçük sınıfl ar - özellikle öğrenim belirleme 
aşamasında - , ihtiyaca iyi bir şekilde yanıt veren öğretim görevlisi 
ataması, meslek hayatına köprü kuran zorunlu seçme dersler ve daha 
başarılı ile daha zayıf öğrencilere yönelik ilave destek olanakları. 
“Realschule plus” böylece çocuklarını performansa zorlayarak destek 
vermek ve çocukları için mevcut öğrenim opsiyonlarını olabildiğince 
geniş tutmak isteyen ebeveynler için cazibeli bir alternatif teşkil 
etmektedir.

Doris Ahnen
Eğitim, Bilim, Gençlik ve Kültür Bakanı
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YENİ BİR OKUL TÜRÜ

2009/2010 öğretim yılının başlamasıyla uygulanmaya başlayan 
“Realschule plus” okulu ile bugüne kadarki temel ve orta lise-
lerini (Hauptschule ve Realschule okullarını) birleştiren ve okul 
yapısını zamanımızın gereksinimlerine daha uygun hale getiren 
yeni bir okul türü oluşmuştur. 2013/14 öğretim yılına kadar Rena-
nya Palatina eyaletinde artık müstakil hiçbir Realschule veya 
Hauptschule okulu kalmayacaktır. “Realschule plus” eğitimi, ko-
operasyonlu veya entegreli biçimde sunulacaktır. Her iki okul şekli 
sonunda öğrenciler meslek eğitimi giriş hakkına sahip olacak 
ve I. İleri Ortaöğretim Mezuniyetini (Sekundarabschluss I) elde 
etmiş olacaktır. Kooperasyonlu Realschule okulunda ise çocuk 
ve gençler Öğrenim Belirleme Aşamasından (Orientierungsstu-
fe) sonra öngörülen mezuniyet türüne göre ayrılmış sınıfl arda 
öğrenim görecektir. Bu süreçte öğretim görevlileri her sınıfta, I. 
İleri Ortaöğretim Mezuniyetine ulaştıran öğretim yoluna geçiş 
yapmaya elverişli öğrencilerin bulunup bulunmadığına dikkat 
edecektir. Entegreli Realschule türünde ise, çocuk ve gençler 
Öğrenim Belirleme Aşamasından sonra da hangi öğrenim yolun-
da devam ederlerse etsinler, ortak sınıfl arda eğitim görecektir. Bu 
okul türü, öğrencileri özel eğilimleri ve performanslarına göre kurs 
veya öğrenci grupları halinde destekler.

5
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6

ARTISI OLAN OKUL TÜRÜ
“Realschule plus” konsepti, iki ayrı okulun aynı çatı altında 
toplanmasından öte bir şeydir. Bu yeni okul türü, organizasyonel 
değişikliklerle birlikte, beraberinde değerli pedagojik yenilikler 
getirir. Bu süreçte daha uzun süreyle birlikte öğrenim görmek 
ve kişisel destek ön plandadır. İster kooperasyonlu, ister ente-
grasyonlu türü olsun – “Realschule plus” ile öğrenim opsiyonları 
ve ulaşılabilen mezuniyet türleri olabildiğince uzun süreyle açık 
tutulmaktadır. Onun için bu okul türünde öğrenim belirleme 
aşamasından sonra üst lise olan Gymnasium ile aynı sayısal 
saat çizelgesine göre eğitim verilmektedir. Bu şekilde okul türleri 
arasında geçiş seçenekleri ve dolayısıyla öğrencilerin yükselme 
olanakları çoğalır. Altıncı sınıftan sonra çocuk ve gençler zorunlu 
seçmeli derslerde beceri ve yeteneklerine göre kendi ilgilerini 
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belirleyebilirler, örneğin teknik ve fen bilimleri veya ikinci bir 
yabancı dil ile. Üstelik “Realschule plus” okullarında 11. ve 12. 
sınıf eğitimi veren ihtisas liselerini oluşturma olanağı da mev-
cuttur. Öğrenciler burada onuncu sınıftan sonra iki yıllık bir 
öğrenimden sonra Yüksekokul giriş hakkını elde edebilirler. Bu 
yeni okul türünün yürürlüğe girmesiyle bugüne kadar herhangi bir 
mezuniyet elde etmeden okuldan ayrılmak zorunda olanlara da 
yeni perspektifl er doğar. Okulu terk edenlerin sayısını düşürmek 
için, “Realschule plus” okullarında mesleki hazırlık projeleri, 
zorunlu seçmeli ders programının genişletilmesi gibi önlemlerin 
yanı sıra bazı okullarda olmak üzere ayrıca “Kimse mezuniyet-
siz kalmasın” projesi uygulanmaktadır. Sınıfl arda düşük öğrenci 
sayısı ve daha çok uygulanan öğretim saati ile kişisel desteğe ne 
kadar çok önem verildiği ayrıca anlaşılmaktadır.

Renanya Palatina Okul Sistemindeki Yenilik
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TÜM ARTILAR 
BİR ARADA

8 Die Realschule plus
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KİŞİSEL YARDIM – 
TOPLU ÖĞRETİM

Tüm “Realschule plus” okullarında beşinci ve altıncı sınıfl ardaki 
hedef öğrenci sayısı 25’e düşürülmüştür. Böylece öğretim görev-
lileri daha güçlü ve daha zayıf öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarına 
daha iyi yanıt verebilmektedir. Karma sınıfl ardaki öğrenim bu şe-
kilde herkesi başarıya götürür. Daha uzun süreyle birlikte öğrenim 
görerek tüm öğrenciler daha iyi yükselme olanaklarını elde eder 
ve böylece daha yüksek bir mezuniyet derecesi alma şansını 
yakalar. Öğrenim gidişatı ve ulaşılabilen mezuniyet dereceleri 
olabildiğince uzun bir süre için açık tutulmaktadır – buysa birçok 
çocuk, genç ve ebeveynleri için büyük bir avantaj sayılır. Özellikle 
eyaletimizin kırsal alanlarında ve küçük şehirlerinde “Realschule 
plus” okul türünün yürürlüğe girmesi tüm öğrencilerin oturdukları 
yerlere yakın öğretim kurumlarına giderek değişik öğrenim hedef-
lerine ulaşabilmelerine oldukça önemli bir katkı sağlamaktadır.
Bu sayede ebeveynler, çocukları ile birlikte onlar için en iyi eğitim 
hedefl erini belirlemek için daha geniş bir seçim özgürlüğüne sa-
hip olmaktadır.

9
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UYUM SAĞLAMAK – 
YETENEKLER GELİŞTİRMEK

Kişisel destek, yeni “Realschule plus” modelinde daha çok öğret-
menin daha çok ders saati ders vermesi ile temin edilmektedir. 
Bu hem zorunlu dersler için, hem de ilave destek önlemleri için 
geçerlidir. Okullar bunun dışında kendi geliştirdikleri destek pro-
jelerini gerçekleştirmek için ek ders saati kontenjanı talep edebilir-
ler. Fazladan verilen bu derslerle, okullar performansta geri kalan 
öğrencileri destekleme olanağına sahip olurlar. Aynı şekilde özel 
yetenekleri bulunan çocuk veya gençler ya da farklı bir öğrenim 
şekline geçiş yapan 
öğrenciler de destekle-
nebilir. Bunun için uzun 
vadeli olarak toplam 
6 bin ders saatlik bir 
kontenjandan yararlanı-
labilir: Bir diğer artı da 
budur, zira gerileyen öğ-
renci sayılarına karşın 
bu ders saati kontenjanı 
aynen korunacaktır. 
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Özellikle göçmen ailelerin çocuklarına yönelik konuşma yeteneği 
geliştirme desteği için ayrıca 3 bin 5 yüz ders saatlik ek bir kon-
tenjan açılmıştır.
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ÇEŞİTLİLİKTEN YARARLANMAK – 
YÜKSELME OLANAKLARI SAĞLAMAK
2011/12 öğretim yılından başlamak üzere, “Realschule plus” okul 
türlerinde 11. ve 12. sınıf eğitimi veren İhtisas Üst Lisesi (Facho-
berschule) hizmeti verme olanağı bulunacaktır. “Realschule plus” 
okulları çerçevesinde sunulan bu iki yıllık öğretim ile Renanya Pa-
latina eyaletinde Yüksekokul giriş hakkını elde etmek için yeni bir 
olanak doğacaktır. Öğrenciler tercih ettikleri özel alan bölümüne 
göre (Ekonomi, İdare, Teknik veya Sağlık) on birinci sınıfta haf-
tanın üç gününde bir işletme veya kurumda staja devam ederek 
geri kalan iki gün ve 12. sınıfta haftanın her gününde okulda ders 
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görecektir. İhtisas Üst Lisesindeki öğretim görevlileri derslerinde 
genel bilgiyi oluşturan içeriklerin yanı sıra, pratik uygulamaya 
yönelik paralellere de dikkat çeken bağlantı kuracaktır. 12. sınıf 
sonrası Yüksekokul giriş hakkını elde ederek, öğrenci için yeni 
perspektifl er açılır: Öğrenciler İhtisas Üst Lisesini başarıyla bitir-
dikten sonra, bir Yüksekokula (Fachhochschule) girebilir veya ka-
lifi ye bir meslek eğitimine başlayabilir. Ayrıca Meslek Üst Lisesine 
devam etme olanağı ile bir yıl daha okuyarak belli bir bilim dalına 
bağlı veya genel üniversite giriş hakkını elde etme imkânı vardır. 
Böylece 13 öğretim yılı okuyarak üst lise (Gymnasium) diploma-
sına (Abitur) eşdeğer bir mezuniyet derecesi elde edebilirler. Tüm 
bu olanaklarıyla “Realschule plus” birçok ek yükselme seçeneği 
sunar. Buysa ebeveynler ve onların çocukları için daha yüksek 
mezuniyet seçeneklerine daha rahat erişim demektir – hem de 
ikamet yerine yakın bir çevrede.
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PERFORMANS BEKLEMEK – 
PERSPEKTİF AÇMAK
Günümüzde okuldan herhangi bir mezuniyeti elde edemeden 
ayrılan öğrencilerin bir meslek edinme şansları genellikle yok 
denecek kadar düşüktür. Bunun için okulu terk eden öğrenci sa-
yısını daha fazla düşürmek özellikle önemlidir. “Kimse mezuniyet-
siz kalmasın” projesi, bazı “Realschule plus” okullarında yeni bir 
yöntem denemektedir: Bugüne kadar okulu dokuzuncu sınıftan                          
sonra herhangi bir diploma 
alamadan terk eden öğren-
cilere gönüllü olarak “Real-
schule plus” okulunda bir yıl 
daha okuyarak mesleki ye-
terliliği elde etme olanağı su-
nulmaktadır. Böylece gençler 
noksanlıklarını, tanıdıkları bir 
okul ve sosyal ortamda ta-
mamlayabilirler. Bu projenin 
kapsamında mesleki husus-
lar ve pratik uygulamalara 
yönelik eğitime büyük önem 
verilmektedir. Öğretim görev-
lileri derslerinde genel bilgi 
ile mesleki içerikleri kombine 
ederek bu süreçte okul dışı 
partnerlerle yakın bir işbirliği 
içindedir: İş kurumu şubeleri, 
meslek odaları ve işletmeler 
gibi. Öğrenciler böylece ken-
dilerini iş hayatına hazırlayan 
yetkinliklere sahip olacaktır. 

Realschuleplus_türkisch.indd   14Realschuleplus_türkisch.indd   14 08.02.2010   14:04:1608.02.2010   14:04:16



15

Ders programında “iş başvurusu alıştırmaları” ve “görgü kuralları” 
gibi dersler de vardır. Ancak “Kimse mezuniyetsiz kalmasın” pro-
jesi, aynı zamanda ebeveynleri de önemli oranda sürece dahil 
eden bir programdır, örneğin öğretim görevlileri, meslek eğitimi 
danışmanları ve oda temsilcileri ile birlikte düzenlenen veliler top-
lantıları ile. Böylece ebeveynler de çocuklarına meslek edinme 
yolunda olabildiğince iyi bir şekilde destek verebilmektedir.
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DENEYİM KAZANMAK – 
YETKİNLİĞİ ARTIRMAK
Meslek hayatına hazırlık ve uygulamaya yönelik eğitim, öğrenci-
lerin istikbali için okul eğitimi çerçevesinde önemli unsurlardır. İş 
dünyasından uzmanlar ile işbirliği yapmak bundan dolayı “Real-
schule plus” okulundan önceki çoğu okullarda zaten olağan eği-
timin bir parçasıydı. Bu meslek hayatına 
bağlantılı eğitim, “Realschule plus” oku-
lunda aralıksız bir şekilde devam ettiril-
mektedir – gerek meslek edinmek ya da 
diğer bir öğretim yoluna başvurmak açı-
sından olsun. Burada okullarla yerel işlet-
meler, kamu kurumları ve serbest meslek 
erbapları arasındaki işbirliğine önemli bir 
rol düşmektedir. Öteden beri başarıyla 
uygulanmakta olan “Uygulama Günü” 
veya “Okulda Uygulama” dersi dışında 
bu yeni okul türü zorunlu seçme ders 
seçeneklerini daha da genişleterek ve 
başlangıcını bir eğilim belirleme programı 
ile birlikte altıncı sınıfa kadar öne çekerek 
bir artı daha sunmaktadır. Zorunlu seçmeli dersler, Teknik ve Fen 
Bilimleri, Ev İdaresi ve Sosyal Meslekler ile Ekonomi ve İdari Bi-
limler olmak üzere üç ayrı bölüme ayrılmaktadır. Alternatif olarak 
altıncı sınıftan sonra ikinci yabancı dil olarak Fransızca seçilebilir. 
Bu süreçte uygulanan ders prensibi ise, ilgili özel ders içerikleri 
ile birlikte meslek seçimi, ekonomik ve enformasyon eğitimi alan-
larında yetkinliklerin öğrenilmesini sağlamaktır. Altıncı sınıfta zo-
runlu seçmeli ders programının öncelikleri, çalışma yöntemleri ve 
içerikleri hakkında bilgi sağlayan öğrenim belirleme programı, öğ-
rencilere bir derse karar verme aşamasında yardımcı olmaktadır. 

Realschuleplus_türkisch.indd   16Realschuleplus_türkisch.indd   16 08.02.2010   14:04:1908.02.2010   14:04:19



17

Okullara ayrıca yedinci sınıftan onuncu sınıfa kadar, öğrencilerin 
kişisel ilgileri, öğrenim durumları ve hedef odaklı destek program-
larına göre tasarlanan kendi programlarını oluşturma özgürlüğü 
tanınmaktadır. Bu programlar örneğin beden eğitimi, bilişim tek-
nolojileri veya sahne oyunculuğu gibi alanlarda düzenlenebilir.

Zorunlu Seçmeli Dersler
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ÖNEMLİ TERİMLER
Bir “Realschule plus” okuluna Kayıt, İlkokul 4. sınıfının yarıyıl karnesinin ve-
rilmesinden sonra, şubat ayının ikinci yarısında yapılacaktır. Öğrenci, İlkokulu 
başarılı bir şekilde bitirdikten sonra 5. sınıfa alınacaktır (Kapsamlı Okul 
Yönetmeliği, 12. md.).

Erken başlatılan bir Meslek Seçim Süreci, “Realschule plus” okulunun he-
defl erinden bir tanesi olup, bu hedefe ulaşmak için alınan önlemler henüz 6. 
sınıfta başlayan zorunlu seçmeli dersler ile sınırlı değildir. Meslek seçim süre-
cinde yön vermek ve bu süreci belgelendirmek için örneğin “Uygulama Günü” 
ve tüm öğrenciler için zorunlu “Meslek Seçim Pasosu” gibi programlar da 
uygulanmaktadır.

Bir öğrenci “Realschule plus” okulu kapsamında sunulan İhtisas Üst Liseyi ta-
mamlayarak Yüksekokul giriş hakkını ve dolayısıyla yüksek tahsil yetkisini elde 
eder. Bu okul türü Ekonomi ve İdari Bilimler, Teknik ve de Sağlık alanlarında 
sunulur. İlk okullar 2011/12 öğretim yılında faaliyete girecektir.

Gönüllü Geri Dönüş: 6. ile 10. sınıfl ar arasında okuyan öğrenciler, önemli bir 
nedenle bir defaya mahsus olmak üzere bir önceki sınıfa geri dönebilirler; istis-
nai durumlarda bu işleme iki defa da izin verilebilir. Ebeveynler, çocuklarının bir 
önceki sınıfa dönmeleri için Paskalya tatilinden önceki son ders gününe kadar 
başvuru yapabilirler. Başvuruyu sınıfın ebeveyn toplantısı değerlendirecektir 
(Kapsamlı Okul Yönetmeliği, 44. md.).

Entegrasyonlu Realschule türünde, öğrenim belirleme aşamasından sonra 
temel dersler ve ileri dersler olmak üzere bir değerlendirme yapılacaktır: Mate-
matik ve birinci yabancı dil derslerinde 7 sınıftan sonra, Almanca dersinde ge-
nellikle 8. sınıftan sonra, Fizik ve/veya Kimya dersinde en geç 9. sınıftan sonra. 
8. sınıftan sonra Mesleki Yetkinlik ve I. İleri Ortaöğretim Mezuniyeti olmak üzere 
hedefl enen mezuniyet derecesine göre ayrılmış sınıfl ar oluşturulabilir. 

Kooperasyonlu Realschule türünde, 7. sınıftan sonra Mesleki Yetkinlik ve I. 
İleri Ortaöğretim Mezuniyeti olmak üzere hedefl enen mezuniyet derecesine 
göre ayrılmış sınıfl ar oluşturulur. Öğrencinin performans gelişimi ve yeteneğine 
göre farklı mezuniyet ağırlıklı sınıf arası geçiş yapılabilir (Kapsamlı Okul 
Yönetmeliği, 25. md.).

Sınıf Boyutu: Realschule okulunun öğrenim belirleme aşamasında zorunlu ola-
rak uygulanması gereken sınıf öğrenci sayısı 25’tir. 7. sınıftan sonra ise “sınıf 
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DAHA FAZLA BİLGİYİ NEREDEN 

EDİNEBİLİRİM?
Renanya Palatina Eyaleti Eğitim Bakanlığı, “Realschule plus” okul modeli 
hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen herkese özel bir internet sayfasını 
hizmete sokmuştur. Bu sayfanın adresi: www.realschuleplus.rlp.de. Burada 
“Realschule plus” okullarının henüz hizmete girdiği yerleri de öğrenebilirsiniz.

Bakanlığımızın www.mbwjk.rlp.de adresli internet sayfalarında ise 
bakanlığımızın sorumlu olduğu tüm konulardaki bilgilendirici hizmetlerine 
erişebilirsiniz.

“Renanya Palatina Eğitim Sunucusu”, www.bildung-rp.de adresi altında sizin 
için daha ayrıntılı bilgileri ve servis hizmetlerini sağlamaktadır.

“Ebeveyn Çalışması Koordinasyon Dairesi” www.eltern.bildung-rp.de adresi 
altında konuya ilgi duyan ve önem veren ebeveynlere okul, kamu kurumları ve 
siyasi partilerle ilgili çalışmalarda destek hizmeti sağlamaktadır.

böleni” de denen öğrenci sayısı, tüm okul türlerinde 30 öğrencidir.

Realschule’nin 5. ve 6. sınıfl arı, Öğrenim Belirleme Aşamasını oluşturur. Bu 
aşamada öğrenciler karışık sınıfl arda ders görür. Sınıfı içi ayrımlaşma ve yete-
neklere göre ayırarak (zorunlu seçmeli dersler ile) öğrencilerin değişik öğrenim 
kapasiteleri ve ilgilerine yanıt verilebilmektedir. Beşinci sınıfl arın dağılımında 
dengeli bir kapasite dağılımına dikkat edilir (Kapsamlı Okul Yönetmeliği, 12 
md., 18-20).

Öğrenci Taşımacılığı, ilçe yönetimleri ve bağımsız belediyelerin 
sorumluluğundadır. Taşımacılık hizmeti ve bununla ilgili masrafl ar, entegrasyon-
lu veya kooperasyonlu olmak üzere seçilen okul türündeki en yakın “Realschule 
plus” okuluna kadar temin edilir veya sağlanır (Okul Yasası, 69. md.).

“Realschule plus” okulunun Sayısal Ders Çizelgesinde, her ders veya ders 
grubuna haftada kaç ders saati ayrılacağı belirlenmiştir. 5. ve 6. sınıfl arda, Üst 
Lise (Gymnasium) ile “Realschule plus” okullarında aynı sayısal ders çizelgesi 
ile ders yapılır. 7. ila 10. sınıfl arda ders dağılımında özel pedagojik öncelikler 
oluşturulabilir veya ihtisas alanına göre üstünlük verilebilir.
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Yayınlanma Tarihi: Kasım 2009

Bu neşriyat Renanya Palatina eyalet hükümetinin tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri çerçe-
vesinde 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 mitingle-
rinde, partilerin tanıtım stantlarında dağıtılması ve siyasi partilerle ilgili bilgi ve tanıtıcı malze-
melerin 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 her-
hangi bir siyasi gruba taraf oluşu olarak yorumlanabilecek şekilde kullanılması yasaktır. Siyasi 
partiler bu yayını kendi üyelerini bilgilendirmek için kullanmakta serbesttir.
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