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İlkokul çocuklarımızın temel eğitimini oluşturmaktadır. Diğer 
okullar bu temelin üzerine inşa edilir. Saarland Eyaleti´nde 2012 
Eğitim Yılı itibariyle lise diploması alabilmek için tüm eyalete 
yayılarak ulaşım sorununuda ortadan kaldıran karma lise eğitim 
fırsatları sunulacak.

2012 yazından itibaren lise diploması (Abitur) lise eğitimine 12 sene 
devam ederek (şimdiki Gymnasium) 12 yıl sonunda ya da Karma 
Liseler´e gidilerek alınacak: Öğrenci, başarısı doğrultusunda, bu  
okulda hem Hauptschulabschluss, hem Realschulabschluss, hem 
de Abitur alabilecektir.

Bilimsel araştırmaların da kanıtladığı gibi, öğrencilerin birlikte ders 
görmeleri birbirlerinden etkilenmelerine ve faydalanmalarına da 
vesile olur. Bu durum eğitim alanındaki şanslarını arttırır. 
Bu nedenle gençler kendi yetenekleri doğrultusunda desteklenerek 
Karma Liseler´de birlikte eğitim alırlar. Her çocuk kendi yetenekleri 
doğrultusunda desteklenir. Bu okullarda çocukların kişisel  
becerilerini ve ders başarılarını her zaman ön planda tutan bir 
eğitim anlayışı mevcuttur. Dolaysıyla öğrenciler, öğrenme hızları 
ve kabiliyetleri doğrultusunda her türlü diplomaya (Hauptschulab-
schluss, Realschulabschluss, Abitur) ulaşbilirler. 

Bu kitapçık Karma Liseler hakkında sizleri bilgilendirecektir. Daha 
detaylı bilgiyi www.gemeinsam-bilden.de internet sitemizden ya 
da ilkokullarda düzenlenen bilgilendirme toplantılarından 
edinebilirsiniz.  

Klaus Kessler
Eğitim Bakanı

İlkokuldan sonra – Yüksek  
Öğrenime ve Meslek Eğitimine  
ulaşmanın iki farklı yolu
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Karma Liseler´de ders müfredatı ve teşvik programları farklı 
branşlardan gelen öğretmenler tarafından hazırlanır.  

Mümkün olduğu ölçüde ders bütün sınıfa verilir.

•	 Hem başarılı, hem de öğrenme güçlüğü olan öğrenciler kendi 
kapasiteleri doğrultusunda teşvik edilirler ve desteklenirler.

•	 8inci sınıfa kadar sınıfta kalma yok.

•	 Dersler zorunlu, seçmeli ve seçmeli-teşvik bölümlerinden 
oluşur.

•	 Ders düzeyi hedeflenen diploma türünün standartına 
uygundur.

•	 7inci sınftan itibaren derslerin bir kısmı öğrenci seviyeleri göz 
önünde bulundurularak ( kurs şeklinde) işlenir.

•	 Tüm derslerde meslek içerikli bilgiler işlenir. Buna ilaveten  
9uncu sınıfta farklı mesleklerin tanıtımı yapılır, iş yerlerinde 
staj görülür ve senede bir gün tamamen meslek eğitimine ayrılır.

Karma Liseler her öğrenciyi kabiliyeti doğrultusunda teşvik 
eder. Ders bilhassa öğrencilerin alt yapısı ve deneyimleri göz 
önünde bulundurularak işlenir.

Karma Liseler

•	 öğrencilere 10uncu sınıfa kadar kapsamlı genel eğitim 
verir. 

•	 orta ve lise derecelerine tamamlayıp yüksek öğrenim 
alma şansını sunar. 

•	 son üç sınıfı (Oberstufe) kendi bünyesinde okutur ya da 
başka okullarla (Oberstufengymnasium, Meslek Okulları) 
işbirliği yapar.

•	 9uncu sınıfın sonunda Hauptschulabschluss alarak  
okuldan mezun olma imkanı sunar. 10uncu sınıfın  
sonunda orta dereceli diploma ve 13üncü sınıfın  
sonunda Lise Diploması verir. 

Karma Liseler şimdiye kadar Realschule ve Gesamtschule 
olarak bilinen okulların yerine geçecektir. Bu okullarda görev 
yapacak öğretmenler okulda verilen tüm diploma seviyelerini 
karşılayacak uzmanlıktadırlar.

Birlikte Öğrenmek –
Bireysel öğrenme yolları

Her türlü diploma olanağı –
Ulaşımı kolay eğitim imkanı
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KARMA LİSELER 

9 yıl sonunda alt seviye
 Orta Okul Diploması

13 yıl sonunda Lise Diploması 

10 yıl sonunda Orta 
dereceli Diploma

12 yıl sonunda Anadolu Lise Diploması

Karma Liseler üç diploma türünü de içerir: Hauptschulabschluss,  
Realschulabschluss, Abitur. Ayrıca bu okullar öğrenciyi meslek eğitimi 
kunusunda yönlendirir. Karma Liseler´in ana hedefi öğrencinin 
hedeflediği diploma derecesi ne olursa olsun, ona kendi yetenekleri 
doğrultusunda en iyi eğitimi vermektir.  
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ANADOLU LİSELERİ

İLKOKUL


