
Droga Uczennico ! Drogi Uczniu !

Czy słyszałaś/słyszałeś już o programie Matury Międzynarodowej, a dokładniej programie International
Baccalaureate Diploma Programme ? W kilku słowach pragniemy przybliżyć dlaczego warto go wybrać !

Program Matury Międzynarodowej oparty jest na filozofii, której fundamentalną zasadą jest holistyczna edukacja i
wykształcenie młodego człowieka na obywatela świata, którego cechują takie cechy jak kreatywność, otwartość,
poczucie własnej wartości, chęć poszerzania własnych horyzontów. Uczeń poznaje zróżnicowane sposoby
zdobywania informacji oraz uczy się wykorzystywać zdobytą wiedzę. Duża ilość zajęć warsztatowych z
przedmiotów naukowo-ścisłych (tzw. nauki eksperymentalne) rozwija umiejętności ucznia w zakresie samodzielnej
pracy nad projektami i badaniami naukowymi. Podczas zajęć stosowane są metody aktywizujące zachęcające do
krytycyzmu poznawczego. Program ten daje przywilej nauki w małych i silnie zmotywowanych grupach, gdyż
uczniowie sami dokonują wyboru przedmiotów, których się uczą !
Wszystkie przedmioty w programie IB prowadzone są w języku angielskim, za wyjątkiem języka polskiego i
języków obcych. Uczeń wybiera trzy przedmioty na poziomie podstawowym i trzy przedmioty na poziomie
rozszerzonym  spośród następujących grup przedmiotowych oferowanych przez naszą szkołę :
- grupa 1:  język ojczysty -język polski (obejmuje literaturoznawstwo)
- grupa 2:  języki obce : język angielski, język francuski, język niemiecki
- grupa 3: nauki społeczne:  historia, geografia
-grupa 4: nauki eksperymentalne: chemia , biologia
- grupa 5: nauki matematyczne : matematyka
Ponadto, szczególną rolę w programie odgrywają obowiązkowe komponenty takie jak Teoria Wiedzy (TOK) ,
Kreatywność, Działanie ,Służba (CAS), Extended Essay (Praca dyplomowa). Komponenty te stanowią sedno
edukacji IB Diploma Programme zapewniając wszechstronny rozwój osobowości ucznia.

Zewnętrzny i anonimowy system sprawdzania egzaminów maturalnych według tych samych kryteriów na całym
świecie jest w pełni obiektywny i oferuje wszystkim uczniom równe szanse podczas aplikacji na rodzime i
zagraniczne uczelnie. Obecnie ponad 1000 wyższych uczelni w wielu krajach świata uznaje międzynarodową
maturę, w tym te najbardziej prestiżowe ( Cambridge, Oxford, Yale, Harward)

Masz prawdziwą okazję uczyć się tego samego i w taki sam sposób jak Twoi koledzy i koleżanki ze szkól IB na
całym świecie na przykład  w Nowym Yorku, Londynie, Sydney czy też Tokio. Nie przegap tej szansy !

Do zobaczenia w naszej szkole !
Koordynator programu IBDP
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