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IB DP
İSTANBUL
Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

ALEV Okulları Misyonu
Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, potansiyellerini en üst düzeyde eyleme
dönüştürmeyi ve yetkinliklerini geliştirmeyi ilke edinen;
Türkçenin yanında hedef diller olan Almanca ve İngilizceyi Avrupa Birliği dil
standartlarına göre kullanan;
ORFF yaklaşımı sayesinde erken yaştan itibaren müzik, beden uyumu, estetik
gibi nosyonları içselleştiren;
Akademik birikimlerinin yanında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal becerileri
gelişmiş;
Düşünce ve ifade özgürlüğünü benimseyen;
Evrensel değerleri, Atatürk ilke ve devrimlerini özümseyen;
İnsana, doğaya ve tüm kültürlere hoşgörülü, saygılı ve anlayışlı;
Öz güveni yüksek;
Çağdaş bilgi toplumunun gerektirdiği yetkinliklere sahip ve geleceği
şekillendiren liderler olacak öğrenciler yetiştirmek üzere tüm eğitim
basamaklarımızda uluslararası kalite normlarında eğitim vermek temel varlık
sebebimizdir.

IB Misyonu
"Uluslararası Bakalorya, kültürlerarası anlayış ve saygı ile daha iyi ve
daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar.
Bu yüzden organizasyon, zorlayıcı uluslararası eğitim programları ve
disiplinli değerlendirmeler geliştirmek üzere okullar, hükümetler ve
uluslararası organizasyonlarla çalışmaktadır.
Programlarımız, dünya genelinden öğrencilerin, diğer insanların da
farklılıklarıyla birlikte kendi doğrularına sahip olabileceklerini anlayan,
etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenmeye inanan bireyler olmasını teşvik
eder.”

IB Öğrenen Profili
IB öğrenen profili, 21. yüzyıl için bir dizi öğrenim sonucuna
dönüştürülmüş IB misyon beyanıdır.
IB öğrencileri olarak şu vasıflara sahip olmak için çalışıyoruz:
• araştıran-sorgulayan
• bilgili
• düşünen
• iletişim kuran
• ilkeli
• açık görüşlü
• duyarlı
• riski göze alan
• dengeli
• dönüşümlü düşünen

Diploma Programı
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı 16-19 yaş arasındaki
öğrenciler için hazırlanmış bir programdır. DP dünyaca ünlü birçok
üniversite tarafından tanınmaktadır.
Uluslararası araştırmalar Diploma Programına katılan 16-19 yaş
arasındaki öğrencilerin diğer akranlarına göre,

 Daha fazla iş yüküyle başa çıkabildiklerini, zamanlarını daha
doğru kullanabildiklerini, sorumluluklarını diğerlerine göre daha
çok yerine getirebildiklerini;
 Kanada, İngiltere ve Amerika’daki araştırmalarda ise yapılan tez
çalışmalarıyla öğrencilerin üniversite eğitimleri sürecinde
öğrenme yöntemlerini geliştirdiklerini göstermektedir.
(Kaynakça:www.ibo.org)

ALEV DP Dersleri
(Gruplardaki seçenekler farklılık gösterebilir)

Grup 1
ANADİL

Grup
Dersler Türkçe Edb.
HL
(Almanca
Edb. SL)

Çekirdek
Dersler

Grup 2
Yabancı Dil

İngilizce
HL
Almanca
HL



Grup 3
Sosyal Bilimler

Tarih (Alm.)
SL
TITC (Türkçe)
SL

Grup 4
Deneysel
Bilimler

Grup 5
Matematik

Biyoloji (Alm.)
SL
Fizik SL/HL
Kimya SL/HL Matematik
HL

 Bitirme Tezi
 Bilgi Kuramı
Yaratıcılık – Etkinlik – Toplumsal Hizmet

Grup 6
Sanat Dersleri
Seçmeli Dersler

Fizik
SL
Kimya
SL
İngilizce
HL

IB Diploma Programında Başarı Değerlendirmesi:
 Diploma Programında yer alan değerlendirme yöntemleri ve kriterleri her bir ders için ayrı ayrı
belirlenmiştir ve ders rehberlerinde (subject guide) yer almaktadır. Değerlendirme okul dışı
(external) ve okul içi (internal) olarak ikiye ayrılmaktadır. IBO merkezi tarafından yapılacak
değerlendirme toplam puanın yaklaşık % 80’ini oluştururken, okul içinde öğretmenler
tarafından yapılacak değerlendirmeler ise yaklaşık % 20’sini oluşturuyor.
 Gruplarda yer alan dersler 1-7 puan üzerinden değerlendirilir. Not cetvelinde yer alan en
yüksek puan/not 7, en düşük puan/not da 1’dir.
 Grup ve çekirdek derslerin toplamından alınabilecek en yüksek puan 45’tir (6 grup dersi x 7 =
42 +3 puan çekirdek dersler = 45). DP için en az 24 puan alınması esastır.
 Bitirme Tezi (EE), Bilgi Kuramı (TOK), Yaratıcılık – Etkinlik – Toplumsal Hizmet (CAS)
çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrenciler her bir çekirdek ders için birer puan alırlar.
Çekirdek derslerden EE ve TOK çalışmalarının herhangi birinden başarısız olan ve CAS
programını tamamlamayan öğrenciler toplam puanı ne olursa olsun, DP diplomasını almaya
hak kazanamaz.
 Öğrencilerin yukarıda belirtilen şartlara ek olarak akademik dürüstlük politikasında yer alan
maddeleri dikkate almaları gerekmektedir.

IB Programına Katılım
 ALEV öğrencilerinin IB Programına kabulü için aşağıda belirtilen
şartlar aranmaktadır:
 10. sınıfın sonunda öğrencilerin dönem sonu puan ortalamaları
her bir DP dersi için en az 70 olmalıdır.
 10. sınıfın sonunda öğrencilerin Almanca ve İngilizce yabancı dil
seviyeleri B1+ olmalıdır. Bunun için ilgili bölümler 2. dönem sona
ermeden belirtilen seviyeyi ölçen yazılı ve sözlü sınav yaparlar.
Almanca DSD I, İngilizce FCE sertifikalarına sahip öğrencilerin
tekrar bu sınavlara girmesi zorunlu değildir.
 Mülakat (IB Öğrenci Profili – Almanca – İngilizce)

IB Programına Katılım
Diploma Programına başvurmak isteyen ancak yukarıdaki kriterlere uymayan öğrencilerin
durumu şube öğretmenler kurulunda başvuru yaptığı tarihte ve 10.sınıfın sonunda
görüşülür. Dönem sonunda kabul koşullarını yerine getirmiş olan öğrenci tekrar mülakata
alınır. Şube öğretmenlerinin kararı ile programa şartlı kabul edilebilir.
Görüşmede öncelikle öğrencinin Diploma Programı için sergilediği tutumu, daha sonra
notları ve dil seviyeleri dikkate alınır.
IBDP derslerinden 70 puanın altında ortalaması ve B1+ seviyesinin altında bir dil seviyesi
olan öğrenciler DP programına yukarıda belirtilen çerçeve kapsamında şartlı olarak kabul
edilmektedir.
Şartlı Kabul Kriterleri:






Okul Sonrası Etütlere Katılım
Disiplin Cezası Almama
Düzenli Ödev Yapma Sorumluluğu
Okul Tarafından Belirlenen Öğretmen – Veli Görüşmelerine Katılım

ALEV Öğrenci Yorumu

ALEV Öğrenci Çalışması

https://www.ris.bka.gv.at/

Daha fazla bilgi için

Kaynakça:
http://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/other-languages/1503-presentationwhatisanibeducation-tu.pdf
http://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/other-languages/dp-programme-brochure-tu.pdf
http://wissenschaft.bmwfw.gv.at/fileadmin/user_upload/wissenschaft/naric/IB_2011.pdf
http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/ZAB/Hochschulzugang_Beschluesse_der_KMK/IB_Diploma_11.p
df
http://www.ibo.org/digital-toolkit/materials-in-otherlanguages/?utm_medium=email&utm_campaign=IB%20Digital%20Toolkit%20%20Videos_HoS&utm_content=IB%20Digital%20Toolkit%20%20Videos_HoS+CID_5c31a1c59e4149b2f1ab8d1fdc742d9e&utm_source=Email%20marketing%2
0software&utm_term=materials%20in%20other%20languages

