
IB hakkında bilmeniz 
gerekenler 



Uluslararası  Bakalorya tam olarak 
nedir?  

“... Uluslararası Bakalorya (IB), eğitim aracılığıyla daha iyi bir dünya 
oluşturma misyonuna sahip, kâr amacı gütmeyen bir vakıftır. 



...Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı ile daha iyi ve 
daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran-

sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar... 



...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, 21. yüzyıl için bir grup öğrenim sonucuna 
dönüştürülmüş olan IB misyon beyanıdır 

•  IB öğrenenleri olarak şu vasıflara sahip olmak için çalışıyoruz: 
•  araştıran-sorgulayan 
•  bilgili 
•  düşünen 
•  İletişim kuran 
•  ilkeli 
•  açık görüşlü 
•  duyarlı 
•  riski göze alan 
•  dengeli 
•  dönüşümlü düşünen 

IB öğrenen profili 
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İlk Yıllar Programı 



İnsanlar PYP hakkında neler söylüyorlar? 
 

“.... Öğrencilerin sınıfta öğrendikleriyle etraflarındaki dünya 
arasında bağlantılar kurduğu bir ortam yaratarak, dünyada 
önemli roller üstlenmeye hazır olacak küresel vatandaşlar 

yetiştiriyoruz..." 
 

Okul Müdürü, Dr. Brooke Carroll,  
Seneca Academy, ABD. 
 

 
 

"IB PYP’nin küçük çocuklar 
için araştırma-sorgulama 

esaslı bir model uygulamak 
isteyen okullar için harika bir 

müfredat olduğunu 
düşünüyorum. Öğretmenlik 

hayatım boyunca, IB 
programının öğrencilere 

akademik geleceklerinde, 
kariyerlerinde ve 

yaşamlarında güçlü bir temel 
sağlayacak gerçek bir 

öğrenme tutkusu aşıladığını 
gördüm." 

 
Angela Riggs, İlkokul Müdür 
Yardımcısı, ACS International 
School. 
 

 
“PYP’de, hayata dair temel becerileri öğrendim ve uyguladım. 

Davranışımı nasıl yöneteceğimi ve öfkemi nasıl kontrol edeceğimi 
öğrendim; bulunduğum her yerde nasıl arkadaş edineceğimi ve 

nasıl işbirliği yapacağımı öğrendim; nasıl iletişim kuracağımı 
öğrendim, nasıl düşüneceğimi öğrendim, nasıl araştırma 

yapacağımı öğrendim, öğrendikçe öğrendim ve hayatta daha iyi bir 
insan olmak için hâlâ öğrenmeye devam ediyorum.” 

 
 

Reem Zayter, öğrenci, Makassed Houssam Eddine High School Lübnan 
 
 

 





Programlar: Orta Yıllar Programı 



Yeni MYP değerlendirmesi 



“.... Velilerimiz, öğrencilerin çok yönlü bireyler olarak yetişmesinden ve klasik beşeri 
bilimler zihniyetli bir eğitim almalarından dolayı heyecan duyuyorlar...” 

 
Dr. John Waller, direktör, orta okul müfredatı ve özel programlar, Marietta City Schools, 

ABD. 

“.... Öğrencilere tutkularını keşfetme ve bununla güçlü bir şeyler yapma olanağı 
sunuyor. Öğrencilerin yüzeyin derinine inip daha soyut ve kavramsal düşünceler 

geliştirdikleri üçüncü ve dördüncü seviye düşünmeyi içeriyor. ...” 
 

 Dr. Vincent Chian, Fairview International School Müdürü, Malezya 
 

“.... Dünyanın en iyisi olan uluslararası bir kalifikasyondan 
bahsediyoruz... Neden bizde de olmasın ki?" 

 
 Dr. Anthony Seldon, Wellington College Müdürü 
 

İnsanlar MYP hakkında neler söylüyor? 





Programlar: Diploma Programı 



İnsanlar Diploma Programı hakkında neler söylüyor? 
 

“…Öğrencilere eğitimlerinde uluslararası 
bir bakış açısı kazandırmakla kalmaz, 
aynı zamanda nasıl öğrenen olacaklarına 
da odaklanır. Onlara sadece bilgi 
vermiyorum, bilmek istediklerini en iyi 
nasıl öğreneceklerini de öğretiyorum…” 
 

- Sarah Pepper ISD Müdürü, İrlanda. 
 

“ 
“...IB’nin ulusal müfredattan kesinlikle 

daha iyi olduğunu düşünüyorum. 
Derslerin genişliği, öğrencilerin okuldan 

sonraki hayata çok daha iyi 
hazırlanmalarını sağlıyor..." 

 

- Paul Coates,  CAS koordinatörü ve 
Yönetici Öğretmen, Sidcot International 
School, Birleşik Krallık. 
 

 
    “...IB sayesinde edindiğim beceriler, hayatımın devamında benim iyi yerlerde olmamı 

sağlayacak. IB bana yeteneklerime güvenmeyi ve rahat hissetmeyi öğretti. Üniversite hâlâ  
çok fazla çalışma gerektiriyor, ancak çıta ne kadar yükseğe konmuş olursa olsun, onu 

nasıl aşacağımı biliyorum..."  
 

- Lindsey Fielding Croft, Park View Education Centre’ın eski öğrencilerinden, Kanada. 
 





İnsanlar IBCC hakkında neler söylüyorlar? 
 
 
“...IBCC, okulların IB deneyimini 
daha büyük bir öğrenci kitlesine 
sunabilmelerini sağlıyor. Üniversite 
başvurularında ilk kuşağımızın bu 
kadar başarılı olmasının sebeplerin-
den birinin, onların diğer adaylardan 
çok daha fazla öne çıkmaları 
olduğunu düşünüyorum. Çoğu 
üniversite genişliğe önem veriyor ve 
bu öğrenciler buna sahip olduklarını 
ortaya koyuyor. IBCC belirgin bir 
başlangıç avantajı sunacağı için, 
Avrupa üniversitelerine başvurmayı 
düşünen öğrenciler için de ayrıca 
ideal.” 
- David Barrs, Baş Öğretmen, The 
Anglo European School, Essex, 
Birleşik Krallık 

 
 "...Sadece üniversiteye odaklanmak yerine başka fırsatlar sunmuş 

olmasından ve kariyer fikirleri de vermiş olmasından çok 
memnunum. Liseye gelmeden ve IBCC’ye başlamadan önce 

üniversiteye gitmekle direkt olarak iş hayatına başlamak arasında 
kararsızdım. Ancak şimdi üniversiteye girip etkinlik yönetimi  

okumak ve bu alanda kariyer yapmak istiyorum..."  
 

- Lindsey Fielding Croft, Park View Education Centre’ın eski 
öğrencilerinden, Kanada 

 

 
    "...IBCC’nin en sevdiğim yanlarından biri, öğrencinin 

ihtiyaçlarından sadece birini değil, hepsini karşılıyor 
olması...”  

 
- Robert Gazda, Müfredat Direktörü, New York 

Binghamton okul bölgesi, ABD 



Okullar nasıl yetkilendiriliyor ve inceleniyor? 



IB’nin müfredatını geliştirişi: 



IB değerlendirmesini özel kılan nedir? 
•  Diploma Programı, öğrenci becerisinin serbest bir hareket alanında 

farklılaşmasını sağlayacak şekilde 45 puan üzerinden değerlendirilir 
•  Diploma Programı değerlendirmesi hem final sınavları hem de IB 

kriterlerine uygun şekilde öğretmen tarafından gerçekleştirilen ve 
sonrasında haricî olarak IB tarafından moderasyonu yapılan bir iç 
değerlendirmeyi içerir 

•  Tüm sınav uzmanlarına moderasyon süreci boyunca "kalite kontrolü" 
uygulanır 

•  IB, sınav dönemlerinde okullarda plansız denetimler yapar 
•  Mayıs sınavlarının sonuçları 5 Temmuz’da (özellikle kuzey yarımküredeki 

okullarda) ve Kasım sınavlarının sonuçları 5 Ocak’ta (özellikle güney 
yarımküredeki okullarda) açıklanır 



Bölgeye göre sınav 
görevlileri 2014 
IBAP  %26 
IBA  %29 
IBAEM  %45 
 

E-notlamaya geçiş 

•  155 ülkede 16.500 sınav uzmanı 
•  Kıdemli sınav uzmanları, belirlenmiş kriterlere göre not 

aralıkları belirlerler 
•  Şeffaflık için toplantılara gözlemciler davet edilir 
•  E-notlama daha fazla güvenilirlik sağlar 
•  Sınav uzmanı, oturum, dil vb. hususlardan bağımsız 

olarak değerlendirme sonuçlarında tutarlılık 
•  Sınav uzmanları not verme "yetkisine" sahiptir ve 

notlama esnasında kalite güvencesinden geçerler 



Soru-Cevap 


