Program IB w VIII PALO otwiera
drzwi do wiedzy, przyjaźni i świata

Szkoły niepubliczne w pewnym sensie tworzą enklawę pedagogicznej wolności.
Ów stosunkowo szeroki zakres swobody stanowi w pierwszym rzędzie rodzaj wyzwania, aby
zmierzyć się z najistotniejszymi problemami edukacji. Przestrzeń wolności bowiem to w głównej
mierze przestrzeń odpowiedzialności - za właściwy rozwój intelektualny i emocjonalny młodzieży
powierzonej nam przez rodziców.
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Szanowni Państwo,
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące
w Krakowie od ponad dwudziestu lat aktywnie współtworzy
krakowską edukację licealną i zajmuje czołowe miejsca w
rankingach szkół ponadgimnazjalnych. W styczniu 2011
roku uzyskaliśmy autoryzajcę International Baccalaureate
Organization i jako trzecia w Krakowie szkoła jesteśmy
uprawnieni do realizowania IB DP.

Profil ucznia IB

Oferta programowa

Program IB kształtuje ludzi otwartych

IB Diploma Programme obejmuje dwa ostatnie lata szkoły średniej i zakończony jest egzaminem

i odpowiedzialnych, którzy pomagają

maturalnym. Dyplom International Baccalaureate honorowany jest przez wszystkie uczelnie

tworzyć lepszy i spokojniejszy świat.

w Polsce i w ponad 100 krajach świata, a wyniki końcowe uzyskane z poszczególnych

otwarty

Nasze Liceum oferuje program klasy wstępnej (pre-Diploma Programme)
i międzynarodowej matury (IB Diploma Programme) w systemie International
Baccalaureate Organization. Program IB DP od wielu lat jest jednym z najwyżej cenionych
międzynarodowych programów edukacyjnych dla uczniów w wieku 15-18 lat .

myślący
dociekliwy

Pozwalam sobie przekazać na Państwa ręce naszą ofertę programu International
Baccalaureate wierząc, że spotka się ona z Państwa zainteresowaniem.

komunikatywny

Serdecznie zapraszam do naszej szkoły.

potrafiący podjąć ryzyko
opiekuńczy
wykształcony

dr hab. Jerzy Waligóra
Dyrektor VIII PALO

człowiek z zasadami

przedmiotów przeliczane są w bardzo korzystnej dla ucznia skali procentowej również na
polskich uczelniach.
Uczniowie klas IB pracują metodą projektów badawczych, obejmujących różne grupy
przedmiotowe.
Grupa 1: Język A – pierwszy język (zwykle ojczysty, także studiowanie literatury)
Grupa 2: Język B – drugi język lub inny język grupy 1 (jest on jednocześnie językiem
wykładowym i językiem, w którym zdawana jest matura)
Grupa 3: Nauki społeczne – geografia, historia, ekonomia, psychologia
Grupa 4: Nauki eksperymentalne – chemia, fizyka, biologia
Grupa 5: Nauki matematyczne – podstawy matematyki, matematyka, matematyka
zaawansowana
Grupa 6: Przedmioty artystyczne – tzw. sztuki wizualne, plastyka, muzyka, film – lub drugi
przedmiot z grupy 3, 4, 5

wyważony i rozważny
Dodatkowo zapewniamy wszystkim uczniom programu IB kurs Academic Writing.

IB Diploma Programme zapewnia:
•
•
•
•
•
•
•
•

program z wykładowym językiem angielskim
wszechstronny rozwój intelektualny i społeczny młodego człowieka
wstęp na najlepsze wyższe uczelnie w Europie i na świecie – m.in. Harvard, 				
Cambridge, Oxford

TOK: Theory of Knowledge
Ponadto uczeń musi zaliczyć kurs z zakresu teorii wiedzy (Theory of Knowledge
– TOK) w wymiarze 2 godzin tygodniowo. TOK jest kluczem do zrozumienia
filozofii edukacyjnej systemu IB. Tworzy filozoficzne podstawy każdej
dziedziny wiedzy przedstawianej w IB oraz stanowi krytyczną, twórczą

wysoki poziom i skuteczność nauczania zgodny z międzynarodowymi 				
standardami

refleksję w odniesieniu do nauki, procesu nauczania i wychowania, a
także otaczającego nas świata.

wykwalifikowaną kadrę – zatrudniamy nauczycieli akademickich
udział w licznych wymianach międzynarodowych
ciekawe propozycje realizacji kursu CAS
stypendia naukowe

CAS: Creativity - Action - Service
Trzecim elementem edukacji jest szeroko rozumiana praca na rzecz
środowiska: Creativity-Action-Service – CAS. Najistotniejszą częścią
programu CAS jest tzw. serwis czyli niesienie pomocy osobom

Pewne jest to, że na studiach będzie nam
teraz o wiele łatwiej, bo system, jakim uczyliśmy
się przez dwa lata, był bardzo zbliżony do
akademickiego.

potrzebującym. Każda forma pracy jest działalnością bezpłatną,
kontrolowaną

przez

nauczyciela-koordynatora

CAS

i

musi

być

udokumentowana raportami zawierającymi opis pracy oraz samoocenę.

Miyuki, absolwentka klasy IB
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