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Daha iyi bir dünya için eğitim



IB Kariyer Odaklı Program: öğrencileri, yaşamlarında 
seçtikleri yolları takip etmeye hazırlıyor

IB eğitimi nedir?
3 ila 19 yaşları arasındaki öğrenciler için IB uluslararası eğitim 
programları, kişiyi akademik ve kişisel geliştirmesi bakımından 
eşsizdir. IB programları, öğrencileri akademik çalışmalarının yanı sıra, 
kişisel gelişimlerinde de üstün başarıya ulaşmaları için teşvik eder. 
IB, kişiye şevk ve empati ile yaşam boyu öğrenme ilhamı vermeyi 
hedefler.

IB, okulların zorluklara iyimserlik ve açık görüşlülük ile yaklaşan, 
kendi kimliklerine güven duyan, etik kararlar veren, ortak insanlık 
vasıflarını yücelten , öğrendiklerini gerçek dünyada, karışık ve 
öngörülemez durumlarda uygulamaya hazır olan çok yönlü 
öğrenciler yetiştirmelerine yardımcı olur.

IB eğitimi:

• öğrenenlere odaklanır— IB’nin öğrenci merkezli programları, 
sağlıklı ilişkiler, etik sorumluluk ve zorluklarla mücadeleyi  öne 
çıkarır.

• öğretim ve öğrenime yönelik etkili yaklaşımlar geliştirir—IB 
programlarını öğretenler öğrencilerin hem akademik hem de 
kişisel başarı için ihtiyaç duydukları yaklaşımları ve becerileri nasıl 
geliştireceklerini öğrenmelerine yardımcı olurlar.

• küresel bağlamlar içindedir—IB programları, dillere ve 
kültürlere yönelik anlayışı artırır ve tüm dünya için önemli olan 
fikirleri ve sorunları irdeler.

• içeriği önemlidir—IB programları, geniş ve dengeli, kavramsal 
ve bağlantılı bir müfredat sunar

Tüm IB programlarının merkezinde, IB öğrenen profili yer alır. IB 
öğrenenleri araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, 
ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli ve dönüşümlü 
düşünen bireyler olmak için çalışırlar. Bu özellikler, entelektüel 
gelişim ve akademik başarının ötesine geçen çok çeşitli insani 
yeterliliği ve sorumluluğu temsil eder. 

IB hakkında daha fazla bilgi için, lütfen www.ibo.org adresini ziyaret 
edin. 

IB Kariyer Odaklı Program nedir?
IB Kariyer Odaklı Program (CP), ortaöğretimin son iki yılında kariyer 
odaklı bir eğitim almak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. 
Öğrencilerin ilerideki eğitim çalışmalarını desteklemek üzere 
mükemmel bir temel oluşturmanın yanı sıra işlerinde başarı elde 
etmeleri için onları hazırlar.

CP, öğrencilerin:

• yaşamlarında seçtikleri eğitim ve kariyer yolunu izlemelerini,

• akademik disiplinleri kişisel ve profesyonel ilgi alanları ve 
becerileriyle birleştirmelerini,

• toplumlarında olumlu bir fark yaratacak bir öğrenim görmelerini,

• eleştirel ve yaratıcı düşünmelerini,

• çeşitli durumlarda açık ve etkili şekilde iletişim kurmalarını,

• hembireysel hem de diğer insanlarla iş birliği hâlinde etkili bir 
şekilde çalışmalarını,

• yeni bakış açılarını ve diğer görüşleri dikkate almalarını,

• daha fazla öz güven ve öz farkındalık geliştirmelerini,

• dayanıklılık, esneklik ve hızlı düşünme yetilerini göstermelerini,

• uluslararası bilince ve küresel farkındalığa sahip olmalarını,

• bilgilerini gerçek hayata uygulayabilmelerini sağlar.

CP eğitim çerçevesi
CP, üç ögeden oluşur: 

IB Diploma Programı’ndan (DP) akademik dersler—Öğrenciler,  
dil ve edebiyat dersleri, dil kazanımı, bireyler ve toplumlar, fen 
bilimleri, matematik ve sanat ders gruplarından seçerek en az iki DP 
dersini tamamlar. CP öğrencileri, kariyer odaklı çalışmalarıyla ilgili 
olan DP derslerini seçmelidir. DP dersleri, CP’nin teorik temelini ve 
akademik yönünü sağlar ve güçlendirir.

CP öğrencileri, IB Dünya Okulları tarafından sunulan, onaylı çevrimiçi 
DP derslerine kayıt olma seçeneğine sahiptir.

"Yaşam deneyimi, iş deneyimi ve bir yeterliliğe 
sahip olmanın birleşiminin, bizleri birçok üniversite 
ve işveren için ideal adaylar hâline getirdiğini 
düşünüyorum. Akademik yolumu kariyer tercihime 
ve üniversitede eğitim görmek için öğrenmeye 
devam etmem gereken alanlara göre belirledim. 
Erken Çocukluk ve Gençlik Çalışmaları ile fazladan 
iki DP dersi seçtim: İngilizce ve Psikoloji.”

—Lauren Thorpe, Dane Court Grammar School öğrencisi, 
      Birleşik Krallık



CP’nin temel bileşenleri—Öğrenciler, yaşam boyu öğrenim için 
gereken entelektüel alışkanlıkların yanı sıra, kişisel özellikler ve 
profesyonel beceriler geliştirirler. CP’nin temel bileşenleri, DP 
dersleri ve kariyer odaklı çalışmalara içerik sağlar ve çerçevenin tüm 
yönlerini bir araya getirir.

Kişisel ve profesyonel beceriler dersi, sorumluluk 
duygusu, pratik problem çözme becerisi, iyi entelektüel 
alışkanlıklar, etik anlayışı, azim, dayanıklılık, kimlikleri ve 
bakış açılarını ve modern dünyanın karmaşıklığını anlama 
becerilerinin geliştirilmesini amaçlar. Yüksek eğitim, iş yeri ve 
toplumda başarılı şekilde ilerlemek için gereken becerilerin 
geliştirilmesine vurgu yapılmaktadır.

Hizmet ederek öğrenme, belli bir toplum ihtiyacının 
karşılanmasına yönelik pratik bilgi ve beceri uygulamasıdır.
Hizmet projeleri sayesinde öğrenciler, karar verme, problem 
çözme, inisiyatif kullanma, eylemleri için sorumluluk üstlenme 
ve hesap verebilirlik gibi gerçek yaşam durumlarının söz 
konusu olduğu kişisel ve sosyal becerileri geliştirir ve uygularlar. 

Dil gelişimi, tüm CP öğrencilerinin ikinci bir dil öğrenimine 
erişimlerine olanak sağlar. İkinci bir dil öğrenme fırsatı, IB 
eğitiminin temel ilkelerindendir ve öğrencilerin dünyayı 
daha kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlar. Öğrenciler, 
ihtiyaçlarına, geçmişlerine ve bağlamlarına uygun bir dil 
öğrenmeye başlamaya veya mevcut dil eğitimlerini ilerletmeye 
teşvik edilirler. Öğrencilerin sözlü, görsel ve yazılı dil ve iletişim 
becerilerini geliştirir. 

Dönüşümlü düşünme projesi, uzun sürede üretilen ve 
programın sonuna doğru teslim edilen ayrıntılı bir çalışmadır.  
Dönüşümlü düşünme projesi sayesinde öğrenciler, kariyer 
odaklı çalışmalarıyla ilgili bir etik ikilemi belirler, analiz eder, 
tartışır ve değerlendirirler. Bu çalışma, öğrencilerin kişisel 
sorgulama, entelektüel keşif, yaratıcılık, eylem ve dönüşümlü 
düşünme gibi deneyimler yaşamalarını ve güçlü düşünme, 
araştırma ve iletişim becerileri geliştirmelerini teşvik eder. 

Kariyer odaklı çalışmalar—Öğrenciler, kendilerinin yüksek 
öğrenime, stajyerliğe veya çıraklığa, yahut ilgi duydukları alanda 
bir pozisyona hazırlanmaları için tasarlamış olan öğrenime yönelik 
uygulama ve gerçek yaşama uygun yaklaşımları edinirler.

Kariyer odaklı çalışmalar, okul tarafından sunulur ve öğrenci 
ihtiyaçlarıyla uyumlu,yüksek öğrenim veya doğrudan istihdama 
yönelik hazırlayıcı olmalıdır. Her okul, bölgelerindeki koşullara ve 
öğrencilerinin ihtiyaçlarına en uygun kariyer odaklı çalışmaları seçer.
Kariyer odaklı çalışmalar, IB’nin akreditasyon, değerlendirme ve 
kalite güvencesi kriterlerini sağlamalıdır. 

CP hakkında daha fazla bilgi almak ister misiniz?

www.ibo.org/cp adresindeki videoları izleyebilir, broşürleri indirebilir 
ve daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
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• IB öğrencisi olun

• Bir IB Dünya Okulunda 
öğretmenlik yapın

• Bir IB Dünya Okulu olun

• IB için gönüllü olun veya IB 
için çalışın

Misyonumuzu destekleyin ve 
http://www.ibo.org adresinden 
IB topluluğuna katılın

veya IB Global Ofisiniz ile temasa geçin:

IB Afrika, Avrupa, Orta Doğu

IB Asya Pasifik

IB Amerika

ibaem@ibo.org

ibap@ibo.org 

ibap@ibo.org

Kariyer Odaklı Programı sunmak isteyen 
okullar için

Esneklik

CP’nin başlıca özelliklerinden biri, yerel koşullara uyumlu bir esneklik 
sağlıyor olmasıdır. Okullar, endüstri ve hükümet önceliklerinin yanı 
sıra, yerel, bölgesel veya ulusal eğitim gerekliliklerini karşılayarak, 
öğrencilerin ihtiyaçlarına ve geçmişlerine uygun şekilde geliştirilmiş 
olan kendi özel CP versiyonlarını oluşturmak suretiyle saygın bir IB 
eğitimi sunabilirler.

Kalite güvencesi

CP veya başka bir IB programı’nı (ör. İlk Yıllar Programı, Orta Yıllar 
Programı ve Diploma Programı) sunmak isteyen tüm okullar 
veya okul grupları, bunu yapabilmek için önce IB tarafından 
yetkilendirilmelidirler.

Gereklilikler tüm okullar için aynıdır ve yetkilendirilme prosedürü, 
okulların IB program(lar)ını başarılı şekilde uygulamaya hazır 
olduklarından emin olunması için tasarlanmıştır. Tüm IB Dünya 
Okullarının, aynı program standartları ve uygulamalarının 
kullanıldığı, süreklilik arz eden bir inceleme ve gelişim sürecine 
katılmaları gerekmektedir.

Hizmetler ve Destek

IB, üst düzey becerilere sahip küresel bir öğrenme topluluğu 
geliştirmeye yönelik sürekli taahhüdünün bir parçası olarak, yeni 
ve deneyimli okul yöneticilerinin ve eğitimcilerin IB programlarını 
başarılı şekilde anlamalarını, desteklemelerini ve sunmalarını 
sağlamak amacıyla çok çeşitli yüksek kaliteli profesyonel gelişim 
fırsatları sunar. 

“IB Kariyer Odaklı Program, öğrencilerin ilgi çekici 
bulacağı ve rahat erişeceği şekilde tasarlanmış 
olan başarılı ve esnek bir program olup öğrencileri 
gelecekteki kariyer yollarına yönelik beceri ve 
bilgileri geliştirmelerine ve hazırlamalarına 
olanak sağlıyor. Öğrencilere öğrenimlerini 
tamamlamaladıktan sonra pek çok seçenek sunan 
geniş kapsamlı ve merak uyandırıcı bir müfredata 
erişim sağlıyor.”

—Sian Carr, Müdür, Skinners’ Kent Academy, 


