9-12 évfolyam ismertető

ISB 9 – 12.évfolyam: A tanterv

ISB gimnáziumi tájékoztató: A tanterv

ISB Budapesti Nemzetközi Iskola 9-12. osztályos tanulók számára két tanítási nyelvű és nemzetközi
oktatási programot kínál. Ez a program az ISB hallgatói számára készült: olyan kétnyelvű tanulóknak
(magyar és angol), akik nemzetközi oktatást igényelnek magyar komponensekkel együtt.

A program két különálló részből áll.

Először egy 2 éves előkészítő évfolyamból (9. és 10. osztály), amely az IGCSE (International General
Certificate of Secondary Education, Nemzetközi Általános Középiskolai Bizonyítvány) vizsga
megszerzéséhez vezet. Ezeket az IGCSE tanfolyamokat az Egyesült Királyságban működő vizsgabizottság,
a Cambridge International Examinations készítette, amely teljes mértékben támogatja erőforrásokkal
(tankönyv és elektronikus tananyagok) és tanárképzéssel az adott kurzust. Az IGCSE kurzusok a) kitűnő
előkészületet nyújtanak az IBDP-re (International Baccalaureate Diploma Program, Nemzetközi Érettségi
Bizonyítvány Program) 11. és 12. osztályban, és b) időt hagynak a magyar komponensek (magyar
irodalom, magyar történelem kurzus) párhuzamos oktatására.

A program befejező része a 11-12.évfolyam számára a 2 éves nemzetközi érettségi diploma
(International Baccalaureate Diploma). Az IBD a világ legelismertebb nemzetközi középiskolai
diplomája. Világszerte elfogadott egyetemi belépő bizonyítvány, még a magyar egyetemeken is.
Igényessége, széleskörűsége és különleges stílusa a lehető legjobb oktatási élményt nyújtja ennek a
korcsoportnak. A magyar irodalom egy választható kurzus a diplomán belül. Azok a tanulók, akik a
magyar irodalom kurzust választják, megkapják a magasra értékelt két tanítási nyelvű IB diplomát.

Az alábbiakban részletesen ismertetjük a 9-10.évfolyam IGCSE programját és a javasolt 11-12. évfolyam
IBDP programját.
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ISB 9 – 12.évfolyam: A tanterv
A felső tagozat és az IB Diploma közötti különbség áthidalása
Miért válasszák a Cambridge IGCSE-t?
•

14-16 évesek számára egy rugalmas program, nincsenek rögzített követelmények a kurzusok
kombináláságának és számának tekintetében.

•

Minden kurzus struktúrált és erőforrásokkal ellátott, a program világszerte elismert
nemzetközi vizsgával zárul

•

Fejlődés a felsőtagozatos programtól az IB stílusú oktatásig

•

Az ISB Cambridge vizsgákra akkreditált iskola

Mi a Cambridge IGCSE?






Egyszerű érettségi stílus: 5 fő tárgy: angol, matematika, történelem, természetismeret (biológia,
fizika, kémia), nyelv (német, spanyol)
A kétnyelvű diákok számára a magyar irodalom és nyelvtan, magyar történelem
Nemzetközi diákok számára: a magyar mint idegen nyelv
Tantervet kiegészítő kurzusok: Sport, művészet, zene, dráma, PSHE
A Cambridge IGCSE hallgatói számára kínált kurzusok

1 táblázat: 9-10. osztályosok számára nyújtott kurzusok

Tantárgy

Kurzus

Angol

Matematika

Nyelv

Természetismeret

Angol
mint
második
nyelv
IGCSE

Matematika
Nemzetközi
IGCSE

Német
mint
idegen
nyelv
IGCSE

Kombinált
Természetism.
IGCSE

vagy
Angol
irodalom
IGCSE

(Biológia,
Kémia, Fizika)

vagy
Spanyol
mint
idegen
nyelv
IGCSE
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Történelem

Magyar
nyelvű
tantárgyak

Modern
Világ
Történelem
IGCSE

Magyar
irodalom és
nyelvtan
és
Magyar
történelem
vagy
Magyar
mint
idegen
nyelv
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•

0 évfolyam = Előkészítő évfolyam: EAL (English as an Additional Language, Angol, mint
kiegészítő nyelv) év azon tanulók számára, akik angol nyelvből nincsenek azon a szinten,
hogy elkezdhessék IGCSE kurzust.

2 táblázat: 0 évfolyamos diákoknak ajánlott kurzusok

Tantárgy

Kurzus

Angol

Matematika

Természetismeret

Történelem

Magyar

Cambridge
First
Certificate

Matematika
Key Stage3
áttekintés

Természetismeret
Key Stage3
áttekintés

Történelem
Key Stage3
áttekintés

Magyar
irodalom és
nyelvtan,
történelem
áttekintés

vagy
Haladó
angol

vagy
Magyar mint
idegen nyelv

•

Tantárgyak órarendi beosztása: a tanterv órákra való lebontása a CIE ajánlásokat
követi (kb. 130 tanítási óra a 2 éves kurzus alatt)

•

Időbeosztás tartalmazza a kiegészítő tantárgyakat is (2 sport, 2 képzőművészet, 1 zene, 1
dráma), és 1 PSHE óra (személyes szociális és egészségügyi oktatás) melyek tanulási
kézségeket, emberi kapcsolatokra nevelést és egészségnevelést nyújtanak.

•

A teljes program heti 35 tanórát jelent: hét 45 perces órát naponta

CIE (Cambridge International Education) weboldal linkje az IGCSE programról:
http://www.cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridgeigcse/

ISB gimnáziumi bemutatkozó anyag: A tanterv

3

ISB 9 – 12.évfolyam: A tanterv

11-12évfolyam: IB az ISB-ben

Miért a Nemzetközi Érettségi (IB) Diploma Program?
•

Világhírű, vezető nemzetközi oktatási szervezet, 50 éves múlttal, folyamatosan fejlődik

•

Minden tanulói képességet fejleszt az alábbi profil szerint:

Érdeklődőek, Nagytudásúak
Gondolkodók, Kommunikátorok
Erkölcsösek, Nyitott gondolkodásúak
Törődőek, Kockáztatóak,
Kiegyensúlyozottak, Önkritikusak

•

Az egyetemek világszerte elismerik, még Magyarországon is: IB 7 osztályzat= 100% magyar
rendszerben, IB emelt szintű Természetismeret/ emelt szintű matematika/ emelt szintű magyar
irodalom/ alap szintű angol és nyelvek = emelt szintű érettségi
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ISB 9 – 12.évfolyam: A tanterv
Széleskörű oktatás

6 tantárgy 6 területről
3 emelt szintű, 3 alap szintű

Továbbá:
Kreativitás-cselekvés-szolgáltatás összetevő
(CAS)
Filozófia (tudáselmélet, TOK)
Kutatási projekt (bővített esszé, EE)

IBO weboldal linkje az IBDP programról:
http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/
http://www.ibo.org/digital-toolkit/presentations/

Mi az a nemzetközi érettségi (IB) ?
o
o
o
o

Alap vagy emelt szinten elvégezhető kurzusok.
3 emelt szintű és 3 alap szintű kurzust választanak a diákok
Ezen kívül a tanulók teljesítik a Kreativitás Cselekvési Szolgáltatás Programot (CAS) kutatnak,
és írnak egy kiterjesztett esszét (EE) és elvégeznek egy Tudáselméleti tanfolyamot (TOK)
A diákok számára kínált kurzusok a nemzetközi érettségi (IB) diploma megszerzéséhez
IB1 és IB2 (11 és 12 évfolyam): lsd a táblázatban.
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3 táblázat: IBDP csoportok
Tantárgyi

1 csoport:

2 csoport:

3 csoport:

4 csoport:

5 csoport:

területek

Nyelv és
irodalom
tárgyak

Nyelvtanul
ás

Egyének és
társadalmak

Természetismeret

Matematika

Magyar A
irodalom

Angol B

Biológia

Matematika

vagy

alap/emelt
szint

vagy
Angol A
irodalom

vagy
Német B
vagy

Világ
Történelem
vagy
Világ Földrajz

Spanyol B

Fizika
vagy
Kémia

vagy
Matematika
Alkalmazások
alap/emelt
szint

•

A tantárgyak órarendi beosztása a Nemzetközi Érettségi Szervezet (IBO) ajánlásait
követi:
Emelt szintű kurzus 240 óra 2 év alatt: 5óra hetente
Alap szintű kurzus 150 óra 2 év alatt: 3 óra hetente

•

A heti órarend tartalmaz 2 Sport, 1 TOK, 1 tanulási képesség, 2 PSHE (személyes szociális és
egészségügyi oktatás) órákat

• A teljes program heti 30 tanórát jelent
• Kutatási lehetőség és önálló tanulói idő (4 óra)
•

Osztályfőnöki óra (1 óra)

Tantárgy választási lehetőségek:
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ISB 9 – 12.évfolyam: A tanterv
4 táblázat: minta lehetőségek

Magyar
diák célja a
Jogi
egyetem

1 csoport

2 csoport

3 csoport

4 csoport

5 csoport

Nyelv és
irodalom
tárgyak

Nyelvtanulás

Egyének és
társadalmak

Természetismeret

Matematika

Magyar
irodalom
A emelt
szint

Német B
emelt szint

Történelem
emelt szint

Biológia
alap szint

Matematika
Alkalmazások
alap szint

Spanyol B
emelt szint

Történelem
emelt szint

Biológia
alap szint

Matematika
Alkalmazások
alap szint

Fizika
emelt szint

Matematika
emelt szint

Fizika
emelet
szint

Matematika
emelt szint

és
Angol
irodalom
A alap
szint
Külföldi
diák
folyékonyan
tud angolul
célja

Angol
irodalom
emelt
szint

és
Földrajz alap
szint

UK Jogi
Egyetem
Magyar
diák célja a
Magyar
Műszaki
Egyetem
Külföldi
diák
folyékonyan
tud angolul
célja
UK Műszaki
Egyetem

Magyar
irodalom
A alap
szint

Angol B alap
szint

Történelem
emelt szint
és
Földrajz alap
szint

Angol
irodalom
A alap
szint

Spanyol
kezdő

Történelem
emelt szint

és
Biológia
alap szint
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