MATURA MIĘDZYNARODOWA W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IMIENIA ROMUALDA TRAUGUTTA W CZĘSTOCHOWIE
Jesteś osobą zdolną, ambitną, pracowitą, systematyczną, pełną entuzjazmu i inwencji,
osobą o dużej wrażliwości i empatii? Proponujemy Ci możliwość odkrywania
własnego potencjału i rozwiania go w pełni!
W roku szkolnym 2018 – 2019 rozpocznie w II LO naukę klasa przygotowująca do realizacji
Programu Matury Międzynarodowej. Nauka wszystkich przedmiotów w programie
prowadzona jest w języku angielskim, z wyjątkiem języka polskiego i języków obcych. Uczeń
klasy z maturą międzynarodową wybiera (po pierwszym roku nauki w klasie pierwszej,
realizującej program przygotowawczy) przedmioty, których będzie się uczył przez kolejne dwa
lata w ramach realizacji właściwego programu matury międzynarodowej czyli International
Baccalaureate Diploma Programme. Tak więc, uczeń wybiera trzy przedmioty na poziomie
podstawowym i trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym spośród grup przedmiotowych
oferowanych przez naszą szkołę. Oprócz nauki 6 wybranych przedmiotów, obowiązkowym
elementem programu są również:




TOK (Theory of Knowledge - Teoria Wiedzy)
CAS (Creativity, Action, Service - kreatywność, działanie, służba)
Extended Essay (esej rozszerzony)

TOK ma charakter kursu filozoficznego, na przedmiocie poruszane są zagadnienia z zakresu
etyki, moralności oraz filozofii.
Extended Essay to praca badawcza (4 tys. słów), której temat jest wybierany w
porozumieniu z nauczycielem.
CAS to wychowawczy program rozwoju osobistego. Zaliczenie wymaga poświęcenia
minimum 150 godzin zegarowych na aktywność o charakterze społecznym, kontakt ze sztuką
oraz rozwój fizyczny.
Co daje Matura Międzynarodowa?









Otwiera ucznia na świat, na drugiego człowieka
Uczy organizacji własnego czasu, kreatywności i samodzielności
Stanowi sposobność do podejmowania wyzwań
Oferuje model edukacji na miarę XXI wieku
Zapewnia wyższe lokaty przy rekrutacji na uczelnie w Polsce niż polska matura
Jest paszportem na uczelnie całego świata
Jest przepustką do lepszej przyszłości
Zwiększa szanse na rynku pracy, wzbogacając przyszłe CV
Więcej informacji w II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w
Częstochowie, ul. Kilińskiego 62 w czasie

DNIA OTWARTEGO 21 KWIETNIA 2018 GODZ. 9.00 – 12.00
Twoi koledzy i koleżanki ze szkól IB w Nowym Yorku, Londynie, Sydney,
Tokio realizują taki sam program. NIE PRZEGAP TEJ SZANSY !!!

