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IB ÖĞRENEN PRO
FİLİ

IB öğrenen profili 

IB öğrenci pro�li, IB Dünya Okulları tarafından önem verilen 10 özelliği temsil etmektedir. Bu özelliklerin ve benzerlerinin, bireylerin ve 
grupların yerel, ulusal ve küresel toplulukların sorumluluk sahibi üyeleri hâline gelmelerinde yardımcı olabileceğine inanıyoruz.

Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri geliştirerek merakımızı 
besleriz. Tek başına ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliriz. 
Şevkle öğrenir ve öğrenme sevgimizi yaşam boyu sürdürürüz.

Bilgiyi farklı disiplinler arasında araştırarak kavramsal anlayış geliştirir ve 
kullanırız. Yerel ve küresel önemi olan sorunlar ve fikirlerle ilgileniriz. 

Karmaşık problemleri çözümlemek ve bunlarla ilgili güvenilir eylemlerde 
bulunmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanırız. 
Gerekçeli, etik kararlar almada inisiyatif kullanırız. 

Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı 
şekilde ifade ederiz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle 
dinleyerek etkili şekilde iş birliği yaparız.

Doğruluk ve dürüstlükle, güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla, tüm 
insanların haysiyetine ve haklarına saygı duyarak hareket ederiz. 
Eylemlerimizin ve sonuçlarının sorumluluğunu alırız. 

Diğerlerinin değerleri ve geleneklerinin yanı sıra kendi kültürlerimiz 
ve bireysel geçmişlerimize de değer veririz. Farklı bakış açıları arar, 
değerlendirir ve bu deneyimlerimizle olgunlaşırız. 

Empati kurar, şefkat ve saygı gösteririz. Hizmet etme yükümlülüğüne 
inanır, diğerlerinin hayatında ve kendi çevremizdeki dünyada olumlu bir 
fark yaratmak için hareket ederiz. 

Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı 
yönleri (entelektüel, fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın 
önemini biliriz. Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla olan 
dayanışmamızın farkındayız.

Dünyayı, kendi fikir ve deneyimlerimizi derinlemesine düşünürüz. 
Öğrenme ve kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz 
yanlarımızı anlamak için çaba sarfederiz. 

Belirsizliğe ihtiyat ve kararlılıkla yaklaşırız; yeni fikirler ve yenilikçi izlemler 
araştırmak için bağımsız ve ortaklaşa çalışırız. Zorluklar ve değişim 
karşısında becerikli ve dayanıklıyız. 

Tüm IB programlarının amacı, ortak insanlık vası�arının ve gezegeni koruma görevinin farkında olan, daha iyi ve daha huzurlu bir 
dünya oluşturmak için çabalayan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştirmektir.

IB öğrencileri olarak bu vası�ara sahip olmak için çalışıyoruz:

ARAŞTIRAN-SORGULAYAN

BİLGİLİ 

DÜŞÜNEN

İLETİŞİM KURAN

İLKELİ

AÇIK GÖRÜŞLÜ

DUYARLI

RİSKİ GÖZE ALAN

DENGELİ

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN 


