IB Questions
MITEN IB:LLE HAETAAN?

Kevään yhteishaussa, samoin kuin suomalaiseen lukioon. Määräaikaan mennessä hakeneet kutsutaan pääsykokeeseen, joka pidetään huhtikuussa. Pääsykoe koostuu kolmesta osasta: äidinkieli
(suomi), englanti ja matematiikka. Sen avulla testataan motivaatiota ja soveltuvuutta IB-opintoihin.

KUINKA IB EROAA SUOMALAISESTA LUKIOSTA?

Ensimmäisen vuoden eli Pre-DP -vuoden opinnot valmistavat
opiskelijat IB–opiskeluun. Kaksi seuraavaa vuotta ovat varsinaista
IB-ohjelmaa, jossa opiskellaan kuutta oppiainetta, syvällisemmin
kuin suomalaisessa lukiossa. Lisäksi laadit tutkielman (Extended
Essay), suoritat tiedon teorian kurssin (Theory of Knowledge) sekä
osallistut henkistä kasvua lisäävään CAS-ohjelmaan.

MITÄ ETUJA IB:STÄ ON?

Saat kaksikielisen diplomin eli pystyt sekä opiskelemaan että toimimaan jokapäiväisissä asioissa englanniksi. Opit hallitsemaan
ajankäyttöäsi ja suhtautumaan kriittisesti käytössäsi olevaan tietoon. Opinnot valmentavat sinua erittäin hyvin jatko-opintoihin.

MITÄ TARKOITTAA STANDARD LEVEL
JA HIGHER LEVEL (SL, HL)?

Higher Level (HL) tarkoittaa laajaa oppimäärää, jolloin oppiainetta
opiskellaan koko IB:n ajan eli yhdeksän lukiokurssia. Standard Level on suppeampi oppimäärä, lukiokursseja tulee 5,5. HL-aineita
valitaan vähintään kolme ja enintään neljä.

OVATKO IB-OPETTAJAT SAMOJA KUIN
MUILLA LUKIOLAISILLA?

Pääosa opettajista on myös Lyseon kansallisen puolen opettajia.
Tällä hetkellä yksi opettajista on amerikkalainen.

TEKEVÄTKÖ IB-OPISKELIJAT MATKOJA?

IB:n viimeisen vuoden aikana teemme opintomatkan ulkomaille.
Lisäksi IB-opiskelijat voivat osallistua moniin muihin koulumme
kansainvälisyysprojekteihin.

INQUIRERS
We nurture our curiosity, developing skills for inquiry
and research. We know how to learn independently
and with others. We learn with enthusiasm and sustain our love of learning throughout life.
KNOWLEDGEABLE
We develop and use conceptual understanding, exploring knowledge across a range of disciplines. We
engage with issues and ideas that have local and
global significance.
THINKERS
We use critical and creative thinking skills to analyse
and take responsible action on complex problems.
We exercise initiative in making reasoned, ethical
decisions.
COMMUNICATORS
We express ourselves confidently and creatively in
more than one language and in many ways. We collaborate effectively, listening carefully to the perspectives of other individuals and groups.
PRINCIPLED
We act with integrity and honesty, with a strong sense
of fairness and justice, and with respect for the dignity
and rights of people everywhere. We take responsibility for our actions and their consequences.

Tartu tilaisuuteen
- IB–HAKIJAN MUISTILISTA
Opiskelijat valitaan IB-linjalle kevään yhteishaussa.
Sähköisen yhteishaun lisäksi hakija täyttää IB-linjan hakulomakkeen, joka toimitetaan suoraan Lyseon lukioon yhteishaun päättymispäivään mennessä. Hakulomakkeita on saatavilla peruskoulujen oppilaanohjaajilta tai sen voi
tulostaa koulumme kotisivuilta.
Opiskelijavalinta tapahtuu peruskoulun päättötodistuksen (50 %) ja koulun järjestämän pääsykokeen (50 %) yhteispistemäärän perusteella.
Pääsykoe pidetään huhtikuussa. Kokeessa on kirjallisia tehtäviä äidinkielestä, matematiikasta ja englannin kielestä. Kokeen tehtävät perustuvat peruskoulun tietoihin ja
taitoihin.
Valmistavalle luokalle otetaan 27 opiskelijaa ja valinnan tulos ilmoitetaan yhteishaun
tulosten yhteydessä kesäkuussa.

OPEN-MINDED
We critically appreciate our own cultures and personal histories, as well as the values and traditions
of others. We seek and evaluate a range of points of
view, and we are willing to grow from the expenence.
CARING
We show empathy, compassion and respect. We
have a commitment to service, and we act to make
a positive difference in the lives of others and in the
world around us.
RISK-TAKERS
We approach uncertainty with forethought and determination; we work independently and cooperatively to explore new ideas and innovative strategies.
We are resourceful and resilient in the face of challenges and change.
BALANCED
We understand the importance of balancing different
aspects of our lives–intellectual, physical, and emotional–to achieve well-being for ourselves and others.
We recognize our interdependence with other people
and with the world in which we live.
REFLECTIVE
We thoughtfully consider the world and our own ideas
and experience. We work to understand our strengths
and weaknesses in order to support our learning and
personal development.
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IB-diplomiohjelma
– maailmanluokan mahdollisuus
”Sen lisäksi, että IB:llä on mahdollisuus syventyä omiin
kiinnostuksen kohteisiin ja saada kansainväliset mahdollisuudet, minusta tärkein mitä IB tarjoaa on oppimisen
taitoja. Täällä opitaan oppimaan. Taito, jota tarvitaan koko
elämän ajan.”
Shähla Idikut, University of Leicester

”IB:llä opin opiskelemaan aivan uudella tavalla ja
pääsin syventymään valitsemiini oppiaineisiin kunnolla. Lisäksi IB-opinnoissa harjoitellut akateemisen
kirjoittamisen, tekstien analysoinnin ja opintojen
aikatauluttamisen taidot ovat helpottaneet ensimmäistä opiskeluvuottani yliopistossa huomattavasti.”
Elina Päivinen, English, University of Aberdeen

” Lukion jälkeen jatkoin opiskelua matematiikan parissa. IB:n haastavat mutta palkitsevat matematiikan opinnot antoivat yliopistoon
siirtymiseen loistavat valmiudet. Mielestäni IB-linjan ehdoton helmi
on sen tavoite: kasvattaa monipuolisia, kriittisesti ajattelevia maailmankansalaisia. Tällaisia ihmisiä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.”
Otto Kuusela, Mathematics, University of Helsinki

Studying
in the IB

IB-opinnot tarjoavat sinulle erinomaisen pohjakoulutuksen jatko-opintoihin sekä Suomessa että ulkomailla. Kansainväliseen ylioppilastutkintoon johtava varsinainen IB-opetus on kaksivuotinen. Suomalaisissa
kouluissa sitä edeltää valmistava luokka. Valmistavan vuoden aikana vahvistetaan edellytyksiä englanninkieliseen sekä IB-opiskeluun.
Varsinaiset IB–aineet valitaan valmistavan vuoden keväällä. IB-tutkinto koostuu kuudessa oppiaineessa suoritettavasta kokonaisuudesta. Aineet on jaettu viiteen ryhmään, joista jokaisesta valitaan yksi aine.
Lisäksi opiskelija valitsee itselleen kuudennen aineen haluamastaan ryhmästä. Päättökokeet järjestetään
kolmannen opiskeluvuoden keväällä.
IB-ohjelman kaikissa aineissa opiskelijaa ohjataan itsenäiseen tiedonhankintaan ja työskentelyyn, kuten
esseiden kirjoittamiseen ja laboratoriotöihin. Äidinkielen ja vieraiden kielten opinnoissa päätavoitteena
on vankka kulttuurin ja kirjallisuuden tuntemus sekä kyky ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti. Kuuden
perinteisen oppiaineen lisäksi IB-tutkintoon kuuluu kolme tärkeää elementtiä:
1. Theory of Knowledge: tiedon teorian opiskelu pyrkii kehittämään opiskelijan kykyä tarkastella tietoa
monista eri näkökulmista.
2. Extended Essay: opiskelija tekee lopputyönään Extended Essay –tutkielman, jossa hän osoittaa kykynsä itsenäisen työn tekemisessä valitsemassaan aiheessa.
3. CAS: CAS-ohjelman tarkoituksena on edistää opiskelijan persoonallisuuden kasvua koulun ulkopuolella tapahtuvan toiminnan kautta. CAS sisältää luovaa toimintaa (Creativity), liikuntaa (Activity) sekä
auttamis- ja vapaaehtoistyötä (Service).

During the preparatory (Pre DP) year the studies provided prepare students for studying in English and
the IB. After having successfully completed the Pre DP studies, the students are accepted to the IB Diploma Programme. At the end of the Pre DP year the students choose the subjects they are to study in the
Diploma Programme. The IB studies consist of six subjects (offered at two levels, Higher and/or Standard)
that the student chooses from the following groups, one subject from each group. All IB students at Lyseo
study English as a subject and they must choose one Maths course.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Language A: Finnish A Literature (or the student’s first language),
Language Acquisition: English A Language and Literature, Swedish B, German B
Individuals and Societies: History, Psychology, Business Management
Experimental Sciences: Biology, Chemistry, Physics
Mathematics Analysis and Approaches HL/SL, Applications and Interpretations SL
Electives: another subject from groups 2, 3 or 4

At least three and not more than four of the subjects studied must be Higher Level. In addition to the six
subjects, the student is to successfully participate in the following key elements of the IB Diploma Programme in order to be eligible for the Diploma:
1. A course in the Theory of Knowledge (TOK)
2. An Extended Essay of about 4000 words in one of the IB Diploma Programme subjects
3. CAS activities representing Creativity, Activity and Service

Finnish A Literature
(or the student’s first language)

English A Language and Literature, Swedish B, German B

Another subject from
groups 2, 3 or 4

”IB antoi minulle todella kattavan pohjan jatko-opiskeluun. Englannin kielen lisäksi IB:ltä tarttuivat mukaan mm. kriittinen ajattelu ja kansainväliset mahdollisuudet. Rikkaiden IB-vuosieni
jälkeen suuntaisin Maastrichtin yliopistoon, jossa opintojen aikana olen monesti saanut todeta, kuinka paljon IB-linjan aikana
oppimani asiat ovat auttaneet minua nykyisissä opinnoissani
eteenpäin.”
Susanne Sivonen, European Law, Maastricht University

”IB antoi minulle rohkeutta selviytyä haasteista ja valmiudet
kehittää itseäni. Jatkaessani kansainvälisiä opintoja käsitän
kuinka IB:n kielikylpy paransi roimasti itseluottamustani,. Lyseosta sain monia hyviä ystäviä ja kontakteja, joiden kanssa
jatkamme edelleen yhteydenpitoa. Haastavat mutta antoisat opinnot takasivat loistavan pohjan jatko-opintoihin itselle mieluisalle alalle.”
Simo Kettunen, International Business, Karelia AMK
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How to Apply to the Programme
An entrance examination is arranged for all the applicants wishing to participate in the IB studies. This examination takes place annually in the spring. The test consists of written assignments in English, Finnish and
Mathematics. In case you want to contact the school, please find the contact information in this booklet.

