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Atvykite dvejiems metams į Lietuvą
moky s pagal Tarptau nio
bakalaureato diplomo programą ir
įgykite pasaulyje pripažįstamą
vidurinį išsilavinimą, kuris yra
esioginis kelias į norimą
universitetą.

ĮGYKITE PASAULYJE
PRIPAŽĮSTAMĄ VIDURINĮ
IŠSILAVINIMĄ

KVIEČIAME PASAULIO
LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ
NARIUS
Išlaikykite ryšį su Lietuva,
bendradarbiaudami su Šiaulių
Didždvario gimnazija.
Kvieskite motyvuotus jaunuolius
moky s Didždvario gimnazijos
Tarptau nio bakalaureato diplomo
programos klasėje.

Tel. (8-41) 431514
Vilniaus g. 188, Šiauliai

Šiaulių Didždvario gimnazija
Tel. (8-41) 431514
Faks. (8-41) 431424
E-mail: didzdvaris@dg.su.lt
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ŠIAULIŲ DIDŽDVARIO GIMNAZIJA NUO 2005-2006 M.M. VYKDO
TARPTAUTINIO BAKALAUREATO DIPLOMO PROGRAMĄ.
TARPTAUTINIO BAKALAUREATO
DIPLOMO PROGRAMĄ (TBDP)
Programą sudaro 6 dalykų grupės:
1) gimtoji kalba,
2) užsienio kalbos,
3) socialiniai mokslai,
4) gamtos mokslai,
5) matema)kos ir kompiuterių mokslai,
6) pasirenkamieji dalykai.
Mokinys privalo moky)s po vieną dalyką iš
kiekvienos grupės, iš jų tris – aukštesniuoju
lygiu, (HL), tris – standar)niu lygiu (SL). Ki) trys
privalomi TB diplomo programos komponentai
yra pažinimo teorija (Theory of Knowledge),
išplės)nė esė (Extended Essay) ir visuomenei
naudingas darbas (Crea)vity, Ac)on, Service).

Tai dvejų metų vidurinio ugdymo programa, pasižymin) ypa)ngai aukštu žinių lygiu bei puikiais
popamokinės veiklos pasiekimais. TB diplomo ugdymo programą rengia Tarptau)nio bakalaureato organizacija.
TB programos darbo kalba - anglų k.
Visoms pasaulio tarptau)nio bakalaureato programą taikančioms mokykloms galioja vienodi standartai.
Vienas mokymo programos išskir)numų – dalykų lygybės principas: vienodas pamokų skaičius, vienodai ugdomi
visi bendrieji gebėjimai, įgūdžiai ir vertybės.
Programa orientuota į vertybių ir humanis)nių nuostatų ugdymą.
Antrųjų mokslo metų pabaigoje (gegužės mėn.) laikomi visų šešių dalykų baigiamieji egzaminai, kuriems užduo)s rengia TBO Egzaminų ir ver)nimo centras.
Pagal TBO nustatytą graﬁką egzaminai vyksta vienu metu visose Šiaurės pusrutulio TB mokyklose. Egzaminų
darbus ver)na išoriniai ver)ntojai, dirbantys įvairių šalių TB mokyklose ar universitetuose.
Pažymiai patvir)nami TBO egzaminų ir ver)nimų centre Kardife. Visi darbai ver)nami vadovaujan)s vieningais
TB ver)nimo kriterijais.
Dalyko baigiamojo egzamino pažymį sudaro ne )k atskirų egzamino dalių pažymiai, bet ir vidinio ver)nimo darbo (per mokslo metus atlikto savarankiško darbo, kurį ver)na dalyko mokytojas) pažymys.
Baigiamųjų egzaminų balų sumą sudaro šešių egzaminų įver)nimai ir papildomi balai už išplės)nį rašinį ir pažinimo teorijos rašinį.
Egzaminas ver)namas pažymiais nuo 1 (minimumas) iki 7 (maksimumas).
Septynbaliai TB egzaminų pažymiai (norin)ems studijuo) Lietuvos aukštojoje mokykloje) konvertuojami į šimtabalę pagal Lietuvos Švie)mo ministerijos patvir)ntas taisykles.

Daugiau informacijos:
www.ib.org
www.dg.su.lt

TB DP DIPLOMĄ PRIPAŽĮSTA GERIAUSI VAKARŲ PASAULIO UNIVERSITETAI.
DIDŽDVARIO GIMNAZIJOS TB DP ABSOLVENTAI MOKOSI IR BAIGĖ HARVARDO, GLASGO,
EDINBURGO, REDINGO, LONDONO SIČIO, JORKO, KEMBRIDŽO, LONDONO EKONOMIKOS
UNIVERSITETUS, RYGOS STOKHOLMO EKONOMIKOS, VILNIAUS UNIVERSITETĄ, VILNIAUS
UNIVERSITETO TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTĄ.

