EXTENDED ESSAY

TERMINARZ

nie dotyczy uczniów piszących HISTORY EE , ECONOMICS EE, BIOLOGY EE
w układzie dwuletnim (klasa II - I rok programu i klasa III F - II rok programu)
grudzień

I rok

nauczyciele wyjaśniają zasady pisania i podają kryteria oceny EE

luty

I rok

wybór przedmiotu i nauczyciela prowadzącego, wręczenie deklaracji koordynatorowi IB

maj

I rok

wstępny plan i bibliografia wręczone opiekunowi

czerwiec

I rok

dwa dni wolnego na pracę badawczą poza szkołą ( termin ustalony przez RP IB )

wakacje letnie

kontynuacja pracy badawczej, napisanie brudnopisu EE

wrzesień

II rok

konsultacja brudnopisu z nauczycielem prowadzącym

październik

II rok

wręczenie nauczycielowi I czystopisu

ostatni tydzień listopada

II rok

uczniowie kończą EE, nauczyciele nie zadają prac domowych i nie robią testów

koniec listopada

II rok

wersja ostateczna czystopisu EE wręczona nauczycielowi

koniec stycznia

II rok

ostateczna wersja do wysyłki dostarczona do sekretariatu IB

EXTENDED ESSAY

TERMINARZ

HISTORIA , EKONOMIA

w układzie dwuletnim (klasa II F - I rok programu i klasa III F - II rok programu)
wrzesień

I rok

nauczyciel wyjaśniają zasady pisania i podaje kryteria oceny EE

grudzień

I rok

wybór przedmiotu i nauczyciela prowadzącego, wręczenie deklaracji koordynatorowi IB

styczeń

I rok

wybór i akceptacja tematu przez nauczyciela prowadzącego

maj

I rok

wstępny plan i bibliografia wręczone opiekunowi

czerwiec

I rok

dwa dni wolnego na pracę badawczą poza szkołą ( termin ustalony przez RP IB )

wakacje letnie

kontynuacja pracy badawczej, napisanie brudnopisu EE

wrzesień

II rok

konsultacja brudnopisu z nauczycielem prowadzącym

październik

II rok

wręczenie nauczycielowi I czystopisu

ostatni tydzień listopada

II rok

uczniowie kończą EE, nauczyciele nie zadają prac domowych i nie robią testów

koniec listopada

II rok

wersja ostateczna czystopisu EE wręczona koordynatorowi i nauczycielowi

(uczeń może nanieść poprawki do końca stycznia – przynosi nową wersję EE koordynatorowi i nauczycielowi prowadzącemu a starą wersję zabiera)

EXTENDED ESSAY

TERMINARZ

BIOLOGIA

w układzie dwuletnim (klasa II F - I rok programu i klasa III F - II rok programu)
wrzesień

I rok

nauczyciel wyjaśniają zasady pisania i podaje kryteria oceny EE

grudzień

I rok

wybór przedmiotu i nauczyciela prowadzącego, wręczenie deklaracji koordynatorowi IB

styczeń

I rok

wybór i akceptacja tematu przez nauczyciela prowadzącego

maj

I rok

wstępny plan i bibliografia wręczone opiekunowi

czerwiec

I rok

dwa dni wolnego na pracę badawczą poza szkołą ( termin ustalony przez RP IB )

wakacje letnie

kontynuacja pracy badawczej, napisanie brudnopisu EE

wrzesień

II rok

wręczenie nauczycielowi I czystopisu

październik

II rok

wręczenie nauczycielowi II czystopisu

ostatni tydzień listopada

II rok

uczniowie kończą EE, nauczyciele nie zadają prac domowych i nie robią testów

koniec listopada

II rok

wersja ostateczna czystopisu EE wręczona koordynatorowi i nauczycielowi

(uczeń może nanieść poprawki do końca stycznia – przynosi nową wersję EE koordynatorowi i nauczycielowi prowadzącemu a starą wersję zabiera)

