
                               IB Learner Profile                        

The IB learner profile is the IB mission statement translated into a set of learning outcomes for the 

21st century. The attributes of the profile express the values inherent to the IB continuum of international 

education 

 

Inquirers They develop their natural curiosity. They acquire the skills necessary to conduct inquiry and 
research and show independence in learning. They actively enjoy learning and this love of learning will be 
sustained throughout their lives. 
 
Knowledgeable They explore concepts, ideas and issues that have local and global significance. In so doing, 
they acquire in-depth knowledge and develop understanding across a broad and balanced range of 
disciplines. 
 
Thinkers They exercise initiative in applying thinking skills critically and creatively to recognize and 
approach complex problems, and make reasoned, ethical decisions. 
 
Communicators They understand and express ideas and information confidently and creatively in more 
than one language and in a variety of modes of communication. They work effectively and willingly in 
collaboration with others. 
 
Principled They act with integrity and honesty, with a strong sense of fairness, justice and respect for the 
dignity of the individual, groups and communities. They take responsibility for their own actions and the 
consequences that accompany them. 
 
Open-minded They understand and appreciate their own cultures and personal histories, and are open to 
the perspectives, values and traditions of other individuals and communities. They are accustomed to 
seeking and evaluating a range of points of view, and are willing to grow from the experience. 
 
Caring They show empathy, compassion and respect towards the needs and feelings of others. They have a 
personal commitment to service, and act to make a positive difference to the lives of others and to the 
environment.  
 
Risk-takers They approach unfamiliar situations and uncertainty with courage and forethought, and have 
the independence of spirit to explore new roles, ideas and strategies. They are brave and articulate in 
defending their beliefs. 
 
Balanced They understand the importance of intellectual, physical and emotional balance to achieve 
personal well-being for themselves and others. 
 
Reflective They give thoughtful consideration to their own learning and experience. They are able to assess 
and understand their strengths and limitations in order to support their learning and personal 
development. 
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 Profil ucznia IB 
 

Profil ucznia IB jest misją organizacji zajmującej się maturą międzynarodową szeroko rozumianym jako 
zbiór osiągnięd edukacyjnych 21 wieku. Cechy profilu wyrażają wartości nieodłącznie związane z filozofią 
programu międzynarodowej edukacji.  
 

Dociekliwy  Rozwija naturalną ciekawośd świata. Nabywa umiejętności niezbędnych do zdobywania wiedzy 
i niezależności w nauce. Uczy się z entuzjazmem i podtrzymujemy chęd do nauki przez całe życie. 
 
Wnikliwy  Interesuje się pojęciami, sprawami, które posiadają wagę lokalną i światową. Czyniąc tak, 
zdobywa i pogłębia swoją wiedzę z zakresu różnych dziedzin.  
 
Myślący  Rozpoznaje i analizuje złożone problemy krytycznie i twórczo,  wykazuje inicjatywę w  
podejmowaniu rozważnych, odpowiedzialnych  i etycznych decyzji. 
 
Komunikatywny  Potrafi wyrażad poglądy z przekonaniem i twórczo, w więcej niż jednym języku oraz w 
różnych sytuacjach komunikacyjnych. Skutecznie i chętnie współpracuje z innymi. 
 
Prawy  Postępuje uczciwie i szczerze, z silnym poczuciem sprawiedliwości i  szacunku dla godności 
pojedynczych ludzi i społeczeostw..Bierze odpowiedzialnośd za swoje czyny oraz wynikające z nich 
konsekwencje. 
 
Otwarty   Rozumie i docenia własną kulturę i osobiste historie, a także  wartości i tradycje innych osób i 
społeczeostw. Próbuje poznad i ocenid rożne punkty widzenia i chętnie  czerpie naukę z tych doświadczeo. 
 
Oddany   Okazuje empatię, współczucie i szacunek wobec potrzeb i uczud innych osób.   Podejmuje 
zobowiązania pomocy innym , a swoimi działaniami chce wpłynąd pozytywnie na życie innych i na świat 
wokół siebie. 
 
Gotowy do ryzyka  Podchodzi do nowych i niepewnych sytuacji z rozmysłem i zdecydowaniem; chętnie 
podejmuje się nowych ról, zgłębią nowe idee przyjmuje nowe strategie działania. Jest odważny i potrafi 
przekonująco przedstawiad swoje poglądy. 
 
Zrównoważony  Rozumie znaczenie  równowagi między sferą intelektualną, fizyczną i emocjonalną w życiu, 
która pozwala osiągnąd zadowolenie z siebie  i  tworzyd dobre relacje z innymi.  
 
Refleksyjny  W sposób rozważny zastanawia się nad własnym procesem kształcenia oraz doświadczeniami. 
Potrafi ocenid i zrozumied swoje mocne i słabe strony, aby doskonalid  proces nauki i osobistego rozwoju.  
 


