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JUBILEUMOK A 2017/2018-AS TANÉVBEN: 

 

- 50 éve számos országban elindult a nemzetközi érettségi (International Baccalaureate) program, az 

           úgynevezett IB    

- 30 éve működik rendszerszintű két tanítási nyelvű oktatás Magyarországon  

 

- 25 éve kezdték el az IB programot tanítani Magyarországon, elsőként Kelet-Közép-Európában –  

          a Karinthy Frigyes Kéttannyelvű Gimnáziumban (KFG) 

 

 
…………… 

 
 

 

Az IB magyarországi története elválaszthatatlan a KFG-től. (Álló betűtípusú szövegrészek erről szólnak.)  
 

A Karinthy Frigyes Gimnázium az egyike volt a Magyarországon legelőször két tanítási nyelvű programot 

indító iskoláknak. (Az ezzel kapcsolatos szöveg dőlten jelenik meg.) 

 
 

 

1. A KARINTHY FRIGYES GIMNÁZIUMRÓL 
 

1.1. A Karinthy Frigyes Gimnázium (KFG) történetének fontos állomásai (1986-…) 
 

1986 szeptemberében kezdődött meg a tanítás az új gimnáziumban, amely Budapest XVIII. kerületében 

a „pusztában”, egy téglagyári gödör szélén épült, és az Állami Gimnázium nevet kapta. Hartai Sándor lett az 

igazgató.  

 

1987 szeptemberében indult el Magyarországon az ötéves két tanítási nyelvű oktatás. Ebben az 

iskolában magyar-angol programmal, Dr. Bognár Anikó igazgatóhelyettes vezetésével, aki a gimnázium 

nagyobbik felét kitevő tagozat ügyeit 25 éven át gondozta. 

 

1989-ben már tervezték a nemzetközi érettségi, az International Baccalaureate – IB (az angol kiejtés 

alapján: ájbí) bevezetését mint a két tanítási nyelvű program végén a lehető legjobb záró megmérettetést. A 

svájci IB Központ (IBO) méltónak találta a gimnáziumot ennek a rendkívül igényes vizsgarendszernek a 

működtetésére elsőként Kelet-Európában – csakhogy akkor még nem voltak meg az anyagi feltételek.  
 

1990-ben a gimnázium felvette Karinthy Frigyes nevét. 
 

1992-ben a KFG részt vett a Világbank által támogatott Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap 

(FEFA) pályázatán, ahol 34 egyetem és 2 gimnázium indult. Közülük 9 egyetem és a KFG nyert (támogatást 

kapott az IB Programra, hiszen ez az IB nemcsak az érettségit, hanem egyben felsőoktatási felvételit is jelent). 

Elkezdődhetett a kétéves felkészítés az IB vizsgákra, hogy ezzel mintaként szolgáljon a magyar közoktatás 

fejlesztéséhez. 
 

1992-ben érettségizett az első két tanítási nyelvű évfolyam. Akkor is a legtöbb diák a felsőoktatás 

legjobb hazai és külföldi intézményeiben folytatta a tanulmányait. 
  
1993-ban elkezdődött a négyéves német két tanítási nyelvű oktatás a KFG-ben. 

 

1994-ben érettségizett az első évfolyam az International Baccalaureate Programban. Összesítve 

abban az évben a karinthys diákok a világ legjobb iskolai átlagát érték el. Azóta számos tanáruk az IB 

Szervezet vizsgáztatója is. 
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1995-től már az Európa Tanács és az Európa Unió nyelvoktatási szakértői is felfigyeltek a magyar két 

tanítási nyelvű program eredményeire, nemzetközi rendezvényeken, konferenciákon, műhelyfoglalkozások 

során számítottak a gimnáziumban szerzett tapasztalatokra (ld. Bognár Anikó publikációi:  

http://www.karinthy.hu/pages/media/hu/#BA ).  

 

2004-ben Magyarországon elkezdődött a kétszintű érettségi bevezetése, amihez az IB rendszeréből 

sokat hasznosítottak, bár még ma is van mit tanulni ebből a programból. Például az iskolai közösségi szolgálat 

is szerepel az IB-ban, amit a magyar rendszer az új köznevelési törvényben 2011-ben vezetett be, és bevallottan 

a nemzetközi érettségiből (is) vette hozzá a mintát. 

 

2009-ben a Karinthy ENSZ Modell (KarMUN) Konferenciájáért elnyerte az Európai Bizottság Európai 

Nyelvi-díját.  

2010-ben rendezték meg az első nemzetközi és országos angol nyelvű vitaversenyt középiskolások 

számára, a DeBuT-ot.  

 

1.2.        Tanulók, tanárok, programok 
 

A KFG-ben az első évektől kezdve a tanulók számtalan országos és helyi versenyen vesznek részt, mint például 

az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV), ahol első helyezéseket is elértek (angolból 2008-ban, 

2010-ben és 2012-ben). Kulturális versenyeken (például irodalmi és zeneieken) is kiválóan szerepelnek. A 

végzett diákok legnagyobb részét minden évben rangos egyetemekre vették fel a legelső évfolyam érettségije 

óta mind hazánkban, mind külföldön. Hosszabb, rövidebb időre szóló ösztöndíjakkal számos tanuló 

gazdagodhatott, utazhatott. 
 

Pedagógusaik is sok elismerésben részesültek mind a kerületben, mind országos szinten (Pro Urbe Budapest-

díj – a tantestületnek; a XVIII. kerület Díszpolgára – Hartai Sándor; Eötvös József-díj – Dr. Bognár Anikó 

stb.). 
 

A gimnáziumban a kezdetektől arra törekszenek a változatos programjaikkal, hogy gondolkozásra, kultúrákra, 

embertársaikra nyitott és azokat megértő, aktív, segítőkész és kreatív, a tanulmányaik révén jól felkészült 

diákokat neveljenek. Lényegesnek tartják, hogy az iskolában jól érezzék magukat, hogy a bennük lévő pozitív 

képességeiket a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztathassák és egy életen át fejleszteni tudják. 
 

Mindig nagy fontossággal bírt a külföldiekkel való személyes kapcsolat. A kezdetektől igen sok angol, illetve 

német anyanyelvű tanár dolgozott itt, míg néhány magyar tanáruk brit, amerikai, német egyetemen tanulhatott. 

Számtalan diákcsere program zajlott Ausztriától Kanadáig, a néhány napostól a több évre szólóig.  
 

A külföldi és a magyar felsőoktatással való folyamatos munkakapcsolat a gimnázium életének szerves része az 

indulás óta. Ilyen intézmények például a Los Angeles-i UCLA, a University of the Pacific San Francisco, a 

University of San Francisco, az angliai University of Bristol, a francia Université Montpellier, finn és holland 

egyetemek, valamint az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Károli 

Gáspár Református Egyetem, a Veszprémi és a Szegedi Tudományegyetemek, a teljesség igénye nélkül. 

……… 

 

Újságírói kérdés a KFG vezetőihez, hogy mire a legbüszkébbek a gimnáziummal kapcsolatban:  
 

Hartai Sándor: „Azt tartom sikernek, hogy az eltelt húsz évben a gimnázium vezetése és tantestülete a 

kor követelményeit figyelembe véve folyamatosan képes volt a megújulásra.” 
 

Hutai László: „Számomra az iskola pedagógiai munkájának egyik legfontosabb fokmérője, hogy az 

öregdiákjaink jóval az érettségi után is örömmel járnak vissza az iskolába önkéntes segítőként, hogy például a 

számítógépes rendszer karbantartásában, a programok szervezésében, a táborok lebonyolításában 

felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújtsanak régi tanáraiknak.” 
 

Dr. Bognár Anikó: „Arra vagyok talán a legbüszkébb, hogy olyan iskolát sikerült létrehozni, ahol mind 

a tanárok, mind a diákok jól érzik magukat (általában), és amelyet mind itthon, mind külföldön ismernek, sőt 

elismernek.” 

http://www.karinthy.hu/pages/media/hu/#BA
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2. A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAM  
(INTERNATIONAL BACCALAUREATE – IB) 

 

 

2.1.   Általános ismertetés  
 

Az International Baccalaureate® (IB) nemzetközi, non-profit szervezet, melynek a célja, hogy olyan 

oktatási formát honosítson meg a világ egyre több országában, amely magas színvonalú, igényes és 

egységes képzést biztosít 1968 óta (most ünnepelte az 50. évfordulóját). Ma már több korosztály számára is 

elérhető, 3-19 éveseknek. Ezért kiváló mintaként szolgálhat a magyar közoktatás és vizsgáztatás 

fejlesztéséhez. Szakmailag, pedagógiailag, módszertanilag a tudományágak legjobb hagyományait és 

legfrissebb eredményeit ötvözi a program. Ezért értékeli olyan sokra a világ felsőoktatása is ezt a tanulmányi 

és vizsgarendszert. Jelenleg több mint 150 ország számtalan egyeteme fogadja el felvételi vizsgaként, köztük 

a legrangosabbak is, mint például az angliai Oxford, az amerikai Harvard, a német Humboldt, a francia 

Sorbonne. Van olyan egyetem, ahol kreditként beszámítják az IB eredményeket. 

Magyar tanulók eleinte (az 1970-es évektől kezdve) külföldi iskolákban tehették le az IB vizsgát. A magyar 

felsőoktatási intézmények évtizedeken át, egészen 2002-ig, általában mentesítették „a jelentkezőt a felvételi 

vizsga alól, ha az International Baccalaureate Office (IBO) által kiadott nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal” 

rendelkezett (lásd az évenként megjelent Felsőoktatási felvételi tájékoztató könyveket). 

A Karinthy Frigyes Gimnázium volt az első középiskola Ausztriától keletre, sokáig az egyetlen is 

Magyarországon, amelyet a Nemzetközi Érettségi Szervezet (IBO) központja hivatalosan elismert és 

feljogosított arra, hogy diákjait erre a rendkívül színvonalas vizsgára felkészítse. Ma már több 

magyarországi iskolában működik IB Diploma Program: 

1. Karinthy Frigyes Gimnázium; 

2. Amerikai Nemzetközi Iskola; 

3. Brit Nemzetközi Iskola; 

4. SEK (spanyol nemzetközi) Iskola; 

5. Tóth Árpád Gimnázium – Debrecen; 

6. BME Két Tanítási Nyelvű Gimnáziuma; 

7. Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium; 

8. (International School of Budapest – elindította a jelentkezési folyamatot 2016-ban).  

 

2.2.   A cél 
 

• fejleszteni és kiterjeszteni a nemzetközi oktatást, s a közös tanulási tapasztalat segítségével 

hozzájárulni ahhoz, hogy az emberek megértsék egymást nemzetközi szinten is;  

• segíteni a diákok mobilitását mind földrajzi, mind pedig kulturális téren, segíteni őket abban, hogy 

jólinformáltak és megértőek legyenek egymással és a más kultúrát képviselőkkel szemben is;  

• együttműködni a nemzeti oktatási rendszerekkel, s segítségükkel kiegyensúlyozott, de kemény és 

állandó megújulásra kész nemzetközi tantervet kidolgozni. 

 

2.3.   A követelményrendszer 
 

• IB koordinátor dolgozzon minden iskolában, akinek a feladata az intézményen belül a program 

ügyeinek az intézése és az IB-val való kapcsolattartás. 

 

• Tantárgyi ismertetőket (Subject Guide) biztosít az IB Központ a tanároknak, amelyek az adott kurzus 

átfogó ismertetésén kívül a részletes tananyagot (Syllabus), valamint az értékelés módjának leírását 

(Assessment) is tartalmazzák. Ezek jelentik a tantárgyi a követelményeket.  
 

• Kétéves felkészítő kurzus (16-19 éves diákok) során a nemzetközi érettségi Diploma Programja 

rendkívül igényes és kemény munkát követel meg.  

 

• Hat tárgyból kell vizsgát tenni a második év végén. Az IB Központba elküldött dolgozatokat számos 

ország képzett szakemberei azonos mércével mérve, objektívan bírálják el.  
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• Legalább 3 (de legfeljebb 4) tárgyat emelt szinten (Higher Level – HL) kell tanulnia a diáknak, ez heti 

5 vagy 6 iskolai tanórát jelent, azaz a két év alatt legalább 240 órát; a többi tantárgyat alapszinten 

(Standard Level – SL) tanulják, magyar nyelvű ismertetőkben középszintként említjük. Ezeket heti 3 

vagy 4 iskolai tanórában, összesen legalább 150 órában tanulják. (A tanórát 60 percesnek számolják.)  

 

• A tantárgyi vizsgák nyelve angol, spanyol vagy francia lehet (a nyelvi tárgyakat természetesen 

kivéve). Magyarországon ezért leginkább két tanítási nyelvű gimnáziumban készítenek fel erre az 

érettségire. 

 

• A Karinthy Frigyes Gimnáziumban a következő tárgyakat lehet/ett választani (a hivatalos 

megnevezéseket, eddigieket és mostaniakat ld. az alábbi ábrákon):  
 

1. csoport: Anyanyelv (magyar, angol, esetleg egyéni választás, pl. orosz)  

2. csoport: Idegen nyelv (angol, német, spanyol, francia, orosz)  

3. csoport: „Társadalomtudományok” (történelem, közgazdaságtan, gazdasági földrajz,  

                           pszichológia, filozófia)  

4. csoport: „Természettudományok” (fizika, biológia, kémia, számítástechnika)  

5. csoport: Matematika  

6. csoport: Művészetek (vizuális művészet) vagy egy szabadon választható tárgy a 2-5  

                           csoportokból.  

 

• Három alapkövetelményt kell teljesíteni:  
 

hosszú esszé (Extended Essay – E.E.): kb. 4000 szavas, önálló kutatómunkát igénylő dolgozat  

                         elkészítése, melyet az IB-ban kínált bármely tárgyból lehet írni.  

tudáselmélet (Theory of Knowledge – T.o.K.): kétéves képzésben való rendszeres részvétel  

                         (kb. heti 1 óra), amely segít a tanulásban és a környezetünk jobb megértésében.  

kreatív, sport/aktivitás és szociális segítő tevékenységek (Creativity, Activity, Service –  

                         C.A.S.): a két év alatt a tanórákon túl 150 órában kötelező részt venni ezeken.   

 

• Hat tantárgycsoportból áll az IB Diploma Program, minden diáknak minden tantárgycsoportból 

egyet kell választania vagy az egyikből kettőt (ld. a hexagont, az 1. ábrát). Az anyanyelv, a 

matematika és egy idegen nyelv kötelező.  

 
 

• Tartalmi, tantárgyi felépítését egy hatszög formában tették szemléletesebbé (IB-hexagon – lásd 1. 

ábra), ezt használta az IBO az elmúlt évtizedekben. A hatszög csúcsai egy-egy tantárgycsoportot jelentenek, 

belsejében pedig a három további központi követelményt tüntették fel (zárójelben a legutóbbi időkig 

használt kifejezés szerepel). 
 

                1. csoport  

                                                                     Nyelvi és irodalmi tanulmányok (anyanyelv) 
  Studies in Language and Literature (Language A) 

      

                   
                    

2. csoport              hosszú esszé - E.E.     3. csoport 

                                            Idegen nyelv                                                   Egyén és társadalom  
                               – Language Acquisition           tudáselmélet - T.o.K.           – Individuals and Societies 

                            (Language B or ”Ab initio”)                 
                                     kreativitás; aktivitás/sport;  

                     4. csoport                 szociális munka       5. csoport 

                                          Természettudományok        - C.A.S.      Matematika – Mathematics 

                                                                – Sciences                              

                        

                                6. csoport 

                                                                                        Művészeti tantárgyak – The Arts  

               vagy egy második tárgy az előző 5 csoport valamelyikéből 

 
1. ábra – IB-hexagon 
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Pár éve a hexagon helyett egy kördiagramban (lásd 2. ábra) foglalják össze a rendszert, amely azt 

szemlélteti, hogy az IB-ban az oktatás során a programok nem válnak el élesen, hanem egységet képeznek. 

A kép vízjeleként szereplő világtérkép és a külső körgyűrűn megjelenő „nemzetközi tudatosság” 

(international-mindedness) felirat azt szimbolizálja, hogy a Diploma Program (DP) globális környezetben 

zajlik. A legkülső körgyűrű alatti 6 szelet (a kék sötétebb árnyalataival) egy-egy tantárgycsoportot jelképez 

(pl. mathematics); egy gyűrűvel beljebb (világosabb kékek) pedig a három további követelményt tüntetik 

fel (pl. extended essay = hosszú esszé). A kör középpontja felé haladva (fehér) a tanítás és a tanulás egész 

folyamata (a módszerek = approaches) áll, ennek a hangsúlyozását az IB igen fontosnak tartja.  

        

 
 

(http://www.ibo.org) 

 2. ábra – IB-kördiagram 
 

                                                                   

 

Az évek során az IB Programban angolul tanított tárgyak a Karinthy Frigyes Gimnáziumban  

• biológia  

• filozófia  

• fizika  

• földrajz  

• kémia  

• környezeti tanulmányok  

• közgazdaságtan  

• matematika  

• pszichológia  

• számítástechnika  

• történelem  

• tudáselmélet 

• vizuális kultúra  

       

Nyelvek:  

• magyar (irodalom és nyelv, világirodalom) 

• angol irodalom és nyelv 

• angol mint idegen nyelv 

• francia mint idegen nyelv 

• német mint idegen nyelv 

• orosz mint idegen nyelv 

• spanyol mint idegen nyelv 

 

 

2.4.   Az értékelés 
 

2.4.1. Osztályzatok 

A vizsgán a végső teljesítményt 1-7-ig terjedő osztályzatokkal értékelik.  

http://www.ibo.org/
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                     1   − nagyon gyenge (very poor) 

                     2   − gyenge    (poor) 

                     3   − közepes  (mediocre) 

               4   − megfelelő  (satisfactory) 

      5   − jó   (good) 

     6   − jeles   (very good) 

     7   − kitűnő   (excellent) 

 

A hat tantárgyból, valamint a tudáselméleti és hosszú esszékre kapható további 3 pontból maximálisan 45 pont 

érhető el. A diplomához minimum 24 pontot kell szerezni.  

Az IB-ben kétféle módon értékelik a diákok munkáját: az ún. belső értékelést az iskola tanárai végzik, a külső 

bírálatokat az IB vizsgáztatói készítik. 

 

 

2.4.2. Külső értékelés (external assessment) 

 

A külső értékelést az IB által kinevezett vizsgáztatók, illetve a Vizsgaközpont dolgozói végzik, és a végső 

osztályzat nagyobb hányadát adja (70-80 %-át). Külső értékelés alá esik minden vizsgafeladat (hangrögzített 

szóbeli is), a hosszú esszé és még a két év során beküldött írásbeli munkák. Számos ország jól felkészített 

szakemberei bírálnak, pl. Chilétől Norvégiáig és Japántól az USA-ig, objektív, standardizált szempontok 

alapján (pl. a magyar diákok dolgozatait esetleg Ausztráliában bírálják el, illetve kínai tanulóét akár magyar 

vizsgáztató is értékelheti). 

 

 

2.4.3. Belső értékelés (internal assessment) 

 

A belső értékelést az iskola tanárai végzik, és ez a végső osztályzat kisebb hányadát adja (20-30%). Itt azonban 

a nagyon eltérő megítélések és a tanári szubjektivitás mérséklésére az IB korrekciós eljárást alkalmaz 

(moderation), melynek során az egyes tanári értékeléseket a nemzetközi mércével vetik össze, és ha szükséges, 

arányosan módosítják az eredeti jegyeket. Belső értékelésűek bizonyos évközi beadandó írásbeli munkák, illetve 

nyelvek esetében szóbeli (hangfelvételen rögzített) feleletek. 

 

 

2.4.4. Moderálás 
 

Minden értékelést több szinten moderálnak akár iskolai tanár, akár IB vizsgáztató végzi. Általában az első 

értékelőt a moderátor ellenőrzi, vizsgáztatók esetén pedig a csoportvezető (team leader). Végül az adott 

vizsgakomponensért felelős vizsgáztatók (senior examiner) nézik át a dolgozatokat, akik már helyettes 

fővizsgáztató pozícióban lehetnek (deputy chief examiner), és felettük áll a tantárgy fővizsgáztatója (chief 

examiner). 

 

 

2.4.5. E-marking (elektronikus osztályzás) 
 

Fontos, új fejlemény az ún. e-marking rendszere. Az benne a leglényegesebb, hogy a vizsgáztató 

dolgozatjavítási készségeit a vizsgafolyamat megindulása előtt internetes eszközök segítségével értékelik. 

A valódi vizsgadolgozatok javítása előtt számítógépen online olyan dolgozatokat kell kijavítania, amelyeket a 

fővizsgáztatók már lepontoztak (ezt ő természetesen nem látja a saját osztályozása előtt), és amíg a javító nem 

éri el az elvárt színvonalat, nem javíthat „élesben”. Aki nem felelt meg, nem tölthet le dolgozatokat javításra. 

Ezzel a vizsgáztató utólagos moderálása már nem szükséges. Az e-marking postaköltsége alacsonyabb, mert 

csak egy megbízott szkennelő központba kell elküldeni a dolgozatokat (pl. csak Cardiffba, UK és nem 

egyenesen az esetleg Chilében vagy Ausztráliában élő vizsgáztatóhoz), onnan digitálisan küldik tovább az 

anyagokat. Kisebb az adminisztrációs hiba lehetősége például pontösszeadásból, hiszen ezt a műveletet a javító-

szoftver végzi. Könnyebb a logisztika is, ha egy vizsgáztató valamiért kiesik, gyorsan lehet mással javíttatni a 

dolgozatokat. Néhány beküldendő írásbeli munkát és a szóbeli feleletek hanganyagát postázás helyett egy 

jelszóval védett internetes felületre töltik fel már most is az iskolák, majd a vizsgáztatók és moderátorok itt 
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férhetnek hozzá. Az IB Központ kitűzött célja, hogy pár éven belül teljesen megszűnjön az írásbeli feladatok 

papíralapú küldözgetése, és egy évtized múlva már a vizsgadolgozatok is számítógépen szülessenek. 

 

 

2.4.6. Újraosztályozás 
 

Minden tárgy végső osztályzata, ami majd a Diplomába bekerül, több komponensből adódik össze (belső és 

külső értékelésűek egyaránt). Az egyes komponensekre adott pontszámok és az osztályzatra való átváltásához 

szükséges ponthatárok pár nappal az eredmények közzététele után megjelennek az IB honlapon, az iskolai 

koordinátor megtekintheti. Ezen látni, hogy hány pont szükséges még a jobb jegyhez, és ad némi támpontot 

arra, hogy érdemes-e új értékelést kérni. A diáknak lehetősége van újraosztályoztatni dolgozatait, amit egy 

tapasztalt vizsgáztató végez. Az újraosztályozás eredményezheti a jegy javulását, de a romlását is. Amennyiben 

a jegy javul, a korrektség jegyében, eljárási díjat nem számolnak fel. Az első vizsga után még két 

vizsgaidőszakban próbálkozhat a diák, ha javítani szeretne az eredményén. 

 

 

 

 

Karinthys tanárok az IB Bizottság vizsgáztatói is lettek az évek során, például angolból, biológiából, 

fizikából, kémiából, matematikából, politikai tudományokból, pszichológiából, spanyolból, magyarból… 
 

 

 

 

Az IB Diplomákat ünnepélyes keretek között vehetik át a végzett diákok, általában a XVIII. kerület vagy a 

Minisztérium egyik felső vezetője (régebben gyakran éppen a miniszter és a polgármester) kezéből. 

   

   
 

3. ábra IB diplomaátvétel 

 

 

Az utóbbi években az IB-osztályok (20-30 diák évfolyamonként) több mint 60%-a külföldön tanul tovább, 

akár a legkiválóbb egyetemekre is felvételt nyernek. 
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3. AZ IB PROGRAM ÖSSZEHASONLÍTÁSA A MAGYAR ÉRETTSÉGI 

RENDSZERREL 
 

3.1. Lényeges egyezések  

• kétszintű a vizsga, két szinten tanulhatók a tárgyak 

• vannak kötelező és választható tantárgyak 

• az anyanyelv, a matematika és egy idegen nyelv mindkettőben kötelező 

 

3.2. Érdemi különbözőségek a két rendszer között  
 

  

 

NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI (IB) RENDSZERE  

1.  

1.    objektív és standardizált rendszer 

 

2. külső értékelés mindkét szinten 

 

3. négy lépésben, központilag ellenőrzik (moderálják) a 

javítást középszinten is 

 

 

4. visszacsatolást küldenek a vizsgáztatónak az általa javított 

dolgozatokról 

 

5. egy tantárgyból a több fajta feladatot más-más tanár 

javítja (középszinten is) 

 

6. rendszeres korszerűsítés (tananyag, módszerek,  

e-marking stb.)  

 

7. a minőségbiztosítás magas szintű (ld. 2.4.3. korrekciós 

eljárás, 2.4.4. Moderálás és 2.4.5. E-marking) 

 

8. kötelező továbbképzések a tanároknak, mindkét szinten 

vizsgáztatóknak is 

 

9. több a gyakorlati tananyag  

 

10. általában mindkét szinten azonos készségeket fejleszt, csak a 

tananyag mennyiségében van különbség 

 

 

 

11. hat kötelező vizsgatárgy 

 

12. három tárgy kötelező emelt szinten  

 

 

13. a történelem nem kötelező vizsgatárgy (egy „humán” 

tárgyat kötelező választani) 

 

14. az esszéírás fontos 

 

15. a tanuló személyiségfejlődésében fontos szerepe van a nem 

vizsgatárgyaknak (tudáselmélet, kreativitás, aktivitás 

szociális munka)  

 

16. a világ felsőoktatásában magasra értékelt vizsgarendszer, 

számos egyetem kreditekként is elfogadja  

 

17. A célnyelven (pl. angolul) a tantárgyak nyelvét is magas 

szinten kell ismerni. 

 

 

 

MAGYAR ÉRETTSÉGI PROGRAMJA 

 

1. több szubjektivitásra ad lehetőséget  

 

2. belső (iskolai) értékelés középszinten 

 

3. csak az érettségi elnök ellenőrzi a vizsgák szabályszerűségét, 

      emelt szinten van egyszeri szaktárgyi ellenőrzés 

      (javításvezető, aki a dolgozatok 20 %-át ellenőrzi/újrajavítja) 

 

4. nincs általános visszacsatolás a vizsgáztató munkájáról 

 

 

5. az adott tárgyból ugyanaz a tanár javítja a diák minden 

   dolgozatát  

 

6. esetleges a korszerűsítés  

 

 

7. a minőségbiztosítás fejlesztésre szorul (pl. nincs a 

vizsgáztatóknak többszintű ellenőrzése) 

 

8. nincs kötelező tanári továbbképzés  

 

 

9. inkább elméleti a tananyag  

 

10. 10. bizonyos készségeket csak emelt szinten fejleszt, egyes  

11.       ismereteket nem tartalmaz a középszint (például egyáltalán 

12.       nem szerepel a differenciál- és integrálszámítás, míg az IB-ban 

13.       középszinten is jelentős ennek az aránya) 

 

11.  öt kötelező tárgy 

 

 12. nincs kötelező tárgy emelt szinten (egyetemek határozzák meg, 

       hogy melyik tárgy legyen emelt szinten, általában egyet) 

 

 13. a történelem kötelező vizsgatárgy 

 

 

 14. az esszéírás kevésbé fontos 

 

 15. nincsenek külön személyiségfejlesztésre irányuló  

       kötelező tárgyak (csak a 2016. január 1-je óta kötelező 50 óra  

       iskolai közösségi szolgálat) 

 

16. a világ felsőoktatásában elfogadott vizsgarendszer, amely a 

      középfokú oktatás befejezését igazolja 

 

17. A tantárgyakkal idegen nyelven csak a két tanítási nyelvű  

      oktatás foglalkozik. 
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4. VÉGZETT DIÁKOK ÉRTÉKELÉSE AZ IB PROGRAMRÓL  

Az ő véleményük talán a legfontosabb! 
 

(Részletek a kérdőíves felmérésekre adott válaszokból 2017-ig. Kiemelés a szerkesztőtől. Nyelvhelyességi és 

stiláris szempontból szerkesztetlen az anyag.) 

 

 

A lényeg egy sorban:  

”IB jó. Karinthy zsír volt.” 

 

 
☺☺☺☺☺ 

 

Kicsit részletesebben: 

 

„Nekem azért érte meg elsősorban a Karinthyba járnom, mert a Nemzetközi Érettségi 

Program elvégzésével lehetőségem nyílt arra, hogy külföldön tanuljak tovább. Az IB két éve 

alatt nagyon sokat önállósodtam, főleg a tanulás terén, ami az egyetemen később a hasznomra 

válik." 
☺☺☺☺☺ 

 
 

„A nemzetközi érettségi program szakít azzal a szűklátókörűséggel és rugalmatlansággal, ami 

gyakran elmondható a magyar oktatási rendszerről.  

 

Példaképp említhetjük a nemzeti és világtörténelem bemutatását, amelyet, míg általában 

Magyarországon egyfajta kontextus nélküliség és önközpontúság jellemez, addig az IB képes 

hátteret és kiegyensúlyozott összképet biztosítani a világban ma is zajló események 

megértéséhez. Hasonló módon, az irodalmi (legyen szó a magyar vagy világirodalomról - magyar 

vagy angol nyelven) művek elemzésénél és megérttetésénél is képes elrugaszkodni attól a 

látásmódtól, hogy a tanár feladata megmondani, mely műveket kell elolvasni és azoknak milyen 

jelentést kell tulajdonítani. Beadandó munkáinkat és elemzéseinket olyan versekből, 

regényekből készíthettük, amelyek igazán közel álltak hozzánk. 

 

Összességében mégis talán az IB legfontosabb védjegye az önálló véleményformálásra való 

hajlandóság, majd pedig igény kialakítása. Az esszéalapú tanítás és számonkérés lényege 

tulajdonkeppen annak a gondolatnak az elültetése, hogy nem csak fekete és fehér létezik, 

hanem a szürkének még 100 árnyalata (és nem 50 - haha!) is létezik.” 

 
☺☺☺☺☺ 

 

„Az IB fő éredeme, hogy megtanított rendszerezett tanulásra, gondolkodásra, kritikai 

vélemény formálására. Az elvárások minding transzparensek voltak, így az ember megtanulta, 

hova kell fektetni a hangsúlyt. Egyik legfontosabb erénye az IB-nak, hogy megtanít önálló 

tanulásra, önálló kisebb projectek elkészítésére, legyen szó lab-reportról (labor 

beszámoló/jegyzőkönyv – a szerk.) vagy extended essay-ről. A sok írásos dokumentum 

fejlesztette az íráskészséget, megtanított idegesség, fölösleges erőfeszítés nélkül idegen 

nyelven fogalmazni. Ezek a készségek ma is sokat segítenek, akár csak ha rövidebb riportról, 

vagy hosszabb cikkről van szó." 
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☺☺☺☺☺ 
 

„Szerintem a legnagyobb előnye az IB programnak az, hogy nagyon interaktív és fejleszti a 

feladatmegoldó képességet. … Sok esszét írtunk, ami később egyetemen nagy előnynek 

bizonyult. Természettudományi órákon sok volt a kísérlet, a csoportos projekt, ami az anyag 

mélyebb megértésén kívül gyakorlati tudással is felruházott minket. Összességében az IB 

olyan tudást adott (csapatmunka, érvelés, kreatív feladatmegoldás, nyelvtudás!), amit nem csak 

az egyetemen, de az élet más területein is kamatoztatni tudtam.” 

  
☺☺☺☺☺ 

 

 „Az IB számos olyan előnyt nyújtott, amit hasznosnak véltem és vélek még mindig. Elsősorban 

megválaszthattam a saját tantárgyaimat (bizonyos kereteken belül), ami nagy előny annak, aki 

tudja, mit szeretne tanulni gimnáziumi tanulmányai után, hiszen ezzel időt és energiát spórol. 

Emellett olyan dolgokat is tanultunk és csináltunk szinte minden tantárgyból, amiből IB nélkül 

kimaradtunk volna. Erre példa a biológia labor, vagy a TOK tantárgy, ami egyszerűen 

fogalmazva megtanított gondolkodni, és rengeteg hasznát vettem és veszem az iskolán belül és 

kívül is. Nem utolsó sorban a high level tantárgyakat olyan mélységben volt lehetőségünk 

megtanulni, hogy én például másodéves közgazdász hallgatóként sem találkoztam még új 

matematikai anyaggal, pedig high level matematikából csak 4-esre vizsgáztam annak idején. 

Szerintem ezek a legfontosabb előnyei az IB kurzusnak, de semmiképp sem merül ki ennyiben.” 

 
☺☺☺☺☺ 

 

„Az IB nagyban hozzájárult ahhoz, hogy nyitott és kíváncsi embereket formáljon a diákokból… 

Ami szerintem különösen hasznos volt az IB tanításmódjában - így utólag visszagondolva - hogy 

nem csak tudás halmozásáról szólt, hanem analitikus gondolkodást tanított, ami a későbbiekben 

is nagyon hasznos volt.”  

 
☺☺☺☺☺ 

 

 „Életem egyik legjobb döntése volt, hogy IB-ra jelentkeztem. Nem csak önállóságra nevelt, de 

az órák témái sokkal érdekesebbek és hasznosabbak voltak, mint a hagyományos rendszerben… 

Az esszék és a vizsgák nagyon hasonlítanak az egyetemi számonkérésre, ezért jól jött, hogy 

már volt ilyen jellegű tapasztalatom.” 
 

☺☺☺☺☺ 
 

„Harmadik évemben, itt az … egyetemen pont ugyanazokat a képességeinket fejlesztő óráim 

vannak, mint amire három évvel ezelőtt a Theory of Knowledge (TOK) tantárgy készített fel. 

Az IB a megszokott monoton bemagolásos rendszer helyett mindig kreativitásra és új 

nézőpontokra ösztönzött minket. Mindig is úgy éreztem, hogy az IB-nak köszönhetően a többi, 

elavult oktatási rendszerből érkező osztálytársaimmal szemben rengeteg előnyt élvezek. Ez 

nem csak azon mutatkozik, hogy sokkal kevesebb erőfeszítésembe kerül beadandó esszéket 

írni, hanem a jegyeim is kiemelkedően magasabbak az átlagnál. Túl a jegyeken, az angoltudáson 

és a tanulmányokon pedig, megtanultam, milyen nyitottnak lenni új kultúrákra, mi az kritikusnak 

lenni, és nem feltétlenül elhinni mindent, amivel szembemegyek az úton. Egy olyan világban ahol 

manapság mindenki azt publikál, amit csak akar, legyen az igaz vagy hamis, úgy érzem, sokkal 
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több fiatalt kellene megtanítani arra, hogy nem szabad mindent lenyelni, ami a médiából 

áramlik. Talán ezt a kritikus szemet becsülöm a legtöbbre azon sok képességek közül, amit az 

IB-nak köszönhetek." 
 

☺☺☺☺☺ 
 

„Az IB-s múltról pedig... eddig csak az előnyét tapasztaltam :) … 

Maga az IB 2 éve persze elég húzós volt, utólag visszanézve is, de ezzel nem mondok 

újdonságot :) … az emelt matekkal ezerszer jobban jártam, … én kisujjból ráztam ki több, mint 

100%-osra.”  

☺☺☺☺☺ 

 

„Fantasztikusan motiváló volt a kiscsoportos oktatás, és a szabadság, amivel a tantárgyak  

és a témakörök között válogathatunk. 

Teljesen más tanítási módszer, csapatmunkák, kritikai hozzáállás, utólag visszanézve sokkal  

életszerűbb, mint az akkori normál oktatási rendszer… 

A magyar oktatasi rendszer nem tanit meg gondolkodni, ellenben az IB igen. 

Az IB szemlélete tanított meg tanulni, kutatni, írni; a programon tanító tanárok pedig arra,  

hogy mit jelent az akadémiai korrektség a gyakorlatban. Mással meg nem kellett vesződni…” 

 
                                                                                   ☺☺☺☺☺ 

 

„A legjobb 2 evem volt a 18 ev tanulasbol. Megtanultam tobb szempontbol vizsgalni dolgokat, 

kutatni a megoldast, igazsagot. Onbizalmat adott. Ilyennek kene lennie az iskolanak alapbol. 

A mostani keszsegeimnek nagy reszet az Ibnak koszonhetem. Angoltudas, fogalmazas- 

kepesseg,csapatban valo dolgozas kepessege,kritikus gondolkodas. Eletem legjobb dontese  

volt az Ib! 

IB diakok altalaban tul teljesittek egyetemen. IBnak mindig halas leszek amiert ilyen  

zsenialis modszerekkel tanitottak minket.” 

 
                                                                                   ☺☺☺☺☺ 

 

 

„… nagyon nehéz az ib, sok tanulás, kevés alvás, de az egyik legjobb 2 év volt:)” 

 
 

                                                                                   ☺☺☺☺☺ 
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VÉGZETT IB-S DIÁKOK ÁLTAL KITÖLTÖTT RÖVID KÉRDŐÍV ÖSSZESÍTÉSE (2017.) 

(kerekített eredmények) 

  

 

Közvetlenül érettségi után folytatta a tanulmányait:   88,4 %;     1 – 2 év múltával folytatta:   11,6 % 

 

 

Érdemes volt IB-ra járni?  (5 = nagyon megérte      1 = egyáltalán nem)                       

              5 = 73,5 %      

              4 = 19,0 %      

              3 =   5,4 %      

              2 =   1,4 %       

              1 =   0,7 %  

 

 

Külföldön folytatott tanulmányokat:  55 %   

        

    68 egyetemen (alap, mester, PhD. összevonva)  
 

ORSZÁG   % 

UK 68 

USA 11 

Abu Dhabi   5 

Kína   4 

Németország   4 

Hollandia   2 

Belgium    2 

Svédország   1 

Norvégia   1 

Olaszország   1 

Dánia   1 

 
              (Az adatok 97 %-a 2007 utáni) 
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 Felhasznált anyagok 
 

(Az internetes anyagok a cikk megírásának az időpontjában megtalálhatóak voltak az alábbi webhelyeken.) 

 

 

 

www.ibo.org/   

 

http://www.karinthy.hu/pages/ib/hu/  

 

http://www.karinthy.hu/pages/media/hu/#BA  

 

http://www.karinthy.hu/pages/eunyelvidij/index.html   

 

http://www.karinthy.hu/pages/debut/index.html  

 

http://www.karinthy.hu/pages/ib/hu/ib_kfg.html   

 

Bognár Anikó: „Mi a nemzetközi érettségi és mire jó?” 2008. dec. – Raabe Kiadó 

 

Húszévesek lettünk – A Karinthy Frigyes Gimnázium jubileumi évkönyve, Karinthy Frigyes Gimnázium  

     Kiadó 2007, szerk. Bognár Anikó 

 

Langer Zsuzsa: Matematika a Nemzetközi Érettségi Programban. (Szakdolgozat.) ELTE TTK  

     Matematika tanszék, 1999. 

 

A Nemzetközi Érettségi Program a Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Gimnáziumban. A Karinthy      

     Frigyes Gimnázium tanárainak összeállítása, Soros füzetek, 1996. 

 

Nemzetközi érettségi – Új Pedagógiai Szemle, sorozat az 1996-97-es példányokban. 

 

Bognár Anikó: Egy konvertibilis valuta. A nemzetközi érettségi tananyaga, vizsgarendszere. TANÁRI  

      LÉTkérdések, RAABE, 1994. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibo.org/
http://www.karinthy.hu/pages/ib/hu/
http://www.karinthy.hu/pages/media/hu/#BA
http://www.karinthy.hu/pages/eunyelvidij/index.html
http://www.karinthy.hu/pages/debut/index.html
http://www.karinthy.hu/pages/ib/hu/ib_kfg.html

