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FEKETE MóNIKA – GAzSó MELINDA – SzABADKAI BERNADETT

Az idegen nyelvek tanítása  
a Nemzetközi Érettségi Programban

A Nemzetközi Érettségi (IB) Programról
Magyarországon éppen húsz éve folyik a kétéves gimnáziumi felkészítő oktatás a nem-
zetközi érettségire (International Baccalaureate, IB), amelyet jelenleg a világ 143 orszá-
gában fogadnak el mind a középfokú oktatást lezáró vizsgaként, mind felsőoktatási fel-
vételiként a legrangosabb egyetemek (Oxford, Harvard, Humboldt, Sorbonne stb.), köztük 
a magyar intézmények is (megfelelő pontszámátváltással). Szakmailag, pedagógiailag, 
módszertanilag a tudományágak legjobb hagyományait és legfrissebb eredményeit ötvö-
zi a program, ezért a világ felsőoktatása is sokra értékeli ezt a tanulmányi és vizsgarend-
szert. Vannak olyan egyetemek, ahol kreditként beszámítják az IB-eredményeket.

Az IB® nemzetközi, nonprofit szervezet, melynek célja, hogy olyan oktatási formát 
honosítson meg a világ egyre több országában és iskolájában, amely ma már több 
korosztály számára, 3–19 éves korig, magas színvonalú, igényes és egységes képzést 
biztosít. A Nemzetközi Érettségi Program (Diploma Program, DP) pedig a 16–19 
éveseknek kétéves, a vizsgára felkészítő oktatást nyújt. Az egyes tárgyakhoz az IB 
Központ (Svájcban) biztosítja a tanárok számára a tantárgyi útmutatókat (Subject Guide), 
amelyek az adott kurzus átfogó leírásán kívül a tananyag részletezését, valamint az 
értékelés módjának leírását is tartalmazzák. A DP esetében a külső, illetve végső ér-
tékelési teendőket szintén az IB végzi a cardiffi vizsgaközpont és a nagyszámú, a világ 
szinte minden országából kiválasztott, egységes, objektív rendszer alapján dolgozó 
vizsgáztatók és az őket moderáló (itt: segítő, értékeléseket egységesítő) vezetőik tá-
mogatásával és irányításával.

Az IB DP rendszere hat tantárgycsoportból áll, mindegyikből egyet kell választani:
1. nyelvi és irodalmi tanulmányok (anyanyelvi, közel anyanyelvi szintű nyelvtu-

dással, jelenleg 16 nyelvből választható);
2. nyelvelsajátítás (idegen nyelv, „B” nyelv, jelenleg 19 nyelvből választható);
3. természettudományok;
4. egyén és társadalom (humán tárgyak);
5. matematika és számítástechnika;
6. művészetek (például zene, dráma, tánc).

A hatodik csoport helyett az előző öt csoport valamelyikéből egy második tárgy is 
választható, így előfordul, hogy két humán tárgyból vagy két idegen nyelvből vizsgá-
zik a diák.
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Minden tárgyat vagy emelt, vagy középszinten lehet tanulni. Háromnak kötelezően 
emelt szintűnek kell lennie (vö. magyar rendszer, ahol nincs kötelező emelt szint).

A magyar közoktatás és vizsgáztatás fejlesztéséhez kiváló mintaként szolgálhat az 
IB rendszere. A nemzetközi érettségi tananyagai a magyar kétszintű vizsgarendszer 
kidolgozásában is nagy szerepet játszottak, de a további finomításokhoz is sokoldalú 
segítséget nyújthatnak, hiszen negyvenöt év és több mint száznegyven ország tapasz-
talata áll az IB Program mögött.

Ennek az ismertetőnek a készítői a hazai kezdetektől (1992) részt vettek a Nemzet-
közi Érettségi Programban, elsőként és akkor még egyetlenként Kelet-Európában. Már 
a felkészülés időszakában nagy lelkesedés jellemezte őket. Ez az érzés mind a mai 
napig jelen van a tanítási gyakorlatukban. Az IB-ben tanítani folyamatos kihívást, 
megújulási lehetőséget és örömöt jelent. Ezért a tanárok nagy része szívesen vállalta 
és vállalja azt a többletmunkát, amit az új rendszerre való átállás, a tananyagok kivá-
lasztása, előállítása, az állandó esszéíratás és -javítás, a 4000 szavas esszékhez kap-
csolódó felkészülés, olvasás és a sok konzultáció kíván. Bár a külső értékeléssel járó 
megmérettetés és felelősség, a rendszeres továbbképzéseken való részvétel akár gondot 
is okozhat, mindezek nemcsak feladatokat adnak számukra, hanem az önkiteljesítés 
és a diákokkal való elmélyültebb kapcsolat lehetőségét is nyújtják.

Az idegen nyelvek tanulásának programja  
– 2. tantárgycsoport
A nemzetközi érettségire felkészítő nyelvtanítás sokban eltér a magyar rendszerben 
folyó oktatástól. Jelentős különbség, hogy nincs tankönyv, melyet a tanár óráról órára 
követhetne. A Nemzetközi Érettségi Program csupán támpontokat kínál a tananyag 
elsajátításához, tanításához, és bár a tantárgyra vonatkozó útmutatója megszabja az 
irányt, az elérni kívánt célt, esetleg némely módszert is felvázol, nem kínál fel kötött 
tananyagot, nem nyújt kész óravázlatokat, előre meghatározott órai feladatokat.

A nyelvtanítási anyag az adott idegen nyelveken nagyobb tematikus egységekhez 
kötődik. Ezekhez a tanár különböző, mind írott, mind beszélt nyelvű autentikus szö-
vegeket használ fel, melyek szorosan kapcsolódnak az adott nyelvi kultúrához. A nyelv-
tanulók így különböző írásbeli és szóbeli műfajokkal találkozhatnak, és elsajátíthatják 
a műfajra jellemző formai, nyelvi, illetve stílusbeli jellegzetességeket. A nemzetközi 
érettségi útmutatóját követve a tanár szabad kezet kap a tananyag összeállításához, 
ezáltal sokkal motiváltabbá teheti a diákokat, alkalmazkodva képességeikhez és ér-
deklődési körükhöz. Így a tanár által összegyűjtött anyag több nagyobb téma részévé 
válik, szókincsében és információs tartalmát tekintve is friss és bőséges. A diákok 
nagyobb rálátást szerezhetnek a világ aktuális témáira, és mivel elegendő anyagot 
olvastak, és audiovizuális módszerekkel is megközelítettek egy-egy témát, könnyebben 
formálnak véleményt, tájékozottabbá válnak. A sok olvasás segítségével a hasznos 
szókincsre és a nyelvi szerkezetekre is természetes közegben, autentikus szövegekből 
tesznek szert.

A tankönyvek, vizsgára felkészítő kiadványok gyorsan elavulnak, illetve gyakran 
előfordul, hogy elszigetelten vizsgálnak meg bizonyos nyelvi elemeket, vagy a diákok 
számára teljesen érdektelen témákat vázolnak fel, csak szűk rálátást kínálva egy-egy 
területre. Ez nem feltétlenül segíti elő a nyelvi fejlődést, mivel a tanulók azt igénylik, 
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hogy ne csak a megkívánt nyelvi struktúrákat gyakorolják be, hanem érdekes legyen 
az idegen nyelven az információ feldolgozása. A Nemzetközi Érettségi Programban 
a nyelvóra célja nem a nyelv önmagáért való fejlesztése, a program valós tartalmat, új 
tudásanyagot és informáltságot is kínál. Ezek a tényezők összességében nagyobb 
lendületet adnak a tanulók nyelvi fejlődésének, mint ha a hagyományos könyvalapú 
nyelvoktatási módot választanánk. Ez a komplex nyelvtanulás színesebb, az aktuali-
tásokhoz jobban igazodik, és mind a tanár, mind a diák részéről kreatív és innovatív 
gondolkodást és megoldást követel.

A nemzetközi érettségi idegen nyelvi programjának célja
A nemzetközi érettségi letételéhez egy idegen nyelv tanulása kötelező, ennek a szint-
je azonban a tanuló nyelvi előtanulmányaitól, illetve képességeitől függően választ-
ható. Lehetőség van az adott nyelv emelt, illetve középszinten történő tanulására. (A 
rendszerben szerepel a kezdő szint is, az úgynevezett Ab initio, de ez a két felkészítő 
év alatt nem juttatja el a diákot a magyar érettségi szintjére, ezért nem foglalkozunk 
vele a továbbiakban.) A nyelvi program célja, hogy az adott idegen nyelvet tanuló diák 
képes legyen hallott vagy olvasott szöveget megérteni és feldolgozni. Ezek a szövegek 
műfajilag igen széles skálát ölelnek fel, beleértve az irodalmi szövegeket is. A tanuló-
nak mind szóban, mind pedig írásban készen kell állnia arra, hogy álláspontját kifejtse, 
elvont témákat megtárgyaljon, ötleteit és véleményét meggyőző érvékkel, összefüg-
gően alátámassza. Elvárható továbbá, hogy a tanuló interakcióiban spontán reagáljon, 
folyékonyan beszéljen, mondanivalója nyelvtanilag és szókincs szempontjából helyes 
legyen, adott helyzetekben tudjon tisztán és hatékonyan kommunikálni, és az adott 
nyelv kulturális implikációit is értse.

A tananyag
A kétéves nyelvi tananyagot a tanár állítja össze, ehhez az IB csupán néhány irányel-
vet ad meg. Megszabja azokat a témákat, amelyeket a két év során a nyelvi képzésben 
érinteni kell (például globális témák, társas kapcsolatok, média és kommunikáció), 
felvázol olyan választható témákat (például szabadidő, hagyományok, tudomány és 
technika), melyeket szintén bele kell szőni a tananyagba. Azt viszont nem írja elő, 
milyen módon, milyen szempontból, milyen alcímmel közelítsék meg a diákok a té-
mákat. A tanár határozza meg a téma megközelítését, tőle függ, hogy például a glo-
bális témacsoportban milyen alcímek köré tervezi óráit: például energiatartalékok, 
szegénység és éhínség, környezetvédelem és fenntartható fejlődés. Így a témák igen 
tágan értelmezhetőek, és lehetőséget teremtenek mind a tanárnak, mind pedig a diák-
nak arra, hogy érdeklődésük szerint válasszák ki, milyen témájú anyagban mélyednek 
el. Az IB a két év alatt két irodalmi mű olvasását írja elő, azonban ezek szerzője, 
műfaja, terjedelme, illetve témája is szabadon választható. Kiköti, hogy minél több 
fajta írott, illetve audiovizuális szövegtípussal ismerkedjenek meg a diákok. Minden 
esetben a legfontosabb követelmény a forrás autentikus volta. Az írásbeli munka tekin-
tetében pedig konkrétan felsorolja, milyen szövegfajták írása kérhető számon a tanu-
lóktól, például hivatalos levél, érvelő esszék, jelentések, újságcikkek.

A tanár döntésén múlik, hogyan osztja be a tananyagot, mire mennyi időt szán, 
hogyan éri el a célját, milyen szövegeken, illetve kommunikatív feladatokon keresztül 

MNYO2014_1-2.indd   89 2014.04.16.   12:36:03



90 Mûhelytitkok

ismerteti meg bizonyos nyelvi struktúrákkal a diákokat. Az idegen nyelv nyelvtana 
nem képez különálló részt a tananyagban, hiszen a nyelvtan csakis a szöveg kontex-
tusában nyer értelmet. A szókincs, illetve a nyelvtani szerkezetek megismerésének, 
kontextusba helyezésének kitűnő módja a nagyszámú írott, illetve hallás utáni szöveg 
elemzése.

Nyelvtanítási módszerek a nemzetközi érettségiben
Természetesen az IB-ben használt gyakorlatok a magyar rendszerben is mindennapo-
sak lehetnek. Az eltérő elvárások miatt a hangsúlyokat azonban máshová helyezik.

Bár a nemzetközi érettségiben a nyelvtanítás módszerei nincsenek kategorikusan 
megszabva, a tanárnak előtérbe kell helyeznie azokat a metodikai eljárásokat, amelyek 
elősegítik a kritikus, kreatív gondolkodást. A tananyag megtervezésében kulcsszere-
pet játszik az egyéni szükségletekhez és érdeklődéshez való alkalmazkodás. A nyelvet 
a tanár olyan természetes nyelvhasználatot igénylő feladatokon keresztül közelíti meg, 
melyek mind a folyékony beszédet, mind pedig a nyelvhelyességet fejlesztik. Súlyt 
fektet a forma és a jelentés kapcsolatára, igyekszik az adott idegen nyelvet használni 
a kommunikáció fő eszközeként a nyelvórán, továbbá olyan feladatokat ad, melyekben 
a diákok az egymás közötti interakciókban is természetesen és szabadon használják 
az idegen nyelvet. A tanárnak az eszközök és a tananyag megtervezésénél is figyelembe 
kell vennie a korosztály érdeklődési körét, a képességeket, a kulturális hátteret. A ta-
nulók munkájukról rendszeres visszajelzést kapnak, illetve az értékelési kritériumok 
ismeretében maguk is képesek pontos képet formálni saját tudásukról, és ez saját 
fejlődésüket is elősegíti.

A nemzetközi érettségire való felkészülés során a nyelvtanulók nemcsak nyelvtani, 
illetve strukturális szabályokat tanulnak, szókészletet bővítenek, hanem rálátást sze-
reznek a nyelvi kultúrára is.

Jó gyakorlatok
Már szó volt arról, hogy a „B nyelv” elnevezésű tantárgy nem tekinti fő szempontnak 
a nyelvtani hibák „vadászását”. Ezért a felkészítés során az alábbi gyakorlatok nagyobb 
szerepet kaphatnak, mint a magyar érettségi rendszerében. A feladatok elsősorban 
a szövegkohéziót és a szövegértést gyakoroltatják. A spanyol nyelvben az egyik leg-
hasznosabb és legnehezebb feladat a kötőszavak behelyettesítése. Ehhez ugyanis nem-
csak a kötőszavak pontos jelentését kell ismerni, hanem a mondatok, mondatrészek 
közti összefüggéseket is meg kell érteni.

Szintén jó gyakorlat a szokásos igaz-hamis típusú feladat érveléssel kiegészítve. 
Amellett, hogy a diák eldönti, az adott állítás igaz-e, vagy hamis, meg kell jelölnie a szö-
vegben, melyik mondat vagy mondatrész alapján hozta meg a döntését, mert csak így 
kaphat a feladat megoldására pontot. Ez ugyan nehezíti a feladatot, de erősíti a szö-
vegértést, az érvelési képességet, és aktívabb, elmélyültebb feladatmegoldást kíván. 
Előfordul, hogy az eldöntendő kérdésre egyszerű igen vagy nem választ kapunk, pedig 
itt a fő cél az, hogy érvelést is követeljünk a diákoktól, nagyrészt az előbb említett 
feladat előkészítése érdekében.

Nagyon hasznos feladattípus az összekevert bekezdések sorrendbe tétele. Szintén a 
kohéziót erősíti, hiszen itt megint az összefüggéseket kell megérteni, illetve indokolni.
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Az egyes részeket címekkel párosító gyakorlat az eddig említettek mellett kreativi-
tást és fantáziát is követel, melyek fejlesztése a program fontos része.

A tanév során a diákok az órán elkészítenek egy úgynevezett kreatív írásbeli fel-
adatot, melyet külső vizsgáztatók értékelnek. Az írásbeli feladat három különböző 
műfajú autentikus forrásszöveghez kapcsolódik, melyek a diákok számára ismeretlenek, 
bár a témájuk már az órai tananyag részét képezte. A diákok az általuk meghatározott 
szemszögből körülbelül 300–400 szavas, műfajilag szabadon választott írásbeli munkát 
alkotnak, körülbelül 100 szóban pedig megindokolják, miért az adott módon oldották 
meg a feladatot. Ezzel nemcsak az mérhető, mennyire értik meg a diákok a forrásszö-
vegeket és a közöttük lévő kapcsolatot, hanem az is, hogyan képesek az információk 
szintetizálására. Ezenkívül megmutathatják, ismerik-e az általuk választott műfaj 
kötöttségeit, és mennyire képesek új szemszögből megközelíteni a témát, valamint 
hatékonyan megszerkeszteni a munkájukat.

A vizsga
Emelt és középszint
Az emelt szint és a középszint közötti különbség főképp a nyelvi anyagok nehézségi 
fokában rejlik. Bár a témák ugyanazok, a megközelítés mélysége változhat. Közép-
szinten nem elvárás az irodalmi szöveg olvasása sem. Itt kevesebb írásfajtát kell a di-
ákoknak ismerniük, illetve alkotniuk. A vizsgán a középszinten tanuló diákok csak egy 
írásbeli feladattal találkoznak. A két szinthez külön szóbeli, illetve írásbeli értékelési 
kritériumok tartoznak.

A vizsga összetevôi
A nyelvi érettségi vizsga értékelése és a végső érdemjegy több elemből tevődik össze: 
a tanulók írásbeli kreatív munkájából, a két év során nyújtott szóbeli tevékenységükből, 
illetve az írásbeli vizsgán elért eredményükből.

A tanulók tanórán elkészített írásbeli munkáit (körülbelül 400–500 szavas dolgozat) 
külső vizsgáztatók értékelik, mint ahogy a három részből álló írásbeli vizsgát (szöveg-
értés, fogalmazás, illetve írott szövegre adott írásbeli reakció) is.

A tanulók szóbeli jegye a csoportot tanító tanár által megküldött pontokból tevődik 
össze, melyet a Nemzetközi Érettségi Bizottság (IBO) vizsgáztatói moderálnak. A szó-
beli vizsgarésznek két eleme van. Az egyik a két év során három szabadon választott 
órán elvégzett csoportos szóbeli feladatok értékelése. A tanár diákonként értékeli a szó-
beli feleletek, prezentációk, viták stb. minőségét, melyekhez az IBO által kiadott 
szóbeli értékelési kritériumokat használja. A másik vizsgaelem CD-re rögzített fele-
letből áll. A rögzített felelet 8–10 perces, ahol a diák feladata rövid felkészülési idő 
után képről prezentációt tartani, amit a tanár által irányított beszélgetés követ. A szó-
beli feleletek így kettős értékelésen mennek keresztül: belső pontozás (a tanulót tanító 
tanár), illetve külső osztályzás (a Nemzetközi Érettségi Bizottság vizsgáztatói) által. 
Moderálás (a tanárok osztályzatainak felülbírálása külső szakértők által) után szület-
nek meg a végső szóbeli jegyek. Ez a fajta osztályzás nemcsak a diáknak ad objektívebb 
visszajelzést a teljesítményéről, hanem a tanárnak is, hiszen jegyeit az IBO tapasztalt 
vizsgáztatói moderálják. Ha a tanár a feleleteket túl szigorúan vagy túl enyhén bírálta 
el, akkor az értékelési kritériumok függvényében módosítják az eredményeket. Így 
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a tanárnak igyekeznie kell saját értékelését (mind a szóbeli, mind az írásbeli munkák 
esetében) az IBO által kiadott értékelési kritériumokhoz igazítani, arra törekedve, hogy 
értékelésében elkerülje a szubjektivitást, és valós visszajelzést adjon diákjainak a tu-
dásukról. A szóbeli vizsga a végső jegy 30%-át adja, a kreatív írásbeli munka a 20%-át, 
a szövegfeldolgozás a 25%-át, míg a fogalmazási feladatok a 25%-át.

Vizsgarész A vizsga összetevőinek  
%-os megoszlása

Hol szerzi meg a diák?

Írásbeli 1. rész
(kreatív munka)

20% tanórán

Írásbeli 2. rész 
(szövegfeldolgozás)

25% vizsgán

Írásbeli 3. rész
(fogalmazás)

25% vizsgán

Szóbeli rész
(3 kiválasztott órai munka)

15% 2 év során  
dokumentált anyagból

Szóbeli rész
(Háromrészes vizsgabeszélgetés)

15% a 2. év során, a tanár  
a hanganyagot rögzíti

100%

1. táblázat. A vizsga összetevõi

Az írásbeli és a szóbeli szereplés értékelése a nemzetközi érettségin
Az írásbeli vizsgafogalmazások értékelése három fő szempont köré rendeződik: nyelv, 
üzenet (mondanivaló vagy tartalom) és forma.

A nyelvi komponens 1–10-es skálán méri, hogy a vizsgázó mennyire képes a nyel-
vet hatékonyan és helyesen használni. Értékeli a nyelvi szerkezetek, a szókincs válto-
zatosságát, komplexitását és helyességét.

Az üzenetkomponens hasonló skálán értékeli, hogy a vizsgázó mennyire képes a meg-
felelő érveket felsorakoztatni, illetve kibontani, mondanivalóját logikusan felépíteni.

A formai komponens értékelése szintén 1–10 pontig terjed. Ez a komponens azt 
méri, hogy a vizsgázó mennyire tud a feladatban kért írásfajta nyelvi és formai kötött-
ségeinek megfelelni.

A szóbeli értékelése méri a vizsgázó produktív, szövegértési, illetve interaktív kész-
ségét. 1–10-ig terjedő skálán értékelik a nyelvi mondanivaló kifejezését, azaz hogy 
a diák folyékonyan, nyelvileg helyesen, változatos nyelvi szerkezetekkel és szókinccsel 
kommunikál-e, illetve hogy intonációja segíti-e az üzenet közvetítését.

A szövegértési és interaktív készséget mérő kritériumok (szintén 1–10-ig terjedő 
skálán) azt elemzik, mennyire aktívan vesz részt a vizsgázó a beszélgetésben, illet-
ve mennyire tudja ötleteit, véleményét érthetően, összefüggően és hatásosan elmon-
dani.

Mind a szóbeli, mind az írásbeli értékelési kritériumok kétpontos sávonként rész-
letesen leírják, hogy a vizsgázó a munkája alapján melyik sávba sorolható. Így mind 
a tanár, mind a vizsgázó objektív, részletes és világos útmutatást kap az adott munka 
értékeléséhez, illetve ahhoz, milyen területeken van szükség javulásra.

MNYO2014_1-2.indd   92 2014.04.16.   12:36:03



93Mûhelytitkok

A hosszú esszé
Lehetőség van arra, hogy a tanuló ebből a tárgyból is hosszú esszét írjon (4000 szó). 
Ez a feladat azoknak a diákoknak ajánlott, akik szeretnek elmélyülni, kutatni az adott 
nyelv egy-egy területén. (Spanyolból ritkán írnak hosszú esszét a diákok.)

Az esszét a tanult tantárgy nyelvén kell megírni, témájának e nyelv kultúrájához 
kell kapcsolódnia. Mivel kutatómunkáról van szó, az értékelés nagyobb súlyt fektet 
a kutatás során tett erőfeszítésre, mint a nyelvi készségekre. Természetesen van nyel-
vi elvárás is, de önmagában a jó nyelvismeret nem vezet olyan jó eredményhez, mint 
például egy nyelvileg kicsit korlátozottabb, ugyanakkor alapos kutatást tükröző, jobban 
megszerkesztett, ügyesebben érvelő esszé.

A hosszú esszét is külső értékelők bírálják; a tanár ugyan elláthatja jó tanáccsal 
a diákot, de – bármilyen nehéz is ezt megállni – irányítania vagy például a szövegbe 
belejavítania, akár nyelvtanilag, akár tematikailag, nem szabad. Ez az esszé teljes 
mértékben a tanuló kutatómunkájának az eredménye kell, hogy legyen, elkészítése 
során megtanulhat idegen nyelven idézni, lábjegyzeteket készíteni.

Természetesen a vizsgázónak ismernie kell a fő elvárásokat már az esszé megírása 
előtt: témameghatározás (ebben még segíthet a tanár, hiszen fontos, hogy a kutatási 
témának köze legyen a tantárgyhoz); bevezetés; kutatás; a téma ismerete és megérté-
se; észérvek; elemzés; megfelelő nyelvhasználat; konklúzió; referenciák; összegzés; 
egységes értékelés.

A nemzetközi érettségi és a magyar idegen nyelvi érettségi 
összehasonlítása
A magyar kétszintű nyelvi érettségi átalakulása tükrözi a nyelvoktatásban végbement 
változásokat, illetve a magyarországi idegen nyelvi érettségi igazodik számos neves 
nyelvvizsga struktúrájához, feladattípusaihoz.

Hasonlóságok a vizsgák között és a vizsgafeladatokban:
• Mindkét vizsga választható emelt és középszinten.
• A magyar érettségin is van írásbeli és szóbeli rész, de ott egyenlő arányban szá-

mítanak a végső eredménybe.
• A magyar emelt szintű nyelvi érettségi szerkezetében hasonlít az IB-hez.
• Mindkét érettségin vannak hasonló témakörök.
• A nemzetközi érettségi azonban tágabban értelmezi őket, meghagyva a diákok és 

tanáraik számára azt a lehetőséget, hogy ne magát a témát dolgozzák fel, hiszen 
arról már úgyis sok információval rendelkeznek (például környezetvédelem, egész-
séges életmód), hanem kutassanak egy adott témában, vagy annak bizonyos érde-
kes aspektusait vizsgálják meg részletesebben, mint a magyar emelt szintű nyelvi 
érettségi esetében. A magyar érettségi rendszerében a felkészülés során fontos 
lenne, hogy a diákok olyan autentikus szövegtípusokkal találkozzanak az adott 
témában, melyek kreatív gondolkodásra, reagálásra és a valós tartalom kifejezé-
sére késztetik őket.

• Mindkét nyelvi írásbeli érettségin mérik a diákok szövegértelmezését, szövegér-
tését és adott szövegre történő írásos válaszát.
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• A magyar idegen nyelvi szóbeli érettségi is hordozza a nemzetközi érettségi némely 
elemét, például a képről való beszélgetést vagy a spontán véleménykifejtést. Az ér-
tékelési kritériumok hasonlóak, mindkét rendszer méri a témában megszerzett jár-
tasságot, azaz hogy a vizsgázónak van-e véleménye globális fontosságú kérdésekről; 
véleményét a megfelelő szókinccsel, nyelvhelyességgel, folyékonysággal formázza-e 
meg; hangsúlyt fektet-e arra, hogy a mondanivaló jól legyen megszerkesztve.

• A feladattípusok között vannak hasonlóak (szövegértés, szövegalkotás, szóbeli 
beszélgetés általános témákról).

• A szóbeli részek lebonyolításában is a hasonlóság dominál.

Különbségek:
• A magyar vizsgán a hallott szöveg értése külön komponens, míg az IB-ben ez 

csak integráltan, az amúgy is kevesebb százalékot érő szóbeli részben jelenik meg.
• Érdekes, hogy a nemzetközi érettségi külön feladatban nem méri a nyelvtanuló 

nyelvhelyességét, nem értékeli egy fajta külön nyelvi kompetenciaként, míg a magyar 
érettségi igen. A nyelvhelyesség az információ átvitelének eszköze, mert a nyelv 
helytelen használata miatt a kommunikációs tartalom sérülhet. Mérése csakis az 
aktív készségek használata során válik fontossá, ezért ez az esszéírás értékelési 
kritériumaiban jelenik meg a nemzetközi érettségin, de a szóbeli osztályzatában 
is megtalálható.

• A két vizsga között a másik fő különbség a fogalmazási részt érinti, melyet a nem-
zetközi érettségin pontos értékelő kritériumok szerint ellenőriznek. Míg a magyar 
érettségi nyelvileg aránylag könnyű feladatok teljesítését várja el a vizsgázótól, 
a nemzetközi érettségin tisztában kell lennie számos műfaj írásbeli kötöttségeivel. 
Az adott témában a megfelelő kereteken belül, nyelvileg is letisztult és elmélyült 
fogalmazást kell alkotnia, lényegesen nagyobb minimális szóterjedelemben. A magyar 
rendszerben a fogalmazások rövidek, nem igazán teremtenek lehetőséget arra, hogy 
a diákok elmélyüljenek egy-egy témában, így aligha mérhető, hogy képesek len-
nének-e komplexebb gondolataik idegen nyelven történő koherens kifejtésére.

• A szóbelin a nemzetközi érettségi elvárja, hogy a vizsgázó mondanivalója ne csak 
nyelvileg feleljen meg a követelményeknek, hanem tartalmában és mélységében 
is valós üzenetet közvetítsen.

• Fontos különbség a szóbelin, hogy a nemzetközi érettségi rendszerében a diákok 
15 perces felkészülési időt kapnak, mielőtt egy képről prezentációt tartanának, 
így lehetőségük van gondolataik összerendezésére. Az osztályzatba a képről tartott 
előadás felépítését is beleszámítja a tanár. A nemzetközi érettségi szóbeli értéke-
lése és rendszere precízebb, aprólékosabb, ezáltal szigorúbban és következeteseb-
ben mér, mint egy magyar emelt szintű idegen nyelvi érettségi. Mivel a nemzet-
közi érettségi rendszerében a diákot tanító tanár értékelése is beleszámít a végső 
érdemjegybe, a pedagógus rákényszerül arra, hogy rendszeresen használja az 
értékelési kritériumokat a két felkészítő év során.

° Az értékelési szempontok között nagy eltérések vannak. Ezek zömében a nyelv-
tani hibák általános megítéléséből adódnak. A magyar rendszer sokkal szigo-
rúbb ebből a szempontból. Az IB inkább az autentikusságra, az érvelésre, a kom-
munikációs elemekre helyezi a hangsúlyt.
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° A vizsgára való kétéves felkészülésben sincs sok hasonlóság. A magyar rend-
szerben általában könyvből, könyvsorozatból készül a diák az érettségire. 
Természetesen kap kiegészítő feladatokat is, de közel sem igazodik a tananyag 
az igényeihez annyira, amennyire az IB esetében.

Az Angol nyelv és irodalom tantárgy – az 1. tantárgy-
csoportban
Az IB Program a magyar érettségi rendszerben ismeretlen tantárgyat is ajánl a tanulói 
számára, az Angol nyelv és irodalom nevű tárgyat, melyet a nyelvet már jól (anyanyel-
vi, közel anyanyelvi szinten) ismerők számára állítottak össze. Az IB rendszerében 
a Nyelvi és irodalmi tanulmányok körébe tartozik. Jelenleg 16 közismert nyelvből 
választható, lényegében azonos elvárásokkal. A tanulmányozott szövegek azonban 
különbözőek, a tanár választhatja ki őket a központi listáról. A tantárgy nem nyelvóra, 
nem a nyelvelsajátítás a fő cél, hanem a már megszerzett nyelvi készségek megerősí-
tése, finomítása, az adott nyelv kultúrájának mélyreható vizsgálata, az irodalmi és 
egyéb szövegek megismerése, létrehozása.

Az Angol nyelv és irodalom tantárgy nem az általunk ismert irodalomóra. Szövegek-
re fókuszál, különböző szövegtípusokat tanít. De nem csak hagyományos irodalmi 
műfajokat: az újságcikk, az esszé, a reklám, az önéletrajz, a beszéd, az útikönyv, a termék-
ismertető, a használati utasítás egyaránt az elsajátítandó szövegtípusok között szerepel. 
A szövegtípusok elsajátítása nemcsak a rájuk jellemző sajátos nyelvi és stílusjegyek 
felismerésének, megnevezésének képességét jelenti, hanem a tanulóknak meg kell 
tanulniuk ezeknek a szövegtípusoknak a létrehozását is: kreatív szövegalkotás, három 
szöveg létrehozása (például novella, újságcikk vagy egy regény kiegészítő fejezetének 
a megírása), amelyek közül egyet a feladatot ismertető, az írás menetét, nehézségeit 
feltáró rövid leírás kíséretében kell beküldeni a vizsgaközpontba, az Egyesült Király-
ságban található Cardiffba.

A tantárgy tanulása során a négy különböző félévben négy különböző területet 
hangsúlyoznak. Ezek a következők:

• a nyelv változása, fejlődése bizonyos kulturális helyzetekben, helyhez, társadalmi 
környezethez, tudományterülethez való kötöttsége, hatása az egyén, illetve egy 
társadalmi csoport identitásának formálódására;

• a tömegkommunikáció (az újságok, a televízió, a rádió, az internet, közösségi 
hálók) nyelvezete; hogyan határozza meg egyes médiumok nyelvhasználata a szö-
veg tartalmát, stílusát, létrejöttének és befogadásának módját, milyen társadal-
mi hatása, szerepe van egyes médiumoknak, a médiához kapcsolható társadalmi 
jelenségek;

• néhány irodalmi mű alapos és részletes elemzése: szerkezet, nézőpont, szókincs, 
költői képek és egyéb nyelvi és stíluseszközök használatának vizsgálata, a szoros 
értelemben vett műelemzés készségeinek elsajátítása;

• irodalmi szövegek olvasása, a szövegek létrejöttének és a befogadás körülménye-
inek vizsgálata, a történelmi változások, a társadalmi és kulturális környezet 
hatásai egy mű létrejöttére, egy-egy mű különböző olvasatainak vizsgálata.
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Az Angol nyelv és irodalom tantárgy tanításának középpontjában a szövegekkel való 
foglalkozás áll, amely megköveteli, hogy a diák rendszeresen találkozzék különfé-
le szövegtípusokkal, illetve gyakorolja a szövegelemzés és szövegalkotás készségeit. 
A szövegelemzés lényege pedig az, hogy a formai elemzés önmagában sosem elég, 
mindig ki kell egészíteni a szöveg keletkezési és befogadási körülményeinek vizs-
gálatával.

Hogyan és mit adhatna hozzá egy hasonló tantárgy  
bevezetése a magyar érettségi rendszerhez?
Mint a fenti leírásból is látszik, ez a tantárgy nem is emlékeztet a hagyományos nyel-
vi kurzusokra. A nyelvtudást feltételezi, alapnak veszi, ugyanakkor nyelvhasználatot 
elemez, a szövegek működését vizsgálja. Talán éppen az a legnagyobb előnye, hogy 
intellektuális és nyelvi kihívást is biztosít azoknak a nyelvtanulóknak, akiknek nyelvi 
szintje bőven meghaladja az emelt szintű érettségi színvonalát, a középfokú nyelvtudást 
(KER B1–B2 szint). Szerencsére egyre több ilyen diák van a magyar gimnáziumokban.

Míg általában a mai magyar nyelvtanítási környezetben használt nyelvkönyvek és 
egyéb tananyagok a kisebb nyelvi elemek bemutatására koncentráló, kevesebb inputot 
nyújtó, rövidebb szövegeket tartalmaznak, az Angol nyelv és irodalom tantárgy más 
eszközöket is ad a tanulók kezébe. Egyrészt – az irodalmi művek segítségével – nagyobb 
elmélyedést tesz lehetővé a nyelvvel és a kulturális környezettel kapcsolatos kérdések 
vagy éppen az emberi alapproblémák végiggondolásakor. Másrészt több, extenzívebb 
foglalkozást, valamint autentikus szövegeket, helyzeteket biztosít. Feldolgozáskor a tar-
talmi és nyelvi egészre figyel. Az apróbb nyelvi elemek a szöveg valamely részéből 
bújnak elő, bár kevésbé rendezett formában, mint egy nyelvtankönyvben, és nem is 
foglalnak el olyan központi szerepet, mint egy nyelvkönyvben. Csak annyiban érde-
kesek, amennyiben a szöveg pontosabb megértését segítik. A nyelvgyakorlást maga 
a nyelv használata biztosítja, a nyelv új szerepet kap, a továbbiakban nem cél, hanem 
eszköz (ahogy egyébként a tartalomalapú nyelvoktatás vallja). Talán éppen ez okozta 
a legnagyobb nehézséget a tantárgy bevezetésében, tanulásában.

Nem könnyű levetkőzni kulturális korlátainkat, beidegződéseinket. Eleinte mint 
nyelvtanár közelíti meg az ember a helyzetet, a nyelvtanári múltjából és jelenéből 
hozott metodikával, prioritásokkal, feladatokkal. Hosszú időnek kell eltelnie, míg 
megérti, hogy másképp is lehet. Elengedheti a tanulók kezét, az olvasás, az elemzés 
és a szövegalkotás ismételt gyakorlása igenis megszilárdítja a készségeket, mélyíti 
a nyelvtudást, új dimenziókat nyit.

(Összeszerkesztette: Bognár Anikó)
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