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IBO ja IB Diploma õppekava  

International Baccalaureate Organization (IBO) on Šveitsis 
registreeritud organisatsioon, mis on välja töötanud 4 erinevat 
rahvusvahelist õppekava. 

2014. a seisuga maailmas kokku 3968 kooli, kus viiakse läbi õpet 
erinevate IBO õppekavade alusel. 

Võimalik kontrollida, kas õppeasutus omab õigust IBO õppekavade järgi 
õpet läbi viia. 

http://www.ibo.org/en/programmes/find-an-ib-school/

IB Diploma Programme
Keskhariduse tasemel 2-aastase nominaalajaga õppekava. 
Kvalifikatsioon: Diploma of the International Baccalaureate.

Kui õppekava ei ole nõuetekohaselt täidetud väljastatakse: Certificate 
of Results.



IB keskhariduse õppekava 

Vähemalt 6 ainekursust, millest 3 peab olema sooritatud üldtasemel 150 
tundi (Standard Level) ja 3 kõrgtasemel 240 tundi (Higher Level).

Õppekava koosneb kuuest valdkonnast, millest tuleb valida üks 
õppeaine.

1) Emakeel ja kirjandus (55 erinevat keelt)
2) Võõrkeel või klassikalised keeled
3) Ühiskonnaained (majandus, geograafia, ajalugu jne)
4) Loodusained (bioloogia, keemia, füüsika jne)
5) Matemaatika
6) Lisaaine (vabalt valitud aine gruppidest 1-5 või kunsti valdkonnast) 

Lisaks tuleb sooritada tuumikained: 
 Iseseisev uurimistöö (Extended Essay; EE) 4000 sõna
 Kõiki õpivaldkondi ühendav teadmisfilosoofia kursus (Theory of 

Knowledge; TOK) 
 Loov, kehaline ja heategevuslik tegevus (Creativity-Action-

Service; (CAS)



Eksamid ja hindamissüsteem

Eksamid
Rahvusvahelised eksamid toimuvad 2x aastas.
Mais – tulemused avaldatakse 05. juulil.
Novembris – tulemused avaldatakse järgmise aasta 05. jaanuaril.

Hindeskaala (eksamid) 1-7
1 = madalaim hinne, negatiivne tulemus - kvalifikatsiooni ei anta ja diplomit ei 
väljastata. 
7 = kõrgeim positiivne hinne. 

Hindeskaala (EE ja TOK) N-A
N; E = madalaimad hinded, negatiivne tulemus - kvalifikatsiooni ei anta ja 
diplomit ei väljastata. 
A = kõrgeim positiivne hinne, mille eest on kokku võimalik saada kuni 3 
lisapunkti

Maksimaalne võimalik punktisumma (summeeritud hinded) on 45 punkti. 
u. 80% eksami sooritajatest täidab õppekava ja saab keskhariduse tasemel kvalifikatsiooni.

IBO (ibo.org) saadab kvalifikatsiooni omaniku soovil tulemused (hinnetelehe) 
otse vastuvõtvasse kõrgkooli. Tasuta kuni 6 hinnetelehte. 



Kvalifikatsiooni saamiseks kehtestatud nõuded

Üldised nõuded

 Minimaalne punktisumma vähemalt 24 punkti.
 Ainekursused EE ja TOK sooritatud vähemalt hindele D.
 CAS ainekursus sooritatud.
 Üheski ainekursuses ei ole saadud hindeks 1. 
 Kõik kõrgtaseme ainekursused (HL) on sooritatud minimaalselt hindele 3.
 Vaid üks standardtaseme (SL) ainekursus tohib olla sooritatud 

minimaalselt hindele 2, üle jäänud SL ained peavad olema sooritatud 
kõrgemale hindele.

 Kõrgtaseme ainekursuste punktisumma on vähemalt 12.
 Standardtaseme ainekursuste punktisumma on vähemalt 9.

Muudatused alates 2015. a maist.

 Hinne 2 ei ole saadud enam kui kahes ainekursuses (nii SL kui HL)
 Hinne 3 ei ole saadud enam kui kolmes ainekursuses (nii SL kui HL)



IBO poolt otse saadetud 
hinneteleht, mis on 
keskhariduse 
kvalifikatsiooni tõendav.



Diploma of the International Baccalaureate Organization
Formaat kasutusel 2002-2007



Hinneteleht
Formaat kasutusel 2002-2007



Diploma of the International Baccalaureate 
Formaat kasutusel 2008-2012



Hinneteleht
Formaat kasutusel 2008-2012



Diploma of the International Baccalaureate
Formaat kasutusel alates 2013



Hinneteleht
Formaat kasutusel alates 2013



Certificate of Results 



Juurdepääs kõrgharidusele 

Kvalifikatsioon Diploma of the Internnational 
Baccalaureate võimaldab juurdepääsu kõrgharidusele. 

Kvalifikatsioon Certificate of Results ei võimalda juurdepääsu 
kõrgharidusele.

Kvalifikatsiooni tõendamiseks tuleb esitada diplom koos 
hinnetelehega.

Lisainfo: www.ibo.org


