
Kaj je program  
mednarodne mature ?  

 

  Program mednarodne mature (IB DP)

je mednarodno priznan zaključek sred-

nješolskega izobraževanja, ki traja 2 leti 

(naš 3. in 4. letnik gimnazije).  

  Izobraževanje vodi in usmerja IBO - 

International Baccalaureate Organization, 

ugledna mednarodna izobraževalna orga-

nizacija s sedežem v švicarski Ženevi.  

  Začetki izvajanja programa mednaro-

dne mature segajo v leto 1968, danes pa 

po tem programu izobražujejo na skoraj 

3500 srednjih šolah v 157 državah sveta.   

  Izobraževanje - razen pri materinščini 

- poteka v angleškem jeziku. 

  Maturitetni izpiti potekajo v angleščini, 

za njihovo izvajanje in ocenjevanje pa 

skrbijo v IBO izpitnem centru v Cardiffu 

v Veliki Britaniji. 

  Opravljena mednarodna matura omo-

goča študij na večini univerz po svetu. 

 

 Zakaj  
mednarodna matura? 

 

Koristi programa  

mednarodne mature za dijake 

 

  edinstvena izobrazba, ki jih spodbuja h 

kritičnemu razmišljanju in usmerjanju 

lastnega učenja 

  sodobno, raznoliko, poglobljeno in  

kvalitetno znanje 

   poleg akademske odličnosti spodbuja 

celovit razvoj osebnosti, saj oblikuje pro-

aktivne, skrbne in pozitivno misleče mla-

de ljudi za svet prihodnosti 

  diplomanti mednarodne mature imajo 

razvit občutek odgovornosti za sočlove-

ka in planet, na katerem živijo 

  diplomante mednarodne mature odli-

kuje sposobnost prilagajanja v hitro spre-

minjajočem se globaliziranem svetu 
 

Opravljena mednarodna matura 

danes v svetu predstavlja uveljavljen 

in cenjen standard kakovostnega 

celostnega  izobraževanja. 

 

Posebnosti  
mednarodne mature 

 

6 predmetov / 2 leti  
 

Iz vsake predmetne skupine dijak izbere 

en predmet. 

(1) Language A: materni jezik  

(2) Language B: English, German  

(3) Individuals and Society: Geography, 

Psychology  

(4) Sciences: Biology, Chemistry, Physics  

(5) Mathematics 

(6) Arts:  Thatre / or another subject from 

group 2, 3, 4      
 

Obvezni predmeti so slovenščina (VR), mate-

matika in angleščina. Dijak opravlja najmanj 

3 predmete na višji ravni (VR), ostale pred-

mete na osnovni ravni (OR). 
 

Ostale obveznosti: 

•CAS – Creativity, Activity, Service 

•EE – raziskovalna naloga (4000 besed) 

•TOK – esej 1600 besed, predstavitev 
 

OCENE: 1- 7  

Največje skupno število točk: 45 


