
LASTNOSTI DIJAKA V PROGRAMU 

MEDNARODNE MATURE 

Poleg spodbujanja akademske odličnosti 

program mednarodne mature oblikuje 

skrbne in pozitivno misleče mlade ljudi  

s  svetovljanskim  pogledom na svet, ki se 

zavedajo, da so odgovorni za sočloveka in 

planet, na katerem živijo. 

 

Kakšni naj bodo mladi v prihodnosti? 
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DRZNI  

URAVNOTEŽENI  

SPOSOBNI PRESOJE 

 

Te  lastnosti    predstavljajo     10  vrednot,  ki  jih 

spodbujajo izobraževalni programi  

International Baccalaureate Organization. 

 

Mladi naj v prihodnosti postanejo  

aktivni in odgovorni  

člani lokalnih, nacionalnih in globalnih skupnosti. 

 

Nekaj najpogostejših vprašanj: 

 

• Kdaj    bo   vpis  v program mednarodne   

mature (IB DP) na Gimnaziji Novo mesto? 

• V   katerem  letniku  se  lahko  vpišem  v 

mednarodno maturo? 

• Ali se na mednarodno maturo lahko vpišejo 

tudi dijaki drugih gimnazijskih programov? 

• Ali moram biti za mednarodno maturo 

odličnjak, odličnjakinja? 

• Koliko  stane   šolanje   v   programu   IB   

DP (mednarodna matura)? 

• Kje bom dobil(-a) učbenike za mednarodno 

maturo? 

• Kje bom opravljal(-a) izpite za mednarodno 

maturo? 

• Ali je mednarodna matura namenjena le 

tistim, ki gredo študirat v tujino? 

• Kako mi mednarodna matura lahko   
koristi pozneje v življenju? 

 

Vse to in še več boste izvedeli na 

predstavitvi o mednarodni maturi v 

sklopu informativnega dne 

na Gimnaziji Novo mesto  

v petek, 11. februarja 2022, in  

soboto, 12. februarja 2022.            
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Kaj je  program 

mednarodne 
mature? 

 

• Program mednarodne mature (IB 

DP) je mednarodno priznan  

zaključek srednješolskega 

izobraževanja. Traja 2 leti, naš 3. in 

4. letnik gimnazije. 

• Izobraževanje vodi in usmerja IBO 

– International  Baccalaureate  

Organization, ugledna mednarodna 

izobraževalna organizacija  s  

sedežem v  Ženevi. 

• Začetki izvajanja programa IB DP 

ali mednarodne mature segajo v 

leto 1968, danes pa ta program 

izvajajo na skoraj 5400 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 

omogoča 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 

proaktivne, skrbne in pozitivno misleče mlade 

ljudi za svet prihodnosti 

⬧ diplomanti mednarodne mature imajo 

razvit občutek odgovornosti  za sočloveka 

in planet,  na katerem živijo 

⬧ diplomante mednarodne  mature odlikuje 

sposobnost prilagajanja v spreminjajočem se 

globaliziranem svetu 
 

Opravljena mednarodna matura 

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 
(5)   Mathematics 
(6)   Arts:  Thatre  / or   another subject    from 

group 2, 3, 4 
 

Obvezni    predmeti   so   slovenščina   

(VR), matematika  in angleščina. Dijak  

opravlja  najmanj 3 predmete na višji ravni 

(VR), ostale predmete pa na osnovni 

ravni (OR). 

 

Ostale obveznosti: 

• CAS  –  Creativity,  Activity,  Service 
• EE  –     raziskovalna    naloga  pri 
poljubnem predmetu (4000 besed) 

• TOK   –    esej 1600 besed,  razstava 
 

OCENE: 1- 7 

Najvišje število točk:      45    


