
Програм Међународне матуре 

Мисија  

Међународна матура има за циљ развијање интересовања за учење нових 
садржаја код младих људи, њиховог образовања и настојања у стварању бољег 
и мирнијег света кроз интеркултурално разумевање и поштовање. 

У том циљу, организација сарађује са школама, владама и међународним 
организацијама на развоју изазовних програма међународног образовања и 
детаљног, исцрпног и тачног оцењивања. 

Ови програми охрабрују ученике широм света да активно , брижљиво и 
стално уче, ученике који схватају да други људи, са својим разликама, такође 
могу бити у праву. 

Шта је Међународна матура? 

Мађународна матура представља континуум међународног образовања за 
ученике од 3 до 19 година и јединствена је због своје посвећености у смислу 
академског и личног развијања ученика. Позивамо ученике да се истакну у 
свом учењу и личном напретку. Циљ нам је да инспиришемо тежњу за учењем 
кроз живот који је обележен ентузијазмом и емпатијом. 

Међународна матура настоји да помогне школама да развију свестране 
ученике са карактерном личношћу који реагују на изазове са оптимизмом и 
отвореним умом, који су сигурни у свој идентитет, који доносе етичке одлуке, 
удружују се са другима у истицању наше заједничке хуманости и спремни су да 
примене оно што уче у стварним, сложеним и непредвидивим ситуацијама. 

Међунардна матура нуди високо квалитетне програме међународног 
образовања којима је заједничка снажна визија. На основу вредности које су 
описане у профилу ученика, Међународна матура пружа образовање које: 

• је фокусирано  на ученике -  програми Међународне матуре усмерени су 
на  подстицање здравих односа, етичке одговорност и личних изазова 

• развија ефикасне приступе настави и учењу -  програми Међународне 
матуре помажу ученицима да развију ставове и вештине које су им 
потребне за академски и лични успех 

• функцинише у глобалним контекстима -  програми Међународне матуре 
повећавају разумевање језика и култура и истражују глобално значајне 
идеје и питања 



• истражује значајан садржај -  програми Међународне матуре нуде 
наставни план и програм који је опсежан и уравнотежен, концептуалан и 
повезан. 
Ученици који похађају програм Међународне матуре теже да постану 

истраживачи, мислиоци, комуникатори, да буду принципијелни, образовани, 
отворени, брижни, предузимљиви, уравнотежени и савесни. Ови атрибути 
представљају широк спектар људских капацитета и одговорности који 
превазилазе интелектуални развој и академски успех. 

Шта је Диплома програм Међународне матуре? 

 Диплома програм Међународне матуре је академски изазован и 
избалансиран програм образовања са завршним испитима који припремају 
ученике, узраста од 16 до 19 година, за успех на факултету и каснији живот. 
Осмишљен је да се бави интелектуалним, социјалним, емоционалним и 
физичким благостањем ученика. Програм је добио признање и поштовање 
водећих светских универзитета. 

Диплома програм припрема ученике за ефикасно учешће у глобалном 
друштву које се убрзано развија, јер: 

o се они развијају физички, интелектуално, емоционално и етички 
o стичу ширину и дубину знања и разумевања, изучавајући предмете из 
шест предметних група 

o развијају вештине и позитиван став према учењу које ће их припремити 
за високо образовање 

o проучавају најмање два језика и повећавају разумевање култура, 
укључујући и сопствене 

o повезују традиционалне академске дисциплине и истражују природу 
знања кроз јединствени курс Теорије знања 

o спроводе детаљно истраживање подручја интересовања кроз призму 
једне или више академских дисциплина у проширеном есеју (EE - 
Extended Essay). 

o унапређују свој развој у личном и међуљудсом погледу кроз креативност, 
акцију и услугу (CAS - Creativity, Action, Servise). 


