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ДИПЛОМА ПРОГРАМ СМЕРА МЕЂУНАРОДНЕ МАТУРЕ 
 

 

 

 

Гимназија ,,Јован Јовановић Змај” је међу првим школама у Србији увела Диплома програм смера 

Међународне матуре 2014.године и обухвата ученике трећег и четвртог разреда гимназије који желе 

академски изазован и избалансиран програм образовања са завршним испитима који их припремају 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 а ученици су носиоци бројних стипендија и награда. 

 

 

 

Програм мeђународне матуре је настао у Женеви 1968. године. Спроводи се у око 5500 школа у 

160 земаља широм света. Циљ ове заједнице је да развија свестране, образоване, брижне и 

мотивисане младе људе који ће дати свој допринос како својој локалној заједници, тако и целом 
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свету. Међународна матура је  ознака за квалитет у образовању. 

 

Програм у нашој Гимназији је стипендиран од стране Министарства просвете. 

Да би наши ученици након успешно завршеног програма наставили жељене студије, у 

иностранству или у Србији, морају на правилан начин добити савете за наставак своје каријере. У 

одабиру животног пута им помаже наш професионални саветник за факултете. 

 

 

МИСИЈА МЕЂУНАРОДНЕ МАТУРЕ 
 

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. 

 

МИСИЈА У ГИМНАЗИЈИ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ 

Мисија наше школе је да пружи нашим ученицима одлично академско знање, да обезбеди неопходне 

компетенције за живот, да оформи своје ученике у свестране, отворене, независне младе људе, да 

развија њихово критичко мишљење, инспирише животну радозналост и учење, и води их ка томе да 

постану активни глобални грађани, и обезбеђује им високе вредностима и подршку. 
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УСЛОВИ УПИСА 

 

Kритеријум за упис на програм Међународне матуре у Гимназији „Јован Јовановић Змај“: 

✓ Успех у 1. и 2. разреду (просечне оцене са две децимале 1+2 x 4) 

✓ Примерно владање у 1. и 2. разреду 

✓ Резултати пријемног испита из српског језика и књижевности, енглеског језика и 

математике  (3x20=60) 

Пријемни испит се одржава крајем јуна. 

☐ Примерци прошлогодишњих тестова са пријемних испита могу се наћи на сајту Министарства 

просвете: 

- IB-MATEMATIKA.pdf (mpn.gov.rs) 

- IB-SRPSKI.pdf (mpn.gov.rs) 

- IB-ENGLESKI.pdf (mpn.gov.rs) 

 

• После рангирања на основу претходних бодова првих двадесет кандидата се уписује у 

одељење. Приликом уписа потребно је да у правну службу школе донесу сведочанства из 

1. и 2. разреда, извод из матичне књиге (може и неоверена копија) и пријаву за упис из 

књижаре.  

Примљени кандидати и родитељи крајем августа долазе на појединачне интервјуе са 

координатором програма када се изјашњавају и о избору предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mpn.gov.rs/
http://mpn.gov.rs/
http://mpn.gov.rs/
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НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 

 

Интерактивна настава и часови на енглеском језику доприносе јединственом начину усвајања градива и 

развој критичког размишљања. До изражаја долази индивидуални приступ сваком ђаку и савршено 

избалансирано градиво а као резултат добијамо изузетна постигнућима ученика. Овакав начин рада их 

припрема за живот и рад било где у свету. Предмети које нуди наша школа омогућавају пролазност на 

великом броју светских универзитета.  

У оквиру овог програма, ученицима се пружа могућност да на основу својих интересовања одаберу 

предмете из шест група, у које се убрајају обавезан српски језик и књижевност, енглески језик и 

књижевност и математика, док се ученицима препушта избор предмета из области природних и 

друштвених наука (економија, биологија, физика и хемија). 

 

Предмети се могу изучавати на вишем нивоу или 

стандардном нивоу. 

Најмање три и не више од четири предмета се полажу на 

вишем нивоу (240 сати наставе), док се остали предмети 

изучавају на стандардном нивоу (150 сати наставе). 

 

Уз то, матурски рад на смеру Међународне матуре 

(Extended Essay) спада у предмете који чине језгро смера, 

заједно са предметом Теорија знања (Theory of 

Knowledge) и предметом Креативност, активност, услуга 

(Creativity, Activity, Service) који су обавезни за сваког 

ученика који похађа овај смер. 

 

 
✓  Проширени есеј захтева од ученика да се укључе у независно истраживање кроз детаљно проучавање 

питања које се односи на један од предмета Диплома прогама које они изучавају. Опција проширеног есеја о 

светским студијама омогућава ученицима да се фокусирају на тему од глобалног значаја коју истражују кроз 

призму најмање два предмета Диплома програма. 

✓ Теорија знања развија кохерентан приступ учењу који обједињује академске дисциплине. У овом курсу о 

критичком мишљењу ученици истражују природу знања и продубљују своје разумевање знања као људске 

творевине. 

✓ Креативност, активност, услуга (CAS) укључује ученике у низ активности заједно са њиховим 

академским учењем у целокупном Диплома програму. Креативност охрабрује ученике да се укључе у 
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уметност и креативно размишљање. Акција тежи ка развоју здравог начина живота кроз физичку 

активност. Сарадња са заједницом нуди средство за ново учење са академском вредношћу. Три 

сегмента CAS -а побољшавају развој ученика у личном и међуљудском погледу путем искуственог 

учења и пружају прилику за самоспознавање. 

 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ И УСЛОВ ЗА ДОБИЈАЊЕ ДИПЛОМЕ 

 

 

Сви предмети, на вишем и стандардном нивоу, се оцењују према скали организације оценама од 1 до 7. 
 

 

 
Ученик ће добити диплому уколико испуни критеријуме које је организација Међународне 

матуре поставила. То укључује: 

✓ Полагање екстерних испита (завршних испита у мају након 4. године средње 

школе) из свих одабраних предмета 

✓ Завршни есеј из Теорије Знања (ТОK) 

✓ Испуњен портфолио за Kреативност, Активност и Услуге (CAS). Услови су 

прописани посебним приручником који се налази на сајту школе. 

✓ Матурски рад из одабраног предмета – 

истраживачки рад              (Еxtended Еssay).  

✓ Рад Internal assessment из сваког предмета 

Диплому додељује организација INTERNATIONAL BACCALAUREATE 

 

 

Ученици на крају програма полажу писмене испите, које оцењују спољашњи испитивачи. Ученици 

такође завршавају задатке оцењивања у школи, који су или иницијално задати од стране наставника, а 

затим модерирају спољашњи модератори или с е шаљу директно спољашњим испитивачима. 

Оцене за сваки предмет крећу се од 1 (најнижа) до 7 (највиша). Ученици могу бити награђени и до три 

додатне бода за комбиноване резултате на теорији знања и проширеног есеја. Диплома се додељује 

ученицима који стекну најмање 24 бода, уз одређени минимални ниво учинка у току читавог програма и 

по задовољавајућем учешћу у Креативности, акцији, услузи. Највиши укупни бодови који ученик може 

добити је 45 бодова. 

Оцењивање је повезано с критеријума, што значи да се успешност ученика мери према унапред утврђеним 

критеријумима оцењивања на основу циљева и исхода сваког наставног предмета, а не на основу успешности 

других ученика који полажу исте испите. Опсег резултата које су ученици постигли остаје статистички стабилан, а 

универзитети вреднују строгост и доседност оцењивања дипломског програма. 

 

Да би се успешно дошло до дипломе Програма међународне матуре, важно је да ученик долази у школу 

и похађа часове према распореду и на време, да не касни, да буде редован и да завршава радове на време 



8 

 

и на одговарајућем нивоу. Ученици морају завршити обавезне интерне радове у току наставе из свих 

одабраних предмета; такви радови у просеку носе око 25% од завршне оцене из сваког предмета. 

 

 

Кључ успеха је добра организација и веома је важно да се ученици придржавају интерно 

постављених рокова. Уколико ученик не поштује рокове, то ће се негативно одразити на писане 

препоруке наставника потребне приликом уписа на факултете, а велико кашњење може довести и 

до тога да ученик не добије довољно повратних информација и подршку наставника и тако преда 

на крају рад који не испуњава стандарде и добија нижу оцену. 

 

Ученици морају имати 24 бода или више, од укупног резултата 45 да би добили диплому смера Међународне 

матуре. 

 

У Гимназији „Јован Јовановић Змај“ одабиром програма Међународне матуре донели смо одлуку да нашим 

ученицима пружимо најновије доступне образовне методе, стављајући их у стварно изазовно окружење које 

међународно гарантовано пружа најбољу могућу припрему за студирење у нашој земљи, и у иностранству 

 

 

 

За сва додатна питања можете се обратити координатору смера на мејл адресу: 

vasic.natasa@jjzmaj.edu.rs 
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