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Državno srednješolsko tekmovanje v reševanju problemov 

│Tekmovanje Re-Pro│ 
 
V današnjem svetu ni potrebno posebej izpostavljati pomena znanja in pridobivanja novih veščin, kajti na 

vsakem koraku smo izpostavljeni izzivom, ki od nas terjajo smotrne odločitve. Te odločitve pa lahko hitro 

predstavljajo problem, v kolikor dani situaciji nismo kos oz. kadar je že pristop pomemben korak k rešitvi.  

 

Tekmovanje Re-Pro, v šolskem letu 2015/16 organizirano premierno na slovenskih tleh, je enkratna 

priložnost, da pridobite bistvene kompetence, ki vam bodo koristile na vaši izobraževalni oz. življenjski poti. 

Te kompetence predstavljajo:  

- analitično razmišljanje (razumevanje in reševanje zgodovinskega problema »korak za korakom«): 

o s pomočjo SWOT in »Kaj če« (ang. what if) analize, 

- sodelovanje, druženje in timsko delo, 

- priprava na maturo, 

- krepitev matematično-logičnih sposobnosti, 

- pridobitev referenc za nadaljnjo izobraževalno pot. 

 

Tekmovanje bo potekalo v treh fazah po spodaj zastavljeni strukturi: 

1. Spletno usposabljanje s pomočjo videov - okvirno 15. decembra 2015: 

a. Spoznavanje SWOT in »Kaj če« (ang. what if) analize, 

b. Uporaba zgoraj omenjenih analiz na splošnem zgodovinskem primeru, 

c. Obvladovanje predstavitvenih tehnik (nastop, govor in zagovor stališč); 

2. Spletni kvalifikacijski test – 29. januar 2016 → izbor najboljših 15 ekip: 

a. Preverjanje matematično-logičnih sposobnosti, 

b. Preverjanje znanja metodologije (vprašanja v zvezi z videi); 

3. Polfinale in finale – 16. april 2016 - povsem NOV zgodovinski primer (nacionalna tematika), ki bo 

posredovan ekipam 72 ur pred tekmovanjem. Ekipe bodo uporabile tehnike, ki so jih spoznale v 

videih: 

a. Predstavitev vseh primerov (15 ekip) pred splošno komisijo → izbor najboljših 3 ekip, 

b. Predstavitev finalnih primerov (3 ekipe) pred strokovno komisijo. 

 

Nagrade: Vsi udeleženci prejmejo potrdilo o sodelovanju. Prve tri ekipe prejmejo zmagovalne plakete. 

 

Spletno usposabljanje bo organizirano s strani Društva Globalni Dialog in vse nadaljnje informacije bodo 

kmalu na voljo na naši spletni strani. 

 

Prijave za tekmovanje so odprte na: http://www.globalni-dialog.si/prijava 

Obiščite nas na: http://www.globalni-dialog.si/re-pro 

Sledite nam na Facebook-u: https://www.facebook.com/tekmovanjeRePro 

 

Organizacijska ekipa Re-Pro 

http://www.globalni-dialog.si/prijava
http://www.globalni-dialog.si/re-pro
https://www.facebook.com/tekmovanjeRePro

