
Državno srednješolsko tekmovanje v 
reševanju problemov 
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Koncept 2 

*OKPV je tekmovanje v 
reševanju zgodovinskih 
problemov za dijake in 
srednješolce, ki je poželo velik 
uspeh na Madžarskem, prav tako 
pa je edinstveno širom celotne 
Evrope (ter širom sveta). 

Prvotna izvedba 

Planirana izvedba v 2016 
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Koncept 3 



Koncept 4 

Prednosti Priložnosti 

Slabosti Nevarnosti 

SWOT 

analiza 

Na primer 

Kot primer bi se lahko uporabil zgodovinski razvoj dogodkov 
po kolonizaciji Južne Afrike, ki je vodila do apartheida. Na 

podlagi tega primera bi lahko dijaki uporabili SWOT analizo za 
generiranje alternativnih zgodovinskih scenarijev, pri čemer je 

slednje bistveni del tekmovanja. 



Koncept 5 

Splošni cilji 

Analitično razmišljanje: 

•usvojitev SWOT analize in njene 

uporabe 

Delo v skupinah – socialni aspekt: 

•medsebojno dopolnjevanje znanja, 

spretnosti med člani tima, mnoštvo 

idej, dinamično in zanimivo delo 

Izboljšanje predstavitvenih tehnik: 

•uporaba PowerPoint-a 

•krepitev jezika in nastopanja 

•zagovor pred strokovno komisijo 

Praktične in denarne nagrade za 

sodelujoče 

Strokovni cilji 

Poznavanje določenih 

zgodovinskih dogodkov do 

potankosti (npr. primer s 

prejšnje prosojnice) 

Priprava na maturo 

(zgodovinske teme z 

maturitetnega seznama) 

Krepitev matematično-

logičnih sposobnosti 

(matematični problemi v 

predtekmovanju) 

Nov pristop predajanja znanja 

(multidisciplinarnost; uporaba 

poslovnih metod na drugih 

področjih) 



 Širjenje ozaveščenosti: 
◦ preko učiteljskega zbora (predvsem učiteljev 

zgodovine in matematike) 

◦ preko šolskih glasil oz. časopisov 

◦ preko spletne platforme za dijake – pošiljanje 
elektronskih sporočil o pomembnih datumih 
tekmovanja 

◦ plakati in letaki (pripravi DGD ekipa) 

 Sodelovanje učiteljev v strokovni žiriji 
 

Koncept 6 



Koncept 7 

Spletno 

usposabljanje s 

pomočjo videov: 

15. november 

Spletna registracija 

ekip (3 dijaki/nje)  

od 1. decembra 2015 

Spletni test: 15. 

januar (petek) 

2016 ob 00:00  

Zaključek 

spletnega testa: 

22. januar 

(petek) 2016 ob 

00:00 

Prejetje končnega 

primera: 17. marec 

2016 – 72 ur časa za 

pripravo 

Polfinale: 20. marec 

2016 (od 10h do 14h) – 

srečanje 15 najboljših 

ekip v živo pred 

polfinalno žirijo  

Finale: 20. marec 

2016 – spopad treh 

finalistov pred 

strokovno žirijo (od 

14h do 17h) 



Dijaki in srednješolci lahko pridobijo nove 

veščine in spretnosti 
 

 Tekmovanje dijakom in srednješolcem 
približa proces sprejemanja odločitev 
preteklih voditeljev, kot npr. Franca Jožefa 
tik pred prvo svetovno vojno 

 Dijaki lahko pridobijo ključne veščine, kot 
so: 
◦ Kritična presoja in problemsko reševanje 

◦ Komunikacija 

◦ Sodelovanje 

◦ Kreativnost in inovativnost 

◦ Razumevanje kulture 

 

 Te veščine so potrebne so potrebno za 
zaposlitev v 21. stoletju!1 

 

Kljub temu je koncept v Evropi še 

relativno neznan 

 

 Nekaj popularnih tekmovanj v reševanju 
problemov za študente širom Evrope, kot npr. 
CBS, ICC@M, RSM STAR CC idr. 

 

 Toda le nekaj je tekmovanj za dijake in 
srednješolce. Dve ameriški tekmovanji se prav 
tako izvajata v nekaterih evropskih državah, 
vendar sta osredotočeni na področje matematike 
in inženirstva2: 

 

 

Koncept 8 

    Format tekmovanja Re-Pro ima velik potencial širom Evrope 

1 Glej OECD-jevo oceno PISA 2015, ali p21.org. 
2 OKPV tekmovanje se osredotoča na zgodovinske probleme in s tem v večji meri spodbuja študente poslovnih ved. 



… in v dveh letih in pol organizirali 57 

usposabljanj v 16 državah 

 
Usposabljanja že izvedena 

 na Madžarskem 

 na Poljskem 

 na Slovaškem 

 v Romuniji 

 v Švici 

 … v drugih 11 

   državah 

  

 

 

Ostali dogodki: 

 Case Camp 

 Case Solver  

of the Year  

Competition 

 OKPV 

 

 

Koncept 9 

Začeli smo v 2012 … 
 

Zgodovina 
Case Solvers je profesionalna organizacija, 
ustanovljena leta 2012, ki se ukvarja s 
podjetniškim svetovanjem ter nudenjem 
treningov na področju reševanja problemov 
(ang. problem solving). Leta 2013 se je 
organizacija preoblikovala v podjetje in izvaja 
treninge po celem svetu. Do sedaj so izvedli 
treninge v 16 državah. Ciljno skupino 
predstavljajo v prvi meri dodiplomski študenti, 
ki se pripravljajo na tekmovanja iz poslovnih 
primerov (ang. case competitions) ter 
podiplomski študenti, ki se pripravljajo na 
razgovore za službe v prestižnih svetovalnih 
podjetjih. Podjetje vodita Zsolt Ábrahám in 
István Juhász, celotno ekipo pa sestavlja 13 
članov. 

http://okpv.hu/ 

www.facebook.com/okpv.official  

info@okpv.hu 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_00.htm
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_00.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Case_competition
https://en.wikipedia.org/wiki/Case_competition
https://en.wikipedia.org/wiki/Case_competition
http://okpv.hu/
http://www.facebook.com/okpv.official
mailto:info@okpv.hu


 

 www.globalni-dialog.si 

 

 

 https://www.facebook.co
m/drustvo.globalni.dialog 

 

 

 info@globalni-dialog.si  

Koncept 10 

Društvo Globalni Dialog – DGD  Naslov: Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija  
IBAN: SI56-6100-0000-6493-333  SWIFT BIC KODA: HDELSI22  Davčna številka: 53826574  

Spletna stran: www.globalni-dialog.si E-mail: info@globalni-dialog.si  
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