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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ),
στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας
στην Ελλάδα» και σε συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα θέσει σε εφαρμογή, για
πρώτη φορά στην Ελλάδα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα «Απογραφή στο Σχολείο» Census@School.

Οι μαθητές γίνονται «Απογραφείς»

Βασίζεται στο Census@School, το διεθνές
έργο που ξεκίνησε από την Στατιστική Υπη-ρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, το έτος
2000, στοχεύοντας στη στατιστική επιμόρφωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών
με τη χρήση πλούσιου εκπαιδευτικού υλικού
έτσι, ώστε να ενισχυθεί η στατιστική παιδεία
με τη βοήθεια των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών.
Θα περιέχει εκπαιδευτικό υλικό, με σχετικές
οδηγίες για τη διαδικασία και τις εργασίες
διενέργειας μιας στατιστικής απογραφικής
έρευνας, σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
Παράλληλα, θα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη διενέργεια των Γενικών Απογραφών Πληθυσμού – Κατοικιών που διεξάγονται στη Χώρα κάθε δέκα χρόνια. Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό θα μπορούσε να
ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

στατιστικά
δεδομένα

Το Census@School θα παρέχει τη δυνατότητα:
Στους εκπαιδευτικούς να δείξουν στους μαθητές τον
τρόπο συλλογής, ταξινόμησης, πινακοποίησης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων, με απώτερο στόχο τη λήψη σημαντικών αποφάσεων.
Στους μαθητές να κατανοήσουν τη συλλογή, τη διαχείριση,
την ανάλυση και τη χρήση των δεδομένων, καθώς και να
αναπτύξουν τη στατιστική τους σκέψη, προωθώντας,
ταυτόχρονα, τη συνεργασία μέσα στην τάξη.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα:
Μια ομάδα μαθητών θα αναλάβει τον ρόλο του Απογραφέα
στη σχολική μονάδα, με στόχο
την καταγραφή, την πινακοποίηση και την παρουσίαση των
στοιχείων για όλους τους μαθητές, όσον αφορά στα δημογραφικά
και ατομικά χαρακτηριστικά, τις
απόψεις τους σχετικά με κοινωνικά θέματα, αλλά και
θέματα σχετικά με το σχολείο και τα μαθήματά τους.

Οι μαθητές, έχοντας πρώτα
συμπληρώσει το ατομικό απογραφικό τους δελτίο, θα
μπορούν στη συνέχεια, σε
συνεργασία με τον εκπαιδευτικό τους, να υποβάλουν τα
δεδομένα τους στο διαδίκτυο,
προκειμένου να συμβάλουν σε μια
διεθνή βάση δεδομένων.

Η χρήση της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας
θα συμβάλει στην:

Ο μαθητής θα έχει τη δυνατότητα
να εξάγει:

1
προβολές για
το μέλλον

πίνακες και
διαγράμματα
σχετικά με το
μαθητικό δυναμικό,
την επίδοση,
τα εκπαιδευτικά
και άλλα στοιχεία
συγκριτικά δεδομένα
με άλλες περιοχές
της Ελλάδος και
πιθανόν και με άλλες
χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σημειώνεται ότι από το Census@School δεν αντλούνται
στοιχεία με βάση τα οποία θα μπορούσε να εντοπιστεί ο
μαθητής και να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του. Τα θέματα
τήρησης του στατιστικού απορρήτου από την ΕΛΣΤΑΤ
ρυθμίζονται με τα άρθρα 7, 8 και 9 του Στατιστικού Νόμου
3832/2010, όπως ισχύει, με τα άρθρα 8, 10 και 11(2) του
Κανονισμού Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και με τα άρθρα 10 και
15 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της
ΕΛΣΤΑΤ.

2
3
4
5

επιμόρφωση των μαθητών
σε θέματα στατιστικής,

ανάπτυξη της στατιστικής σκέψης
με εναλλακτικές μεθόδους
διδασκαλίας,

αξιοποίηση και προώθηση των αποτελεσμάτων της Απογραφής,

εξοικείωση των μαθητών με κοινωνικά
και οικονομικά μεγέθη,

ανάπτυξη του αισθήματος ενός ενεργού και συνειδητοποιημένου πολίτη.

Ευελπιστούμε η ηλεκτρονική
πλατφόρμα <<Census@School>>
να γίνει ένα χρήσιμο, εύχρηστο και λειτουργικό εργαλείο
εκμάθησης στα χέρια καθηγητών και μαθητών.
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