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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
εγκαινίασε το 2017 το έργο για την
«Ανάπτυξη της
Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα».
Στόχοι του έργου
είναι:
► η ενημέρωση για τις εφαρμογές της
στατιστικής στην καθημερινότητα,
► η ανάπτυξη και εμπέδωση της στατιστικής παιδείας,
► η δημιουργία στατιστικής συνείδησης,
► η ενημέρωση των μαθητών για τις διαδικασίες παραγωγής των επίσημων στατιστικών,
► η ενημέρωση για τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής και τις αρχές διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων,
► η ενημέρωση για τη σημαντικότητα της διαδικασίας «Απογραφής Πληθυσμού - Κατοικιών» στη
ζωή μας.
Το σύνολο των δράσεων, εκπαιδευτικό και
ενημερωτικό υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς έχουν αναρτηθεί στην ειδική ιστοσελίδα
της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr/el/edu.
Στο πλαίσιο του έργου, τον Μάρτιο του 2018
υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας για την
ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας και τη
βελτίωση των στατιστικών εκπαίδευσης,
μεταξύ της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.

Είμαι
μαθητής/τρια
στο Δημοτικό:

Ενημερώνομαι για όλες τις δράσεις, τα νέα και το
διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό από την ειδική
ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (www.statistics.gr/el/edu),
πραγματοποιώ εκπαιδευτικές επισκέψεις στην
ΕΛΣΤΑΤ,
παρακολουθώ εκπαιδευτικές παρουσιάσεις από
την ΕΛΣΤΑΤ στο σχολείο μου,

Είμαι
μαθητής/τρια
στο Γυμνάσιο, Λύκειο,
Επαγγελματικό Λύκειο,
Σχολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας:

Ενημερώνομαι από την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ
www.statistics.gr και της Eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat,

Είμαι
φοιτητής/τρια,
σπουδαστής/στρια:

χρησιμοποιώ τα διαδραστικά εργαλεία
της
ΕΛΣΤΑΤ για να ανακαλύψω και να συγκρίνω τα
στοιχεία που με ενδιαφέρουν,
συμμετέχω στον «Διαγωνισμό στη Στατιστική», σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

διασκεδάζω μαθαίνοντας με τα τετράδια ασκήσεων,

παρακολουθώ εργασίες/δραστηριότητες στους
χώρους της ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού,

Πραγματοποιώ την πρακτική άσκησή μου στην
ΕΛΣΤΑΤ,

ενημερώνομαι για τα επίσημα στατιστικά στοιχεία
της Eurostat μέσω εκπαιδευτικών βίντεο,

μαθαίνω για τις Επίσημες Στατιστικές (Official
Statistics) από την ειδική έκδοση της ΕΛΣΤΑΤ για
μαθητές (2019),

μπορώ να πιστοποιηθώ με το EMOS (Ευρωπαϊκό
Μάστερ Επίσημων Στατιστικών),

βρίσκω εκπαιδευτικό έντυπο υλικό από την ΕΛΣΤΑΤ
και τη Eurostat στις σχολικές βιβλιοθήκες,

διαβάζω τον «Κώδικα Ορθής Πρακτικής για
τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές» με απλά λόγια
και παραδείγματα (2019),

βλέπω τα infographics της ΕΛΣΤΑΤ στις σχολικές
αίθουσες,

εκπαιδεύομαι διασκεδάζοντας με τα
διαδικτυακά παιχνίδια (e-gaming),

παρακολουθώ διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) (2019).

κάνω απογραφή στο σχολείο
μου (Census@School).

συμμετέχω στον «Διαγωνισμό στη
Γραφιστική» τον Οκτώβριο 2018,

μπορώ να εκπονήσω την
πτυχιακή μου εργασία.
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