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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ τθσ Στρατθγικισ τθσ για τθν «Ανάπτυξθ
τθσ ςτατιςτικισ παιδείασ ςτθν Ελλάδα» ανακοινϊνει τθ διεξαγωγι, του «3ου Πανελλήνιου Διαγωνιςμοφ
ςτη τατιςτική», κατά τθν περίοδο Οκτωβρίου 2019 – Μαρτίου 2020.
Σκοπόσ του Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ ςτθ Στατιςτικι είναι να προςελκφςει το ενδιαφζρον των μακθτϊν
για τθ ςτατιςτικι επιςτιμθ, τθν παραγωγι των επίςθμων ςτατιςτικϊν και τθ χριςθ τουσ ςτθν
κακθμερινότθτα, αλλά και να αναδείξει τθν αξία των επίςθμων ςτατιςτικϊν και ςε άλλουσ τομείσ, όπωσ
ςτθν οικονομία και ςτθ χάραξθ πολιτικϊν. Παράλλθλα οι εκπαιδευτικοί ενκαρρφνονται ςτθ χριςθ νζων
μεκόδων και εργαλείων για τθ διδαςκαλία τθσ ςτατιςτικισ επιςτιμθσ.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν ομάδεσ 1 – 3 μακθτϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ,
ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ:
 1η κατηγορία: Μαθητέσ Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων
 2η κατηγορία: Μαθητέσ Γυμναςίου
Σε κάκε ομάδα κα ςυμμετζχει ζνασ κακθγθτισ, ο οποίοσ κα εγγράψει τθν ομάδα ςτο διαγωνιςμό μζςω
θλεκτρονικισ εφαρμογισ ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο: http://www.statistics.gr/el/statistics-competition2020, κα παρζχει πλθροφορίεσ για τουσ μακθτζσ τθσ ομάδασ, κα επιβλζπει τθν εργαςία τουσ και κα τουσ
κακοδθγεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια του διαγωνιςμοφ.
Δφο νικιτριεσ ομάδεσ του εκνικοφ διαγωνιςμοφ από κάκε κατθγορία κα ςυμμετάςχουν ςτον Ευρωπαϊκό
Διαγωνιςμό ςτη τατιςτική, που κα διεξαχκεί θλεκτρονικά ςτθν αγγλικι γλϊςςα, κατά τθν περίοδο
Απριλίου – Μαΐου 2020, με τθ ςυμμετοχι μακθτϊν από 17 Κράτθ-Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Βραβεία κα απονεμθκοφν ςτισ νικιτριεσ ομάδεσ, τόςο του εκνικοφ όςο και του ευρωπαϊκοφ διαγωνιςμοφ.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον Πανελλινιο και τον Ευρωπαϊκό Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι,
όπωσ τισ θμερομθνίεσ – ορόςθμα, κακϊσ και τουσ κανόνεσ που διζπουν τουσ δφο διαγωνιςμοφσ, μπορείτε
να αναηθτιςετε ςτον παραπάνω ςφνδεςμο.
Οι εγγραφζσ των ομάδων ξεκινοφν από ςιμερα, 18 Οκτωβρίου 2019, και ολοκλθρϊνονται ςτισ 6
Φεβρουαρίου 2020.
Σασ προςκαλοφμε να ενθμερωκείτε, να δθμιουργιςετε τισ ομάδεσ ςασ και να ταξιδζψουμε μαηί, για τρίτθ
φορά, ςτον κόςμο τθσ Στατιςτικισ!
Καλι επιτυχία ςε όλεσ τισ ομάδεσ!

