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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη
της Στατιστικής Παιδείας στην Ελλάδα», σχεδίασε και έθεσε σε λειτουργία, για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την «Απογραφή στο Σχολείο».

Η «Απογραφή στο Σχολείο»
είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, βασίζεται στο διεθνές έργο
census@school που ξεκίνησε το 2000 από τη Στατιστική
Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και υλοποιείται σε πολλές
χώρες. Περιέχει εκπαιδευτικό υλικό με οδηγίες για τη διαδικασία και τις εργασίες διενέργειας μιας στατιστικής απογραφικής
έρευνας. Με τον τρόπο αυτόν, οι μαθητές λειτουργούν συλλέγοντας και αναλύοντας στατιστικά δεδομένα και κατανοούν
ομοιότητες και διαφορές σε επίπεδο τμήματος, τάξης ή σχολικής μονάδας.

Στόχος

του προγράμματος είναι η συνεισφορά
στη στατιστική επιμόρφωση των μαθητών,
καθώς και η ενίσχυση της στατιστικής
παιδείας με τη χρήση των τεχνολογιών
πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Διαδικασία

Η ηλεκτρονική
πλατφόρμα

http://censusschool.statistics.gr

Το εργαλείο που χρησιμοποιείται είναι η
διαδικτυακή πλατφόρμα ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης Moodle.
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Ο καθηγητής θα εγγράφεται στην
πλατφόρμα.
Οι μαθητές του τμήματος θα μπαίνουν
στην εφαρμογή και θα συμπληρώνουν
ανώνυμα το ερωτηματολόγιο, το οποίο
θα περιλαμβάνει δημογραφικά και ατομικά χαρακτηριστικά, αλλά και θέματα
σχετικά με το σχολείο, τα μαθήματα, τα
αθλήματα και τις συνήθειες των
μαθητών.
Ο καθηγητής θα λαμβάνει αρχείο με τις
απαντήσεις των μαθητών.
Ο καθηγητής θα μπορεί να επαναλάβει
την απογραφή σε διαφορετικά τμήματα
και οι μαθητές να συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δικού τους τμήματος με
άλλα τμήματα του ίδιου σχολείου.

Στην ΕΛΣΤΑΤ δίνουμε μεγάλη έμφαση στον
σεβασμό της ιδιωτικότητας και την προστασία των
δεδομένων των πολιτών και τηρούμε διαδικασίες
ασφάλειας υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνα με τη
νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και για την απαρέγκλιτη τήρηση του στατιστικού απορρήτου.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την «Απογραφή στο Σχολείο»
είναι διαθέσιμη από τον Νοέμβριο 2019.

Οι ρόλοι του συστήματος είναι:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

έχει πλήρη πρόσβαση
σε όλα τα στοιχεία ελέγχου.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

μπορεί να υποβάλει αίτηση
απόκτησης πρόσβασης
στην πλατφόρμα.

ΜΑΘΗΤΗΣ

μπορεί να παρακολουθεί τη
ροή της εκπαιδευτικής
δραστηριότητας που του
προσφέρεται για ένα μάθημα.

Οι μαθητές
έχουν την ευκαιρία:
να μάθουν πώς διενεργείται μια απογραφική έρευνα,
να συλλέξουν και να αναλύσουν δεδομένα,
να διατυπώσουν τα ερευνητικά τους
ερωτήματα,
να παρουσιάσουν και να συγκρίνουν τα
αποτελέσματά τους, προωθώντας τη
συνεργασία και την ομαδική σκέψη μέσα
στην τάξη.

QR code της αίτησης

O διαχειριστής του συστήματος θα εγκρίνει
τα αιτήματα των διδασκόντων.

Ένας καθηγητής θα μπορεί να υποβάλει, μέσω του συστήματος, μία ηλεκτρονική αίτηση απόκτησης πρόσβασης για
τη διαχείριση μίας ή περισσότερων τάξεών του.

Ένας μαθητής θα βλέπει ως δραστηριότητα
τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, την
οποία θα εκτελεί μία μόνο φορά.
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