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«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο του προγράμματος
«Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην
Ελλάδα», διοργανώνει, για τέταρτη φορά, τον
«Διαγωνισμό στη Στατιστική».
Οι νικητές της εθνικής διοργάνωσης θα έχουν το δικαίωμα
να διαγωνιστούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σκοπός του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη ταλαντούχων
µαθητών που ενδιαφέρονται για τη στατιστική επιστήµη, τον τρόπο παραγωγής και τη χρήση των επίσηµων
στατιστικών στην καθηµερινότητά τους, αλλά και σε
άλλους τοµείς της κοινωνίας, όπως στην οικονοµία
και τη χάραξη πολιτικής.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωµα συµµετοχής στον «Διαγωνισµό στη Στατιστική»
έχουν οµάδες αποτελούµενες από 1 έως 3 µαθητές
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (δηµόσιας και ιδιωτικής) των ακόλουθων κατηγοριών:
Kατηγορία A: µαθητές Λυκείων,
Kατηγορία B: µαθητές Γυµνασίου.
Κάθε οµάδα θα περιλαµβάνει έναν καθηγητή, ο
οποίος θα εγγράφει τους µαθητές στον διαγωνισµό µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας και θα
επιβλέπει την εργασία τους καθ’ όλη τη
διάρκειά του.

Ο διαγωνισµός, σε εθνικό επίπεδο, θα διενεργηθεί σε δύο στάδια:
Στο 1ο στάδιο του διαγωνισµού οι διαγωνιζόµενες
οµάδες θα πρέπει να απαντήσουν σε κλειστές
ερωτήσεις, µε διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας,
σχετικά µε στατιστικά δεδοµένα και έννοιες, ως
ακολούθως:
► Το τεστ βασικών στατιστικών γνώσεων (10 ερωτήσεις).
► Το τεστ που αφορά στη χρήση πηγών επίσηµων
στατιστικών δεδοµένων (10 ερωτήσεις).
► Το τεστ που αφορά σε χρήση στατιστικών στοιχείων µέσα
από infographics της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat (10 ερωτήσεις).

ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ
5 Οκτωβρίου 2020 έως
20 Ιανουαρίου 2021*

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

(1ο και 2ο στάδιο)

21 Ιανουαρίου 2021 έως
25 Φεβρουαρίου 2021*

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

17 Μαρτίου 2021*

Στο 2ο στάδιο οι διαγωνιζόµενες οµάδες θα πρέπει να
πραγµατοποιήσουν ανάλυση στα δεδοµένα µιας στατιστικής
έρευνας και να παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα σε µορφή
power point.
Η νικήτρια οµάδα σε κάθε κατηγορία θα είναι αυτή που θα
λάβει την υψηλότερη τελική βαθµολογία. Το έπαθλο για κάθε
έναν µαθητή των δύο νικητριών οµάδων, καθώς και για τον
επιβλέποντα καθηγητή, θα είναι ένα tablet. Όλοι οι συµµετέχοντες θα λάβουν αναµνηστικό έπαινο για τη συµµετοχή τους
στον διαγωνισµό.
Στη συνέχεια, οι πέντε πρώτες οµάδες κάθε κατηγορίας του
εθνικού διαγωνισµού θα διαγωνισθούν δηµιουργώντας ένα
βίντεο, µε θέµα που θα δοθεί από τη Eurostat και µε χρήση
στατιστικών στοιχείων. Οι δύο νικήτριες οµάδες από κάθε
κατηγορία, οι οποίες θα προκύψουν από διαδικασία
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας του κοινού και από αξιολόγηση
της Επιστηµονικής Επιτροπής, θα έχουν δικαίωµα να
συµµετέχουν στον διαγωνισµό σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ

18 Μαρτίου 2021 έως
8 Απριλίου 2021*

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ
12 Απριλίου 2021 έως
22 Απριλίου 2021*

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΝΙΚΗΤΩΝ
23 Απριλίου 2021*

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΝΤΕΟ
5 Απριλίου 2021 έως
9 Μαΐου 2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
31 Μαΐου 2021
* Η ΕΛΣΤΑΤ τηρεί το δικαίωµα αλλαγής των παραπάνω ηµεροµηνιών σε οποιαδήποτε φάση της διεξαγωγής του διαγωνισµού
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