Τα infographics της ΕΛΣΤΑΤ
Μπορούμε να τα αναζητήσουμε στην αρχική ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής
www.statistics.gr,
αλλά
και
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο
https://www.statistics.gr/el/elstat-infographics.

Τα infographics αποτελούν οπτικές γραφικές αναπαραστάσεις πληροφοριών και
δεδομένων. Χρησιμοποιούν τη δύναμη της εικόνας για να δώσουν γρήγορα μία
πληροφορία και είναι φιλικά προς τον αναγνώστη.
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Τα infographics είναι ταξινομημένα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ με χρονολογική
σειρά, από το πρόσφατο στο παλαιότερο.
Ακολουθεί παράδειγμα:
Αναζητούμε στοιχεία από την έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και
Επικοινωνίας.
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Στη σελίδα που ανοίγεται όταν επιλέγουμε ένα infographic, υπάρχει εισαγωγικό
κείμενο στο οποίο αναφέρονται βασικές πληροφορίες για τη σχετική έρευνα. Σε
κάθε infographic περιλαμβάνεται ο τίτλος, το χρονικό διάστημα στο οποίο
αντιστοιχούν τα στοιχεία, καθώς και η πηγή Ελληνική Στατιστική Αρχή. Στο τέλος
αναφέρεται η πηγή (δηλαδή η έρευνα από την οποία προέρχονται τα στοιχεία που
απεικονίζονται στο συγκεκριμένο γράφημα), καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας
των αρμόδιων.
Παράδειγμα ερώτησης Διαγωνισμού:
Ερ.: Σύμφωνα με τα infographics της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), για ποιο
λόγο χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι ηλικίας 16-74 ετών το Διαδίκτυο, κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2020;
Α. Αποστολή/Λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων
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Β. Συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα
Γ. Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες
Δ. Ανάγνωση ειδήσεων
Εργαζόμαστε ως εξής: Επιλέγουμε “infographics” από την πρώτη σελίδα της
ιστοσελίδας της ΕΛΣΤΑΤ και αναζητούμε από τα παρεχόμενα infographics αυτό που
μας ενδιαφέρει (και πάντα σύμφωνα με την ημερομηνία της έρευνας που μας
δίνεται από την ερώτηση). Καταλήγοντας στην παραπάνω οθόνη, διαβάζουμε
αναλυτικά το γράφημα για να βρούμε τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν.
Δύο είναι τα σημεία που πρέπει να βρεθούν:
1) Η συγκεκριμένη θεματική κατηγορία στην οποία ανήκει το ζητούμενο.
2) Ο χρόνος αναφοράς.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση:
1) Η θεματική κατηγορία-έρευνα που ανήκει το ζητούμενό μας είναι «Χρήση
τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας».
2) Α΄ τρίμηνο 2020, όπως αναφέρει η ερώτηση.
Απ.: Γ. Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες
Παρατηρώντας τα δεδομένα που απεικονίζονται στο συγκεκριμένο infographic,
μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα, όπως:
- «Πόση ήταν η αύξηση του ποσοστού των νοικοκυριών που είχε πρόσβαση στο
Διαδίκτυο από το σπίτι τους σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο»,
- «Ποιο είναι το ποσοστό των χρηστών του Διαδικτύου που έκανε χρήση του
ηλεκτρονικού εμπορίου»
κ.ο.κ.
Infographics Eurostat
Κάθε χρόνο, οι χώρες που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική
επιλέγουν ένα ψηφιακό δημοσίευμα της Eurostat, που περιέχει οπτικοποιημένα
γραφήματα, συνήθως πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα, και χρησιμοποιείται για τις
ερωτήσεις των εθνικών διαγωνισμών. Για τον Διαγωνισμό του σχολικού έτους
2020/2021 επιλέχθηκε το γενικό δημοσίευμα “Key figures on Europe, 2020”, το
οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά «Βασικά μεγέθη για την Ευρώπη —
Οπτικοποιημένες στατιστικές — έκδοση 2020», για διευκόλυνση των μαθητών.
Παράδειγμα ερώτησης Διαγωνισμού:
Ερ.: Σύμφωνα με το ψηφιακό δημοσίευμα της Eurostat «Βασικά μεγέθη για την
Ευρώπη — Οπτικοποιημένες στατιστικές — έκδοση 2020», πόση διαφορά είχε το
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ποσοστό των ατόμων ηλικίας 18-24 που εγκατέλειψαν τις σπουδές τους το έτος
2019 στην Ελλάδα σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο;
Α. Ήταν 6,8 % πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο
Β. Ήταν 6,8 % κάτω από το Ηνωμένο Βασίλειο
Γ. Δεν είχε καμία διαφορά σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο
Δ. Ήταν 0,7% πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο
Εργαζόμαστε ως εξής: Ανοίγουμε το ψηφιακό δημοσίευμα και επιλέγουμε τη χώρα
που μας ενδιαφέρει.

Για το συγκεκριμένο ερώτημα, επιλέγουμε την Ελλάδα και στη συνέχεια από την
κατηγορία «Άνθρωποι και κοινωνία» επιλέγουμε την υποκατηγορία «Εκπαίδευση».

5

Εμφανίζεται η οθόνη:

Για το συγκεκριμένο παράδειγμα πρέπει να επιλέξουμε και το Ηνωμένο Βασίλειο,
καθώς καλούμαστε να κάνουμε σύγκριση των δύο χωρών. Επιλέγουμε, λοιπόν, από
τον κατάλογο των χωρών το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πλέον το γράφημα δείχνει τα στοιχεία που χρειαζόμαστε.
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Επιλέγοντας τις γραμμές του γραφήματος εμφανίζεται το πινακάκι με τους ακριβείς
αριθμούς.
Παρατηρούμε προσεκτικά το γράφημα και βρίσκουμε τα στοιχεία που μας
ενδιαφέρουν.
Δύο είναι τα σημεία που πρέπει να βρεθούν:
3) Οι συγκεκριμένες χώρες ή το σύνολο των χωρών της ΕΕ (ανάλογα με την
ερώτηση).
4) Ο χρόνος αναφοράς.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση:
3) Η θεματική κατηγορία-έρευνα που ανήκει το ζητούμενό μας είναι «Άτομα
που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους».
4) Έτος 2019, όπως αναφέρει η ερώτηση.
Απ.: Β. Ήταν 6,8 % κάτω από το Ηνωμένο Βασίλειο
Στο συγκεκριμένο infographic μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα σχετικά με
τη σύγκριση μιας χώρας με το μέσο όρο της ΕΕ27 (= Ευρωπαϊκή Ένωση 27 χωρών) ή
χωρών μεταξύ τους (όπως στο παράδειγμα) ή σύγκριση με προηγούμενα έτη κ.ο.κ.
Προσοχή στις «κρυμμένες» πληροφορίες που μπορεί να μας δώσει ένα γράφημα
ανοίγοντας επιπλέον εικονίδια ή επιλογές. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα μπορούμε
να δούμε και το φύλο.
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Επίσης, υπάρχει και δεύτερη σελίδα με άλλα στατιστικά στοιχεία…

Καλή επιτυχία!
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