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Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), προωθώντας συστηματικά την ανάπτυξη της Στατιστικής
Παιδείας στην Ελλάδα διοργάνωσε, για τέταρτη συνεχή χρονιά, τον «Πανελλήνιο Διαγωνισμό
στη Στατιστική».
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η δημιουργική ενασχόληση και διάκριση των 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, στη χάραξη πολιτικών και στη λήψη αποφάσεων.
Δικαίωμα συμμετοχής είχαν ομάδες αποτελούμενες από 1 έως 3 μαθητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (μαθητές Γυμνασίων και μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων).
Ο αριθμός των μαθητών που συμμετείχαν στον φετινό Διαγωνισμό σημείωσε μείωση κατά
66,8% σε σύγκριση με τον προηγούμενο. Στον 4ο Διαγωνισμό συμμετείχαν 148 ομάδες (50
ομάδες Λυκείων και 98 ομάδες Γυμνασίων), με συνολικά 133 μαθητές Λυκείων και 246 μαθητές
Γυμνασίων από 19 Λύκεια και 30 Γυμνάσια της Χώρας.
Ο Διαγωνισμός διεξήχθη σε δύο στάδια: το πρώτο από 21 Ιανουαρίου 2021 έως 4
Φεβρουαρίου 2021 και το δεύτερο από 8 έως 25 Φεβρουαρίου 2021. Από τις 148 ομάδες, 26
ομάδες Λυκείου και 58 ομάδες Γυμνασίου προκρίθηκαν στο δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού.
Τα αναλυτικά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο του 4ου Διαγωνισμού:
https://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2021
Από την αξιολόγηση των εργασιών του πρώτου και δεύτερου σταδίου προέκυψαν, κατά σειρά
βαθμολογικής κατάταξης, οι πέντε πρώτες ομάδες κάθε κατηγορίας:
Κατηγορία Α: Λύκεια
Σειρά
κατάταξης

Κωδικός
εγγραφής

1

2701

Γενικό Λύκειο Νέας Βύσσας Έβρου

BYSSATEAM

2

2674

ΕΚΠ.ΜΑΝΤ8

3

2778

Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη
Θεσσαλονίκης
1ο Γενικό Λύκειο Μαρκοπούλου Αττικής

4

2737

5

2776

Σχολική μονάδα

Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου
Κρήτης
Γενικό Λύκειο Βαρβακείου Σχολής
Αττικής

Όνομα ομάδας

PKSTATS
ΥΜ ΣΤΑΤ
ΚΛΜ

1

Κατηγορία Β: Γυμνάσια
Σειρά
κατάταξης

Κωδικός
εγγραφής

1

2731

2

2743

3

2749

4

2722

5

2729

Σχολική μονάδα
Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
2o Γυμνάσιο Αλμυρού Μαγνησίας
Γυμνάσιο Ομίλου Σχολείων Βιωματικής
Μάθησης Θεσσαλονίκης
4ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας Κοζάνης
Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης

Όνομα ομάδας
BAYES
PROMSIDE14
STATAFSΑ2
ΑΝΔΗΜΑ
GAUSS

Σημειώνεται ότι λόγω των μέτρων που ισχύουν κατά της διασποράς της νόσου του
Κορωνοϊού COVID-19, ο τρόπος και η ημερομηνία απονομής των βραβείων στις πέντε πρώτες
ομάδες που διακρίθηκαν από κάθε κατηγορία θα ανακοινωθούν από την ΕΛΣΤΑΤ σε
μεταγενέστερο χρόνο.
Με βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα, οι διακριθείσες πέντε ομάδες κάθε κατηγορίας καλούνται
να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα βίντεο, στην αγγλική γλώσσα, ώστε να
διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική,
ανταγωνιζόμενοι ομάδες από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριο θέμα του βίντεο
είναι η έγκυρη πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων πολιτών με τη χρήση αξιόπιστων
στατιστικών δεδομένων. Στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική πρόκειται να λάβουν
μέρος εκπροσωπώντας την Ελλάδα δύο ομάδες από κάθε κατηγορία. Η μία ομάδα θα προκύψει
βάσει αξιολόγησης του βίντεο από Επιστημονική Επιτροπή και η άλλη από διαδικτυακή
ψηφοφορία κοινού, την οποία θα διοργανώσει φέτος τον Απρίλιο, για πρώτη φορά, η
ΕΛΣΤΑΤ.
Η διοργάνωση του 4ου Διαγωνισμού στη Στατιστική χρηματοδοτείται από εθνικούς και
ευρωπαϊκούς πόρους στο πλαίσιο σχετικού συμβολαίου (Grant) της ΕΛΣΤΑΤ με την Ευρωπαϊκή
Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) στον τομέα προτεραιότητας «Dissemination and
Communication».
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό στη Στατιστική, σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορείτε να
αναζητήσετε στον
σχετικό σύνδεσμο:
https://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2021

2

