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Οι δέκα ομάδες μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου που διακρίθηκαν στον πρώτο Πανελλήνιο
Διαγωνισμό στη Στατιστική βραβεύθηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 11 Μαΐου στα κεντρικά γραφεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Καλωσορίζοντας τους μαθητές, καθηγητές και γονείς ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ κ. Αθανάσιος
Κων. Θανόπουλος αναφέρθηκε στην καθοριστική συμβολή της στατιστικής στην ανάπτυξη
του συνόλου των επιστημών, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις επίσημες στατιστικές που
παράγουν η ΕΛΣΤΑΤ και οι αντίστοιχες στατιστικές υπηρεσίες, η χρησιμότητά των οποίων
έγκειται στο γεγονός πως αφενός καλύπτουν συγκεκριμένα standards ποιότητας και
αφετέρου είναι συγκρίσιμες.
Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ υπογράμμισε τη σημασία της στατιστικής εκπαίδευσης
προκειμένου οι σημερινοί μαθητές και αυριανοί πολίτες της χώρας να αποκτήσουν
ευχέρεια τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών με τις οποίες “βομβαρδίζονται” σήμερα,
όσο και στον έλεγχο της αξιοπιστίας τους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται, τόσο η
πρωτοβουλία για τον διαγωνισμό στη Στατιστική όσο και το μνημόνιο συνεργασίας που
υπέγραψε πρόσφατα η ΕΛΣΤΑΤ με το υπουργείο Παιδείας, το οποίο αποσκοπεί στην
ανάπτυξη της στατιστικής εκπαίδευσης.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θανόπουλος, “Το ελάχιστο που επιδιώκουμε από την
στρατηγική προσέγγισης ΕΛΣΤΑΤ και σχολείων είναι, κατά την διάρκεια της απογραφής του
2021, να έχουμε ανθρώπους που θα ανοίγουν πιο εύκολα τις πόρτες των σπιτιών τους
στους ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ. Το μέγιστο που μπορούμε να περιμένουμε είναι επιστήμονες,
οι οποίοι είτε θα γίνουν μεθαύριο δικά μας στελέχη είτε πρέσβεις της ποιότητας των
παραγόμενων στην ΕΛΣΤΑΤ στατιστικών στην κοινωνία”.
Στον φετινό πρώτο διαγωνισμό συμμετείχαν 236 ομάδες από 81 σχολεία όλης της χώρας.
Τα βραβεία στις μαθήτριες, τους μαθητές και τους καθηγητές που διακρίθηκαν απένειμαν ο
Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ και οι γενικοί διευθυντές Στατιστικών Ερευνών κα Βασιλική Μπενάκη
και Διοίκησης και Οργάνωσης κ. Ιωάννης Μοσχάκης.
Στην κατηγορία των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων την 1η θέση κατέλαβε ομάδα
από το Πειραματικό Λύκειο Ηρακλείου. Ακολουθούν ομάδες από το Λύκειο Εκπαιδευτική
Αναγέννηση, το Γενικό Λύκειο Ληξουρίου, το Λύκειο Εκπαιδευτική Αναγέννηση (δεύτερη
ομάδα) και το 1ο ΓΕΛ Πάτρας. Στην κατηγορία των Γυμνασίων την πρώτη θέση κατέκτησε η
ομάδα από το Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, και ακολουθούν στη 2η και
3η θέση ομάδες από το Γυμνάσιο Καρλοβάσου, στην 4η θέση από το 7ο Γυμνάσιο
Περιστερίου και στην 5η θέση από το 1ο Γυμνάσιο Πολυγύρου. Στους διακριθέντες
απονεμήθηκαν μετάλλια, διπλώματα συμμετοχής και πλακέτες ενώ τα μέλη των δύο
πρώτων ομάδων βραβεύθηκαν επιπλέον με tablets.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.statistics.gr/el/statistics-competition

