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             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Η ΕΛΣΤΑΤ, ςτο πλαίςιο του εορταςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ημζρασ Στατιςτικισ και τθσ 
υλοποίθςθσ του προγράμματοσ «Ανάπτυξθ τθσ ςτατιςτικισ παιδείασ ςτθν Ελλάδα» 
ανακοινϊνει τθ διοργάνωςθ, για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα, του «Πανελλήνιου 
Διαγωνιςμοφ ςτη τατιςτική», για τθν περίοδο από τα τζλθ Οκτωβρίου 2017 ζωσ και τα 
τζλθ Μαρτίου 2018. 

Σκοπόσ του Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ ςτθ Στατιςτικι είναι να κινιςει το ενδιαφζρον και 
τθν περιζργεια των μακθτϊν για τθ ςτατιςτικι επιςτιμθ, τον τρόπο παραγωγισ και τθ 
χριςθ των επίςθμων ςτατιςτικϊν ςτθν κακθμερινότθτά τουσ, αλλά και να αναδείξει τθν 
αξία των επίςθμων ςτατιςτικϊν και ςε άλλουσ τομείσ, όπωσ ςτθν οικονομία και τθ χάραξθ 
πολιτικισ. Παράλλθλα, οι εκπαιδευτικοί ενκαρρφνονται να χρθςιμοποιοφν νζεσ μεκόδουσ 
και εργαλεία για τθ διδαςκαλία τθσ ςτατιςτικισ επιςτιμθσ.  

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό ζχουν ομάδεσ 1 – 3 μακθτϊν τθσ δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ (δθμόςιασ και ιδιωτικισ), των ακόλουκων κατθγοριϊν:  

 1η κατηγορία: Μαθητέσ Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (θλικίασ ςυνικωσ 
16 – 18 ετϊν) 

 2η κατηγορία: Μαθητέσ Γυμναςίου (θλικίασ ςυνικωσ 14 – 16 ετϊν) 

Σε κάκε ομάδα κα ςυμμετζχει ζνασ κακθγθτισ, ο οποίοσ κα εγγράφει τουσ μακθτζσ ςτο 
διαγωνιςμό, μζςω θλεκτρονικισ πλατφόρμασ, κα παρζχει πλθροφορίεσ για όλουσ τουσ 
μακθτζσ τθσ ομάδασ, κα επιβλζπει τθν εργαςία τουσ και κα τουσ κακοδθγεί κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια του διαγωνιςμοφ. 

Η νικιτρια ομάδα του εκνικοφ διαγωνιςμοφ από κάκε κατθγορία ςυμμετεχόντων κα 
ςυμμετάςχει ςτον Ευρωπαϊκό Διαγωνιςμό ςτη τατιςτική, που κα διεξαχκεί θλεκτρονικά 
ςτθν αγγλικι γλϊςςα, τουσ μινεσ Απρίλιο – Μάιο του 2018. 

Βραβεία κα απονεμθκοφν ςτισ νικιτριεσ ομάδεσ, τόςο του εκνικοφ όςο και του ευρωπαϊκοφ 
διαγωνιςμοφ.  

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον Πανελλινιο Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι, ςε 
εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπωσ θμερομθνίεσ – ορόςθμα, κακϊσ και τουσ κανόνεσ που 
διζπουν τουσ δφο διαγωνιςμοφσ, μπορείτε να αναηθτιςετε ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο: 
http://www.statistics.gr/el/statistics-competition 

Οι εγγραφζσ των ομάδων ξεκινοφν από ςιμερα, 20 Οκτωβρίου 2017, και ολοκλθρϊνονται 
ςτισ 19 Ιανουαρίου 2018.  

Σασ προςκαλοφμε να ενθμερωκείτε, να δθμιουργιςετε τισ ομάδεσ ςασ και να ταξιδζψουμε 
μαηί ςτον κόςμο τθσ ςτατιςτικισ! 

Καλι επιτυχία ςε όλεσ τισ ομάδεσ! 

http://www.statistics.gr/el/statistics-competition

