
 
Poznámky pre učiteľa 

 

Cieľ súťaže 
 

Cieľom je zlepšiť schopnosti študentov v popise ich 

 životného prostredia  pomocou štatistiky a využití štatistiky 

 ako nástroja pre učenie sa o ich každodennom živote. 

 

Prečo plagát/poster? 

 
             Podieľať sa na tomto súťažnom plagáte bude podporovať u študentov: 

-  tímovú prácu 

-  možnosť skúmať reálne otázky prostredníctvom dát 

- využívať výpočtové a grafické zručnosti 

- schopnosť interpretovať výsledky 

- rozvíjať písomné komunikačné zručnosti 

           

Účastníci 

 
 Súťaž je určená pre 2-3 členné tímy študentov (nedovoľujeme  

 realizáciu súťažného plagátu len jedným študentom) 

 Existujú dve kategórie: 

- študenti narodení v roku 1997 a mladší  

- študenti narodení v roku 1994 a mladší 

 

Tímy sú registrované učiteľmi. 

 
Fázy súťaže: 

 
Školská / miestna / regionálna súťaž: 

- registrácia u učiteľa 

- príprava plagátu 

- posudzovanie plagátov v škole / miestnej / regionálnej úrovni 

- predloženie najlepších plagátov z  každej vekovej kategórii národnej porote/ 

koordinátorom krajín (iba jeden plagát v každej kategórii) 

Spôsob výberu sa môže líšiť v rôznych krajinách; 

Národný koordinátor poskytne konkrétnejšie usmernenie 
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2. Národná súťaž 

- súťažné plagáty budú posudzované  národnými organizačnými výbormi 

- najlepšie plagáty jednotlivých krajín budú uverejnené na ISLP webových stránkach 

- víťazi národnej súťaže (víťazný plagát) budú vyhlásení  

29. 03. 2013 (najneskôr) 

 

3. Medzinárodná súťaž 

             Víťazné plagáty jednotlivých krajín: 

- budú posudzované v medzinárodnom finále 

- budú prezentované na 59. Svetovom štatistickom  

  v Hong Kongu 25.- 30.08. 2013 

- Medzinárodní víťazi budú vyhlásení počas tejto konferencie 

- Medzinárodní víťazi budú zverejnení na internetových   stránkach ISLP 

 

Dôležité dátumy: 

 
Dátum uzávierky pre registráciu                                                v závislosti na zemi 

Príprava plagátov                                                                        v závislosti na zemi 

Posudzovanie plagátov v školách / na miestnej /  

regionálnej úrovni                v závislosti na zemi                                                                                                                                                

Odoslanie víťazných plagátov  národnému výboru                    v závislosti na zemi 

Vyhlásenie víťazov národných kôl do 29. marca 2013  

(najneskôr)                                               v závislosti na zemi 

Vyhlásenie víťaza medzinárodnej súťaže                   počas ISI 2013 v Hong kongu 

 

Informácie o súťaži:  

 Pravidlá súťaže 

http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/competition-second_rules 

 Registrácia 

 Hodnotiace kritériá 

http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/competition-second_criteria 

 Pokyny pre vytváranie štatistických plagátov 

http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/competition-second_guidelines 

 

 

 

Checklist – kontrolný zoznam 

 
- registrácia 

- spraviť krátky úvod pre študentov, ako urobiť plagáty (vyššie uvedené odkazy) 

- dostatok času pre študentov na realizáciu plagátov (v škole a / alebo ako domácu úlohu) 

- zabezpečiť posudzovanie v škole 

- poslať plagát (y) národnému koordinátorovi (iba jeden plagát v každej kategórii) 

- samostatná príloha, vrátane informácií o účastníkoch (bude na 

webových stránkach zverejnená neskôr) 
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