
Manuál pre organizáciu súťaže o najlepší štatistický plagát pre národného koordinátora 
Všeobecne 
 
Ak budete potrebovať nejaké vysvetlenie, obráťte sa na riaditeľa ISLP:  
Reija Helenius (reija.helenius@stat.fi), Steve MacFeely (steve.macfeely@cso.ie) alebo Pedro 
Campos (pedro.campos@ine.pt), v španielčine a portugalčine).  
 
Zodpovednosť koordinátora 
 
Odporúča sa vytvoriť výbor pre organizáciu národného kola súťaže.  Môžu ho tvoriť členovia 
učiteľských asociácií, odborníci z vysokých škôl a národných štatistických úradov  ako aj iných 
štatistických a vzdelávacích spoločností.  
 
Národné kolo súťaže 
 
Národný koordinátor je zodpovedný za všetky aspekty národného kola  súťaže, vrátane 

  informovania pani  Reiji Helenius (reija.helenius@stat.fi) e-mailom o zapojení sa 
krajiny do súťaže,  

  zabezpečenia registrácie účastníkov súťaže na národnej úrovni,  

 získavania sponzorov (štátnej dotácie, atď); 
Napríklad miestnych firiem , národných štatistických organizácie, ktoré môžu napríklad 
ponúknuť víťazom príležitosť, aby prezentovali svoje súťažné  plagáty a tiež  zorganizovali 
ďalšie sprievodné aktivity. Odporúčame vám začať hľadať sponzorov pre ceny čo najskôr.  

 zabezpečenia prekladu materiálov o  súťaži do svojho rodného jazyka (s).  
Originálne dokumenty sú v angličtine.  

 propagovania / reklamy vo forme vhodnej pre vašu krajinu;  
Tá môže byť napríklad prostredníctvom vlastnej alebo iných internetové stránok.  
(Napríklad, materiál a časový harmonogram vo fínčine je zverejnený v “Statistics Finland’s 
student corner“). Pokúste sa nájsť akcie, veľtrhy, informačné bulletiny, časopisy alebo e-
mailové konferencie, ktoré by ste mohli použiť na šírenie informácií. Môžete kontaktovať 
školy, učiteľov, združenia  učiteľov a učiteľské asociácie, vysoké školy, úrady a spoločnosti. 
Štruktúra súťaže môže sledovať navrhovaný model (od najlepších plagátov zo škôl až po 
národné finále) alebo navrhnúť inú štruktúru národného kola súťaže podľa uváženia, 
 
Harmonogram je k dispozícii na webových stránkach, ale ten môže byť prispôsobený tak, aby 
vyhovoval aktuálnym podmienkam vašej krajiny.  
 
Poznámka:  
Národní víťazi musia byť vybraní  a víťazné plagáty z oboch kategórií nahrané na server 
medzinárodného centra súťaže najneskôr 14. marca 2015.  
Usmernenia budú zverejnené neskôr.  
 
 
 
 
 
 



Informovanie účastníkov 
 
Po registrácii krajiny a získaní kontaktných údajov mali by ste zaslať, alebo sprístupniť na 
internetových stránkach  informačný balíček pre zúčastnených učiteľov a súťažiacich , ktorý 
zahŕňa:  
     Všeobecné informácie  
     Pravidlá súťaže 
     Poznámky pre učiteľa  
     Kritériá hodnotenia 
     Pokyny pre vytváranie plagátu 
    Harmonogram súťaže  
     Návod, ako vám posielať plagáty   
 
Je potrebné: 
 informovať pani  Reiju Helenius o celkovom počte účastníkov vo vašej krajine 

(reija.helenius@stat.fi).  
 zabezpečiť posúdenie súťažných plagátov a ich vyhodnotenie. Určenie národných 

víťazov.  
Odporúčame, aby porota pozostávala z 2-4 osôb z rôznych oblastí štatistiky (profesor / učiteľ 
/ pracovník vo štatistického úradu/odborník z praxe, atď.  
Hodnotiace kritériá medzinárodnej súťaže, sú na webových stránkach ISLP.  
 
Zaslanie víťazných plagátov do medzinárodného centra súťaže 
 
Nahrať víťazné plagáty z národnej súťaže na webovú stránku medzinárodného centra 
(pokyny budú zverejnené neskôr).  
Ak dostanete plagáty na papieri, je potrebné, aby ste vytvorili ich digitálnu kópiu v  dobrej 
kvalite (vysokom rozlíšení), alebo scan plagátu (na 300 minimum DPI) a nahrali ju.  
 
Musíme totiž získať kvalitné súbory, aby ich bolo možné  vytlačiť, v prípade ak súťažný plagát 
vyhrá alebo tiež v prípade jeho použitia na workshopoch pre učiteľov.  
 
Poznámka:  
Ak plagáty nie sú v angličtine, je potrebné pripojiť preklad textovej časti do angličtiny ako 
samostatný súbor (a nahrať ako 2 samostatné súbory). 
 
Uzávierka:  
Plagáty  musia byť nahrané najneskôr do 14. marca 2015. 
 


