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Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych  

ISLP 2014-2015 

informacje dla nauczyciela 

 

Cel konkursu 

• rozwijanie umiejętności uczniów w opisywaniu ich środowiska za pomocą statystyk 

oraz używanie statystyk jako narzędzia do uczenia się o ich codziennym życiu. 

Dlaczego plakat ? 

Biorąc udział w konkursie statystycznym na plakat, zachęcamy uczniów do: 

• pracy w zespole, 
• zbadania rzeczywistych problemów przy wykorzystaniu zebranych danych, 
• zastosowanie umiejętności obliczeniowych i przedstawiania danych za pomocą różnych 

wykresów / tabel / statystyk, 
• interpretowania wyników statystycznych 
• rozwijania umiejętności komunikacji w formie pisemnej i graficznej 

 
Uczestnicy 

• zespoły uczniowskie złożone z 2-3 uczniów (nie zostaną dopuszczone plakaty wykonane 

przez jedną osobę), 

• wyróżniono dwie kategorie wiekowe: 

• uczniowie urodzeni w 1999 i młodsi (szkoła gimnazjalna), 

• uczniowie urodzeni w 1996 i młodsi (szkoła ponadgimnazjalna), 

• drużyny rejestrowane są przez nauczycieli. 

 

Etapy konkursu: 

 

Etap krajowy konkursu 

• rejestracja przez nauczyciela, 

• przygotowanie plakatu, 

• plakaty będą ocenione przez grupę krajowych sędziów i ekspertów, 

• wyłonienie zwycięzców (1,2 i 3 miejsce w każdej kategorii wiekowej) zostanie ogłoszone 14 

marca 2015 r., 

• najlepsze plakaty (pierwsze miejsce w poszczególnej kategorii wiekowej) z każdego kraju 

będą reprezentowały swój kraj w światowych eliminacjach konkursu ISLP, 

• lista krajowych zwycięzców i ich plakaty zostanie zamieszczona na krajowej stronie 

konkursu ISLP (http://www.islp.edu.pl). 

 

http://www.islp.edu.pl/
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Etap międzynarodowy konkursu 

• zwycięzcy krajowych eliminacji konkursu będą oceniani podczas międzynarodowego 

finału konkursu, 

• informacja o wynikach międzynarodowych eliminacji zostanie podana na 60 

Światowym Kongresie Statystyki w Rio de Janeiro 26-31 lipca 2015 r. 

• lista międzynarodowych zwycięzców i ich plakaty zostanie zamieszczona na 

międzynarodowej stronie konkursu ISLP (http://iase-web.org/islp/) 

 

Ważne daty 

Ostateczny termin rejestracji 31 grudnia 2014 r. 

Przesłanie najlepszych plakatów do krajowych 
komitetów 

do 13 lutego 2015 r. 

Ogłaszając krajowych zwycięzców  14 marca 2015 r. 

Ogłoszenie laureatów międzynarodowych podczas międzynarodowej konferencji w Rio de 
Janeiro, 26-31 lipca 2015 r. 

 

 

Informacje o konkursie 

• zasady konkursu podane są na międzynarodowej stronie konkursu ISLP: 

http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2014-2015.php?p=Competition_rules 

lub na krajowej stronie konkursu: 

http://islp.edu.pl 

 

• kryteria oceny plakatu na międzynarodowej stronie konkursu ISLP: 

http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2014-2015.php?p=Judging_criteria 

lub na krajowej stronie konkursu: 

http://islp.edu.pl 

 

• wytyczne dotyczące tworzenia plakatu statystycznego na międzynarodowej stronie 

konkursu ISLP: 

http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2014-2015.php?p=Poster_guidelines 

lub na krajowej stronie konkursu: 

http://islp.edu.pl 
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