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Κανόνες διεξαγωγής του διαγωνισμού αφίσας 

του Διεθνούς Προγράμματος Στατιστικού Αλφαβητισμού 

2014−2015 

Ποιος μπορεί να λάβει μέρος; 

– Ομάδες 2-3 μαθητών/μαθητριών (δεν επιτρέπονται αφίσες που έχουν δημιουργηθεί από μόνο έναν 

μαθητή/μία μαθήτρια) 

– Δύο ηλικιακές ομάδες: 

– Μαθητές/μαθήτριες γεννημένοι το έτος 1999, 2000, 2001 ή 2002  

– Μαθητές/μαθήτριες γεννημένοι το έτος 1996, 1997 ή 1998  

– Ο κάθε μαθητής/μαθήτρια μπορεί να λάβει μέρος μόνο σε μία ομάδα και να υποβάλει μόνο μία αφίσα  

– Οι αφίσες υποβάλλονται από τους καθηγητές στους εθνικούς συντονιστές για να λάβουν μέρος στον 

Εθνικό Διαγωνισμό (http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators), στην Ελλάδα στο: 

islp.poster.greece@gmail.com 

– Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής 

Πότε; 

– Εθνικοί διαγωνισμοί  

– Οι αφίσες υποβάλλονται στους εθνικούς συντονιστές του ISLP  μέχρι 14/2/2015  

– Ανακοίνωση των εθνικών νικητών  14/3/2015 (το αργότερο) 

      

– Διεθνής διαγωνισμός 

– Τα βραβεία θα απονεμηθούν στο 60th ISI World Statistics Congress  

Rio de Janeiro, Brazil 2015  26–31 /7/2015 

Οι αφίσες 

– Οι αφίσες μπορούν να έχουν οποιοδήποτε θέμα. Θα πρέπει όμως να αντανακλούν ή να απεικονίζουν τη 

χρήση, ανάλυση, ερμηνεία και μετάδοση στατιστικής πληροφορίας ή/και στατιστικών ευρημάτων. 

Κατά το σχεδιασμό των εργασιών στις οποίες θα βασιστούν οι αφίσες, είναι σημαντικό να ληφθούν 

υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης των αφισών του διαγωνισμού ISLP Poster Competition, τα οποία 

διευκρινίζουν τους εκπαιδευτικούς στόχους. 

– Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να έχουν συλλεχθεί από τους μαθητές ή μπορεί να έχουν 

ήδη δημοσιευθεί (σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν ήδη δημοσιευμένα δεδομένα, η πηγή πρέπει να 

αναφέρεται στην αφίσα)  

– Οι αφίσες μπορούν να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά  

– Οι αφίσες πρέπει να είναι «τυφλές», δηλαδή να μην συμπεριλαμβάνουν καμία πληροφορία σχετικά με 

τους μαθητές και τα σχολεία τα οποία τις έχουν υποβάλει (στο μπροστινό μέρος) 

– Οι αφίσες από προηγούμενους διεθνείς διαγωνισμούς δεν επιτρέπεται να υποβληθούν 

– Τις αφίσες θα τις έχουν σχεδιάσει και δημιουργήσει οι ίδιοι οι μαθητές  

– Οι αφίσες θα είναι δύο διαστάσεων (μια μονή σελίδα) και μιας πλευράς: το μέγιστο μέγεθος είναι A1 

(841 mm x 594 mm ή 33.1 in x 23.4 in) και το μέγιστο μέγεθος ηλεκτρονικού αρχείου 10 MB 

– Όλες οι αφίσες αποτελούν ιδιοκτησία του ISI και δε θα επιστραφούν  

– Υποβάλλοντας μια αφίσα, οι μαθητές δίνουν την άδεια να παρουσιαστεί η εργασία τους σε συνέδρια 

του ISI, σε ειδικές εκδηλώσεις, σε δημοσιεύσεις και διαφημιστικό υλικό και σε ηλεκτρονική μορφή 

στο διαδίκτυο. 

http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators

