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Конкурс за плакат на МПСГ/ISLP − бележки на учителя
Цел на конкурса
За подобряване на способностите на учениците в описването на тяхната
среда с помощта на статистика и в използване на статистика като
инструмент за учене относно техния живот ежедневно.

Защо плакат?
Вземането на участие в този конкурс за плакат ще насърчи учениците


да работят като екип



да изследват реални въпроси използвайки данни



да използват своите математически и графични умения



да тълкуват статистически резултати



да развият умения за писмена комуникация

Участници
Конкурсът е отворен за екипи от 2-3 ученика (ние не допускаме плакати
направени от един ученик)
Има две категории:
– ученици, родени през 1999 и по-млади (прогимназия/горен курс на
общообразователното училище)
– ученици, родени през 1996 и по-млади (горен курс на
общообразователно училище)
Екипите са регистрирани от учителите.
Фази на конкурса:
1. Училище/местен/регионален конкурс
- регистрация от учител и Вашия координатор в държавата
(http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators)
- изготвяне на плакати
- оценяване на плакатите в училище/локално/регионално
- предоставяне на най-добрия плакат от всяка възрастова
категория на националните комисии/координаторите в
страните (само един плакат от категория)
- това как да се изпълни този етап може да се промени в
различни страни; координаторът в страната ще даде поконкретни указания
2. Национален конкурс
- плакатите ще бъдат оценени от организираните национални
комисии
- печелившите плакати (на национално ниво) ще бъдат
обявени на 14-ти март 2015 (най-късно)
- най-добрите плакати от всяка държава ще представят
страната си в конкурса на МПСГ/ISLP
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3. Международен конкурс
- печелившите национални плакати:
- ще бъдат оценени на един международен финал
- ще бъдат показани на 60-тия Световен статистически
конгрес на Международния статистически институт в Рио де
Жанейро 26-31 юли 2015 г.
- международните победители ще бъдат обявени по време на
този конгрес
- международните победители ще бъдат обявени също и на
уебсайта на МПСГ/ISLP

Важни дати
Краен срок за регистрация

зависи от страната

Подготовка на плакати

зависи от страната

Оценяване плакати в училище/местно/регионално

зависи от страната

Предаване най-добрите плакати на националните комисии зависи от страната
Обявяване на националните победители

14-ти Март 2015
(най-късно)

Обявяване на международните победители

по време на срещата
на МСИ 2015 в Рио
де Жанейро

Информация за конкурса
Правила на конкурса
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2014-2015.php?p=Competition_rules

Регистрацията започва на 7-ми Април 2014 г.
Критерии за оценяване
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2014-2015.php?p=Judging_criteria

Насоки за създаване на статистически плакат
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2014-2015.php?p=Poster_guidelines

Контролен списък
- регистрирайте с Вашия координатор в страната
- да има кратко въведение на учениците как да направят плакати
(линкове/връзки по-горе)
- предвидете време за учениците да правят плакати в училище или/и
като домашна работа
- организирайте оценяване в училище
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- изпратете плакат(и) на координатора в страната (само един плакат от
категория)
- отделно приложение, включително информация за участници

