Šúťaž o najlepší štatistický plagát – poznámky pre učiteľa
Cieľ súťaže
 zlepšiť schopnosti žiakov pri popise ich prostredia pomocou štatistických údajov a
zdôrazniť možnosti využitia štatistických nástrojov na popísanie ich každodenného
života.
Prečo plagát?
Zapojením sa do súťaže motivujete študentov
 k tímovej spolupráci.
 preskúmať reálne otázky pomocou dát.
 využívať ich matematické a grafické schopnosti .
 interpretovať štatistické výsledky.
 rozvíjať písomné komunikačné zručnosti.
Účastníci
 Súťaž je určená pre tímy tvorené 2-3 žiakmi (študentmi)
(nie je dovolené tvoriť súťažný plagát iba jednému študentovi).
 Súťaž je určená dvom vekovým kategóriám žiakov a študentov:
 žiakom narodeným v roku 1999 a mladším (ISCED2)
 študentom narodeným v roku 1996 a mladším (ISCED3)
Súťažné tímy sa registrujú u svojich učiteľov.
Fázy súťaže:
1. Školská / miestna / regionálna súťaž
 prihlásené súťažné tímy zaregistruje učiteľ u národného koordinátora
(http://iase-web.org/islp/People.php?p=Country_Coordinators)
 tvorba plagátov
 posudzovanie plagátov v školách /na miestnej / regionálnej úrovni
 predloženie najlepšieho plagátu z každej vekovej kategórie národnému výboru /
národnému koordinátori (iba jeden plagát v kategórii)
 organizácia tejto fázy súťaže sa môžu líšiť v rôznych krajinách;
konkrétnejšie usmernenie vám poskytne národný koordinátor
2. Celoštátna súťaž
 plagáty budú posudzované národným organizačným výborom/hodnotiacou porotou

 víťazné plagáty (na národnej úrovni) budú vyhlásené najneskôr do 14. marca 2015
 najlepšie plagáty z každej krajiny za každú vekovú súťažnú kategóriu budú
reprezentovať v medzinárodnom kole súťaže

3. Medzinárodná súťaž
Víťazné národné plagáty:
- budú vyhodnotené v medzinárodnom finále
- budú vystavené na 60. Svetovej štatistickom kongrese Medzinárodného štatistického
inštitútu v Rio de Janeiro 26 až 31 júla 2015
- medzinárodní víťazi budú vyhlásení v priebehu tejto konferencie
- medzinárodná víťazi budú tiež zverejnení na internetových stránkach súťaže:
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2014-2015.php
Dôležité termíny
Uzávierka pre registráciu
priebežne, najneskôr 31.1.2015
Tvorba plagátov
1.10.2014 –31.1.2015
Posúdenie a vyhodnotenie plagátov v školách /na miestnej najneskôr do
/ regionálnej úrovni
31.1.2015
Odoslanie najlepších plagátov národnému výboru súťaže
31.1.2015
Vyhlásenie národných víťazov najneskôr
14. marca 2015
Vyhlásení medzinárodných víťazov
počas zasadnutia ISI 2015 v Rio de Janeiro

Informácie o súťaži nájdete:
Pravidlá súťaže:
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2014-2015.php?p=Competition_rules
Registrácia začala 7. apríla 2014
Hodnotiace kritériá:
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2014-2015.php?p=Judging_criteria
Manuál pre tvorbu štatistického plagátu:
http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2014-2015.php?p=Poster_guidelines
Venujte pozornosť kontrolnému zoznamu!

Kontrolný zoznam
 zaregistrujte sa u národného koordinátora
vysvetlite súťažiacim žiakom (študentom) ako tvoriť plagáty(odkazy vyššie)
 zabezpečte dostatok času na tvorbu plagátov pre žiakov (študentov ) v škole a / alebo
ako domácu úlohu
 zabezpečte posúdenie v a vyhodnotenie súťažných plagátov v škole
pošlite víťazný/é plagát/y národnému koordinátorovi (pre každú kategóriu môže byť
iba jeden )
 pripojte a pošlite tiež v samostatnej prílohe informácie účastníkoch

