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Διαγωνισμός αφίσας του Διεθνούς Προγράμματος Στατιστικού 

Αλφαβητισμού – Σημειώσεις για τους καθηγητές  

Στόχος του διαγωνισμού 

Να βελτιωθούν οι ικανότητες των μαθητών να περιγράφουν το περιβάλλον 

τους με τη χρήση της στατιστικής και να χρησιμοποιούν τη στατιστική ως 

εργαλείο για να μαθαίνουν για την καθημερινή τους ζωή 

Γιατί μια αφίσα; 

Από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι μαθητές θα ενθαρρυνθούν να  

 δουλέψουν ως μέλη μιας ομάδας  

 ερευνήσουν πραγματικά ερωτήματα χρησιμοποιώντας δεδομένα  

 χρησιμοποιήσουν τις μαθηματικές και γραφικές τους δεξιότητες  

 ερμηνεύσουν στατιστικά αποτελέσματα  

 αναπτύξουν τις δεξιότητες τους στη γραπτή επικοινωνία  

Συμμετοχές 
Στο διαγωνισμό θα λάβουν μέρος ομάδες 2-3 μαθητών/μαθητριών (δεν 

επιτρέπονται αφίσες που έχουν δημιουργηθεί από ένα μόνο παιδί)  

Υπάρχουν 2 κατηγορίες:  

– Μαθητές/μαθήτριες που γεννήθηκαν το 1999 ή αργότερα (2000, 2001, 

2002) 

– Μαθητές/μαθήτριες που γεννήθηκαν το 1996 ή αργότερα (1997,1998) 

Οι ομάδες δηλώνονται από τους καθηγητές του σχολείου.  

Εθνικός διαγωνισμός  

Οι καθηγητές θα στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο 

islp.poster.greece@gmail.com για να δηλώσουν τη συμμετοχή των μαθητών 

τους στον διαγωνισμό (πριν ή και την ίδια μέρα με την υποβολή των 

αφισών). Το μήνυμα θα περιέχει το όνομα του καθηγητή, το όνομα του 

σχολείου, τον αριθμό των αφισών που θα υποβληθούν και την ηλικιακή 

κατηγορία στην οποία θα υποβληθούν. Οι αφήσεις μπορούν να σταλούν: 

α) σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf ή .jpeg) στη διεύθυνση 

islp.poster.greece@gmail.com. Να σταλεί η κάθε αφίσα σε χωριστό μήνυμα 

(email) μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου του 2015 ή   

β) με courier στη διεύθυνση: κ. Ιωάννα Μοσχανδρέα (4Δ), Πανεπιστήμιο 

Κρήτης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής ΤΘ 2208, Ηράκλειο 

71003, Κρήτη. Οι αφίσες πρέπει να έχουν φτάσει μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 

του 2015.   

Τα ονόματα των συμμετεχόντων & των σχολείων να μη φαίνονται στο 

μπροστινό μέρος της αφίσας. 
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- οι αφίσες θα κριθούν από την εθνική επιτροπή και οι αφίσες που 

διακρίθηκαν θα ανακοινωθούν πριν τις 15/3/2015.   

- οι αφίσες που θα διακριθούν θα υποβληθούν στον διεθνή διαγωνισμό ISLP  

Διεθνής διαγωνισμός 
Οι αφίσες που διακρίθηκαν σε εθνικό επίπεδο: 

- θα κριθούν στον διεθνή τελικό  

- θα αναρτηθούν στο 60th World Statistics Congress of the International 

Statistics Institute στο Rio de Janeiro 26–31 Ιουλίου του 2015 

- οι νικητές του διεθνούς διαγωνισμού θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια 

του συνεδρίου  

- οι νικητές του διεθνούς διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα 

του ISLP  

Σημαντικές ημερομηνίες 

Τελευταία ημερομηνία για εγγραφή  14 Φεβρουαρίου, 2015 

Προετοιμασία των αφισών   Σεπτ 2014- 13 Φεβ ‘15 

Τελευταία ημερομηνία για υποβολή των αφισών    14 Φεβρουαρίου, 2015 

Ανακοίνωση των νικητών σε εθνικό επίπεδο Μέχρι τις 14 Μαρτίου, 

2015  

Ανακοίνωση των νικητών σε διεθνές επίπεδο κατά τη διάρκεια του 

συνεδρίου ISI2015 

στο Rio de Janeiro 

Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό 

Κανονισμοί του διαγωνισμού  

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

Κριτήρια αξιολόγησης 

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

Οδηγίες για τη δημιουργία στατιστικής αφίσας   

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

Βήματα 

- Να γίνει μια μικρή εισαγωγή στους μαθητές για το πώς δημιουργούνται 

αφίσες (δείτε τους παραπάνω συνδέσμους)  

- Να αφήσετε χρόνο για να ετοιμάσουν οι μαθητές τις αφίσες  

- Εγγραφή στο διαγωνισμό  

- Να σταλούν οι αφίσες  
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