Reglerna för statistikpostertävlingen 2018–2019
Deltagande
Deltagandet sker i lag på 2–5 elever. Vi tar inte emot arbeten som gjorts av
bara en person.
– Tävlingen har tre klasser:
– högstadier
– gymnasier och läroanstalter på andra stadiet
Ny klass
– universitet/yrkeshögskolor
(studerande för kandidatexamen eller motsvarande, ingen åldersgräns)
– Ingen deltagaravgift.

När?
Nationella tävlingen i Finland:
– Läraren anmäler sina elever till tävlingen i de olika klasserna på den
registreringsblankett som öppnas 8.1.2018.
– Den bästa statistikpostern per klass i varje läroanstalt skickas till Finlands
ISLP-landskoordinator Jaana Kesti (jaana.kesti@tilastokeskus.fi)
senast 1.3.2019.
– Vinnarna i den nationella tävlingen tillkännages senast 30.3.2019.
Internationell tävling:
– Vinnarna tillkännages i samband med den 62:a världskongressen inom
statistikbranschen i Kuala Lumpur, Malaysia 18.8–23.8.2019.

En poster, dvs. en vetenskaplig affisch
– Tävlingen har inget särskilt tema. Arbetet ska basera sig på användning, analys
och tolkning av statistik. Vid planeringen av statistikpostern lönar det sig att
bekanta sig med bedömningskriterierna.
– Materialet kan vara insamlat av eleverna själva eller publicerat av någon
annan (kom ihåg källhänvisningarna).
– Postern kan göras på det egna modersmålet eller engelska.
– Uppgifter om dem som gjort postern eller läroanstalten ska inte nämnas på
postern (uppgifterna antecknas i en separat bilaga för att säkerställa en
jämlik bedömning).
– Statistikposters som deltagit i tidigare internationella tävlingar är inte tillåtna.
– Statistikpostern ska vara gjord av deltagarna själva.
– Statistikpostern ska vara tvådimensionell på ena sidan av ett ark.
Maxstorlek är A1 (841 mm x 594 mm). Maxstorlek för elektroniska
postrar är 10 Mb. Den elektroniska postern ska kunna läsas på 2 meters
håll, om den printas ut i storlek A1.
– De posters som inkommer efter sista inlämningsdagen beaktas inte i tävlingen.
– De statistikpostrar som deltar i tävlingen är Statistikcentralens och Internationella
Statistiska Institutets (ISI) egendom och sänds inte tillbaka.
– Genom att sända statistikpostern ger de studerande lov till att den ställs
ut i samband med Statistikcentralens och Internationella Statistiska
Institutets tillställningar, evenemang, publikationer och internet.

