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ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης των εκπαιδευτικών δράσεων με τίτλους: «5ος Πανελλήνιος
Διαγωνισμός στη Στατιστική» και «Εκπαιδευτικές Επισκέψεις στην ΕΛΣΤΑΤ»
Σχετ.: Τo με αρ. πρωτ. 135506/Δ2/25-10-2021 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Απαντώντας στο αίτημα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και λαμβάνοντας υπόψη
το με αρ. πρ. 56/21-10-2021 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σας ενημερώνουμε ότι
εγκρίνουμε την υλοποίηση των κάτωθι εκπαιδευτικών δράσεων για το σχολικό έτος 202122:
 «5ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική», ο οποίος απευθύνεται σε
μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.
 Πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων στην ΕΛΣΤΑΤ, το οποίο απευθύνεται σε
μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε΄-Στ΄ τάξεων Δημοτικού) και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

1

Σκοπός του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον
των μαθητών/τριών για τη Στατιστική, την παραγωγή των επίσημων στατιστικών και τη
χρήση τους στην καθημερινότητα, αλλά και να αναδείξει στους/στις μαθητές/τριες και
τους/τις εκπαιδευτικούς τον ρόλο της Στατιστικής στους διάφορους τομείς της κοινωνίας.
Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται στη χρήση νέων μεθόδων και εργαλείων για τη
διδασκαλία της στατιστικής επιστήμης.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες αποτελούμενες από έναν (1) έως τρεις
(3) μαθητές/τριες των ακόλουθων κατηγοριών:
 Κατηγορία A: Μαθητές/τριες Λυκείων
 Κατηγορία B: Μαθητές/τριες Γυμνασίων
Κάθε ομάδα υποστηρίζεται από έναν (1) καθηγητή της σχολικής μονάδας που θα επιβλέπει
τις εργασίες των μαθητών/τριών.
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ομάδων που προέρχονται από την ίδια
εκπαιδευτική μονάδα, αλλά ούτε και στον αριθμό των ομάδων υπό την εποπτεία του/της
ίδιου/ας εκπαιδευτικού. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των μαθητών/τριών σε
περισσότερες από μία ομάδες.
Οι συμμετέχουσες ομάδες στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική, ο οποίος
πραγματοποιείται εξ αποστάσεως εξ ολοκλήρου, θα διαγωνισθούν σε τρία στάδια. Οι
ομάδες που θα προκριθούν στο πρώτο στάδιο θα συμμετάσχουν στο δεύτερο. Οι ομάδες
που θα προκριθούν στο δεύτερο στάδιο θα συμμετέχουν στο τρίτο και θα είναι υποψήφιες
για συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική.
Με σκοπό την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή όλων και όχι μόνο της εκπαιδευτικής κοινότητας
στην Ελλάδα, διοργανώνεται και φέτος το Βραβείο Κοινού (Public Choice Award-PCA). Οι
πέντε πρώτες ομάδες, κάθε κατηγορίας, που θα αναδειχθούν από το ελληνικό σκέλος του
Διαγωνισμού, καλούνται να διαμορφώσουν και να παρουσιάσουν ένα βίντεο, στην αγγλική
γλώσσα, στο οποίο, χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία, θα πραγματεύονται ένα θέμα
που τους έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat). Το κοινό, με την
ψήφο του, θα επιλέξει τη μία από τις δύο ομάδες, κάθε κατηγορίας, που θα συμμετάσχουν
στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική. Η δεύτερη ομάδα θα προκύψει βάσει
αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης του 5ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη
Στατιστική.
Οι δύο νικήτριες ομάδες κάθε κατηγορίας θα συμμετάσχουν στον 5o Ευρωπαϊκό
Διαγωνισμό στη Στατιστική. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο πρώτες ομάδες κάθε κατηγορίας θα
κληθούν να διαμορφώσουν και να παρουσιάσουν ένα βίντεο, στο οποίο, χρησιμοποιώντας
στατιστικά στοιχεία, θα πραγματεύονται ένα θέμα που θα ανακοινώσει η Eurostat.

2

Βραβεία θα απονεμηθούν στις νικήτριες ομάδες κάθε κατηγορίας, τόσο του εθνικού, όσο
και του ευρωπαϊκού διαγωνισμού, ενώ όλες οι ομάδες θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα
συμμετοχής.
Οι εγγραφές των ομάδων ξεκινούν στις 20 Οκτωβρίου 2021 και ολοκληρώνονται στις 23
Ιανουαρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες, όπως για τις εγγραφές, το χρονοδιάγραμμα
και τους κανόνες, τόσο του Πανελλήνιου, όσο και του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού στη
Στατιστική,
είναι
διαθέσιμες
στον
ακόλουθο
σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2022 . Επίσης, οι συμμετέχουσες ομάδες
μπορούν να αποστέλλουν τυχόν ερωτήσεις τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση StatisticsCompetition@statistics.gr .
Στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΛΣΤΑΤ για την «Ανάπτυξη της Στατιστικής Παιδείας
στην Ελλάδα», το Τμήμα Βιβλιοθήκης αναλαμβάνει την ενημέρωση μαθητών/τριών της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το έργο της ΕΛΣΤΑΤ και
συγκεκριμένα για τα ακόλουθα:
 τη σημασία και τη χρησιμότητα των στατιστικών για την ελληνική και την ευρωπαϊκή
κοινωνία, το έργο και τον ρόλο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),
 τα διάφορα στάδια της διαδικασίας κατάρτισης των στατιστικών, από τον σχεδιασμό των
ερευνών, έως τη διάχυση των στατιστικών αποτελεσμάτων,
 την πλοήγηση στη διαδικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να εξοικειωθούν οι
μαθητές/τριες, με τον τρόπο αναζήτησης των στατιστικών στοιχείων.
Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη (εκτός επίσημων αργιών)
και ώρες 09:00 – 12:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΛΣΤΑΤ,
Πειραιώς 46, στον Πειραιά. Το πρόγραμμα υλοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση των
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στην ΕΛΣΤΑΤ είναι
διαθέσιμες
στην
ιστοσελίδα
της
ΕΛΣΤΑΤ
για
τη
Στατιστική
Παιδεία:
http://www.statistics.gr/el/edu.
Οι
ενδιαφερόμενοι/ες
που
επιθυμούν
να
παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να υποβάλλουν το
αίτημά τους στη σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που βρίσκεται στο σύνδεσμο:
http://www.statistics.gr/el/edu-programs-participation .
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δράσεις θα πραγματοποιηθούν τηρώντας απαρέγκλιτα τις
οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την
προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες
προϋποθέσεις:
Όσον αφορά την υλοποίηση του προτεινόμενου διαγωνισμού:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών και των εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό να
είναι προαιρετική.
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2. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα
την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να
συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η
συμμετοχή/το έργο του/της, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.
3. Να καθορισθεί υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός που θα αναλάβει την προετοιμασία και
επίβλεψη των διαγωνιζομένων μαθητών/τριών, σε όλα τα στάδια και τις δράσεις του
διαγωνισμού.
4. Η προετοιμασία των διαγωνιζομένων ομάδων να γίνεται εκτός διδακτικού ωραρίου
ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα και με ευθύνη του/της
εκπαιδευτικού που έχει οριστεί ως υπεύθυνος/η για τον διαγωνισμό.
5. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να
υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής σύμφωνα με τους κανόνες
δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών
δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών και των πνευματικών
δικαιωμάτων.
6. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
7. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/μαθητριών να γίνει αποκλειστικά για
εκπαιδευτικούς σκοπούς και χωρίς να προκύπτουν έσοδα για τον φορέα που
προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον (με εμπορία, διαφήμιση κ.λπ.).
8. Η μετακίνηση για τυχόν συμμετοχή μαθητών/τριών στην τελετή βράβευσης του
διαγωνισμού να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και
εκπαιδευτικές εκδρομές.
9. Να δημοσιοποιηθούν στο Ι.Ε.Π. ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά
συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Όσον αφορά την υλοποίηση του προτεινόμενου προγράμματος:
1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική
και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου
Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και
εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του
σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την
ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει
της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η
βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση
εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
5. Η υλοποίηση του προγράμματος να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.
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6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του
προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού
προγράμματος.
Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου
εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς
προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων
για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να
εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε
επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή
επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των
σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού,
λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων
για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.
Τέλος, σημειώνεται ότι η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στις εν λόγω δράσεις θα γίνει
χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α/ΒΑΘΜΙΑΣ, Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Γραφείο Υφυπουργού Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής
Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης- Τμήμα Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής
Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ.- Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. - Τμήμα Β’
Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τμήμα Β΄
Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Τμήμα Β’
Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
Δ/νση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας - Τμήμα Α’
Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. – Τμήμα Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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