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ISLP Международен конкурс
за статистически плакат 2018 - 2019 г.

УКАЗАНИЯ ЗА МЕНТОРИТЕ

Цел на конкурса

Защо плакат?

Етапи на конкурса

Участниците

Да се подобрят способностите на учениците да описват средата, в която живеят,
с помощта на статистиката и да използват статистическите данни ежедневно като
инструмент за изучаване на живота.

Участието в конкурса за плакати ще насърчи учениците:
- да работят в екип
- да изследват реални въпроси, които ги вълнуват, като използват статистически данни
- да използват своите математически и графически умения
- да интерпретират статистически резултати
- да развиват писмени комуникационни умения.

В състезанието участват отбори от 2 - 5 участници
(не се допускат плакати, направени от един участник).
Категориите са три:
1. Ученици, родени през 2003 г. или по-малки
2. Ученици, родени между 2000 и 2002 г. вкл.
3. Студенти в университет/колеж - без възрастови ограничения.

Екипите се регистрират от техните МЕНТОРИ!

Темата на плаката е СВОБОДНА.

1. Национален кръг 
 - регистрация на отборите от менторите
 - подготовка на плакатите
 - оценяване на плакатите от комисия, сформирана от организатора
 на конкурса (НСИ)
 - излъчват се победители за всяка възрастова категория не по-късно от 
 25 март 2019 г. 
 - най-добрите плакати ще представят страната в международния кръг
2. Международен кръг 
 - най-добрите национални плакати ще се състезават в международния кръг
 - победителите ще бъдат обявени на 62-рия световен статистически конгрес
 на Международния статистически институт в Куала Лумпур,
 18 - 23 август 2019 г.
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Важни дати

Списък на дейностите, които трябва да осъществите

Краен срок за регистрация: 30 ноември 2018 г.

Подготовка и изпращане на плакатите: до 28 февруари 2019 г.

Оценяване на участниците в националния кръг: от 1 до 22 март 2019 г.

Обявяване на националните победители: 25 март 2019 г.

Обявяване на победителите в международния кръг: по време на 62-рия световен
статистически конгрес в Куала Лумпур, Малайзия, 18 - 23 август 2019 година. 

Информация за конкурса – https://www.nsi.bg/islp2019/islp.htm

Регламент на конкурса – https://www.nsi.bg/islp2019/islp_rules.htm

Критерии за оценяване – https://www.nsi.bg/islp2019/islp_criteria.htm

Насоки за изготвяне на статистически плакат – https://www.nsi.bg/islp2019/islp_help.htm

Регистрация на отборите във формата за регистрация на сайта на конкурса
до 30 ноември 2018 г. 

Запознайте участниците с насоките за изготвяне на статистически плакат

Осигурете възможност на участниците да работят по създаването
на плакати в училище и/или като домашна работа

Изпратете плаката/ите (само един плакат за всяка категория) 
на координатора за България на имейл statistical_poster@nsi.bg или
по традиционна поща в НСИ на адрес:
Ул. Панайот Волов №2, гр. София, ПК 1527

Подгответе отделно приложение, което включва информация за участниците
и го изпратете заедно с плаката

Плакатът е АНОНИМЕН - на него не трябва да присъстват имената на
участниците или учебната институция


