Evropske statistične igre

Kaj so glavni poudarki letošnjega evropskega finala?
Na 4. Evropske statistične igre se je prijavilo skupaj več kot 11.000 dijakov iz 16 evropskih držav.
Na evropski ravni tekmovanja se je med sabo pomerilo 61 ekip. V sklepnem delu tekmovanja je
bila njihova naloga pripraviti video o temi »Informacije in dezinformacije: uradni statistični
podatki v svetu, preplavljenem s podatki«. Ekipe so bile pri tem zelo ustvarjalne in so na
najrazličnejše načine prikazovale, kakšen pomen imajo uradni statistični podatki v našem
vsakdanjem življenju.
Evropske finalistke iz Slovenije so pripravile raznolike in zanimive videe:
Video ekipe PROJEKT2.0, Gimnazija Murska Sobota
Video ekipe TEGLZAROŽE, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Video ekipe GIMVEL, Gimnazija Velenje
Video ekipe PLAN_XY, Gimnazija Kranj

Mednarodna žirija, ki so jo sestavljali evropski strokovnjaki, je v obeh kategorijah (14–16 let ter
16–18 let) določila vrstni red najboljših petih ekip. Člani zmagovalnih ekip iz vsake kategorije
bodo prejeli nagrado na virtualni podelitvi, ki bo potekala 16. junija 2021 ob 17. uri.

In kdo in od kod so zmagovalci letošnjih iger?

Najboljših pet ekip v starostni skupini 14–16 let (kategorija B)
1. mesto: ekipa TEGLZAROŽE iz Slovenije

2. mesto: ekipa Lusitanos iz Portugalske
3. mesto: ekipa GIMNACK21 iz Hrvaške
4. mesto: ekipa AEROSTATS iz Francije
5. mesto: ekipa ESPRO iz Cipra

Najboljših pet ekip v starostni skupini 16–18 let (kategorija A)
1. mesto: ekipa VERDE iz Portugalske

2. mesto: ekipa MARIE iz Belgije
3. mesto: ekipa STATHLETES iz Hrvaške
4. mesto: ekipa PLAN_XY iz Slovenije
5. mesto: ekipa STATS A-ALPEON iz Irske

Med 74 oddanimi raziskovalnimi nalogami izbrane najboljše štiri
in s tem štiri zmagovalne ekipe
Naloga ekip, ki so se na tokratnem tekmovanju uvrstile na državno raven, je bila analiza
statističnih podatkov s področja okoljskih statistik. Ekipe so pripravile raznolike predstavitve
podatkov o odpadkih, vodah in finančnih podatkih, namenjenih za področje varstva okolja, ter
prikazale stanje zadnjih nekaj let na ravni slovenskih statističnih regij, deloma pa tudi občin.
Strokovna žirija je vse prejete raziskovalne naloge pregledala in v predizboru določila po 10 ekip
finalistk iz vsake tekmovalne kategorije (kategorija A – dijaki zadnjih dveh letnikov; kategorija B
– dijaki prvih dveh letnikov). Zmagovalki izmed ekip finalistk, eno iz kategorije A in eno iz
kategorije B, je določila glavna drugostopenjska žirija. Pri izboru zmagovalk na SURS-ovem
profilu na Facebooku pa so z oddajo glasov za najboljši nalogi sodelovali številni uporabniki
Facebooka.
In kdo so letošnje štiri zmagovalne ekipe?

Zmagovalni ekipi po izboru strokovne žirije
Za najboljšo nalogo v kategoriji A je strokovna žirija določila nalogo ekipe PLAN_XY z Gimnazije
Kranj, v kategoriji B pa nalogo ekipe TEGLZAROŽE z Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.

Zmagovalna ekipa kategorije A:
PLAN_XY, Gimnazija Kranj

Zmagovalna ekipa kategorije B:
TEGLZAROŽE, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

Zmagovalni ekipi po izboru javnosti, izbrani z glasovanjem na
Facebooku
Pri javnem glasovanju je v kategoriji A zbrala največ glasov ekipa GIMVEL z Gimnazije Velenje, v
kategoriji B pa ekipa PROJEKT 2.0 z Gimnazije Murska Sobota.

Zmagovalna ekipa javnega glasovanja v kategoriji A:
ekipa GIMVEL, Gimnazija Velenje

Zmagovalna ekipa javnega glasovanja v kategoriji B:
ekipa PROJEKT 2.0, Gimnazija Murska Sobota

Katere ekipe so se še tudi zelo izkazale?
Strokovna žirija je določila tudi drugo- in tretjeuvrščeno ekipo vsake kategorije:

 v kategoriji A se je na drugo mesto uvrstila ekipa GIMVEL z Gimnazije Velenje, na tretje pa
ekipa STATISTI1 z Gimnazije Lava.
 v kategoriji B je drugo mesto zasedla ekipa DEADSIRIUS z Gimnazije Novo mesto, tretje pa
ekipa TRGAMOGATE z Gimnazije Murska Sobota.

Vse naštete ekipe bodo za svoje dosežke prejele nagrade. Med sodelujočimi v javnem glasovanju
pa smo nagradili tudi glasovalko, ki je imela pri žrebu največ sreče. Več o tem tukaj.
Vsem sodelujočim na državnem delu tekmovanja čestitamo za dosežene uspehe in vse vabimo k
sodelovanju na tekmovanju tudi v prihodnjem šolskem letu.

Kaj sledi?
Zdaj prihaja na vrsto še zadnje dejanje letošnjega tekmovanja – sodelovanje v evropskem finalu.
Tam bo za vse štiri zmagovalne ekipe priložnost, da se pomerijo s svojimi vrstniki iz 15 drugih
evropskih držav. Njihova naloga bo pripraviti do dve minuti dolg video s temo: Informacije in
dezinformacije: uradni statistični podatki v svetu, preplavljenem s podatki. Po novem bodo
morale navesti v videu tudi vse vire, ki jih bodo uporabile pri predstavitvi teme (npr. vire
statističnih podatkov, glasbene podlage, slikovnega gradiva). Zamisel za pripravo videa in način
dela bo morala vsaka, tako kot je bilo treba tudi v prejšnjih letih, opisati v krajšem dokumentu.
Svoje videoizdelke bodo morale oddati najpozneje do 9. maja 2021.
Potek evropskega finala je podrobno opisan v Pravilih o evropskem delu tekmovanja 4. Evropske
statistične igre. Kakšen bo razplet na tej ravni tekmovanja, bo znano 31. 5. 2021. O tem bomo
poročali tudi na tej spletni strani.
Vsem štirim ekipam, ki bodo v evropskem finalu zastopale Slovenijo, želimo dober navdih za
video in srečo pri ocenjevanju končnih izdelkov!

Prestavljamo razglasitev zmagovalcev na državni ravni tekmovanja
Zaradi nejasnih okoliščin pri javnem glasovanju na Facebooku spreminjamo datum objave
letošnjih zmagovalnih ekip državne ravni tekmovanja 4. Evropske statistične igre. Imena
najboljših ekip po oceni strokovne žirije ter ekip, ki bodo zmagale v javnem glasovanju, bomo
objavili najkasneje do 29. marca 2021. Istočasno bo znano tudi kdo bo izžrebanec javnega
glasovanja. Prosimo za razumevanje.

Tekmovanje 4. Evropske statistične igre se za 82 ekip nadaljujejo na državni
ravni
Tekmovanje na šolski ravni je zaključeno. Od 267 ekip, ki so na tej ravni tekmovanja reševale
spletne teste, se jih je na državno raven uvrstilo skupaj 82 iz A in B kategorije (seznam). Sledi
tekmovanje na državni ravni, ki bo potekalo od 13. 1. do 15. 2. 2021. Naslednji izziv za ekipe bo
raziskovalna naloga. Njihove izdelke – naloge – bo pregledala in ocenila strokovna žirija, 10
ekip finalistk iz vsake kategorije pa bo vključenih v javno glasovanje za najboljšo nalogo na
Facebooku. Zmagovalce po izboru žirije in izboru javnosti bomo objavili najkasneje 29. 3. 2021.

Tokratna tema na evropski ravni tekmovanja: statistični podatki
v svetu poplave informacij
Tema videov, ki jih bodo tokrat pripravile ekipe v evropskem finalu, bo: »Informacije in
dezinformacije: uradni statistični podatki v svetu, preplavljenem s podatki« (podrobnejši opis).
Odločitev o končnih zmagovalcih četrtih iger bo znana predvidoma 31. 5. 2021.

Kaj so Evropske statistične igre?
Evropske statistične igre so mednarodno tekmovanje za srednješolce, ki ga Statistični urad RS v
sodelovanju z Eurostatom in Statističnim društvom Slovenije letos organizira četrtič. Na
tekmovanju se sodelujoči dijaki in njihovi mentorji seznanijo s statistiko in uradnimi statističnimi
viri ter preizkusijo v različnih veščinah statistične pismenosti: v reševanju različnih statističnih
problemov, v iskanju podatkov in pri pripravi statistične analize. Ob tem spoznajo številne
zanimive podatke o Sloveniji in evropskih državah, imajo pa tudi možnost uporabiti različna
programska orodja za obdelavo in vizualizacijo podatkov.

Kako poteka tekmovanje?
Tekmovanje se izvaja v dveh delih: na nacionalni in evropski ravni.
V sklopu nacionalnega dela organiziramo šolsko in državno raven tekmovanja, evropski del pa se
izvaja kot finale, v katerega se uvrstijo zmagovalci nacionalnega dela. Zmagovalce bo določila
strokovna žirija, v posebni kategoriji pa bosta z javnim glasovanjem na Facebooku izbrani dve ekipi,
ki bosta - glede na javno mnenje – pripravili najboljši raziskovalni nalogi.
Razpis tekmovanja
Pravila tekmovanja na nacionalni ravni
Pravila tekmovanja na evropski ravni

Kakšen je urnik tekmovanja?
ŠOLSKA RAVEN TEKMOVANJA: 1. – 21. 12. 2020
Objava rezultatov šolskega tekmovanja: 6. 1. 2021
DRŽAVNA RAVEN TEKMOVANJA: 13. 1. – 15. 2. 2021
Razglasitev zmagovalcev nacionalnega dela: 29. 3. 2021
Podelitvena slovesnost: predvidoma aprila 2021
EVROPSKA RAVEN TEKMOVANJA: 29. 3. – 9. 5. 2021
Razglasitev zmagovalcev evropskega dela: 31. 5. 2021
Podelitvena slovesnost: predvidoma junija 2021

Kdaj in kje se prijavite na tekmovanje?
Rok za prijavo: 20. 10.–30. 11. 2020
Prijavnica je objavljena tukaj.

Pogoji sodelovanja:

 Na tekmovanje se lahko prijavijo vsi srednješolci.
 Sodelujejo lahko v eno-, dvo- ali tričlanskih ekipah, tekmujejo pa v eni od dveh




tekmovalnih skupin glede na letnik, ki ga obiskujejo:
- kategorija A: dijaki zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja
(približna starost 16–18 let oz. 19 let),
- kategorija B: dijaki prvih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja
(približna starost 14–16 let).
Vsaka ekipa mora imeti mentorja, ki je učitelj šole, ki jo obiskujejo člani ekipe.
Ekipo prijavi na tekmovanje mentor.

Kaj pa nagrade in priznanja?
Glavna nagrada: elektronska naprava v vrednosti do 250 EUR
Glavno nagrado bodo prejeli člani dveh ekip, ki se bodo na nacionalnem delu tekmovanja v
posamezni kategoriji najbolje izkazali v poznavanju statistike in statistične pismenosti, in
njuna mentorja.



Nagrada za zmago v javnem glasovanju: elektronska naprava v vrednosti do 150 EUR
Nagrado bodo prejeli člani dveh ekip, ki bodo z javnim glasovanju na Facebooku zbrali
največ glasov, in njuna mentorja.



Nagrada za sodelovanje na tekmovanju: promocijska majica
Nagrado bodo prejeli člani vsake ekipe z mentorjem, ki bo na šolski ravni dosegla rezultat s
pozitivnim seštevkom števila točk.



Za dosežke na šolski ravni bodo člani ekip prejeli bronasta priznanja, za dosežke na državni
ravni pa srebrna ali zlata priznanja.
Če bodo razmere omogočale, bodo zmagovalci za prejem nagrad povabljeni na podelitveno
slovesnost, drugače pa bo podelitev izvedena virtualno. Podrobnosti v zvezi s tem bodo znane
kasneje.
Evropske statistične igre sofinancira EU.

Več o tekmovanju
Za nekaj primerov nalog in vprašanj iz lanskega šolskega dela tekmovanja smo pripravili
postopke reševanja, ki so na voljo tukaj.
Nekatere dodatne informacije so zbrane v zbirki Pogosta vprašanja.
V novembru bomo na daljavo izvajali delavnice za učitelje, na katerih bodo predstavljene
različne teme s področja statistične pismenosti. Datumi in podrobnejša vsebina so objavljeni
na tej povezavi.

Za več informacij smo dosegljivi na: statigre.surs@gov.si
Pretekla tekmovanja:
1. Evropske statistične igre
2. Evropske statistične igre
3. Evropske statistične igre

