Evropske statistične igre

S tekmovanjem 5. Evropske statistične igre bo na državni ravni nadaljevalo
75 ekip
Tekmovanje na šolski ravni je zaključeno. Od 331 ekip, ki so na tej ravni tekmovanja reševale
spletne teste, se jih je na državno raven uvrstilo skupaj 75 iz A in B kategorije (seznam). Sledi
tekmovanje na državni ravni, ki bo potekalo od 12. 1. do 9. 2. 2022. 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.
Zmagovalce po izboru žirije in izboru javnosti bomo objavili najkasneje 23. 3. 2022.

Na evropski ravni tekmovanja se bodo ekipe posvetile statističnim
podatkom, povezanim s stanjem okolja
Tema videov, ki jih bodo tokrat pripravile ekipe v evropskem finalu, bo: »Okolje in statistični
podatki« (podrobnejši opis). Odločitev o končnih zmagovalcih petih iger bo znana predvidoma
3. 6. 2022.

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 petič. 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 štiri zmagovalne ekipe nacionalnega dela. Te bo
določila strokovna žirija, v posebni kategoriji pa bosta z javnim glasovanjem 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. – 14. 12. 2021
Objava rezultatov šolskega tekmovanja: 23. 12. 2021
DRŽAVNA RAVEN TEKMOVANJA: 12. 1. – 9. 2. 2022
Razglasitev zmagovalcev nacionalnega dela: 23. 3. 2022
Podelitvena slovesnost: predvidoma aprila 2022
EVROPSKA RAVEN TEKMOVANJA: 23. 3. – 11. 5. 2022
Razglasitev zmagovalcev evropskega dela: junij 2022
Podelitvena slovesnost: predvidoma junija 2022

Kdaj in kje se prijavite na tekmovanje?
Rok za prijavo: 20. 10.–30. 11. 2021
Prijavnica je objavljena tukaj.

Kdo in na kakšen način lahko sodeluje?

 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 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.

Več o tekmovanju
Pripravili smo nekaj primerov nalog in vprašanj z rešitvami iz lanskega šolskega dela
tekmovanja, ki so na voljo tukaj.
Nekatere dodatne informacije so zbrane v zbirki Pogosta vprašanja.
V novembru bomo izvajali spletne seminarje za učitelje, na katerih bodo predstavljene
različne teme s področja statistične pismenosti. Datumi in podrobnejša vsebina so objavljeni
na tej povezavi.
_______________________
Sofinacirala Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno avtorjeva in ne odražajo nujno mnenj
Evropske unije ali Eurostata. Zanje nista odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki je dodelil finančna sredstva.

Za več informacij smo dosegljivi na: statigre.surs@gov.si
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