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Mezinárodní projekt zvyšování
statistické gramotnosti
Český statistický úřad se v rámci propagace statistiky a rozšiřování povědomí o tom,
co je to statistika a k čemu je dobrá, rozhodl připojit k mezinárodnímu projektu pro
zvyšování statistické gramotnosti. Statistickou gramotnost lze chápat jako znalosti
a dovednosti, díky nimž můžeme zpracovávat data, analyzovat je a porozumět
statistickým údajům.
Projekt připravila Mezinárodní
asociace pro statistické vzdělávání
(International Association for Statistical Education – IASE), v České
republice jsou organizátory soutěže
Vysoká škola ekonomická v Praze
(VŠE) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem.

do 28. 2. 2011 a samotné plakáty musí být zhotoveny do konce
března 2011.
Týmy si zvolí vlastní problematiku, kterou se budou zabývat,
provedou sběr dat, jejich analýzu a své postupy a zjištěné závěry
promítnou na plakát v poutavém
grafickém provedení.

Statistické výstupy
v poutavém plakátu

Vyhodnocení soutěže

Soutěž je určena pro žáky a studenty základních i středních škol
a jejím cílem je pomoci studentům
se zlepšováním dovednosti popsat
své prostředí za pomoci statistiky.
Soutěže se mohou zúčastnit
dvoučlenné nebo tříčlenné týmy
studentů, které budou rozděleny
do dvou věkových kategorií. Přihlášky do soutěže je možné zasílat

Nejprve proběhne školní kolo soutěže, nejlepší plakáty pak postoupí
do národního kola. Zde posoudí
plakáty odborná komise, která se
bude skládat ze statistiků, ekonomů, odborníků na životní prostředí
i grafiků.
Vítězný plakát postoupí do mezinárodního finále a bude oceněn
a vystaven na 58. světovém kon-

gresu Mezinárodního statistického
institutu v Dublinu v srpnu 2011.

Vzdělávací statistické
projekty pro školy
Touto akcí chce Český statistický
úřad navázat na další úspěšné projekty, které připravil v rámci spolupráce se školami: v letech 2004
a 2008 to bylo vydání Školní statistické ročenky, v roce 2010 pak
organizace projektu Minisčítání, ve
kterém si žáci zábavnou a hravou
formou vyzkoušeli, jak se získávají
statistická data a jak a proč se s nimi dále pracuje.
Doufáme, že i soutěž o nejlepší
statistický plakát žáky zaujme, přinese jim poučení a ukáže jim, že
statistická data, která by se mohla
zdát šedá a nudná, mnohdy velmi

zajímavě popisují svět kolem nás
a ukazují naše prostředí v novém
světle a nečekaných souvislostech.
Na obrázcích jsou ukázky
úspěšných plakátů z minulého
ročníku soutěže v USA.

Soutěž má vlastní webové stránky
http://www.czso.cz/stat_gramotnost/index.html, kde jsou uvedeny
všechny informace a návod, jak
postupovat při tvorbě statistického plakátu.
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