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Súťaž 2012 -2013
Pokyny pre koordinátora
Všeobecne

Súťažný materiál (pravidlá, kritériá na hodnotenie plagátov atď.) je k
dispozícii na webových stránkach súťaže Ak by bolo potrebné niečo
upresnť, obráťte sa prosím na ISLP riaditeľku Reija Helenius, Sharleen
Forbes alebo Pedro Campos (v španielčine a portugalčine).
http://www.stat.auckland.ac.nz/~/iase/islp/competition-second.

Národná súťaž

Odporúča sa, aby si tvoriť národný výbor súťaže. Ten by mohol
zahŕňať členov asociácie učiteľov, katedier matematiky a štatisticky
fakúlt VŠ, národné štatistické úrady a spoločnosti a pod.

Národný koordinátor je zodpovedný za všetky aspekty súťaže vrátane:
 informovanie Reija e-mailom, že vaša krajina sa zúčastní súťaže
 získanie sponzorov (národné ceny, atď). Napríklad, miestne firmy
môžu darovať peniaze alebo tovar. Národné štatistické organizácie
môžu ponúknuť víťazom možnosť spoločne prezentovať svoje postery
a zorganizovať rôzne sprievodné aktivity pri tejto príležitosti.
odporúčame, aby ste začali hľadať sponzorov na ceny čo najskôr.
 preklad súťažných materiálov do rodného jazyka . Pôvodné
dokumenty sú v anglickom jazyku.
 štruktúra súťaže môže nasledovať navrhnutý model (najlepšie plagáty
zo škôl budú zaslané do národného finále) alebo môže mať nejakú
regionálnu fázu ( čo môže byť vhodné pre väčšie krajiny) alebo iné
štruktúry podľa vášho výberu
 návrh časového plánu je k dispozícii na webových stránkach, ale tento
môže byť upravený tak, aby vyhovoval vašej krajine.
Poznámka: Národná víťazi musia byť vybraní a nahraní na webové
stránky najneskôr 29. marca 2013. Tieto pokyny budú zverejnené
neskôr.

 Podpora publicity vo forme vhodnej pre vašu krajinu. Môže byť cez
vaše vlastné alebo iné webové stránky ( informačné materiály
a harmonogram súťaže preložený do materinského jazyka). Pokúste sa
nájsť udalosti, veľtrhy, informačné bulletiny, časopisy konferencie,
ktoré by ste mohli využiť na šírenie informácií o súťaži. Učiteľské
združenia, spolupracujúce inštitúcie spoločností môžete použiťna
kontaktovanie škôl a učiteľov.
 príjem kontaktných informácií. Kontaktné údaje učiteľov ktorí sa
zaregistrovali na internete, dostanete od riaditeľa ISLP, Ak niekto
nemá Internet, môže sa zaregistrovať zaslaním listu alebo telefonicky.
Vašou úlohou je potom vyplniť elektronický registračný formulár alebo
zaslať informácie na ISLP od riaditeľa - Reija Helenius.
 informovanie účastníkov. Po obdržaní kontaktných údajov, mali by ste
zaslať informačný balíček zúčastneným učiteľom, ktorý zahŕňa:
všeobecný informácie, pravidlá, poznámky pre učiteľa, hodnotiace
kritériá, pokyny pre výrobu plagátu, harmonogram súťaže a pokyny pre
odosielanie plagátov vám.
 Posudzovanie a vyhlásenie národných víťazov. Navrhuje sa, aby
porota pozostávala z 2-4 osôb z rôznych oblastí štatistiky (profesor /
učiteľ / pracovník v oblasti štatistiky /prírodovedec – enviromentalista
a tď.). Tiež sa môžete stať členom poroty. Hodnotiace kritériá pre
medzinárodné súťaže sú na webových stránkach ISLP.
Odoslanie víťazných plagátov na ISLP
Pridať víťazné plagáty z národnej súťaže na webové stránky (pokyny budú zverejnené
neskôr). Ak obdržíte fyzický plagát na papieri, musíte zabezpečiť jeho kvalitnú elektronickú
kópiu alebo fotokópiu a nahrať ju.
POZNÁMKA: Ak plagáty nie sú v angličtine, musíte doložiť tiež anglický preklad. Nechajte
plagát, ako je, a nahrajte preklad ako samostatný súbor.

Dátum uzávierky: Plagáty musia byť nahrané do 29 marca 2013.

