
  
  
 

 

 

 

Δεφτερη Εργαςία / Second Assignment 

Παράδειγμα Εργαςίασ. Δίνεται ςε αρχείο Excel. 
Example of Assignment. It is given in Excel file.  
 
  

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΣΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ - ΔΕΤΣΕΡΗ ΕΡΓΑΙΑ   STATISTICS COMPETITION - SECOND ASSIGNMENT 

      

τθ Δεφτερθ Εργαςία, οι ομάδεσ κα πρζπει να ετοιμάςουν μία ζκκεςθ 
ςτατιςτικοφ περιεχομζνου βαςιςμζνθ ςε πραγματικά δεδομζνα από 
τθν Ζρευνα Επιμόρφωςησ Ενηλίκων, 2016 (ΕΕΕ). Η ΕΕΕ είναι μια 
δειγματολθπτικι ζρευνα ςτα νοικοκυριά, που διεξάγεται κάκε 6 
χρόνια, τόςο ςτθν Κφπρο όςο και ςτισ άλλεσ χώρεσ τθσ ΕΕ. κοπόσ τθσ 
είναι να ςυλλζξει ςτοιχεία ςχετικά με τθ ςυμμετοχι του πλθκυςμοφ 
θλικίασ 25-64 χρονών ςε δραςτθριότθτεσ εκπαίδευςθσ και 
επιμόρφωςθσ κατά τθ διάρκεια των τελευταίων 12 μθνών. Σα 
δεδομζνα αφοροφν άτομα που διζμεναν ςε νοικοκυριά ςτθν επαρχία 
Λευκωςίασ. Οι μεταβλθτζσ που περιλαμβάνονται καλφπτουν μεταξφ 
άλλων τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά των ατόμων, τθν κφρια 
αςχολία τουσ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςε προγράμματα επιμόρφωςθσ 
ςτθν κανονικι και ςτθ μθ-κανονικι εκπαίδευςθ κατά τουσ 
τελευταίουσ 12 μινεσ. 

  In the second assignment, the teams should prepare a statistical 
output based on real data from the Adult Education Survey, 2016 
(AES). The AES is a household survey, conducted every six years, in 
Cyprus and in other EU countries. Its purpose is to collect data on 
the participation of the population aged 25-64 years, in learning 
activities during the last 12 months. The data refer to individuals 
residing in households in the district of Nicosia. The variables 
included, cover among others, the demographic characteristics of 
individuals, their main occupation and their participation in learning 
activities in formal and non-formal education over the last 12 
months. 

      



  
  
 

 

 

Κανονική Εκπαίδευςη, είναι τα προγράμματα του κανονικοφ 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, τα οποία παρζχονται ςτα ςχολεία, τα 
κολλζγια και τα πανεπιςτιμια για απόκτθςθ προςόντων επιπζδου 
Δθμοτικισ, Μζςθσ ι Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 
Μη-Κανονική Εκπαίδευςη, είναι οι δραςτθριότθτεσ που είναι εκτόσ 
του κανονικοφ εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ αλλά είναι οργανωμζνεσ 
και ςυμπεριλαμβάνουν διδαςκαλία, χωρίσ απαραίτθτα να παρζχουν 
κάποιο πιςτοποιθτικό. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ χωρίηονται ςε 4 
κατθγορίεσ: (α) ειρά μακθμάτων (courses), (β) εμινάρια, 
εργαςτιρια, ςυνζδρια, (γ) Κακοδθγοφμενθ κατάρτιςθ ςτο χώρο 
εργαςίασ και (δ) Κδιαίτερα, ατομικά μακιματα. 

  Formal Education, are the programmes of the Formal Educational 
System that are offered in schools, colleges and universities and 
through which qualifications of Primary, Secondary or Tertiary 
educational level can be obtained. 
Non-Formal Education, are activities that take place outside the 
Formal Educational System, but they are organized and include 
teaching, without necessarily aiming at obtaining a certificate. These 
activities can be separated in 4 categories: (a) Courses, (b) Seminars, 
workshops, conferences, (c) Guided on the job training and (d) 
Private lessons. 

      

το δεφτερο φφλλο εργαςίασ “φνολο Δεδομζνων-Data” είναι 
διακζςιμα τα δεδομζνα τθσ ΕΕΕ και ςτο τρίτο φφλλο εργαςίασ 
“Επεξθγιςεισ-Explanations” περιλαμβάνονται οι επεξθγιςεισ. 

  The data from the AES are available in the second worksheet 
“φνολο Δεδομζνων-Data” and the explanations of the variables are 
available in the third worksheet“Επεξθγιςεισ-Explanations”. 

      

H ζκκεςθ ςτατιςτικοφ περιεχομζνου, κα παρουςιάηει το αποτζλεςμα 
τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων αυτών μόνο, για διάφορεσ πτυχζσ 
των πλθροφοριών, ςφμφωνα με τθν κρίςθ των ομάδων.  Η ζκκεςθ κα 
πρζπει να ετοιμαςτεί ςε PowerPoint ι ςε παρόμοια μορφι και κα 
πρζπει να φυλαχκεί ωσ αρχείο pdf και να περιλαμβάνει τα ακόλουκα 
μζρθ: 
- τόχοι τθσ ζκκεςθσ/ανάλυςθσ. 
- Μζκοδοσ εργαςίασ: εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν, τεχνικζσ 
ανάλυςθσ πλθροφοριών κ.λπ. 
- Αποτελζςματα: πίνακεσ, γραφιματα, αποτελζςματα ανάλυςθσ κ.λπ. 
- υμπεράςματα. 

  The statistical report will present the outcome of the processing of 
these data only, for various aspects of information at the choice of 
the participants. The results of the assignment will be presented in a 
PowerPoint presentation or in a similar format and should be saved 
as a pdf that includes the following sections: 
- Objectives of exploitation / analysis. 
- Method of work: tools used, techniques of information analysis, 
etc. 
- Results: tables, graphs, results of analysis, etc. 
- Conclusions. 

      



  
  
 

 

 

τθν πρώτθ διαφάνεια τθσ παρουςίαςθσ κα πρζπει να αναφζρονται 
πλθροφορίεσ όπωσ το όνομα τθσ ομάδασ, το όνομα του ςχολείου, θ 
επαρχία κακώσ και θ κατθγορία ςυμμετοχισ. Η παρουςίαςθ, ςτθν pdf 
μορφι τθσ, κα πρζπει να αποτελείται από 8 (οκτώ) διαφάνειεσ κατ΄ 
ανώτατο όριο (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αρχικισ διαφάνειασ με τισ 
γενικζσ πλθροφορίεσ). Σο pdf αρχείο κα πρζπει να ονομαςτεί με το 
ακριβζσ όνομα τθσ ομάδασ και να φορτωκεί ςτθν πλατφόρμα. .  

  An initial slide will be included in the presentation indicating the 
name of the team, the name of the school, district, and the category 
in which the team participates. The presentation in pdf format for 
the second assignment will have a total number of 8 slides 
maximum (including the initial slide with information on the team). 
Such pdf will be named with the exact name of the team, and will be 
uploaded on the platform.  

 
 

φνολο Δεδομζνων: Ζρευνα Επιμόρφωςησ Ενηλίκων, Επαρχία Λευκωςίασ 2016    

Dataset: Adult Education Survey, Nicosia District 2016    

* Σα κενά κελιά αφοροφν μεταβλθτζσ οι οποίεσ δεν ιςχφουν για άτομα που δε ςυμμετείχαν ςε πρόγραμμα κανονικισ ι/και μθ κανονικισ 
εκπαίδευςθσ.  

* The empty cells refer to variables that do not apply to people who did not participate in formalor/and non-formal education program. 

      

SEX AGEGROUP CITIZEN MARSTAT HATLEVEL HATYEAR 

2 4 3 2 1 5 

2 1 2 1 3 1 

1 1 2 1 1 4 

2 1 2 1 1 4 

1 1 3 1 3 1 

2 4 1 1 1 5 

2 4 1 1 3 5 

1 1 1 1 3 2 

2 3 1 2 2 5 

1 2 2 2 2 5 

1 1 1 1 2 3 

1 4 1 2 2 5 

2 4 1 2 1 5 



  
  
 

 

 

Επεξήγηςη Μεταβλητών Ζρευνασ Επιμόρφωςησ Ενηλίκων, 2016   
Variables Explantion of Adult Education Survey, 2016 

   
ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ / 

ΣΙΜΕ   
VARIABLES / 

VALUES 

ΕΠΕΞΗΓΗΗ EXPLANATION 

    
 

SEX ΦΤΛΟ SEX 

1 ΑΝΔΡΑ MALE 

2 ΓΤΝΑΚΚΑ FEMALE 

    
 

AGEGROUP ΗΛΚΚΚΑ AGE 

1 25-34 ΧΡΟΝΩΝ 25-34 YEARS OLD 

2 35-44 ΧΡΟΝΩΝ 35-44 YEARS OLD 

3 45-54 ΧΡΟΝΩΝ 45-54 YEARS OLD 

4 55-64 ΧΡΟΝΩΝ 55-64 YEARS OLD 

    
 

CITIZEN ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ CITIZENSHIP 

1 ΚΤΠΡΚΟ CYPRIOT 

2 ΤΠΗΚΟΟ ΧΩΡΑ ΣΗ Ε.Ε CITIZEN OF E.U. COUNTRY 

3 ΤΠΗΚΟΟ ΧΩΡΑ ΕΚΣΟ Ε.Ε. CITIZEN OF NON-E.U. COUNTRY 

    
 

MARSTAT ΟΚΚΟΓΕΝΕΚΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ MARITAL STATUS 

1 ΑΓΑΜΟ/Η, ΧΗΡΟ/Α NOT MARRIED OR WIDOWED 

2 ΕΓΓΑΜΟ/Η, ΑΣΟΜΟ ΠΟΤ ΤΖΕΚ MARRIED OR COHABITANT 

    
 



  
  
 

 

 

HATLEVEL ΜΟΡΦΩΣΚΚΟ ΕΠΚΠΕΔΟ LEVEL OF EDUCATION 

1 ΜΕΧΡΚ ΚΑΚ ΣΟ ΓΤΜΝΑΚΟ UP TO LOWER SECONDARY 

2 ΛΤΚΕΚΟ/ΣΕΧΝΚΚΗ/ΜΕΣΑΛΤΚΕΚΑΚΗ 
UPPER SECONDARY/ TECHNICAL SCHOOL/ POST-
SECONDARY NOT TERTIARY 

3 ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ Θ ΑΝΩΣΕΡΟ TERTIARY OR HIGHER 

    
 

HATYEAR 
ΠΡΚΝ ΑΠΟ ΠΟΑ ΧΡΟΝΚΑ ΕΧΕΚ ΟΛΟΚΛΗΡΩΕΚ ΣΟ 
ΜΟΡΦΩΣΚΚΟ ΕΠΚΠΕΔΟ 

HOW MANY YEARS AGO HE/SHE COMPLETED THE 
EDUCATIONAL LEVEL 

1 0-4 0-4 

2 5-9 5-9 

3 10-14 10-14 

4 15-19 15-19 

5 20+ 20+ 

6 ΔΕΝ ΚΧΤΕΚ NOT APPLICABLE 

 


