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Περιγραφι του τρόπου διεξαγωγισ τθσ  Πρώτθσ Εργαςίασ του Διαγωνιςμοφ 

 

1. Πότε κα διεξαχκεί θ Πρώτθ Εργαςία του φετινοφ Διαγωνιςμοφ Στατιςτικισ; 

 

Η Πρϊτθ Εργαςία του φετινοφ Διαγωνιςμοφ Στατιςτικισ κα διεξαχκεί ςτισ 22/12/2020, από τισ 

08:30 μζχρι τισ 13:00. 

 

 

2. Πώσ κα διεξαχκεί θ Πρώτθ Εργαςία του φετινοφ Διαγωνιςμοφ Στατιςτικισ; 

 

Η Πρϊτθ Εργαςία του φετινοφ Διαγωνιςμοφ Στατιςτικισ δε κα διεξαχκεί ςε κάποιο εξεταςτικό 

κζντρο όπωσ άλλεσ χρονιζσ. Οι ομάδεσ κα κάνουν τθν εργαςία διαδικτυακά ςε εργαςτιριο 

θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ι άλλο κατάλλθλο χϊρο του ςχολείου τουσ. Αν το ςχολείο τθσ ομάδασ 

είναι κλειςτό λόγω του κορωνοϊοφ ι οι μακθτζσ είναι ςε κατοίκον περιοριςμό, τότε τα μζλθ τθσ 

ομάδασ κα κάνουν τθν εργαςία διαδικτυακά από το ςπίτι τουσ, χρθςιμοποιϊντασ όποια μζςα 

κζλουν για τθν επικοινωνία μεταξφ τουσ. Τισ απαντιςεισ ςτθν πλατφόρμα κα τισ καταχωρεί μόνο 

ο ςυντονιςτισ, ο οποίοσ κα είναι ζνα από τα μζλθ τθσ ομάδασ.  

 

 

3. Κάποιο μζλοσ τθσ ομάδασ κα είναι ςε αναγκαςτικό περιοριςμό ςτο ςπίτι ενώ τα υπόλοιπα 

μζλθ τθσ ομάδασ του κα είναι ςτο ςχολείο, τι γίνεται ςε τζτοια περίπτωςθ; 

 

Όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ κα μποροφν να ςυνεργαςτοφν για τθν απάντθςθ των τριϊν Τεςτ. Θα 

επιτρζπεται θ επικοινωνία μεταξφ των μελϊν με όποιο μζςo διακζτουν (π.χ. τθλζφωνο, 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο, viber κτλ).  

 

 

4. Πόςο χρόνο κα ζχουν οι ομάδεσ για το κάκε Τεςτ τθσ Πρώτθσ Εργαςίασ; 

 

Μζςα ςτο χρονικό πλαίςιο 08:30 μζχρι τισ 13:00 οι ομάδεσ κα μποροφν να απαντιςουν τα Τεςτ 

με όποια ςειρά κζλουν χωρίσ χρονικό περιοριςμό. Ακόμθ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να 

προχωριςουν ςε άλλο Τεςτ, χωρίσ να τελειϊςουν αυτό που ξεκίνθςαν και να επιςτρζψουν 

αργότερα ςτο προθγοφμενο Τεςτ για να το ολοκλθρϊςουν ι και να αλλάξουν απαντιςεισ. Αυτό 

που κα λθφκεί υπόψθ ςτθν αξιολόγθςθ είναι οι τελευταίεσ απαντιςεισ ςε κάκε ερϊτθςθ που 

καταχωρικθκαν και αποκθκεφτθκαν ςτθν πλατφόρμα. Τα μζλθ των ομάδων κα μποροφν να 

κάνουν διάλλειμα όποτε το κρίνουν αναγκαίο. 

 

 

5. Θα είναι δικαιολογθμζνθ θ απουςία από τα μακιματα -είτε ςτο ςχολείο, είτε μζςω 

τθλεκπαίδευςθσ- των μακθτών που κα λάβουν μζροσ ςτον Διαγωνιςμό Στατιςτικισ; 

 

Το ςχολείο κάκε ομάδασ κα μεριμνιςει ϊςτε ςτισ 22/12/2020 οι μακθτζσ που κα λάβουν μζροσ 

ςτθν Πρϊτθ Εργαςία δεν κα ζχουν απουςία από τα μακιματα, είτε γίνονται ςτο ςχολείο, είτε 

μζςω τθλεκπαίδευςθσ.  
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6. Ο υπεφκυνοσ κακθγθτισ δικαιοφται να βοθκιςει τα μζλθ τθσ ομάδασ του κατά τθν 

διεξαγωγι τθσ Πρώτθσ Εργαςίασ; 

 

Ο υπεφκυνοσ κακθγθτισ αςκεί βοθκθτικό ρόλο κατά τθν προετοιμαςία τθσ ομάδασ μόνο. Κατά τθ 

διεξαγωγι τθσ Πρϊτθσ Εργαςίασ ο υπεφκυνοσ κακθγθτισ ι οποιοςδιποτε άλλοσ δεν δικαιοφται 

να βοθκά τα μζλθ τθσ ομάδασ. 

 

 

7. Θα υπάρχει επιτιρθςθ κατά τθν διάρκεια διεξαγωγισ τθσ Πρώτθσ Εργαςίασ; 

 

Δεν κα υπάρχει επιτιρθςθ.  

 

 

8. Πώσ κα διαςφαλιςτεί θ διαδικτυακι διεξαγωγι τθσ Πρώτθσ Εργαςίασ; 

 

Τα ςχολεία κα είναι υπεφκυνα να παραχωριςουν ςτισ ομάδεσ τουσ που ςυμμετζχουν ςτον 

διαγωνιςμό τον αναγκαίο χϊρο, εξοπλιςμό (θλεκτρονικό υπολογιςτι) και πρόςβαςθ ςτο 

διαδίκτυο για τθν διεξαγωγι τθσ Πρϊτθσ Εργαςίασ. Στισ περιπτϊςεισ όπου το ςχολείο είναι 

κλειςτό λόγω του κορωνοϊοφ  ι οι μακθτζσ είναι ςε κατοίκον περιοριςμό, τα μζλθ των ομάδων κα 

πρζπει να διαςφαλίςουν ότι ζχουν ςε λειτουργία θλεκτρονικό υπολογιςτι με πρόςβαςθ ςτο 

διαδίκτυο ι άλλθ ςυςκευι με δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο. 

 

 

9. Ποιοσ αποφαςίηει ποιοσ κα είναι ο ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ και τι αρμοδιότθτεσ κα ζχει; 

 

Ο μακθτισ τθσ ομάδασ που κα οριςτεί ςυντονιςτισ αποφαςίηεται από τα μζλθ τθσ ομάδασ και 

τον υπεφκυνο κακθγθτι. Ο ςυντονιςτισ κα αναλάβει τθν εκτζλεςθ τθσ Πρϊτθσ Εργαςίασ ςτθν 

πλατφόρμα του διαγωνιςμοφ, καταχωρϊντασ αρχικά τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ τθσ ομάδασ και 

ςτθ ςυνζχεια τθν καταχϊρθςθ και τθν αποκικευςθ των απαντιςεων. 

 

 

10. Πώσ διαςφαλίηεται θ προςταςία των μακθτών από μετάδοςθ του κορωνοϊοφ κατά τθν 

διεξαγωγι τθσ Πρώτθσ Εργαςίασ; 

 

Στισ περιπτϊςεισ όπου θ ομάδα κα κάνει τθν Πρϊτθ Εργαςία ςε εργαςτιριο θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν ι άλλο κατάλλθλο χϊρο του ςχολείου, επαφι με τον θλεκτρονικό υπολογιςτι κα 

ζχει μόνο ο ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ ενϊ τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ κα ζχουν τισ προβλεπόμενεσ 

από τα πρωτόκολλα αποςτάςεισ μεταξφ τουσ. Η χριςθ μάςκασ από όλα τα μζλθ τθσ ομάδασ και 

του υπεφκυνου του εργαςτθρίου κα είναι απαραίτθτθ. Στισ άλλεσ περιπτϊςεισ τα μζλθ τθσ 

ομάδασ κα βρίςκονται ςτον δικό τουσ χϊρο.  
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11. Θα υπάρχει δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτθν Πρώτθ Εργαςία από όλα τα μζλθ μιασ ομάδασ 

ταυτόχρονα; 

 

Η πλατφόρμα του διαγωνιςμοφ παρζχει τθ δυνατότθτα για ταυτόχρονθ πρόςβαςθ από 

διαφορετικζσ ςυςκευζσ. Από κάκε ςθμείο πρόςβαςθσ κα μποροφν να βλζπουν τισ ερωτιςεισ του 

Τεςτ που αφορά τθν ομάδα τουσ. Όμωσ θ καταχϊρθςθ και θ αποκικευςθ των απαντιςεων κα 

πρζπει να γίνεται μόνο από ζνα ςθμείο. Σε διαφορετικι περίπτωςθ μπορεί να δθμιουργθκεί 

πρόβλθμα ι να αποκθκευτοφν μθ επικυμθτζσ απαντιςεισ. Ο ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ που κα 

καταχωρεί τισ απαντιςεισ κα μπορεί να αποκθκεφςει τισ ερωτιςεισ και τισ απαντιςεισ ςε αρχείο 

pdf και ακολοφκωσ να τισ τυπϊςει ι να τισ αποςτείλει ςε άλλα μζλθ τθσ ομάδασ. 

 

Επιπρόςκετα θ δθμιουργία του pdf αρχείου μπορεί να γίνει και πριν τθν καταχϊρθςθ 

οποιαςδιποτε απάντθςθσ, ϊςτε ο ςυντονιςτισ να το τυπϊςει για τα μζλθ τθσ ομάδασ που κα 

είναι ςτον ίδιο χϊρο ι να το αποςτείλει θλεκτρονικά  ςε μζλθ τθσ ομάδασ που κα ςυμμετζχουν 

από το ςπίτι. 

 

 

12. Επιτρζπεται θ χριςθ υπολογιςτικών μθχανών; Εάν ναι, ποιου τφπου; 

 

Επιτρζπεται θ χριςθ μθ προγραμματιςμζνων υπολογιςτικϊν μθχανϊν νοουμζνου ότι ςε αυτζσ 

ζχει παραχωρθκεί δικαίωμα χριςθσ από τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου.  

 

 

 

 

 


