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Η συνεργασία της ομάδας μας ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και ήταν η 

πρώτη φορά που το σχολείο μας συμμετείχε στον Διαγωνισμό της ΕΛΣΤΑΤ.

Οι συναντήσεις μας για προετοιμασία και 

εξάσκηση πραγματοποιήθηκαν 

εξ’ αποστάσεως (Webex) και δια ζώσης 

εντός και εκτός του σχολικού ωραρίου .



Στο πρώτο στάδιο του Διαγωνισμού διακρίθηκαν 55 ομάδες από τις 
254 ομάδες Γυμνασίων που συμμετείχαν το 2022.



Η επεξεργασία πραγματικών δεδομένων που αφορούσαν στην παχυσαρκία και στις 

καπνιστικές συνήθειες του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω, για το έτος 2019, 

η δημιουργία διαγραμμάτων και η εξαγωγή συμπερασμάτων , μας έδωσαν τη 

δυνατότητα να κατακτήσουμε έννοιες της Στατιστικής και των Πιθανοτήτων στο 

πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης.

Η διεξαγωγή της έρευνας αυτής μας έδωσε τα κίνητρα να θεωρούμε τα 

μαθηματικά ελκυστικά και ενδιαφέροντα καθώς και να συνεχίσουμε να είμαστε 

ερευνητές!

Αρχίζουν τα δύσκολα!

Η εργασία μας ολοκληρώθηκε τον Μάρτη του 2022.







Παρά τις διαφωνίες αλλά και την 
επιθυμία μας κάποιες φορές να 

εγκαταλείψουμε την προσπάθεια μας, 
βρήκαμε τελικά την δύναμη 
δουλεύοντας αρκετές ώρες 

αφοσιωμένοι, κάτι που τελικά 
ανταμείφθηκε με την επιτυχία μας! 

Δεν πειράζει και να μην 
διακριθούμε, σημασία 

έχει η εμπειρία για την 
προετοιμασία στους 

επόμενους διαγωνισμούς!

Ήταν μια πολύ ωραία 
εμπειρία και ελπίζω τα 
παιδιά των μικρότερων 
τάξεων που αγαπούν τα 

μαθηματικά να την ζήσουν 
και αυτά!

Μέσα από τη συνεργασία 
μοιραστήκαμε τις απορίες 
μας, τις γνώσεις μας, τις 

ανασφάλειες μας και γίναμε 
σοφότεροι και σοφότερες!



 Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Διευθύντρια και τον Υποδιευθυντή του 

σχολείου μας που με προθυμία και υπομονή ενθαρρύνουν και διευκολύνουν 

οποιαδήποτε δράση ευνοεί την εκπαιδευτική διαδικασία.

 Ευχαριστούμε θερμά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας που μας 

παραχώρησαν τις διδακτικές τους ώρες για να πραγματοποιηθούν κάποιες 

συναντήσεις της ομάδας μας.

 Τέλος, ευχαριστούμε ολόψυχα την ΕΛΣΤΑΤ που στάθηκε δίπλα μας σε όλη τη 

διάρκεια του Διαγωνισμού.


