
 
 

-1- 

 

 

 

 
 

Περιγραφή του τρόπου διεξαγωγής της  Πρώτης Εργασίας του Διαγωνισμού 

 

1. Πότε θα διεξαχθεί η Πρώτη Εργασία του φετινού Διαγωνισμού Στατιστικής; 

 

Η Πρώτη Εργασία του φετινού Διαγωνισμού Στατιστικής θα διεξαχθεί στις 11/01/2022, από τις 

09:00 μέχρι τις 13:30. 

 

 

2. Πώς θα διεξαχθεί η Πρώτη Εργασία του φετινού Διαγωνισμού Στατιστικής; 

 

Τα μέλη της ομάδας θα κάνουν την εργασία διαδικτυακά από το σπίτι τους, χρησιμοποιώντας 

όποια μέσα θέλουν για την επικοινωνία μεταξύ τους (π.χ. τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

Viber, Teams κτλ). Πρόσβαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα του διαγωνισμού και καταχώριση των 

απαντήσεων να γίνεται μόνο από τον συντονιστή ο οποίος θα είναι ένα από τα μέλη της ομάδας 

και θα πρέπει να καθοριστεί. 

 

 

3. Πόσο χρόνο θα έχουν οι ομάδες για το κάθε Τεστ της Πρώτης Εργασίας; 

 

Μέσα στο χρονικό πλαίσιο 09:00 - 13:30 οι ομάδες θα μπορούν να απαντήσουν τα Τεστ, με όποια 

σειρά θέλουν, χωρίς χρονικό περιορισμό. Ακόμη θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε 

άλλο Τεστ, χωρίς να τελειώσουν αυτό που ξεκίνησαν και να επιστρέψουν αργότερα στο 

προηγούμενο Τεστ για να το ολοκληρώσουν ή και να αλλάξουν απαντήσεις. Αυτό που θα ληφθεί 

υπόψη στην αξιολόγηση είναι οι τελευταίες απαντήσεις σε κάθε ερώτηση που θα έχουν 

καταχωρισθεί και αποθηκευτεί στην πλατφόρμα. Είναι πολύ σημαντικό να αποθηκεύονται 

πάντοτε οι απαντήσεις. Τα μέλη των ομάδων θα μπορούν να κάνουν διάλειμμα όποτε το κρίνουν 

αναγκαίο. 

 

 

4. Θα είναι δικαιολογημένη η απουσία από τα μαθήματα των μαθητών που θα λάβουν μέρος 

στον Διαγωνισμό Στατιστικής; 

 

Το σχολείο κάθε ομάδας θα μεριμνήσει ώστε, στις 11/01/2022, οι μαθητές που θα λάβουν μέρος 

στην Πρώτη Εργασία δεν θα έχουν απουσία στα μαθήματα της μέρας αυτής.  

 

 

5. Δικαιούται ο υπεύθυνος καθηγητής να βοηθήσει τα μέλη της ομάδας του κατά την 

διεξαγωγή της Πρώτης Εργασίας; 

 

Ο υπεύθυνος καθηγητής ασκεί μόνο βοηθητικό ρόλο κατά την προετοιμασία της ομάδας. Κατά τη 

διεξαγωγή της Πρώτης Εργασίας ο υπεύθυνος καθηγητής ή οποιοσδήποτε άλλος δεν δικαιούται 

να βοηθά τα μέλη της ομάδας. 
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6. Θα υπάρχει επιτήρηση κατά την διάρκεια διεξαγωγής της Πρώτης Εργασίας; 

 

Δεν θα υπάρχει επιτήρηση.  

 

 

7. Πώς θα διασφαλιστεί η διαδικτυακή διεξαγωγή της Πρώτης Εργασίας; 

 

Τα μέλη των ομάδων και ιδιαίτερα ο συντονιστής, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχουν σε 

λειτουργία ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλη συσκευή με δυνατότητα 

πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

 

 

8. Ποιος αποφασίζει ποιος θα είναι ο συντονιστής της ομάδας και τι αρμοδιότητες θα έχει; 

 

Το μέλος της ομάδας που θα οριστεί συντονιστής αποφασίζεται από τα μέλη της ομάδας και τον 

υπεύθυνο καθηγητή. Ο συντονιστής θα αναλάβει αποκλειστικά την εκτέλεση της Πρώτης 

Εργασίας στην πλατφόρμα του διαγωνισμού, καταχωρίζοντας αρχικά τους κωδικούς πρόσβασης 

της ομάδας και στη συνέχεια επιλέγοντας Τεστ, καταχωρίζοντας και αποθηκεύοντας τις 

απαντήσεις. 

 

 

9. Πώς διασφαλίζεται η προστασία των μαθητών από μετάδοση του κορωνοϊού κατά την 

διεξαγωγή της Πρώτης Εργασίας; 

 

Η ρύθμιση αυτή τέθηκε σε εφαρμογή ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των μαθηρών από 

μετάδοση του κορωνοϊού.  

 

 

10. Θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στην Πρώτη Εργασία από όλα τα μέλη μιας ομάδας 

ταυτόχρονα; 

 

Η πλατφόρμα του διαγωνισμού παρέχει την τεχνική δυνατότητα για ταυτόχρονη πρόσβαση από 

διαφορετικές συσκευές. Από κάθε σημείο πρόσβασης θα μπορούν να βλέπουν τις ερωτήσεις του 

Τεστ που αφορά την ομάδα τους. Όμως σε τέτοια περίπτωση υπάρχει σοβαρή πιθανότητα η 

πλατφόρμα του διαγωνισμού να μην ανταποκρίνεται ή να καταρρεύσει.  Επίσης, σε περίπτωση 

καταχώρισης απαντήσεων από διαφορετικό σημείο πρόσβασης, μπορεί κατά την καταχώριση των 

απαντήσεων να δημιουργηθεί πρόβλημα ή να αποθηκευτούν μη επιθυμητές απαντήσεις. Οπότε, 

για την ασφαλή διεξαγωγή της Πρώτης Εργασίας, η πρόσβαση στην πλατφόρμα του 

διαγωνισμού, η επιλογή των Τεστ και η καταχώριση και αποθήκευση των απαντήσεων θα 

πρέπει να γίνεται μόνο από ένα σημείο, από τον συντονιστή. Ο συντονιστής της ομάδας θα 

μπορεί να αποθηκεύσει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σε αρχείο pdf και ακολούθως να τις 

αποστείλει στα άλλα μέλη της ομάδας. 

 

Επιπρόσθετα, η δημιουργία του pdf αρχείου μπορεί να γίνει και πριν την καταχώριση 

οποιασδήποτε απάντησης, ώστε ο συντονιστής να μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικά όλες τις 

ερωτήσεις ενός Τεστ στα άλλα μέλη της ομάδας που θα συμμετέχουν από το σπίτι τους. 



 
 

-3- 

 

 

 

 

 

11. Επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικών μηχανών; Εάν ναι, ποιου τύπου; 

 

Επιτρέπεται η χρήση μη-προγραμματισμένων υπολογιστικών μηχανών νοουμένου ότι σε αυτές 

έχει παραχωρηθεί δικαίωμα χρήσης από τη Διεύθυνση του σχολείου.  

 

 

 

 

 


