EDUKACJA
STATYSTYCZNA

DZIAŁANIA
POPULARYZATORSKIE
I EDUKACYJNE
URZĘDU
STATYSTYCZNEGO
W ŁODZI:

prowadzenie lekcji w szkołach w oparciu o materiały
statystyczne (Roczniki Statystyczne, foldery, broszury)
organizowanie spotkań w Urzędzie Statystycznym
w Łodzi, w celu bezpośredniej prezentacji działalności
instytucji
przeprowadzanie konkursów wiedzy statystycznej
o Łodzi, województwie i kraju

zapoznanie uczniów z działalnością Urzędu Statystycznego
w Łodzi i Głównego Urzędu Statystycznego
uświadomienie znaczenia badań statystycznych

ZAJĘCIA
EDUKACYJNE
MAJĄ NA CELU:

poszerzenie wiedzy i uzyskanie ważnych informacji o życiu
społecznym, gospodarczym oraz kulturalnym regionu,
Polski i Unii Europejskiej
naukę właściwej interpretacji danych statystycznych
i samodzielnego wyszukiwania informacji przydatnej
przy życiowych wyborach młodzieży
kształcenie przyszłego respondenta
zapoznanie z działalnością publikacyjną US w Łodzi i GUS
kształcenie umiejętności korzystania ze źródeł statystycznych

Szkoły podstawowe
prezentacji wybranego tematu – jedna godzina lekcyjna
prezentacji wybranego tematu oraz warsztatów/pracy
w grupach z elementami ćwiczeń – dwugodzinny blok
lekcyjny (tylko klasy VI-VII)

ZAJĘCIA
PROWADZIMY
W FORMIE:

Szkoły ponadpodstawowe
prezentacji podstawowych zagadnień dotyczących
systemu statystyki publicznej oraz wybranych danych
statystycznych na wykresach i kartogramach (jedna
godzina lekcyjna)
warsztatów/pracy w grupach z elementami ćwiczeń
(jedna godzina lekcyjna)
prezentacji podstawowych zagadnień dotyczących
systemu statystyki publicznej oraz wybranych danych
statystycznych na wykresach i kartogramach + warsztatów/pracy w grupach z elementami ćwiczeń (dwugodzinny blok lekcyjny)

OFERTA EDUKACYJNA
DLA NAJMŁODSZYCH
Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczniów z pojęciem STATYSTYKI, instytucji Urzędu
Statystycznego w Łodzi oraz Głównego Urzędu Statystycznego oraz uświadomienie znaczenia
statystyki w życiu codziennym.
Statystyka dla smyka – zajęcia dla przedszkolaków
Statystyka wokół nas –zajęcia dla uczniów klas I-III

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
klasy IV-VI
Klasy IV:

• Województwo łódzkie na tle innych województw Polski
– podobieństwa i różnice

Klasy V:

• Łódź w liczbach
– wybrane dane statystyczne
• Łódź na tle dużych miast w Polsce
– podobieństwa i różnice

Klasy VI:

• Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
– statystyczny opis kraju

klasy VII-VIII*
PRELEKCJE:

• Demografia – podstawowe tendencje demograficzne
• Rynek Pracy – prawda i mity

WARSZTATY:

• Interaktywne zajęcia „STATYSTYCZNA BURZA MÓZGÓW”
• Bank Danych Lokalnych
• Warsztaty
– praca z danymi statystycznymi, wykresami, tabelami
(nie wymagają sali komputerowej)

DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH*
PRELEKCJE:

• Demografia – liczy się każdy
• Rynek pracy w województwie łódzkim
• Przedsiębiorczość w statystyce publicznej – własna firma

WARSZTATY:

• Interaktywne zajęcia „STATYSTYCZNA BURZA MÓZGÓW”
• Bank Danych Lokalnych
• Warsztaty
– praca z danymi statystycznymi, wykresami, tabelami
(nie wymagają sali komputerowej)

*Na zajęcia dla jednej klasy mogą składać się zarówno 1 godzina lekcyjna
(prelekcja lub warsztaty) jak i 2-godzinny blok lekcyjny (prelekcja i warsztaty).

ŁÓDZKI OŚRODEK
BADAŃ REGIONALNYCH:

KONTAKT:

TEL.: 42 6839 211/014/017
promocjeLDZ@stat.gov.pl

WIZYTY W SIEDZIBIE URZĘDU STATYSTYCZNEGO
W ŁODZI
Zapraszamy szkoły z Łodzi oraz województwa łódzkiego do siedziby Urzędu
w celu zapoznania z działalnością jednostki. W ramach wizyt możliwe jest
przeprowadzenie prelekcji na wybrany temat lub warsztatów.

ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ
POPRZEZ FORMULARZ NA STRONIE:

http://lodz.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna

lodz.stat.gov.pl
@Lodz_STAT
@GlownyUrzadStatystyczny

Urząd Statystyczny w Łodzi
ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź
tel. 42 683 91 00, 683 91 01
fax 42 684 54 88
SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl
http://lodz.stat.gov.pl

