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Χρονικό Παρουσίασης της Επίσκεψης στο ΟΠΑ

Ξεκινήσαμε από τη Χαλκίδα στις 10.00 π.μ και φτάσαμε στο Πανεπιστήμιο στις 11.45 π.μ όπου μας
περίμενε μία αποστολή να μας οδηγήσει στο χώρο όπου θα πραγματοποιούνταν η επίσκεψη.

Αφού τα παιδιά τακτοποιήθηκαν οι υπεύθυνοι παρέδωσαν σε κάθε μαθητή / τρια μία τσάντα με το
λογότυπο του Πανεπιστημίου η οποία περιείχε δωράκια (μπλοκ, στικάκι, στυλό κ.α).

Μας μίλησε ο Πρόεδρος του τμήματος Στατιστικής κ. Ι. Ντζούφρας και μας σύστησε το τμήμα.



Στη συνέχεια μας μίλησε ο κ. Δ. Καρλής, αναπληρωτής Πρόεδρος του τμήματος και Δ/ντης του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Στατιστική ο οποίος κέρδισε αμέσως την προσοχή των παιδιών.
Με τη συζήτηση κατέληγε συνεχώς μαζί με τους μαθητές / τριες σε συμπεράσματα σε σχέση με τη
Στατιστική. Μερικά από αυτά είναι:
• Στατιστική : Οδηγεί στη Βεβαιότητα – προσδιορισμό
• Μεροληψία : Δεν μας οδηγεί σε βέβαια αποτελέσματα, αλλά είναι τεχνική συμπεράσματος
• Περίεργες σχέσεις : Τις αποφεύγουμε, θέλουμε συστηματικές σχέσεις
• Προσοχή στα «κακά» γραφήματα κ.α.



Ύστερα τα παιδιά έκαναν ένα μικρό διάλειμμα 
στο αίθριο του Πανεπιστημίου.



Έπειτα ακολούθησαν δύο ακόμα παρουσιάσεις από την Επίκουρη καθηγήτρια κ. Ξανθή Παντελή όπου
μας παρουσίασε πώς γίνεται η επιτήρηση των Επιδημιών.
• Πανδημίες στο χρόνο
• Καταγράφουν συμπτώματα και όχι κρούσματα κ.α.

και από τον Επίκουρο καθηγητή Παναγιώτη Παπασταμούλη ο οποίος μας μίλησε για τη Στατιστική
ανάλυση δεδομένων γενετικής και Bιοπληροφορικής :
• Βιολογία – γονίδια – Συσχετίσεις γονιδίων (στατιστική)
• Βλέποντας στατιστικά διαγράμματα ή μοτίβα από ακολουθίες, βρίσκουν το γονίδιο και έπειτα
• το φάρμακο που του ταιριάζει για τη θεραπεία.



Έπειτα οι μαθητές / τριες συμμετείχαν σε παιχνίδι στατιστικών ερωτήσεων. Οι τρεις πρώτοι μαθητές
πήραν από ένα αναμνηστικό δώρο.

Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε τους χώρους των μεταπτυχιακών φοιτητών και ύστερα κατευθυνθήκαμε
στο κεντρικό κτήριο του ΟΠΑ. Εκεί μας περίμενε ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Προσωπικού του Πανεπιστημίου Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης και μας μίλησε για τη γενικότερη
λειτουργία του, τη βιβλιοθήκη τους, τις Λέσχες και τους στόχους του ΟΠΑ.












