Γενικοί κανόνες για τον
Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική (ESC) 2021
1. Εγγραφή
Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός στη Στατιστική είναι ανοιχτός στις ομάδες που έχουν
προκριθεί στους αντίστοιχους εθνικούς διαγωνισμούς και έχουν προταθεί από τις
χώρες τους, προκειμένου να συμμετέχουν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.
Κάθε χώρα μπορεί να προτείνει μέχρι δύο (2) ομάδες ανά κατηγορία, όπως
ορίζεται από τους κανόνες των εθνικών διαγωνισμών. Και οι δύο κατηγορίες
περιλαμβάνουν μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρώτη κατηγορία (Α)
περιλαμβάνει μαθητές Λυκείου και η δεύτερη κατηγορία (Β) μαθητές Γυμνασίου.
Η εγγραφή των δύο ομάδων, ανά κατηγορία, που θα εκπροσωπήσουν τη Χώρα στον
Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, θα πραγματοποιηθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή
(ΕΛΣΤΑΤ).
2. Αντικείμενο της εργασίας (assignment)
Οι συμμετέχουσες ομάδες πρέπει να δημιουργήσουν ένα βίντεο, που θα αφορά σε
ένα θέμα στατιστικού περιεχομένου. Το θέμα του βίντεο θα ανακοινωθεί τον
Οκτώβριο/Νοέμβριο του 2020.
Το βίντεο πρέπει να είναι κατά προτίμηση στην αγγλική γλώσσα, αν και έγκυρο θα
θεωρείται και το βίντεο που είναι στην εθνική γλώσσα με αγγλικούς υπότιτλους.
Ασχέτως με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί, προτείνεται η χρήση υποτίτλων στο
βίντεο.
Η χρονική διάρκεια του βίντεο δε θα πρέπει να ξεπερνά τα δύο (2) λεπτά.
Μαζί με το βίντεο, οι συμμετέχουσες ομάδες πρέπει να ετοιμάσουν ένα έγγραφο σε
PDF, στην αγγλική γλώσσα, εξηγώντας τη διαδικασία δημιουργίας του βίντεο, το
κοινό στο οποίο απευθύνονται, τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν (και τους
λόγους που χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι τεχνικές), τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
κλπ. Αυτό το έγγραφο δεν πρέπει να ξεπερνά τις δύο χιλιάδες (2.000) λέξεις, ούτε
και να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) σελίδες.
Οι ομάδες αναμένεται να συμπεριλάβουν αναφορές για τις πηγές των δεδομένων
και άλλου υλικού (μουσική, εικόνες κ.λπ.), που χρησιμοποιήθηκαν για το βίντεο και
το PDF. Τις πηγές αυτές θα παρουσιάσουν στο τέλος του βίντεο, μέσα σε 10
δευτερόλεπτα, επιπλέον των δύο (2) λεπτών. Αυτό σημαίνει ότι το βίντεο δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική διάρκεια των 02:10 λεπτών, κατανεμημένων σε
δύο (2) λεπτά για το βίντεο και δέκα (10) δευτερόλεπτα για τις πηγές των
πληροφοριών.
Το βίντεο, καθώς και το επεξηγηματικό έγγραφο που θα το συνοδεύει, θα ληφθούν
υπόψη στην αξιολόγηση της εργασίας.

3. Κριτήρια αξιολόγησης
Κατά την αξιολόγηση των επιλεγμένων βίντεο, η Επιτροπή Αξιολόγησης του
Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού στη Στατιστική θα λάβει υπόψη:






τη δημιουργικότητα του βίντεο,
την πειστικότητα του μηνύματος σε σχέση με το θέμα του βίντεο,
την αποτελεσματικότητα του βίντεο, ώστε να περνάει το μήνυμά του,
τη συμφωνία μεταξύ του εγγράφου και του βίντεο,
την αναφορά των πηγών του υλικού που χρησιμοποιήθηκε (όπως μουσική,
εικόνες κ.λπ.)

4. Βραβεία
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα ανακοινώσει έναν νικητή, καθώς και την ομάδα που
έλαβε τη δεύτερη και τρίτη θέση, ανά κατηγορία. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει
να μη βραβεύσει κανένα από τα βίντεο που παρουσιάστηκαν.
Κάθε μέλος και ο καθηγητής των δύο νικητριών ομάδων του Ευρωπαϊκού
Διαγωνισμού στη Στατιστική (κατηγορίες Α και Β) θα κερδίσουν τα ακόλουθα
βραβεία:
 Μία κάρτα δώρου αξίας 400 €
 Εκδόσεις και προωθητικό υλικό από τη Eurostat
 Δίπλωμα νικητή
Ο τρόπος της τελετής βράβευσης μπορεί να είναι εικονικός ή φυσικός και θα
ανακοινωθεί αργότερα, ανάλογα με την εξέλιξη των γεγονότων και μετά τις
συστάσεις των αρμοδίων υγειονομικών αρχών. Σε περίπτωση που επιτρέπεται η
φυσική παρουσία για την τελετή βράβευσης, τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής για
τους καθηγητές και τους μαθητές των νικητριών ομάδων θα καλυφθούν από τους
διοργανωτές του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού στη Στατιστική. Για τους μαθητές που
είναι κάτω των 18 ετών κατά τον χρόνο ταξιδιού για την τελετή απονομής των
βραβείων, ο καθηγητής θα πρέπει να λειτουργήσει ως εξουσιοδοτημένος
κηδεμόνας τους και να αναλάβει πλήρως την ευθύνη τους κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού και της παραμονής τους στον τόπο βράβευσης.
Σε περίπτωση που δύο (2) νικήτριες ομάδες έχουν τον ίδιο επιβλέποντα καθηγητή, ο
τελευταίος θα λάβει ένα μόνο βραβείο.
Οι ομάδες που θα λάβουν τη δεύτερη και την τρίτη θέση θα παραλάβουν
αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής με αναφορά της κατάταξής τους. Οι υπόλοιπες
ομάδες που θα συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική θα
παραλάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.
5. Χρονοδιάγραμμα
Το χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού στη Στατιστική θα καθοριστεί
ξεχωριστά από κάθε διοργανωτή σε εθνικό επίπεδο.
Τελική προθεσμία υποβολής του βίντεο για όλες τις χώρες είναι η 9η Μαΐου 2021.

Ανακοίνωση νικητριών ομάδων: 31 Μαΐου 2021
Τελετή βράβευσης: Θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
6. Δημοσίευση βίντεο
Τα βίντεο που θα κερδίσουν ή εκείνα που θα λάβουν μνείες θα δημοσιευτούν στην
ιστοσελίδα www.esc2021.eu, με την πλήρη αναφορά των δημιουργών τους. Με τη
συμμετοχή τους στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική, τα μέλη των ομάδων
αποδέχονται τη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους και επιτρέπουν τη δημοσίευση
των βίντεο. Τα μέλη των ομάδων μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσουν τη
συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων που
προκύπτουν από τη συμμετοχή τους σε αυτόν τον Διαγωνισμό, με την επιφύλαξη
οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος που τους βοηθά, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Το βίντεο δεν θα πρέπει να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικά σήματα
τρίτων ή δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας. Τα μέλη των ομάδων
θα πρέπει να είναι βέβαια ότι χρησιμοποιούν στο βίντεό τους περιεχόμενο, το
οποίο είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ
άλλων, χωρίς περιορισμό, μουσικής, εικόνων, ταινιών και άλλων έργων πνευματικής
ιδιοκτησίας. Οι διοργανωτές μπορεί, εκ των υστέρων, να ζητήσουν από τα μέλη των
ομάδων διευκρινίσεις σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Στο βίντεο δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνεται διαφήμιση ή προώθηση εταιρειών ή
προϊόντων. Η εμφάνιση εμπορικών σημάτων ως αποτέλεσμα χρήσης ελεύθερου
λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία βίντεο δεν θεωρείται διαφήμιση
ή προώθηση.
Σε περίπτωση που στο βίντεο εμφανίζονται ανήλικοι, τα μέλη των ομάδων θα
πρέπει να στείλουν υποχρεωτικά στους διοργανωτές του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού,
μαζί με το βίντεο και το αρχείο PDF, την υπογεγραμμένη συγκατάθεση του νόμιμου
κηδεμόνα κάθε ανήλικου προσώπου που εμφανίζεται στο βίντεο. Η έλλειψη
συγκατάθεσης θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του βίντεο από τον
Διαγωνισμό.
Όλο το υλικό που θα παρουσιαστεί στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική θα
μπορεί να δημοσιευθεί από το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ESS).
7. Επιφύλαξη δικαιωμάτων
Οι διοργανωτές του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού στη Στατιστική έχουν το δικαίωμα
αλλαγής των όρων και κανονισμών του Διαγωνισμού, ειδικά των ημερομηνιών που
ανακοινώθηκαν στο χρονοδιάγραμμα ή ακόμα και της πιθανής ακύρωσής του,
οποιαδήποτε στιγμή υπάρξει δικαιολογημένη αιτία. Οι αλλαγές αυτές θα
δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα www.esc2021.eu.
8. Αποδοχή των κανόνων του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού στη Στατιστική
Η συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική προϋποθέτει την
αποδοχή όλων των παραπάνω κανόνων.

