Νικητές του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού στη Στατιστική
Με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού
στη Στατιστική (ESC) για το έτος 2022, ο οποίος πραγματοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 20212022.
Πάνω από 17.000 μαθητές από 19 χώρες συμμετείχαν στον 5o Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική.
Μετά από μια δύσκολη εθνική φάση, οι νικήτριες ομάδες από κάθε συμμετέχουσα χώρα έλαβαν
μέρος στον ευρωπαϊκό τελικό. Πιο συγκεκριμένα, κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα βίντεο διάρκειας
δύο λεπτών με θέμα το περιβάλλον. Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους
σχετικά με τις επίσημες στατιστικές για το περιβάλλον και το τι λένε αυτές για τη χώρα ή την
περιφέρειά τους. Οι μαθητές δημιούργησαν καταπληκτικά βίντεο, μερικοί ακόμα και σε μορφή
τραγουδιού rap. Το μήνυμά τους είναι ξεκάθαρο. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε στατιστική γνώση
για τα περιβαλλοντικά θέματα και να αναλάβουμε δράση!
Η κριτική επιτροπή των Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων αξιολόγησε τις 66 υποψηφιότητες για να
επιλέξει τα 5 κορυφαία βίντεο για τις δύο κατηγορίες για τις ομάδες ηλικιών 14-16 ετών (32
υποψηφιότητες) και 16-18 ετών (34 υποψηφιότητες).

Νικητές της ομάδας ηλικιών 14-16 ετών
Η ομάδα GIOTTISTICA (Ιταλία) κερδίζει το πρώτο βραβείο στην κατηγορία 14-16 ετών, με ένα βίντεο
για το οικοσύστημα των δασών. Η κριτική επιτροπή εκτίμησε την ξεκάθαρη συγκέντρωση σε ένα
θέμα, την ελκυστική μορφή μιας ιστορίας κοινωνικών δικτύων που ακολουθεί τρεις πεζοπόρους, την
πολύ λεπτομερή περιγραφή και την εξαιρετική χρήση των στατιστικών στοιχείων.
Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η ομάδα AFS_GR_B1 (Ελλάδα) με μια πρωτότυπη ιστορία που
αναδεικνύει την ομορφιά του ελληνικού καλοκαιριού και τους τρόπους προστασίας από την
κλιματική αλλαγή.
Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ομάδα STATS2KNOW (Ιρλανδία) με μια λεπτομερή παρουσίαση σχετικά
με την παραγωγή μεθανίου από αγελάδες.
Οι ομάδες STATIS222 (Ελλάδα) και FROGGERS (Πολωνία) καταλαμβάνουν την τέταρτη και την πέμπτη
θέση, αντίστοιχα.
Νικητές της ομάδας ηλικιών 16-18 ετών
Στην κατηγορία 16-18 ετών, το πρώτο βραβείο απονέμεται στην ομάδα DATAPOWER (Βουλγαρία) με
το πολύ καλά διαμορφωμένο βίντεο σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση στη Βουλγαρία. Η
κριτική επιτροπή εντυπωσιάστηκε από την εξαιρετική στατιστική επικοινωνία που υποστηριζόταν από
όμορφες εικόνες, καλή ηθοποιία και πρωτότυπη μουσική.
Η ομάδα K2 (Ισλανδία) στη δεύτερη θέση, με μια εξαιρετική στατιστική ανάλυση για τους λόγους
πίσω από τις υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά κεφαλή στην Ισλανδία.
Το βίντεο της ομάδας RERENELA (Σλοβενία) καταλαμβάνει την τρίτη θέση με ένα διασκεδαστικό και
πρωτότυπο βίντεο για τα απόβλητα.

Την πεντάδα συμπληρώνουν οι ομάδες GINNYLFIB (Γαλλία) και JOSE (Πολωνία), στην τέταρτη και την
πέμπτη θέση, αντίστοιχα.
Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2022, στις 11:00 (θερινή ώρα Κεντρικής
Ευρώπης), στη Μαδρίτη. Θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την τελετή online.
Η φετινή κριτική επιτροπή απαρτιζόταν από εμπειρογνώμονες στους τομείς των στατιστικών, του
περιβάλλοντος και της επικοινωνίας:
Constantinos Kounnamas, Προϊστάμενος Μονάδας Διατήρησης της Φύσης, Πανεπιστήμιο Frederick,
Κύπρος,
Glen Campbell, Ειδικός Πληροφόρησης και Επικοινωνίας στο Γραφείο Επισήμων Εκδόσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Kerstin Hänsel, Προϊσταμένη Τμήματος Επικοινωνιακής Στρατηγικής, Κοινωνικών Δικτύων και
Συλλογικής Επικοινωνίας, Γερμανία,
Maria Iannario, Βοηθός Καθηγητής Στατιστικής στο Πανεπιστήμιο Naples Federico II, Ιταλία,
Maria Valaste, Πανεπιστημιακός Ομιλητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Πανεπιστημιακός
Λέκτορας στο Κέντρο Επιστημών Κοινωνικών Δεδομένων, Πανεπιστήμιο Ελσίνκι, Φινλανδία,
Ramón Ferri García, Λέκτορας στο Τμήμα Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, Πανεπιστήμιο
Granada, Ισπανία,
Roberta Pignatelli, Ειδικός σε Περιβαλλοντικές Στατιστικές, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος,
Teona Goderdzishvili, Συντονιστής έργου στο περιοδικό Orange, European Youth Press,
Tim Allen, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Μονάδας Dissemination της Eurostat, πρόεδρος της
κριτικής επιτροπής.
Για το πρώτο μέρος της αξιολόγησης συνέβαλλαν κριτές από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και
τη Eurostat.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, μεταβείτε στο ESC_2022 (esc2022.eu).
Όλα τα βίντεο του ευρωπαϊκού τελικού είναι διαθέσιμα στους ακόλουθους συνδέσμους, κατά ομάδα
ηλικιών:
14-16 και 16-18.

