ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ,
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
----ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ. – Πόλη
Ιστοσελίδα
Email
Πληροφορίες

Τηλέφωνο

Fax

: Ανδρέα Παπανδρέου 37
: 151 80 - Μαρούσι
: http://www.minedu.gov.gr
: spoudonde@minedu.gov.gr
: Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Παπαδοπούλου Χ. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.317 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.43.390

Βαθμός Ασφαλείας:
Nα διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμ. Προτερ.: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι,
Αριθμ. Πρωτ. :

ΠΡΟΣ:

KOIN:

30/09/2019
Φ15/151419/Δ2

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
της χώρας. Έδρες τους.
2. Γραφεία Συντονιστών Εκπ/κού Έργου
(μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας)
3. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
4. Σχολικές μονάδες Δ.Ε. της χώρας
(μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. της χώρας)
5. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
κ. Νεκταρία Τσιλιγκάκη
n.tsiligkaki@statistics.gr
international@statistics.gr

ΘΕΜΑ: «3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για
μαθητές/τριες Δ.Ε. από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – σχ. έτ. 2019-2020»
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 148177/Δ2/24-09-2019 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 38/19-09-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
εγκρίνουμε τον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που προκηρύσσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή
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(ΕΛΣΤΑΤ) στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην
Ελλάδα».
Σκοπός του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική είναι να κινήσει το ενδιαφέρον και την
περιέργεια των μαθητών/τριών για τη στατιστική επιστήμη, τον τρόπο παραγωγής και τη χρήση των
επίσημων στατιστικών στην καθημερινότητά τους, αλλά και να αναδείξει την αξία των επίσημων
στατιστικών και σε άλλους τομείς, όπως στην οικονομία και τη χάραξη πολιτικής. Παράλληλα, οι
εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν νέες μεθόδους και εργαλεία για τη διδασκαλία της
στατιστικής επιστήμης.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ομάδες 1-3 μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), των ακόλουθων κατηγοριών:


1η κατηγορία: Μαθητές/τριες Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ηλικίας συνήθως 1618 ετών)



2η κατηγορία: Μαθητές/τριες Γυμνασίου (ηλικίας συνήθως 14-16 ετών)

Σε κάθε ομάδα θα συμμετέχει ένας/μία καθηγητής/τρια, ο/η οποίος/α θα εγγράφει τους/τις
μαθητές/τριες στον διαγωνισμό, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θα παρέχει πληροφορίες για όλους
τους/τις μαθητές/τριες της ομάδας, θα επιβλέπει την εργασία τους και θα τους καθοδηγεί καθ’ όλη τη
διάρκεια του διαγωνισμού.
Δύο νικητήριες ομάδες του εθνικού διαγωνισμού από κάθε κατηγορία συμμετεχόντων/ουσών θα
συμμετάσχουν στον «Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική», που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην
αγγλική γλώσσα, τους μήνες Απρίλιο-Μάιο 2020.
Βραβεία θα απονεμηθούν στις νικήτριες ομάδες, τόσο του εθνικού όσο και του ευρωπαϊκού
διαγωνισμού.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική, σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως οι ημερομηνίες – ορόσημα, καθώς και τους κανόνες που διέπουν
τους

δύο

Διαγωνισμούς,

μπορείτε

να

αναζητήσετε

στον

ακόλουθο

σύνδεσμο:

http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2020 .
Οι εγγραφές των ομάδων ξεκινούν από 20 Οκτωβρίου 2019 και ολοκληρώνονται στις 6
Φεβρουαρίου 2020.
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν τυχόν ερωτήσεις στη λειτουργική
ηλεκτρονική διεύθυνση StatisticsCompetition@statistics.gr, καθώς και να επικοινωνούν με την κ.
Νεκταρία Τσιλιγκάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, Συντονίστρια του ESS-VIP DIGICOM, στο
τηλ.: 213-135.2184.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής
απαραίτητες προϋποθέσεις:
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 η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική,
 οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν τη
σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους
και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού,
 να μην υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη για τους συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες (και τους
γονείς και κηδεμόνες τους),
 δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός
του περιεχομένου του διαγωνισμού,
 οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού να γίνουν με την ευθύνη
των γονέων και κηδεμόνων τους,
 η όλη διενέργεια των διαγωνισμών (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με
ευθύνη της ΕΛΣΤΑΤ και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών
δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, σε όλες τις
φάσεις του διαγωνισμού,
 να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ αναλυτικά ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά
συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό
διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Παρακαλούμε να ενημερωθούν τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.
Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ

2. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., Τμήμα Α’
3. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, Τμήμα Α’

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

4. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
5. Δ/νση Εκπ/κης Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Τμήμα Α΄
6. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκ/σης
7. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
8. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄
9. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμήμα B΄
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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Γενικοί Κανόνεσ για τον Πανελλήνιο Διαγωνιςμό ςτη Στατιςτική
που διοργανώνεται από την Ελληνική Στατιςτική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
2019 – 2020
1. Στόχοι
Οι γενικοί ςτόχοι του Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ ςτθ Στατιςτικι που διοργανϊνεται από
τθν ΕΛΣΤΑΤ είναι οι ακόλουκοι:
•
•

•

•

Να κινιςει τθν περιζργεια και να κεντρίςει το ενδιαφζρον των μακθτϊν για τθ
Στατιςτικι.
Να ενκαρρφνει τουσ εκπαιδευτικοφσ να χρθςιμοποιοφν νζα εργαλεία για τθ
διδαςκαλία τθσ Στατιςτικισ, προωκϊντασ τθν εφαρμογι ςτθν πράξθ των
ςτατιςτικϊν γνϊςεων των μακθτϊν, με τθ χριςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων.
Να αναδείξει ςτουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ τον ρόλο τθσ Στατιςτικισ
ςτουσ διάφορουσ τομείσ τθσ κοινωνίασ, κακιςτϊντασ τθ γνωςτι ωσ μία
πανεπιςτθμιακι ςπουδι.
Να προωκιςει τθν ομαδικι εργαςία και ςυνεργαςία για τθν επίτευξθ κοινϊν
ςτόχων.

2. Συμμετοχή
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτον Πανελλινιο Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι ζχουν όλοι οι μακθτζσ
τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που φοιτοφν ςε δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ εκπαιδευτικζσ
μονάδεσ τθσ Χϊρασ. Στον διαγωνιςμό μποροφν να ςυμμετάςχουν ομάδεσ αποτελοφμενεσ
από ζναν (1) ζωσ τρεισ (3) μακθτζσ των ακόλουκων κατθγοριϊν:



Κατθγορία A: Μακθτζσ Γενικϊν και Επαγγελματικϊν Λυκείων
Κατθγορία B: Μακθτζσ Γυμναςίου

Κάκε ομάδα κα πρζπει να ζχει ζναν (1) κακθγθτι από τθν εκπαιδευτικι μονάδα που κα
επιβλζπει τισ εργαςίεσ των μακθτϊν.
Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτον αρικμό των ςυμμετεχόντων που προζρχονται από τθν ίδια
εκπαιδευτικι μονάδα, αλλά οφτε και ςτον αρικμό των ομάδων υπό τθν εποπτεία του ίδιου
εκπαιδευτικοφ.
Δεν επιτρζπεται θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε περιςςότερεσ από μία ομάδεσ.

3. Εγγραφι
Οι επιβλζποντεσ κακθγθτζσ των ομάδων που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτον
Πανελλινιο Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι κα πρζπει να κάνουν θλεκτρονικι εγγραφι τθσ
ομάδασ τουσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2020.
Η εγγραφι προχποκζτει τθ ςυμπλιρωςθ όλων των πεδίων ςτθ ςχετικι φόρμα. Οι
ςυμμετζχουςεσ ομάδεσ μποροφν να αποςτζλλουν τυχόν ερωτιςεισ τουσ μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ διεφκυνςθ StatisticsCompetition@statistics.gr.
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4. Αντικείμενο των εργαςιϊν (assignments)
Οι ςυμμετζχουςεσ ομάδεσ ςτον Πανελλινιο Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι κα διαγωνιςκοφν
ςε δφο (2) ςτάδια. Κάκε ςτάδιο περιλαμβάνει τθν εκτζλεςθ δφο ξεχωριςτϊν εργαςιϊν.
Μόνο οι ομάδεσ που κα προκρικοφν και ςτα δφο (2) αυτά ςτάδια του διαγωνιςμοφ κα
είναι υποψιφιεσ για ςυμμετοχι ςτον Ευρωπαϊκό Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι.
Η εργαςία του 1ου ςταδίου κα πραγματοποιθκεί μζςω θλεκτρονικισ πλατφόρμασ ςτο
διαδίκτυο και κα αποτελείται από τρία (3) τεςτ με ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ. Οι
ερωτιςεισ αυτζσ κα ζχουν τζςςερισ (4) πικανζσ απαντιςεισ, εκ των οποίων μία (1) μόνο κα
είναι θ ςωςτι.
Η εργαςία του 2ου ςταδίου κα αφορά ςτθ δθμιουργία μιασ παρουςίαςθσ ςε μορφι PDF, θ
οποία κα πρζπει να αποςταλεί με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω.
Δεν απαιτείται θ μετακίνθςθ των ομάδων, προκειμζνου να διαγωνιςκοφν ςε οποιαδιποτε
από τα δφο ςτάδια.
Πρϊτο ςτάδιο εξζταςθσ:
Ι. Τεςτ βαςικών ςτατιςτικών γνώςεων
Ο ςτόχοσ είναι κάκε διαγωνιηόμενθ ομάδα να απαντιςει ςε δζκα (10) ερωτιςεισ που
ςχετίηονται με τθν κατανόθςθ βαςικϊν ςτατιςτικϊν εννοιϊν, τθν ερμθνεία γραφθμάτων
κλπ.
Μια ςυλλογι από ερωτιςεισ, με διαφορετικό επίπεδο δυςκολίασ, κα είναι διακζςιμθ για
κάκε κατθγορία ομάδων.
ΙΙ. Τεςτ για τη χρήςη των πηγών των επίςημων ςτατιςτικών δεδομζνων
Ο ςτόχοσ είναι κάκε διαγωνιηόμενθ ομάδα να απαντιςει ςε δζκα (10) ερωτιςεισ που
αφοροφν ςε ςτατιςτικά ςτοιχεία. Αυτό κα απαιτεί ικανότθτα πλοιγθςθσ ςτον διαδικτυακό
τόπο τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ (ΕΛΣΤΑΤ), τθσ Eurostat, κακϊσ και ςτουσ
διαδικτυακοφσ τόπουσ άλλων εκνικϊν Στατιςτικϊν Υπθρεςιϊν.
ΙΙΙ. Τεςτ για την ερμηνεία ςτατιςτικών αναφορών και πινάκων
Ο ςτόχοσ είναι κάκε διαγωνιηόμενθ ομάδα να απαντιςει ςε δζκα (10) ερωτιςεισ ςχετικά
με τα Inforgraphics τθσ ΕΛΣΤΑΤ, κακϊσ και το θλεκτρονικό δθμοςίευμα τθσ Eurostat
«People on the move», το οποίο είναι διακζςιμο και ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.

Δεφτερο ςτάδιο εξζταςησ:
Τεςτ ςχετικά με τα αποτελζςματα ςτατιςτικών ερευνών
Στο ςτάδιο αυτό κάκε διαγωνιηόμενθ ομάδα κα πρζπει να πραγματοποιιςει ανάλυςθ ενόσ
ςυνόλου δεδομζνων ςε excel, το οποίο κα δοκεί από τουσ διοργανωτζσ του διαγωνιςμοφ
ςτθν ΕΛΣΤΑΤ και κα ςυνοδεφεται από ςυγκεκριμζνα κζματα προσ διερεφνθςθ ωσ
κακοδιγθςθ, κακϊσ και ςχετικι λίςτα με προτεινόμενα εργαλεία ανάλυςθσ. Το ςφνολο
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δεδομζνων κα είναι κακολικό και κα επιτρζπει τθ διερεφνθςθ διαφορετικϊν πτυχϊν
πλθροφοριϊν, κατ’ επιλογι των ςυμμετεχόντων. Τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ αυτισ κα
υποβλθκοφν, από τισ ομάδεσ, ςε παρουςίαςθ Power Point και κα παραδοκοφν ςε μορφι
PDF, το οποίο κα περιλαμβάνει τα ακόλουκα κεφάλαια:
 Δομι τθσ παρουςίαςθσ
 Στόχοι τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ/ανάλυςθσ
 Μεκοδολογία εργαςίασ: εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν, τεχνικζσ ανάλυςθσ
πλθροφοριϊν κλπ.
 Αποτελζςματα: πίνακεσ, γραφικζσ παραςτάςεισ, αποτελζςματα αναλφςεων κλπ.
 Συμπεράςματα
Στθν παρουςίαςθ αυτι κα πρζπει να ςυμπεριλθφκεί μία αρχικι διαφάνεια, όπου κα
αναφζρεται το όνομα τθσ διαγωνιηόμενθσ ομάδασ και θ κατθγορία ςτθν οποία ςυμμετζχει,
θ εκπαιδευτικι μονάδα και θ Περιφερειακι Ενότθτα ςτθν οποία βρίςκεται θ μονάδα αυτι.
Η παρουςίαςθ, ςε μορφι PDF, με τα αποτελζςματα τθσ δεφτερθσ εργαςίασ κα πρζπει να
ζχει ςυνολικά μζχρι οκτϊ (8) διαφάνειεσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αρχικισ με τισ
πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτθν ομάδα). Το αρχείο PDF κα φζρει το όνομα τθσ
διαγωνιηόμενθσ ομάδασ και κα πρζπει να αναρτθκεί ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα εντόσ
τθσ δοκείςθσ προκεςμίασ.
Επιςθμαίνεται ότι θ χριςθ κάκε είδουσ φωτογραφιϊν, εικόνων, κειμζνων, διαγραμμάτων,
πινάκων, αρχείων κλπ., που εμπεριζχονται ςτθν παρουςίαςθ πρζπει να είναι ςφμφωνθ με
το κεςμικό πλαίςιο «περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ» (Ν. 4212/2013).
Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα αξιολογιςει μόνο τα εκτυπϊςιμα τμιματα του PDF αρχείου.
Στοιχεία, όπωσ ςφνδεςμοι ςε άλλεσ ιςτοςελίδεσ, ενςωματωμζνα βίντεο κλπ., δε κα
κεωρθκοφν μζροσ τθσ εργαςίασ και, ωσ εκ τοφτου, δε κα λθφκοφν υπόψθ ςτθν
αξιολόγθςθ.
Η ανάλυςθ κα πρζπει να περιοριςκεί ςτο ςυγκεκριμζνο ςφνολο δεδομζνων και ςτα
ςυγκεκριμζνα κζματα προσ διερεφνθςθ. Καμία εργαςία δε κα γίνει αποδεκτι, εάν ζχει
πραγματοποιθκεί ανάλυςθ ςε διαφορετικζσ βάςεισ δεδομζνων, κακϊσ, επίςθσ, και εκείνεσ
ςτισ οποίεσ ζχουν προςτεκεί ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ. Το λογιςμικό που κα
χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάλυςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων κα πρζπει να περιλαμβάνεται ςτθ
λίςτα με τα προτεινόμενα εργαλεία ανάλυςθσ.

5. Κριτήρια αξιολόγηςησ
Πρώτο ςτάδιο εξζταςησ
Κακζνα από τα τρία (3) τεςτ τθσ πρϊτθσ εξζταςθσ κα αξιολογθκοφν με όρουσ επιτυχίασ και
αποτυχίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι μία ςωςτι απάντθςθ παίρνει ζναν (1) βακμό, ςε μία
λανκαςμζνθ απάντθςθ αφαιροφνται 0,33 βακμοί και μία ερϊτθςθ χωρίσ απάντθςθ δεν
παίρνει βακμό. Ο μεγαλφτεροσ βακμόσ για κακζνα από τα τρία (3) τεςτ κα είναι το δζκα
(10).
Το αποτζλεςμα του 1ου ςταδίου εξζταςθσ κάκε διαγωνιηόμενθσ ομάδασ κα εξαχκεί
υπολογίηοντασ τον αρικμθτικό μζςο όρο, ςτρογγυλοποιθμζνο ςτο ζνα (1) δεκαδικό ψθφίο,
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όλων των βακμϊν που πιρε θ ομάδα ςε κακζνα από τα τρία (3) τεςτ και
πολλαπλαςιάηοντασ το αποτζλεςμα με το δζκα (10), ζτςι ϊςτε ο μεγαλφτεροσ βακμόσ
αυτοφ του ςταδίου εξζταςθσ να είναι το εκατό (100). Η ςειρά κατάταξθσ των
διαγωνιηόμενων ομάδων κα κακοριςτεί με αυτό τον τρόπο.
Τουλάχιςτον, οι μιςζσ ομάδεσ κα αποχωριςουν μετά τθν πρϊτθ εξζταςθ.
Για όςεσ ομάδεσ ςυνεχίηουν ςτο 2ο ςτάδιο εξζταςθσ, ο βακμόσ του 1ου ςταδίου εξζταςθσ
κα ςυμπεριλθφκεί ςτον υπολογιςμό τθσ τελικισ βακμολογίασ με ςυντελεςτι 25%.
Η αξιολόγθςθ των τριϊν (3) τεςτ και ο υπολογιςμόσ τθσ τελικισ βακμολογίασ για το 1ο
ςτάδιο εξζταςθσ κα γίνει αυτόματα από το πρόγραμμα.
Οι ομάδεσ που κα προκρικοφν ςτο δεφτερο ςτάδιο κα λάβουν αναμνθςτικό δίπλωμα
ςυμμετοχισ το οποίο κα παραχκεί αυτόματα από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα.
Δεφτερο ςτάδιο εξζταςησ
Κατά τθν αξιολόγθςθ του αρχείου PDF του 2ου ςταδίου εξζταςθσ κα λθφκοφν υπόψθ οι
ακόλουκοι παράγοντεσ:
-

Η μορφι τθσ παρουςίαςθσ (20%)
o Η μορφι τθσ είναι δομθμζνθ καλά ςε παραγράφουσ (ςε ςειρά),
o Η παρουςίαςθ είναι ςαφισ και μπορεί εφκολα να διαβαςτεί (ςαφινεια
εξθγιςεων ςε κάκε τομζα, κζματα οπτικοποίθςθσ)
o Υπάρχουν αναφορζσ ςε πθγζσ / βιβλιογραφία

-

Η επάρκεια τθσ προτεινόμενθσ ανάλυςθσ ςε ςυνάρτθςθ με τουσ ςτόχουσ (20%)
o Η παρουςίαςθ ζχει ςαφι ςτόχο
o Υπάρχουν ςαφϊσ κακοριςμζνοι δευτερεφοντεσ ςτόχοι
o Υποςτθρίηεται το ενδιαφζρον για τθ μελζτθ των προτεινόμενων ςτόχων
o Τα αναλυκζντα δεδομζνα είναι κατάλλθλα για τθ μελζτθ των κακοριςμζνων
ςτόχων

-

Η εφαρμοςκείςα μεκοδολογία και θ ανάλυςθ των δεδομζνων (40%)
o Υπάρχει καλι ιςορροπία ςε ςχζςθ με τουσ πίνακεσ και τα γραφιματα
o Οι πίνακεσ και τα γραφιματα ζχουν ςχόλια ζτςι ϊςτε να επιςθμαίνονται οι
πιο ςχετικζσ πλθροφορίεσ
o Τα διαγράμματα είναι κατάλλθλα και βοθκοφν ςτθν επίτευξθ και τθν
υποςτιριξθ των ςυμπεραςμάτων
o Οι λόγοι για τθ χριςθ κάκε ςτατιςτικοφ δείκτθ εξθγοφνται
o Η ανάλυςθ που κα διεξαχκεί κα πρζπει να είναι ςε ςυνάρτθςθ με το
εκπαιδευτικό επίπεδο των ςυμμετεχόντων

-

Η επεξιγθςθ των ευρθμάτων (εξαγωγι ςυμπεραςμάτων) (20%)
o Υπάρχει ζνα μόνο ςυμπζραςμα ανά ςτόχο, κακϊσ και ζνα γενικό
ςυμπζραςμα.
o Υπάρχει επιςιμανςθ ςχετικά με τουσ περιοριςμοφσ των ςυμπεραςμάτων
που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ (ςε περίπτωςθ που υπάρχουν
περιοριςμοί)
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Ο βακμόσ του 2ου ςταδίου εξζταςθσ κα ςυμπεριλθφκεί ςτον υπολογιςμό τθσ τελικισ
βακμολογίασ με ςυντελεςτι 75%.
Τελικόσ βαθμόσ
Ο τελικόσ βακμόσ κα υπολογιςτεί, με το πολφ τρία (3) δεκαδικά ψθφία, ωσ εξισ:
Τελικόσ βακμόσ = 0,25 Χ βακμόσ 1ου ςταδίου εξζταςθσ + 0,75 Χ βακμόσ 2ου ςταδίου
εξζταςθσ.
Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα επιλζξει τισ πζντε (5) ομάδεσ από κάκε κατθγορία που
ςυγκζντρωςαν τον υψθλότερο τελικό βακμό.
Η νικιτρια ομάδα κάκε κατθγορίασ είναι αυτι που κα ςυγκεντρϊςει τον υψθλότερο τελικό
βακμό. Οι υπόλοιπεσ τζςςερισ (4) ομάδεσ από κάκε κατθγορία κα κεωροφνται φιναλίςτ
ςτθν κατθγορία τουσ.
6. Βραβεία
Κάκε μζλοσ των νικθτριϊν ομάδων του εκνικοφ διαγωνιςμοφ, μία (1) από τθν κατθγορία Α
και μία (1) από τθν κατθγορία Β, κακϊσ και ο επιβλζπων κακθγθτισ, κα λάβουν τα
ακόλουκα βραβεία:
 Ζνα tablet
 Εκδόςεισ και προωκθτικό υλικό από τθν ΕΛΣΤΑΤ και τθ Eurostat
 Δίπλωμα νικθτι
Η τελετι βράβευςθσ κα γίνει ςτο κτίριο τθσ ΕΛΣΤΑΤ, Πειραιϊσ 46 και Επονιτϊν, Τ.Κ. 18510,
ςτον Πειραιά. Η θμερομθνία κα ανακοινωκεί ςτισ νικιτριεσ ομάδεσ ςε μεταγενζςτερο
χρόνο. Τυχόν ζξοδα μετακίνθςθσ και διανυκτζρευςθσ των νικθτριϊν ομάδων ςτθν Ακινα
(ςτθν περίπτωςθ που τα μζλθ των νικθτριϊν ομάδων προζρχονται από τθν επαρχία) κα
καλυφκοφν από τθν ΕΛΣΤΑΤ. Για τουσ μακθτζσ που είναι κάτω των 18 ετϊν κατά τον χρόνο
ταξιδιοφ για τθν τελετι απονομισ των βραβείων, ο κακθγθτισ κα πρζπει να λειτουργιςει
ωσ εξουςιοδοτθμζνοσ κθδεμόνασ τουσ και να αναλάβει πλιρωσ τθν ευκφνθ τουσ κατά τθ
διάρκεια του ταξιδιοφ και τθσ παραμονισ ςτθν Ακινα.
Σε περίπτωςθ που δφο (2) νικιτριεσ ομάδεσ ζχουν επιβλζποντα τον ίδιο κακθγθτι, ο
τελευταίοσ κα λάβει ζνα μόνο βραβείο.
Οι υπόλοιπεσ τζςςερισ (4) ομάδεσ - φιναλίςτ του Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ ςτθ Στατιςτικι
κα λάβουν αναμνθςτικό δίπλωμα ςυμμετοχισ, εκδόςεισ και προωκθτικό υλικό τθσ ΕΛΣΤΑΤ
και τθσ Eurostat.
7. Επιςτημονική Επιτροπή
Η Επιςτθμονικι Επιτροπι για τον Πανελλινιο Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι 2019 - 2020 κα
αποτελείται από τρία (3) μζλθ που κα προζρχονται από τθν ΕΛΣΤΑΤ, κακϊσ και ζνα (1)
μζλοσ από το Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων.
Ζργο τθσ Επιτροπισ κα είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ςυνοχισ και τθσ ςυνάφειασ με τθ διδακτζα
φλθ του Γυμναςίου και των Λυκείων, των ερωτιςεων των τεςτ του 1ου ςταδίου του
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Διαγωνιςμοφ.
8. Επιτροπή Αξιολόγηςησ
Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ για τον Πανελλινιο Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι 2019 - 2020 κα
αποτελείται από πζντε (5) μζλθ που κα προζρχονται από τθν ΕΛΣΤΑΤ, ζνα (1) μζλοσ από το
Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, ζνα (1) μζλοσ από τθν ακαδθμαϊκι ςτατιςτικι
κοινότθτα και ζνα (1) μζλοσ από το Ελλθνικό Στατιςτικό Ινςτιτοφτο.
Ζργο τθσ Επιτροπισ κα είναι θ αξιολόγθςθ των εργαςιϊν του 2ου ςταδίου του Διαγωνιςμοφ
και θ κατάρτιςθ τθσ τελικισ βακμολογίασ των ομάδων που προκρίκθκαν ςτθν ανωτζρω
φάςθ.
Η απόφαςθ τθσ Επιτροπισ είναι οριςτικι.
Η ΕΛΣΤΑΤ τθρεί το δικαίωμα τθσ αλλαγισ μζλουσ τθσ Επιτροπισ ςε οποιαδιποτε φάςθ
διεξαγωγισ του Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ ςτθ Στατιςτικι, προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ
διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.

9. Ανακοίνωςη τησ απόφαςησ τησ Επιτροπήσ Αξιολόγηςησ
Η απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ κα ανακοινωκεί ςτουσ νικθτζσ και τουσ φιναλίςτ
με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και κα δθμοςιευκεί ςτθν ιςτοςελίδα
http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2020 τθν θμερομθνία που αναφζρεται
ςτο χρονοδιάγραμμα του Διαγωνιςμοφ.

10. Χρονοδιάγραμμα
Περίοδοσ εγγραφήσ: 18 Οκτωβρίου 2019 – 6 Φεβρουαρίου 2020
Περίοδοσ διαγωνιςμοφ για το 1ο ςτάδιο εξζταςησ: 7 - 16 Φεβρουαρίου 2020
Ανακοίνωςη αποτελεςμάτων 1ου ςταδίου εξζταςησ: 17 Φεβρουαρίου 2020
Περίοδοσ διαγωνιςμοφ για το 2ο ςτάδιο εξζταςησ: 18 Φεβρουαρίου – 8 Μαρτίου 2020
Ανακοίνωςη τελικών αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ: 27 Μαρτίου 2020
Τελετή απονομήσ βραβείων ςτην ΕΛΣΤΑΤ, Πειραιάσ: κα ανακοινωκεί ςε μεταγενζςτερο
χρόνο
Η ΕΛΣΤΑΤ τθρεί το δικαίωμα αλλαγισ των παραπάνω θμερομθνιϊν ςε οποιαδιποτε φάςθ
τθσ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.

11. Δημοςίευςη αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ
Οι βραβευμζνεσ εργαςίεσ ι εκείνεσ που μπορεί να λάβουν ιδιαίτερεσ μνείεσ, κα
ανακοινωκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ http://www.statistics.gr/el/statisticscompetition-2020, με το όνομα των ομάδων, τθν εκπαιδευτικι μονάδα από τθν οποία
προζρχονται, κακϊσ και τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικουν.
Οι ςυμμετζχουςεσ ομάδεσ πρζπει να αποδεχκοφν αυτοφσ τουσ κανόνεσ και να επιτρζψουν
τθ δθμοςίευςθ των εργαςιϊν τουσ. Όλο το υλικό που κα παρουςιαςκεί ςτον Πανελλινιο
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Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι κα τθρθκεί ςτθν ΕΛΣΤΑΤ.

12. Ευρωπαϊκόσ Διαγωνιςμόσ ςτη Στατιςτική
Η νικιτρια ομάδα και μία (1) φιναλίςτ με τθν υψθλότερθ βακμολογία ςε κάκε κατθγορία
κα ζχουν δικαίωμα να ςυμμετάςχουν ςτον Ευρωπαϊκό Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι, ο
οποίοσ ξεκινά αμζςωσ μετά το πζρασ του Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ ςτθ Στατιςτικι και κα
διεξαχκεί ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Οι διοργανωτζσ του Διαγωνιςμοφ ςτθ Στατιςτικι ςε εκνικό
επίπεδο κα επικοινωνιςουν με τισ ομάδεσ, προκειμζνου να τισ ενθμερϊςουν για τθ
διεξαγωγι του Ευρωπαϊκοφ Διαγωνιςμοφ ςτθ Στατιςτικι.
Για τον ςκοπό αυτό, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα ετοιμάςει ζναν κατάλογο με τισ δζκα (10)
ομάδεσ που ζλαβαν τθν υψθλότερθ βακμολογία ςτον εκνικό διαγωνιςμό, και ςτισ δφο
κατθγορίεσ (οι νικιτριεσ και οι φιναλίςτ των δφο κατθγοριϊν).
Σε περίπτωςθ που κάποια ομάδα δεν μπορεί, ι αρνθκεί, να ςυμμετάςχει ςτον ευρωπαϊκό
διαγωνιςμό, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα επικοινωνιςει με τθν επόμενθ ομάδα του
προαναφερόμενου καταλόγου.

13. Επιφφλαξη δικαιωμάτων
Οι διοργανωτζσ του Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ ςτθ Στατιςτικι ςτθν ΕΛΣΤΑΤ τθροφν το
δικαίωμα αλλαγισ των όρων και κανονιςμϊν του Διαγωνιςμοφ ςε εκνικό επίπεδο, ειδικά
των θμερομθνιϊν που περιλαμβάνονται ςτο ανωτζρω χρονοδιάγραμμα, ι ακόμα και τθν
πικανι ακφρωςι του, οποτεδιποτε υπάρξει πλιρωσ αιτιολογθμζνοσ λόγοσ. Οι τυχόν
αλλαγζσ κα ανακοινωκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΛΣΤΑΤ:
http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2020

14. Προςταςία προςωπικών δεδομζνων
Η ΕΛΣΤΑΤ επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό,
ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό και εκνικό κεςμικό πλαίςιο για τθν προςταςία των
προςωπικϊν δεδομζνων (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν προςταςία δεδομζνων (ΕΕ) 679/2016
και ν. 4624/2019).
15. Ζγκριςη του Πανελλήνιου Διαγωνιςμοφ
Ο Πανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ ςτθ Στατιςτικι 2019-2020, διενεργείται από τθν ΕΛΣΤΑΤ
ςφμφωνα με τθν ζγκριςθ του Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων (αρικ. Πρωτ.
Φ15/151419/Δ2/30.9.2019).
16. Αποδοχή των κανόνων του Πανελλήνιου Διαγωνιςμοφ ςτη Στατιςτική
Η ςυμμετοχι ςτον Πανελλινιο Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι προχποκζτει τθν αποδοχι όλων
των παραπάνω κανόνων.
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Γενικοί κανόνεσ για τον
Ευρωπαϊκό Διαγωνιςμό ςτη Στατιςτική (ESC) 2019-2020
1. Εγγραφή
Ο Ευρωπαϊκόσ Διαγωνιςμόσ ςτθ Στατιςτικι είναι ανοιχτόσ ςτισ ομάδεσ που ζχουν
κερδίςει ςτουσ αντίςτοιχουσ εκνικοφσ Διαγωνιςμοφσ και ζχουν προτακεί από τισ
χϊρεσ τουσ, προκειμζνου να ςυμμετζχουν ςτον ευρωπαϊκό.
Κάκε χϊρα κα μπορεί να προτείνει μζχρι δφο (2) ομάδεσ ανά κατθγορία, όπωσ
ορίηεται από τουσ κανόνεσ των εκνικϊν διαγωνιςμϊν. Και οι δφο κατθγορίεσ
περιλαμβάνουν μακθτζσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Η πρϊτθ κατθγορία (Α)
περιλαμβάνει μακθτζσ Λυκείου και θ δεφτερθ κατθγορία (Β) μακθτζσ Γυμναςίου.
Η εγγραφι των δφο ομάδων, ανά κατθγορία, που κα εκπροςωπιςουν τθ Χϊρα ςτον
Ευρωπαϊκό Διαγωνιςμό, κα πραγματοποιθκεί από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι
(ΕΛΣΤΑΤ).

2. Αντικείμενο τησ εργαςίασ (assignment)
Οι ςυμμετζχουςεσ ομάδεσ κα πρζπει να δθμιουργιςουν ζνα βίντεο, προςπακϊντασ
να εξθγιςουν μία ςτατιςτικι ζννοια. Το κζμα του βίντεο κα ανακοινωκεί ςτισ
ςυμμετζχουςεσ ομάδεσ ςε μεταγενζςτερο χρόνο.
Τα βίντεο κα πρζπει να είναι κατά προτίμθςθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα, με υπότιτλουσ
ςτθν εκνικι γλϊςςα, αν και ζγκυρα κα κεωροφνται και τα βίντεο που είναι ςτθν
εκνικι γλϊςςα με αγγλικοφσ υπότιτλουσ.
Η χρονικι διάρκεια του βίντεο δε κα πρζπει να ξεπερνά τα δφο (2) λεπτά.
Μαηί με το βίντεο, οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να ετοιμάςουν ζνα ζγγραφο ςε PDF,
εξθγϊντασ τθ διαδικαςία δθμιουργίασ του βίντεο, ςυμπεριλαμβανομζνων των
χρθςτϊν ςτουσ οποίουσ απευκφνεται, των τεχνικϊν που χρθςιμοποιικθκαν (και των
λόγων που χρθςιμοποιικθκαν αυτζσ οι τεχνικζσ), τθσ διαδικαςίασ λιψθσ
αποφάςεων, των πθγϊν των ςτατιςτικϊν δεδομζνων (ςε περίπτωςθ που
χρθςιμοποιικθκαν κάποιεσ πθγζσ) κλπ. Αυτό το ζγγραφο δεν πρζπει να ξεπερνά τισ
δφο χιλιάδεσ (2.000) λζξεισ οφτε και να υπερβαίνει τισ τζςςερισ (4) ςελίδεσ.
Το βίντεο, κακϊσ και το επεξθγθματικό ζγγραφο που κα το ςυνοδεφει κα λθφκοφν
υπόψθ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ εργαςίασ.

3. Κριτήρια αξιολόγηςησ
Κατά τθν αξιολόγθςθ των επιλεγμζνων βίντεο, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του
Ευρωπαϊκοφ Διαγωνιςμοφ ςτθ Στατιςτικι κα λάβει υπόψθ:
 τθ δθμιουργικότθτα του βίντεο,
 τθν πειςτικότθτα του μθνφματοσ ςε ςχζςθ με το κζμα του βίντεο,

 τθν αποτελεςματικότθτα του βίντεο, ϊςτε να περάςει το μινυμά του,
 τθ ςυμφωνία μεταξφ του εγγράφου και του βίντεο.

4. Βραβεία
Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα ανακοινϊςει ζναν νικθτι, κακϊσ και τθν ομάδα που
ζλαβε τθ δεφτερθ και τρίτθ κζςθ, ανά κατθγορία. Η Επιτροπι μπορεί να αποφαςίςει
να μθ βραβεφςει κανζνα από τα βίντεο που παρουςιάςτθκαν.
Κάκε μζλοσ και ο κακθγθτισ των δφο νικθτριϊν ομάδων του Ευρωπαϊκοφ
Διαγωνιςμοφ ςτθ Στατιςτικι (κατθγορίεσ Α και Β) κα κερδίςουν τα ακόλουκα
βραβεία:
 Μία κάρτα δϊρου αξίασ 400 €
 Εκδόςεισ και προωκθτικό υλικό από τθ Eurostat
 Δίπλωμα νικθτι
Οι νικιτριεσ ομάδεσ κα λάβουν τα δϊρα τουσ ςτθν τελετι βράβευςθσ, θ οποία κα
λάβει χϊρα κατά τθ διάρκεια του Ευρωπαϊκοφ Συνεδρίου Ποιότθτασ (Q2020), τον
Ιοφνιο 2020, ςτθ Βουδαπζςτθ τθσ Ουγγαρίασ. Τα ζξοδα ταξιδιοφ και διαμονισ, για
τουσ κακθγθτζσ και τουσ μακθτζσ των νικθτριϊν ομάδων, κα καλυφκοφν από τουσ
διοργανωτζσ του Ευρωπαϊκοφ Διαγωνιςμοφ ςτθ Στατιςτικι.
Στθν περίπτωςθ που υπάρχουν μακθτζσ που είναι κάτω τθσ θλικίασ των 18 ετϊν
κατά τον χρόνο διεξαγωγισ του ταξιδίου για τθν τελετι απονομισ των βραβείων, ο
κακθγθτισ κα πρζπει να λειτουργιςει ωσ εξουςιοδοτθμζνοσ κθδεμόνασ των
ατόμων τθσ ομάδασ του και κα αναλάβει πλιρωσ τθν ευκφνθ των μακθτϊν του κατά
τθ διάρκεια του ταξιδιοφ και τθσ παραμονισ τουσ για τθν τελετι βράβευςθσ.
Σε περίπτωςθ που δφο (2) νικιτριεσ ομάδεσ ζχουν τον ίδιο κακθγθτι, ο τελευταίοσ
κα λάβει ζνα μόνο βραβείο.
Οι ομάδεσ που ζλαβαν τθ δεφτερθ και τθν τρίτθ κζςθ, κακϊσ και οι υπόλοιπεσ
ομάδεσ που κα ςυμμετάςχουν ςτον Ευρωπαϊκό Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι κα
παραλάβουν αναμνθςτικό δίπλωμα ςυμμετοχισ.
5. Χρονοδιάγραμμα
Ανακοίνωςη του θζματοσ του βίντεο: 27 Μαρτίου 2020
Προθεςμία ανάρτηςησ του βίντεο:
5 Μαΐου 2020
Ανακοίνωςη νικητριών ομάδων:
20 Μαΐου 2020
Τελετή βράβευςησ: 9 – 12 Ιουνίου 2020, κατά τθ διάρκεια του Συνεδρίου
Ποιότθτασ Q2020 ςτθ Βουδαπζςτθ (θ ακριβι θμερομθνία κα
ανακοινωκεί ςε μεταγενζςτερο χρόνο
6. Δημοςίευςη βίντεο
Τα βίντεο που κα κερδίςουν ι εκείνα που κα λάβουν μνείεσ κα δθμοςιευτοφν ςτθν
ιςτοςελίδα www.esc2020.eu με τθν πλιρθ αναφορά των δθμιουργϊν τουσ. Με τθ
ςυμμετοχι τουσ, τα μζλθ των ομάδων αποδζχονται τθ δθμοςιοποίθςθ των

ονομάτων τουσ και επιτρζπουν τθ δθμοςίευςθ των βίντεο, όπωσ αναφζρεται
παραπάνω.
Τα μζλθ των ομάδων μποροφν, ανά πάςα ςτιγμι, να ανακαλζςουν τθ ςυγκατάκεςι
τουσ για τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν τουσ δεδομζνων που προκφπτουν από
τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτόν τον Διαγωνιςμό, με τθν επιφφλαξθ οποιουδιποτε
άλλου δικαιϊματοσ που τουσ βοθκά, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
Το βίντεο δεν κα πρζπει να παραβιάηει πνευματικά δικαιϊματα ι εμπορικά ςιματα
τρίτων ι δικαιϊματα οποιουδιποτε προςϊπου ι οντότθτασ. Τα μζλθ των ομάδων
κα πρζπει να είναι βζβαια ότι χρθςιμοποιοφν ςτο βίντεό τουσ περιεχόμενο το οποίο
είναι εξουςιοδοτθμζνα να χρθςιμοποιοφν, ςυμπεριλαμβανομζνων, μεταξφ άλλων,
χωρίσ περιοριςμό, μουςικισ, εικόνων, ταινιϊν και άλλθσ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.
Σε περίπτωςθ που ςτο βίντεο εμφανίηονται ανιλικοι, τα μζλθ των ομάδων κα
πρζπει να ςτείλουν υποχρεωτικά ςτουσ διοργανωτζσ του Ευρωπαϊκοφ Διαγωνιςμοφ,
μαηί με το βίντεο και τα ζγγραφα ςε μορφι PDF, τθν υπογεγραμμζνθ ςυγκατάκεςθ
του νόμιμου κθδεμόνα κάκε ανιλικου προςϊπου που εμφανίηεται ςτο βίντεο. Τα
μζλθ των ομάδων μποροφν να ηθτιςουν από τουσ εκνικοφσ διοργανωτζσ του
Διαγωνιςμοφ να τουσ αποςταλεί θ ςχετικι φόρμα ςυγκατάκεςθσ. Η μθ αποςτολι
τθσ ςυμπλθρωμζνθσ φόρμασ ςυγκατάκεςθσ του νόμιμου κθδεμόνα κάκε ανιλικου
προςϊπου κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τον αποκλειςμό του βίντεο από τον Διαγωνιςμό.
Όλο το υλικό που κα παρουςιαςτεί ςτον Ευρωπαϊκό Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι κα
μπορεί να δθμοςιευκεί από το Ευρωπαϊκό Στατιςτικό Σφςτθμα (ESS).
7. Επιφφλαξη δικαιωμάτων
Οι διοργανωτζσ του Ευρωπαϊκοφ Διαγωνιςμοφ ςτθ Στατιςτικι ζχουν το δικαίωμα
αλλαγισ των όρων και κανονιςμϊν του Διαγωνιςμοφ, ειδικά των θμερομθνιϊν που
ανακοινϊκθκαν ςτο χρονοδιάγραμμα ι ακόμα και τθσ πικανισ ακφρωςισ του,
οποιαδιποτε ςτιγμι υπάρξει δικαιολογθμζνθ αιτία. Οι αλλαγζσ αυτζσ κα
δθμοςιευκοφν ςτθν ιςτοςελίδα www.esc2020.eu.
8. Αποδοχή των κανόνων του Ευρωπαϊκοφ Διαγωνιςμοφ ςτη Στατιςτική
Η ςυμμετοχι ςτον Ευρωπαϊκό Διαγωνιςμό ςτθ Στατιςτικι προχποκζτει τθν
αποδοχι όλων των παραπάνω κανόνων.

