OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ι.

Λίγα λόγια για το ∆ιαγωνισµό

To School Lab είναι ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την επικοινωνία της επιστήµης και
απευθύνεται σε µαθητές ηλικίας 10–15 ετών, δηλαδή µαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του
δηµοτικού και όλου του γυµνασίου.
Στόχος του είναι να αναδείξει την συναρπαστική πλευρά των θετικών επιστηµών. Οι
συµµετέχοντες θα πρέπει να συνεργαστούν σε οµάδες των 2–4 ατόµων και να επιλέξουν ένα
επιστηµονικό θέµα που να τους ελκύει. Πάνω σε αυτό το θέµα θα πρέπει να εργαστούν, να
κάνουν την έρευνά τους και να δηµιουργήσουν ένα βίντεο διάρκειας 3–5 λεπτών στο οποίο θα
παρουσιάζουν τη δουλειά τους.
Κατά τη διάρκεια αυτής τους της προσπάθειας, οι µαθητές θα έχουν καθοδήγηση από τους
µέντορες του προγράµµατος. Οι µέντορες είναι µια οµάδα νέων ταλαντούχων επιστηµόνων
και ερευνητών που έχουν διακριθεί στην επικοινωνία της επιστήµης στον διαγωνισµό
FameLab του Βρετανικού Συµβουλίου.
Η κάθε οµάδα δηλώνοντας συµµετοχή θα επιλέξει και τον µέντορα της. Ο ρόλος του µέντορα
θα είναι να τη βοηθήσει σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας, από την επιλογή του θέµατος
και την σύνταξη του σεναρίου µέχρι την τελική διαµόρφωση του βίντεο.
Όλο το πρόγραµµα θα γίνει µέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας του School Lab http://schoollab.org και η οποία θα αποτελέσει έναν εναλλακτικό διαδικτυακό χώρο συνάντησης µαθητών,
εκπαιδευτικών κι επιστηµόνων. Οι µέντορες θα επικοινωνούν µε τις οµάδες τους µέσα από
αυτήν την πλατφόρµα.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα πλαίσια του School Lab θα είναι υποστηρικτικός και στο
βαθµό που αυτός επιθυµεί.

ΙΙ. Τρόπος συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό
1.

Ο ∆ιαγωνισµός διοργανώνεται από το British Council, την i-create της Εκπαιδευτικής
Ραδιοτηλεόρασης και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και
Αθλητισµού, µε την υποστήριξη της Sci Co, του ΓΑΙΑ (Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής
Ιστορίας), της Hive Athens και την ευγενική υποστήριξη της «S and B Βιοµηχανικά
Ορυκτά Α.Ε.».

2.

Ο ∆ιαγωνισµός έχει στόχο να βοηθήσει τους µαθητές να κατανοήσουν τις συναρπαστικές
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι επιστήµονες και οι ερευνητές και να αποκτήσουν
αυτοπεποίθηση και δεξιότητες παρουσίασης των ιδεών τους. Απευθύνεται σε µαθητές
όλης της Ελλάδας και σε µαθητές των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, ανεξαρτήτως
εθνικότητας. Αποκλείονται από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι εργαζόµενοι στο British
Council, της Sci Co, του ΓΑΙΑ (Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας), της Hive Athens
και της S and B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. καθώς και οι συγγενείς τους µέχρι β’ βαθµού.

3.

Ηµεροµηνία έναρξης του διαγωνισµού ορίζεται η Παρασκευή 1η Μαρτίου και ηµεροµηνία
υποβολής των βίντεο, εποµένως και λήξης του διαγωνισµού, ορίζεται η Κυριακή 28
Απριλίου (ώρα 23.59). Ο ∆ιοργανωτής διατηρεί το δικαίωµα της µεταβολής των
ηµεροµηνιών ή µαταίωσης του διαγωνισµού για σπουδαίο λόγο υπό τον όρο της
έγκαιρης δηµοσίευσης της µεταβολής αυτής στον προαναφερθέντα ιστότοπο.
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4.

Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές, εντός των ανωτέρω καθοριζοµένων χρονικών ορίων
του διαγωνισµού µε την υποβολή αίτησης σε ειδικό έντυπο του ∆ιοργανωτή µαζί µε την
µεταφόρτωση του βίντεο. Οι υποψήφιοι µπορούν να κατεβάσουν το ειδικό έντυπο
συµµετοχής από την ιστοσελίδα http://school-lab.org. Το ειδικό έντυπο συµµετοχής
περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: όνοµα σχολείου, στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου,
υπεύθυνος εκπαιδευτικός ή ∆ιευθυντής/ντρια, όνοµα οµάδας, έγκυρη ηλεκτρονική
διεύθυνση οµάδας, καθηγητού και τηλέφωνο, ονοµατεπώνυµο συµµετεχόντων µαθητών
και προσδιορισµός τάξης. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά να
δηλώσουν συµµετοχή στο πρόγραµµα καθώς οι αιτήσεις θα πρέπει να στέλνονται από
τον εκπαιδευτικό και όχι από κάθε οµάδα ξεχωριστά. Οι συµµετέχοντες φέρουν την
ευθύνη για την ορθή συµπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Απουσία, ή µερική
έλλειψη στοιχείων του ειδικού εντύπου συµµετοχής σηµαίνουν αυτόµατο αποκλεισµό από
το διαγωνισµό.

5.

Στην συνέχεια κι αφού έχουν δηλώσει συµµετοχή, η κάθε οµάδα θα λάβει έναν κωδικό µε
τον οποίο θα συνδέεται κάθε φορά στην ιστοσελίδα και θα επιλέγει µέσα από την αίτηση
τον µέντορα ανάµεσα στους νέους επιστήµονες και ερευνητές για τους οποίους θα είναι
αναρτηµένες πληροφορίες, φωτογραφίες και βιογραφικά. Οι οµάδες θα µπορούν να
ανεβάσουν στην ιστοσελίδα και να συζητήσουν µε το µέντορά τους το σενάριο του βίντεο,
τις απορίες και τα σχόλια τους σχετικά µε το θέµα τους και τον τρόπο που προχωράει η
έρευνα τους, τις αρχικές λήψεις του βίντεο και όλα τα προσχέδια του πριν και µετά το
µοντάζ. Στο τέλος, όταν το οριστικό βίντεο µε το οποίο θα συµµετάσχουν στο διαγωνισµό
θα είναι έτοιµο, θα αναρτηθεί κι αυτό στην ιστοσελίδα. Εποµένως η ανάρτηση του βίντεο
πρέπει να γίνει από 1 Μαρτίου–28 Απριλίου 2013. Όλα τα προσχέδια και τα σχόλια θα
µένουν σε ιδιωτικό χώρο που θα µπορούν να επισκέπτονται µόνο τα µέλη της οµάδας και
ο µέντοράς τους, ενώ το τελικό βίντεο θα µπορούν να το δουν και να το ψηφίσουν όλοι οι
χρήστες της ιστοσελίδας. Κάθε οµάδα θα έχει δικαίωµα να ψηφίζει µόνο µια φορά κατά το
διάστηµα 29 Απριλίου–7 Μαΐου 2013.

6.

To τελικό βίντεο µπορεί να είναι στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά, το µέγεθος του δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τα 60MB και τα επιθυµητά format είναι τα εξής: mp4, wmv, flv, vob,
mov, avi, asf.

7.

Ο ∆ιοργανωτής δύναται να αποκλείσει συµµετοχές που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη και
εν γένει αντιτίθενται σε κανόνα δικαίου. Οι συµµετέχοντες δηλώνουν ρητά ότι το
παραχθησόµενο έργο είναι νέο, πρωτότυπο και όχι προϊόν αντιγραφής.

8.

Η συµµετοχή στον παρόντα διαγωνισµό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφεροµένων
στο διαδίκτυο µε δικά τους τεχνικά µέσα. Ο ∆ιοργανωτής δεν αναλαµβάνει καµία
υποχρέωση αναφορικά µε την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους
διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόµενο. Η πρόσβαση στο
δικτυακό τόπο του ∆ιοργανωτή επιτρέπεται µόνο υπό τους όρους λειτουργίας των
οικείων διακοµιστών (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές
του διαγωνισµού. Περαιτέρω, ο ∆ιοργανωτής δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση
των συµµετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συµµετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι
συµφωνούν µε τους όρους εγγραφής και συµµετοχής της πλατφόρµας του School Lab
και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι του ∆ιοργανωτή.

9.

Οι αιτήσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα υποβληθούν στην κρίση Επιτροπής, η οποία
θα διοριστεί αρµοδίως από το ∆ιοργανωτή κατά την απόλυτα ελεύθερη και ανέλεγκτη
κρίση του ως προς την επιλογή.
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10. Τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα του British Council
www.britishcouncil.gr.Επίσης, οι νικητές του διαγωνισµού θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς
και στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Ο Τελικός του
School Lab θα πραγµατοποιηθεί στο ΓΑΙΑ (Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας) την
Κυριακή 12 Μαΐου 2013, ώρα 12.00.
11. Βραβεία του διαγωνισµού: ∆ώρα σχετικά µε την τεχνολογία
12. Ο ∆ιοργανωτής ουδεµία ευθύνη φέρει για τυχόν προσβολή δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας τρίτων µέσω των έργων που έχουν αποσταλεί στο British Council ή
δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα http://school-lab.org στο πλαίσιο του διαγωνισµού αυτού. Οι
συµµετέχοντες και για λογαριασµό των ανηλίκων, οι γονείς και εν γένει οι έχοντες τη
γονική µέριµνα αυτών µε την υπογραφή και επιστροφή του παρόντος κειµένου των όρων
συναινούν στη δηµοσίευση των έργων που θα υποβάλουν για κρίση στο διαγωνισµό και
µεταβιβάζουν στο British Council και στο χορηγό διαρκώς, ανεκκλήτως για χρονικό
διάστηµα δύο (2) ετών, όλα τα περιουσιακά δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας επί των
έργων αυτών, ενδεικτικά τα δικαιώµατα παρουσίασης στο κοινό, χρήσης, έκδοσης, θέσης
σε κυκλοφορία, αναπαραγωγής, µε σεβασµό στη δική τους συµβολή και συµµετοχή,
χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµίωσης.
13. Αν δεν επιθυµείτε να παρέχετε στο British Council κάποιο από τα παραπάνω δικαιώµατα,
παρακαλούµε µην υποβάλλετε συµµετοχή.
14. Ο νικητής συναινεί στην παρουσίασή του σε τυχόν σχετικό διαφηµιστικό του διαγωνισµού
ή στη χρήση του ονόµατός του και φωτογράφηση ή βιντεοσκόπησή του για λόγους
διαφηµιστικής προβολής του ∆ιοργανωτή και του χορηγού, χωρίς την καταβολή
οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµίωσης.
15. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παρόντων όρων στο σύνολό τους.
16. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης
συναίνεσης των υποψηφίων προς τον ∆ιοργανωτή για την καταχώρηση των
προσωπικών τους δεδοµένων σε αρχείο που θα τηρείται από το ∆ιοργανωτή κατά τους
ορισµούς του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 3471/2006 και τις Αποφάσεις και
Οδηγίες της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδοµένα που
θα συλλεγούν θα χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς του διαγωνισµού.
17. Οι συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα να ζητήσουν αντίγραφο των πληροφοριών που
διατηρεί ο ∆ιοργανωτής γι’ αυτούς, για το οποίο ο ∆ιοργανωτής δύναται να χρεώσει
αµοιβή, δικαίωµα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους
δεδοµένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, απευθυνόµενοι γι'
αυτό στο email: Katy.Yakoumaki@britishcouncil.gr ή στα γραφεία του ∆ιοργανωτή: British
Council, Πλ. Κολωνακίου 17, 106 73 Αθήνα.
18. Σηµειώνεται ότι τα προσωπικά στοιχεία των συµµετεχόντων θα διαγραφούν µετά από
χρονικό διάστηµα ενός έτους.
19. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον παρόντα διαγωνισµό, αρµόδια
δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.
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