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Πεπίλητη
Ζ δηαδηθηπαθή απηή έξεπλα δηεμήρζε ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο
ρνιήο Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (Π.Κ.)
(www.soc.uoc.gr), από ηνλ Απξίιε ηνπ 2015 έσο θαη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2016.
ην εξσηεκαηνιόγην απάληεζαλ αλώλπκα πάλσ από 400 θνηηεηέο, αιιά πιήξσο
386 (235 θνηηήηξηεο (62,1%) θαη 151 θνηηεηέο (48,3%). Απνζθνπνύζε λα
δηεξεπλήζεη ηηο ππνθεηκεληθέο απόςεηο θαη ζηάζεηο ησλ πξνπηπρηαθώλ
θνηηεηώλ ηνπ Π.Κ.,
γηα ηελ
θπξηόηεξε θαη ζπλεζέζηεξε κνξθή
παξαβαηηθόηεηαο ησλ θνηηεηώλ, πνπ είλαη ε αληηγξαθή ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο.
Με βάζε ηηο απόςεηο απηέο, ε αληηγξαθή ζηηο εμεηάζεηο είλαη έλα ζύλεζεο
θαηλόκελν, πνπ αλ θαη γίλεηαη ζε κεγάιε έθηαζε, νη θνηηεηέο αδηαθνξνύλ θαη
δελ ην θαηαγγέιινπλ. Οη ιόγνη πνπ επηθαινύληαη γηα λα αηηηνινγήζνπλ ηελ
παξαβαηηθή απηή πξαθηηθή πνηθίινπλ από πξνζσπηθνύο θαη
άιινπο
ζπγθπξηαθνύο, κνηξάδνληαο
ηελ επζύλε αλάκεζα ζε δηδάζθνληεο θαη
δηδαζθόκελνπο. πκπεξαζκαηηθά, απνθεύγνληαο εζηθνινγηθέο εθηηκήζεηο θαη
ηε ζύζηαζε θαηαζηαιηηθώλ κέηξσλ εμάιεηςεο ηνπ θαηλνκέλνπ, απιά
επειπηζηνύκε λα πξνθαιέζνπκε
έλα γόληκν πξνβιεκαηηζκό γηα ηελ όιε
εμεηαζηηθή δηαδηθαζία ζην Παλεπηζηήκην.
Λέμεηο

θιεηδηά: αληηγξαθή ζηηο εμεηάζεηο, απόςεηο θαη ζηάζεηο
πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ, δηαδηθηπαθή έξεπλα, Παλεπηζηήκην.

1. Διζαγυγή
Σν θαηλόκελν ηεο αληηγξαθήο ζηηο εμεηάζεηο ζηα παλεπηζηήκηα είλαη έλα
δηεζλέο θαηλόκελν, ην νπνίν αλαπηύζζεηαη πεξηζζόηεξν ηα ηειεπηαία ρξόληα
ιόγσ θαη ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ, αιιά θαη ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο
ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ην δηαδίθηπν ππάξρνπλ πνιιέο
αλαθνξέο
αληηγξαθήο ζηα παλεπηζηήκηα ηεο Αγγιίαο θαη Ακεξηθήο, αιιά θαη πιεζώξα
νδεγηώλ «πώο λα αληηγξάςεηο έμππλα». Ζ πξαθηηθή ηεο αληηγξαθήο ζηηο
γξαπηέο εμεηάζεηο δπζηπρώο επδνθηκεί θαη ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο (ΠΚ), αλ
θαη απηό ζπγθαηαιέγεηαη ζπλερώο αλάκεζα ζηα 150 θαιύηεξα λέα παλεπηζηήκηα
δηεζλώο. ηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό ηνπ ΠΚ (2000) θαη ζε απηόλ ησλ
πεξηζζνηέξσλ Σκεκάησλ
πξνβιέπνληαη ζνβαξέο θπξώζεηο γηα ηνπο
αληηγξαθείο.
1.α. Ο ζηόσορ και η ηαςηόηηηα ηηρ έπεςναρ
Ζ δηαδηθηπαθή απηή έξεπλα, ζην ζύλνιό ηεο, απνζθνπνύζε λα δηεξεπλήζεη
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ζειίδαο ηεο ρνιήο Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ
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* Ο Μελάο ακαηάο, επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο ηεο έξεπλαο, είλαη Καζεγεηήο ζην Σκήκα
Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, E-mail: samatasm@uoc.gr) θαη ν Πεξηθιήο
Γξάθνο, πνπ έθαλε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, είλαη κέινο Δ.Γ.Η.Π (Δξγαζηεξηαθό
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Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (Π.Κ.) (www.soc.uoc.gr), ηηο ππνθεηκεληθέο απόςεηο
θαη ζηάζεηο, δειαδή ηηο αμηνινγηθέο δηαζέζεηο ησλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ θαη
θνηηεηξηώλ ηνπ Π.Κ., γηα ηα ζέκαηα ηεο δηαθζνξάο ζηελ Διιεληθή θνηλσλία θαη
ηεο παξαβαηηθόηεηαο ζην Παλεπηζηήκην. Ζ έκθαζε δόζεθε ζηελ θπξηόηεξε θαη
ζπλεζέζηεξε κνξθή ηεο παξαβαηηθόηεηαο ησλ θνηηεηώλ, πνπ είλαη ε αληηγξαθή
ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο, ζέκα ην νπνίν θαη παξνπζηάδνπκε ζηελ παξνύζα
δεκνζίεπζε. Ο αξρηθόο ζηόρνο καο γηα ην ζέκα απηό ήηαλ λα θαλεί κέζα από
ηηο απαληήζεηο θαη ηα ζρόιηα ησλ θνηηεηώλ αλ ε αληηγξαθή ζηηο εμεηάζεηο είλαη
έλα ζύλεζεο ή ζπάλην θαηλόκελν, ε έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ, νη ηερληθέο
εμαπάηεζεο, θ.αι., θαζώο θαη νη ιόγνη πνπ νη θνηηεηέο επηθαινύληαη γηα λα
αηηηνινγήζνπλ ηελ παξαβαηηθή απηή πξαθηηθή. Ο ηειηθόο καο ζηόρνο δελ ήηαλ
λα θαηαιήμνπκε ζε θάπνηα εζηθνινγηθά ζπκπεξάζκαηα,
νύηε θαη λα
πξνηείλνπκε θαηαζηαιηηθά κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ. αιιά λα
πξνθαιέζνπκε
έλα γόληκν πξνβιεκαηηζκό ζε δηδάζθνληεο/εμεηαζηέο θαη
δηδαζθόκελνπο/ εμεηαδόκελνπο
γηα ηελ όιε εμεηαζηηθή δηαδηθαζία ζην
Παλεπηζηήκην.
Ζ ζπλνιηθή έξεπλα βαζίζηεθε ζε εθηεηακέλν εξσηεκαηνιόγην από 55
εξσηήζεηο, θαη δηεμήρζε ειεθηξνληθά από ηνλ Απξίιε ηνπ 2015 έσο θαη ηνλ
Οθηώβξην ηνπ 2016 κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο ρνιήο Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ
ηνπ Π.Κ., ζηελ νπνία έρνπλ αλαξηεζεί όια ηα επξήκαηα ηεο ζπλνιηθήο
έξεπλαο. ην εξσηεκαηνιόγην απάληεζαλ ανώνςμα πάλσ από 400 θνηηεηέο,
αιιά πιήξσο 386 θνηηεηέο. Δμ απηώλ 235 ήηαν θοιηήηπιερ (62,1%) και 151
θοιηηηέρ (48,3%), κε ηε κεγάιε πιεηνςεθία λα πξνέξρεηαη από ηηο ζρνιέο
θνηλσληθώλ θαη αλζξσπηζηηθώλ επηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζην
Ρέζπκλν, ζπλ έλα πνζνζηό 13,5% από ηηο ζρνιέο ζεηηθώλ επηζηεκώλ θαη πγείαο
ζην Ζξάθιεην. Οη πεξηζζόηεξεο αλώλπκεο απαληήζεηο ζπλνδεύηεθαλ θαη από
ζρόιηα, ηα ζνβαξόηεξα ησλ νπνίσλ ππεξέβεζαλ ηα 100. Από απηά
αλζνινγήζακε θαη παξνπζηάδνπκε ηα πην ραξαθηεξηζηηθά, σο νπζηαζηηθό
ζπκπιήξσκα ησλ απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γεληθά, νη απαληήζεηο
ησλ θνηηεηώλ ζπγθξηηηθά κε απηέο ησλ θνηηεηξηώλ δελ δηαθέξνπλ πάξα πνιύ,
θαη γη απηό θαη ε αλαθνξά καο ζηνπο „θνηηεηέο‟ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο
θνηηήηξηεο, νη νπνίεο είλαη ε πιεηνςεθία όζσλ απάληεζαλ, θαζώο απνηεινύλ
θαη ηελ πιεηνςεθία ηνπ θνηηεηηθνύ πιεζπζκνύ ζηηο ζρνιέο ηνπ Ρεζύκλνπ.
1.β. Τι είναι η ανηιγπαθή ζηιρ εξεηάζειρ
Υξήζηκν είλαη λα μεθαζαξίζνπκε ηη αθξηβώο είλαη «ε αληηγξαθή» ζηηο
γξαπηέο εμεηάζεηο, ζπγθξηηηθά κε ηε ινγνθινπή, πξαθηηθή πνπ δηαρσξίδνπκε
θαη δελ εμεηάδνπκε εδώ. Ζ ινγνθινπή (plagiarism=απαγσγή), δειαδή «ε
ρξήζε ησλ ηδεώλ θαη ησλ ιέμεσλ ηξίησλ ρσξίο απηή λα ζπλνδεύεηαη από
μεθάζαξε αλαγλώξηζε ηεο πεγήο απηήο ηεο πιεξνθνξίαο» είλαη κηα επξύηεξε
από ηελ αληηγξαθή έλλνηα παξαβαηηθήο θαη εζηθά επηιήςηκεο ζπκπεξηθνξάο,
πνπ γεληθά αλαθέξεηαη ζηελ θινπή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη γίλεηαη θπξίσο
ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο (Νηθνιάνπ 2009). Παξόκνηα, ε παξάδνζε από ηνλ
εμεηαδόκελν μέλεο εξγαζίαο, ηελ νπνία είηε δαλείζηεθε είηε αγόξαζε, εκπίπηεη
ζηελ επξεία έλλνηα ηεο αληηγξαθήο. Δδώ εζηηάδνπκε ζηε ζηελή έλλνηα ηεο
αληηγξαθήο ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο, ε νπνία όπσο θαη ε ινγνθινπή, είλαη πέξα
από ηηο όπνηεο εθινγηθεύζεηο ησλ αληηγξαθέσλ κηα πξάμε παξαβαηηθή θαη εζηθά
επίκεκπηε (Βαλδώξνο 2014), αθνύ κε ηξόπνπο εμαπάηεζεο επηδηώθεηαη ε
εύθνιε επηηπρία θαη ε θαιύηεξε βαζκνινγία ζηηο εμεηάζεηο ρσξίο κειέηε θαη
κάζεζε.
Δπεηδή ζηνλ θαλνληζκό ηνπ Π.Κ. θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπ ε
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ινγνθινπή ζηηο γξαπηέο εξγαζίεο ρξεζηκνπνηείηαη ηαπηόρξνλα θαη ζρεδόλ
αδηαθνξνπνίεηα από ηελ αληηγξαθή ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο (exams cheating),
πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε όηη εδώ πηνζεηνύκε ηελ έλλνηα ηεο αληηγξαθήο κε
βάζε ηνλ Καλνληζκό ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Π.Κ. (2015-2016), ζηελ
νπνία θαη παξαπέκπνπλ νη θαλνληζκνί όισλ ησλ Σκεκάησλ ηνπ Π.Κ.
πλνπηηθά, «σο αληηγξαθή νξίδεηαη ε ρξήζε ή ε απόπεηξα ρξήζεο δηδαθηηθνύ
πιηθνύ, πιεξνθνξηώλ, ζεκεηώζεσλ, εθπαηδεπηηθώλ βνεζεκάησλ ή άιινπ
βνεζεηηθνύ κέζνπ θαηά ηε δηάξθεηα νπνηνπδήπνηε είδνπο αθαδεκατθήο
εμέηαζεο ή αμηνιόγεζεο, ρσξίο ηε ξεηή άδεηα ηνπ δηδάζθνληνο». πγθεθξηκέλα
σο «αληηγξαθή νξίδνληαη νη παξαθάησ πεξηπηώζεηο: Ζ θαηνρή κέξνπο ή
νιόθιεξνπ αληίγξαθνπ ηεο εμέηαζεο ή αμηνιόγεζεο πξηλ απηά δνζνύλ επίζεκα
ζηνπο θνηηεηέο γηα ζπκπιήξσζε. Ζ ρξήζε ζεκεηώζεσλ, εγρεηξηδίσλ, θηλεηώλ
ηειεθώλσλ ή άιινπ κέζνπ πιεξνθόξεζεο ζηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ, ηεζη
θαη αμηνινγήζεσλ, εθηόο εάλ έρεη δνζεί ξεηή άδεηα. Ζ απόθηεζε εκπηζηεπηηθώλ
πιεξνθνξηώλ αλαθνξηθά κε ηελ εμέηαζε, ηεζη ή αμηνιόγεζε, πιελ όζσλ
δεκνζηνπνηεί ν δηδάζθσλ. Γηα παξάδεηγκα, λα πξνζπαζεί θάπνηνο λα βξεη ην
ηεζη ή ηα ζέκαηα ησλ εμεηάζεσλ. Ζ εμαζθάιηζε ή ε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο… Ζ παξνπζία θάπνηνπ άιινπ ζηε ζέζε ηνπ
θνηηεηή γηα εθπιήξσζε νπνηαζδήπνηε ππνρξέσζεο, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ
δηδάζθνληνο. Ζ ζπλεξγαζία κε άιινπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο ή
πεξηζζνηέξσλ εθ ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαβάζεσλ». Σν παξαπάλσ
πεξηερόκελν ηεο αληηγξαθήο δηεπξύλεηαη από ηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό ηνπ
Π.Κ. ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ «πξνζρεδηαζµέλε αληηγξαθή, πιαζηνγξαθία
θαη πιαζηνπξνζσπία», σο πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα κε αλώηαηε επηβαιιόκελε
θύξσζε ηνλ απνθιεηζµό από δύν εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο, ν ππνινγηζµόο ησλ
νπνίσλ αξρίδεη µεηά ηε ζρεηηθή απόθαζε ηεο πγθιήηνπ. Δπίζεο, ζύκθσλα κε
ηελ Benincasa (2013: 12) κε ηνλ όξν «αληηγξαθή» ελλνείηαη «νπνηαδήπνηε
δξαζηεξηόηεηα αλαιακβάλεη θαλείο, κόλνο ή ζε ζπλεξγαζία, γηα λα βειηηώζεη
ηελ επίδνζή ηνπ ζηηο εμεηάζεηο κε ηξόπν πνπ, ελ γλώζεη ηνπ, απαγνξεύεηαη, είηε
ξεηά από ηνπο γξαπηνύο θαλνληζκνύο ελόο καζήκαηνο ή ελόο ηδξύκαηνο, είηε
άξξεηα, π.ρ. από ηνλ θνηλό λνπ».
1.γ. Το θαινόμενο ηηρ ανηιγπαθήρ ζηον ένηςπο και ηλεκηπονικό ηύπο και
ζηη βιβλιογπαθία
Σν θαηλόκελν ηεο αληηγξαθήο ζηηο εμεηάζεηο ζηα παλεπηζηήκηα είλαη έλα
δηεζλέο θαηλόκελν. ην δηαδίθηπν ππάξρνπλ πνιιά ηζηνιόγηα κε αλαθνξέο
ζηα παλεπηζηήκηα ηεο Αγγιίαο θαη ησλ ΖΠΑ κε νδεγίεο πώο λα αληηγξάςεηο
έμππλα (π.ρ. wikiHow 2012). Δπίζεο ζηνλ ειεθηξνληθό ηύπν πνιιά ξεπνξηάδ
αλαθέξνπλ ηξόπνπο
αληηγξαθήο θαη ινγνθινπήο κε ηε ρξήζε έμππλσλ
ηειεθώλσλ αθόκε θαη κε «αόξαην κειάλη», (π.ρ. Horton 2016, Turner 2017).
ηνλ Guardian, ε Sarah March (2017) δηαπηζηώλεη όηη ζε παλεπηζηήκηα ηνπ
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ δηάθνξεο ζπζθεπέο λέσλ ηερλνινγηώλ θαη ηδίσο ηα θηλεηά
ηειέθσλα θαη ηα κηθξνζθνπηθά αθνπζηηθά έρνπλ ζπκβάιεη ζε κηα άλνδν 42%
ησλ πεξηπηώζεσλ αληηγξαθήο από ην 2012.
ε ειιεληθά
ηζηνιόγηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξνβιήκαηα ησλ
παλεπηζηεκίσλ, ελδεηθηηθή είλαη ε ζπδήηεζε γηα ηελ αληηγξαθή ζηηο εμεηάζεηο
ζην ηζηνιόγην ηνπ Θέκε Λαδαξίδε (2008), ε νπνία όκσο γίλεηαη από ηε
ζθνπηά ησλ θαζεγεηώλ. ε θνηηεηηθά blogs αληηγξάθνληαη από μέλα ηζηνιόγηα
πνιινί «έμππλνη ηξόπνη» γηα ηελ αληηγξαθή ζηηο εμεηάζεηο (σκαξάθεο 2012).
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ε αληίζεζε κε ηηο θαηαιήςεηο θαη ηα πεξηζηαηηθά βίαο ζηα παλεπηζηήκηα, ηα
δεκνζηνγξαθηθά ξεπνξηάδ γηα ηελ αληηγξαθή θαη ηα «ζθνλάθηα», δειαδή ηα
κηθξά ραξηάθηα πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πξόθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα αληηγξαθή ζε εμεηάζεηο,
δελ είλαη πνιιά (βι. π.ρ.
Γαβξίδνπ 2000). ν Απόζηνινο Λαθαζάο (2010) αλαθέξεη όηη «ζε επηδεκία
εμειίζζεηαη ε αληηγξαθή ζηα ΑΔΗ», θαη ν
Παληειήο Μπνπθάιαο (2010)
απνκπζνπνηεί ηελ «ήζζνλα πξνζπάζεηα» ησλ «ζθνλαθηνθαηαζθεπαζηώλ».
ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιιέο κειέηεο γηα ηελ παξαβαηηθόηεηα
γεληθά ζην Παλεπηζηήκην ζε δηάθνξεο ρώξεο, όπσο π.ρ. ζηε νπεδία (Trost
2009). Δπηιεθηηθά αλαθέξνπκε ηε δεθαεηή έξεπλα ησλ McCabe et. al. (2001)
γηα ηελ αληηγξαθή ζηα Ακεξηθάληθα Παλεπηζηήκηα πνπ ηνλίδεη όηη νη
ζεκαληηθόηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληηγξαθή ησλ θνηηεηώλ είλαη
νη απόςεηο ηνπο γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκθνηηεηώλ ηνπο, θαζώο θαη νη
θώδηθεο δενληνινγίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Eπίζεο κηα ζεσξεηηθή απνηίκεζε
ησλ Βrend θαη Αtkisson (2010) γηα ηηο
νξζνινγηθέο αηηηνινγήζεηο ηεο
αληηγξαθήο από ακεξηθαλνύο θνηηεηέο ζπληζηά απηέο λα ππνινγηζηνύλ ζηηο
αθαδεκατθέο πνιηηηθέο απνηξνπήο ηνπ θαηλνκέλνπ. Οη Ashworth et. al. (1997)
εξσηνύλ ζε πνηώλ ηα κάηηα είλαη έλνρνη νη θνηηεηέο πνπ αληηγξάθνπλ ή βνεζνύλ
ζπκθνηηεηέο ηνπο λα αληηγξάςνπλ, δίλνληαο έκθαζε ζε ηζρπξέο εζηθέο αμίεο ησλ
θνηηεηώλ όπσο ε θηιία, ε δηαπξνζσπηθή εκπηζηνζύλε θαη ε αιιειεγγύε.
Δπίζεο ηνλίδνπλ ηνλ παξάγνληα απνμέλσζεο ησλ θνηηεηώλ από ην δηδαθηηθό
πξνζσπηθό γηα δηάθνξνπο ιόγνπο θαη ηδίσο όηαλ δελ παξαθνινπζνύλ ηα
καζήκαηα, σο παξάγνληα πνπ ζπκβάιιεη θαη δηθαηνινγεί ηελ αληηγξαθή ζηηο
εμεηάζεηο. Πεξηηηό λα ηνλίζνπκε όηη γεληθά ζην πιαίζην ηεο αγνξάο ησλ
πάλησλ αλζεί θαη ζηελ Διιάδα κηα θεξδνθόξνο βηνκεραλία πώιεζεο εξγαζηώλ
γηα όζνπλ δηαζέηνπλ ρξήκαηα θαη ζξάζνο…
ηελ ειιεληθή επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία ε αληηγξαθή ησλ θνηηεηώλ ζηηο
εμεηάζεηο κνλνπσιείηαη από ηελ εκπεηξηθή έξεπλα ηεο Luciana Benincasa
(2013, 2015), πνπ δηεμήρζε ην 2010-2012 κε βάζε εκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο
κε 17 θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηκήκαηνο ειιεληθνύ παλεπηζηεκίνπ ζηελ
πεξηθέξεηα, σο πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία είηε σο ζπκπεξηθνξά πνπ είραλ
παξαηεξήζεη ζε άιινπο. Ζ κέζνδνο ησλ πξνζσπηθώλ ζπλεληεύμεσλ θνηηεηώλ
θαη θνηηεηξηώλ ζην γξαθείν ηεο Benincasa σο δηδάζθνπζαο, παξήγαγε, όπσο ε
ίδηα παξαδέρεηαη, έλα θνηηεηηθό ιόγν αληηθαηηθό, αιιά θπξίσο ζπκβαηό κε ηελ
ηδενινγηθή «νξζνδνμία», θαη κηαο πξνζπάζεηαο
θαηαζθεπήο κηα
«θαζσζπξέπεη» εηθόλαο, ιακβάλνληαο ππόςε παξακέηξνπο όπσο ην ζπλνκηιεηή
/ ηε ζπλνκηιήηξηα, ην ηη απην-εηθόλα επηζπκεί ην άηνκν λα πξνβάιεη ζην
πιαίζην εθείλν, θιπ.
1.δ. Η μεθοδολογία ηηρ δικήρ μαρ έπεςναρ
Έρνληαο πιήξε επίγλσζε θαη από πξνεγνύκελεο έξεπλέο καο (ακαηάο θαη
Γξάθνο 2011, 2013)
γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ
ειεθηξνληθώλ εξεπλώλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ ( βιέπε γηα νnline surveys κεηαμύ
άιισλ Μatsuo et. al. 2004), ε έξεπλα καο απηή επεδίσμε θαη πέηπρε λα είλαη
πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθή ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ. Έηζη, κε επηκήθπλζε ηεο
δηάξθεηάο ηεο, πιεζηάζακε ηηο 400 επαξθείο απαληήζεηο. Βέβαηα δελ
κπνξέζακε λα απμήζνπκε ηελ αληηπξνζσπεπηηθόηεηα ηνπ ηπραίνπ δείγκαηόο
καο αλά ρνιή θαη Σκήκα, νύηε θπζηθά ηελ αμηνπηζηία ησλ απαληήζεσλ πνπ
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ιάβακε. Όκσο έηζη απνθύγακε λα «θσηνγξαθήζνπκε» ηα Σκήκαηα ζηα νπνία
επδνθηκεί πεξηζζόηεξν ε αληηγξαθή, αιιά θαη δώζακε ηελ ειεπζεξία ζηνπο
θνηηεηέο λα κελ θαηνλνκάζνπλ ην Σκήκα ηνπο, άζρεηα αλ θάπνηνη ην έθαλαλ.
Αλ θαη ε έξεπλά καο δελ είλαη πιήξσο αληηπξνζσπεπηηθή γηα ηηο απόςεηο θαη
ζηάζεηο όισλ ησλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ηνπ Π.Κ., νύηε βέβαηα όισλ ησλ
Διιήλσλ θνηηεηώλ, ζεσξνύκε ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ αιιά θαη ην
πεξηερόκελν ησλ ζπλνδεπηηθώλ ζρνιίσλ, σο επαξθή θαη πνιύ ρξήζηκα γηα λα
πξνβιεκαηηζηνύκε γηα ηα αίηηα ηνπ παξαβαηηθνύ θαη όπσο θαίλεηαη αξθεηά
δηαδεδνκέλνπ θαηλνκέλνπ ηεο αληηγξαθήο ζηα Διιεληθά παλεπηζηήκηα
Αληίζεηα κε ηε κεζνδνινγία ηεο Benincasa, ε έξεπλά καο βαζηζκέλε ζηελ
ανωνςμία ηεο δηαδηθηπαθήο έξεπλαο, πξνζήιθπζε έλα αξθεηά κεγάιν ηπραίν
δείγκα θνηηεηώλ θαη θνηηεηξηώλ, θαη επλόεζε ηελ παξαγσγή απζεληηθνύ θαη
αληηζπκβαηηθνύ θνηηεηηθνύ ιόγνπ κε αλώλπκα ζρόιηα, θαζόινπ
«θαζσζπξεπηθνύ» θαη θαηαζθεπαζκέλνπ πεξηερνκέλνπ,
κε αξθεηέο
θαηαγγειίεο
θαη ζπγθξνπζηαθή λννηξνπία κε ηνπο θαζεγεηέο. Μηα πην
νινθιεξσκέλε έξεπλα ζε πνιύ κεγαιύηεξν αληηπξνζσπεπηηθό θαη ζηαζκηζκέλν
δείγκα ηνπ θνηηεηηθνύ πιεζπζκνύ αλά Σκήκα θαη ρνιή ηνπ Π.Κ., πηζαλόλ λα
καο απνθάιππηε εάλ όια ηα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έρνπλ ηνλ ίδην βαζκό
απζηεξόηεηαο ζηελ αληηγξαθή, αιιά θαη ηηο δηαθνξέο ζηελ αληηκεηώπηζή ηεο.
Όκσο, ν ζηόρνο ηεο έξεπλάο καο είλαη λα αλαδείμεη ην πξόβιεκα ηεο
αληηγξαθήο ζπλνιηθά, θαη λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε θνηηεηώλ θαη
θαζεγεηώλ γηα ηελ θαηάξγεζή ηεο κέζα ζέλα αθαδεκατθό θιίκα ακνηβαίνπ
ζεβαζκνύ θαη θαηαλόεζεο.
Άζρεηα αλ εκείο σο δηδάζθνληεο ζπκθσλνύκε ή δηαθσλνύκε κε ηηο απόςεηο
απηέο, παίξλνπκε ζηα ζνβαξά ηηο απαληήζεηο θαη ηα ζρόιηα ησλ θνηηεηώλ,
ζπκθσλώληαο ζε απηό θαη κε ηε θνηηεηηθή Eξεπλεηηθή Οκάδα (2010), θαη ηα
παξνπζηάδνπκε σο ηξνθή ζθέςεο θαη πξνβιεκαηηζκνύ γηα δηδάζθνληεο θαη
δηδαζθόκελνπο, Αλ επίζεο αλαινγηζηνύκε όηη ν λεόθνπνο ζεζκόο ησλ
εκβόιηκσλ εμεηάζεσλ, πνπ ζηνρεύεη ζηελ απνθνίηεζε ησλ καθξνρξόλησλ
θνηηεηώλ, έρεη κεηαηξέςεη ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζ‟ έλα ζπλερέο εμεηαζηηθό
θέληξν, αιιά θαη ην γεγνλόο ηεο απνμέλσζεο πνιιώλ θνηηεηώλ από ηηο ζπνπδέο
θαη ηνπο δηδάζθνληεο ιόγσ ηεο απμαλόκελεο κε παξαθνινύζεζεο ησλ
καζεκάησλ, γεγνλόο πνπ απμάλεη ηελ ηάζε γηα αληηγξαθή ζύκθσλα θαη κε ηνπο
Ashworth et. al. (1997), ην αδηάβιεην ζηηο αιιεπάιιειεο γξαπηέο εμεηάζεηο
απνηειεί έλα ζνβαξό δήηεκα ζην ειιεληθό παλεπηζηήκην.

2. Παποςζίαζη ηυν απανηήζευν και ηυν ενδεικηικών ζσολίυν
Παξαζέηνπκε εδώ ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ζην εξσηεκαηνιόγην ηεο
έξεπλαο γηα ηελ αληηγξαθή ζηηο εμεηάζεηο, όπσο απεηθνλίδνληαη θαη ζηα
γξαθήκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο, ζε ζπλδπαζκό κε ηα ζρεηηθά ζρόιηα ησλ
θνηηεηώλ, ρσξίο ηδηαίηεξν δηθό καο ζρνιηαζκό, ώζηε ν αλαγλώζηεο λα κπνξεί λα
θξίλεη θαη λα βγάιεη ηα δηθά ηνπ ζπκπεξάζκαηα, πξηλ επεξεαζηεί από ηηο δηθέο
καο ζπκπεξαζκαηηθέο παξαηεξήζεηο.
2.α. Απανηήζειρ και ζσόλια για ηην ανηιγπαθή ηων θοιηηηών ζηιρ
εξεηάζειρ
Δπεηδή θαηά ηε γλώκε ηεο πιεηνςεθίαο (78%) όηη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο
αληηγξάθνπλ ζε ίδην πνζνζηό, δειαδή δελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην
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θύιν (Γπάθημα 6), όηαλ αλαθεξόκαζηε ζηνπο θνηηεηέο ελλννύκε θαη ηηο
θνηηήηξηεο.
ρεδόλ όινη όζνη απάληεζαλ (99,2% ) ζεσξνύλ όηη γίλεηαη αληηγξαθή ζηηο
εμεηάζεηο ζην Παλεπηζηήκην, θαη κάιηζηα ην 57,5% ζε κεγάιε θιίκαθα
(Γπάθημα 1). H πιεηνςεθία (58,8%) παξαδέρεηαη όηη έρεη αληηγξάςεη ζηηο
εμεηάζεηο ζην Γπκλάζην/Λύθεην, θαη ζε πνζνζηό 39,5% ζην Παλεπηζηήκην
(Γπάθημα 2). Δπίζεο, ζπλνιηθά, ην 89,6% δειώλεη όηη έρεη αληηιεθζεί ζηηο
γξαπηέο εμεηάζεηο ζην Παλεπηζηήκην λα αληηγξάθνπλ άιινη ζπκθνηηεηέο ηνπο
( ζπρλά ην 61,7 % θαη κεξηθέο θνξέο ην 27,9 %, ελώ ζπάληα 8,7 %)
(Γπάθημα 3).
Ζ αληηγξαθή ησλ ζπκθνηηεηώλ δελ ελνριεί ηελ πιεηνςεθία ηνπ 56,9%:
ζπγθεθξηκέλα ελνριεί ιίγν ην 38,5 % έσο θαζόινπ 18,4 %, ελώ ελνριεί
ζπλνιηθά ην 43,1%, δειαδή πάξα πνιύ ην 18,1 % θαη πνιύ ην 24,9%
(Γπάθημα 4). Σν 97% ΓΔΝ ζα θαηήγγεηιε έλα-κηα αληηγξαθέα, ελώ κόλν ην
3% ζα πξνέβαηλε ζε θαηαγγειία. Θα αδηαθνξνύζε ην 55,6%. Θα αληέγξαθαλ
θαη απηνί αλ κπνξνύζαλ ( 26,4%). Μόλν ην 14,9% ζα έθαλε παξαηήξεζε
ζηνπο αληηγξαθείο.
ηε θνηηεηηθή παξέα ηνπο
ε αληηγξαθή ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο:
1. αδηάθνξα σο ζπλεζηζκέλν θαηλόκελν (53,6%). 2. ζπλνιηθά αξλεηηθά 20,5% ,
δειαδή
αξλεηηθά 16,1% θαη πνιύ αξλεηηθά 4,4% (σο παξαβαηηθή
ζπκπεξηθνξά), «καγθηά»- θαπαηζνζύλε (8,3 %) θαη ζεηηθά κόλν από ην 6%
(Γπάθημα 5).
σεηικά ζσόλια θοιηηηών:
Η αληηγξαθή είλαη αλαγθαίν θαθό θαη αλακελόκελε απάληεζε ζε ειίζην
/αληηπαηδαγσγηθό ηξόπν εμέηαζεο πνπ δεηά απνκλεκόλεπζε, π.ρ. εγώ θαη ε παξέα
κνπ αληηγξάθεη κόλν καζεκαηηθνύο ηύπνπο, νη νπνίνη ππνηίζεηαη είλαη (ή πξέπεη
λα καο είλαη γλσζηνί.
Η αληηγξαθή είλαη αλαγθαίν κέζν γηα λα πεξάζεη θάπνηνο έλα πνιύ δύζθνιν
κάζεκα κε δύζθνια θαη αδνύιεπηα ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ζέκαηα εμέηαζεο.
Ζ αληηγξαθή γίλεηαη ζπλήζσο: α. κε „ζθνλάθη‟ (33,9%),
β. από ην
γξαπηό ηνπ δηπιαλνύ (28,3%), γ. κε ην θηλεηό ηειέθσλν (25,9%), δ. κε άλνηγκα
βηβιίνπ ή θσηνηππίαο (11,9%) (Γπάθημα 7).
ρεηηθό ζρόιην θνηηεηή : Η αληηγξαθή γίλεηαη θπξίσο κε ζθνλάθη, πνπ δελ
ζεσξώ παξάλνκν αθνύ θνηηώ ζε ηκήκα ζην νπνίν ζα νλόκαδα ην ζθνλάθη
αλαγθαίν θαθό γηα ηηο εμεηάζεηο, όπνπ νη πεξηζζόηεξνη θαζεγεηέο θάλνπλ
εμεηάζεηο γηα λα καο θόςνπλ.
Απηό πνπ παξαηεξνύκε από ηα παξαπάλσ ζρόιηα είλαη όηη ε αληηγξαθή θαη ην
„ζθνλάθη‟ ζεσξνύληαη αλαγθαία θαθά γηα λα πεξάζεη θάπνηνο ζέκαηα
απνκλεκόλεπζεο, θαη δύζθνια ζέκαηα πνπ κπαίλνπλ γηα λα θόβνπλ ηνπο
θνηηεηέο, απνδίδνληαο ηελ επζύλε ζηνπο δηδάζθνληεο εμεηαζηέο. Όκσο νη
επζύλεο παξαθάησ κνηξάδνληαη θαη ζηνπο θνηηεηέο ζε πνζνζηό 49,7%. όηαλ
απαληνύλ όηη ε αληηγξαθή θαηά θύξην ιόγν γίλεηαη :
1. επεηδή θάπνηνη-εο έρνπλ ζπλεζίζεη λ‟ αληηγξάθνπλ 28,4%, θαη
2. επεηδή νη αληηγξαθείο πηζηεύνπλ όηη δελ ζα γίλνπλ αληηιεπηνί-έο 21,3% ,
Δλώ ζεσξνύλ όηη νη θαζεγεηέο επζύλνληαη ζπλνιηθά ιίγν πεξηζζόηεξν 50,3%,
δειαδή 3. όηαλ βάδνπλ δύζθνια ζέκαηα 19,8%, 4. όηαλ επηηξέπνπλ ραιαξή
επηηήξεζε 15,9% , θαη 5. επεηδή δελ επηβάιινληαη θπξώζεηο 14,6% (Γπάθημα
8).
Σσεηικά ζσόλια πος αποδίδοςν ηην εςθύνη ανηιγπαθήρ ζηοςρ θοιηηηέρ :
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Αληηγξάθσ κόλν ζε κάζεκα ην νπνίν ζεσξώ αδηάθνξν θαη δελ έρσ θίλεηξν λα
ην δηαβάζσ, θαη δελ ζα επεξεάζεη ην κέιινλ κνπ.
Δμαηηίαο ειιηπνύο πξνεηνηκαζίαο ησλ θνηηεηώλ, αιιά θαη αζαθώλ νδεγηώλ γηα
ηελ εμέηαζε θαζώο επίζεο θαη απξνζπκίαο ηνπ θαζεγεηή λα πξνεηνηκάζεη ηνπο
θνηηεηέο.
Γηα ιόγνπο βαζκνζεξίαο, γηαηί είλαη ε εύθνιε ιύζε γηα κεγαιύηεξν βαζκό.
Δπεηδή (νη αληηγξαθείο) βαξηνύληαη λα δηαβάδνπλ θαη ςάρλνπλ γηα εύθνιε ιύζε.
Οη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο ζπλεζίδνπλ λα παξακεινύλ ην δηάβαζκά ηνπο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη πνιιέο θνξέο θαηαθεύγνπλ ζε ''παζαιείκκαηα'' ιίγεο
κέξεο / ώξεο πξηλ ηελ ηειηθή εμέηαζε.
Δπεηδή θάπνηνη-εο έρνπλ ζπλεζίζεη λ’ αληηγξάθνπλ, ην ζεσξνύλ ζαλ ηνλ εύθνιν
ηξόπν λα πεξάζνπλ έλα κάζεκα, μέξνληαο όηη αλ ζπιιεθζνύλ δελ ζα ηηκσξεζνύλ.
Δπεηδή ε αληηγξαθή ‘δνπιεύεη’. Πεξληνύληαη πάξα πνιιά καζήκαηα έηζη.
Λόγσ λννηξνπίαο ηνπ θνηηεηή θαη ιόγσ έιιεηςεο εκπηζηνζύλεο ζηνλ εαπηό ηνπ
ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο.
Σηε κεγαιύηεξε ζηγνπξηά πνπ πξνζθέξεη έλα ζθνλάθη ζην λα πεξάζεηο έλα
δύζθνιν κάζεκα, θαη ζηελ πίζηε όηη ζα πεξάζεηο ην κάζεκα απηό κόλν κε απηή
ηε κέζνδν.
Όκσο, ζύκθσλα κε όζνπο απάληεζαλ, ε αληηγξαθή δελ επδνθηκεί κόλν ιόγσ
ζπλζεθώλ θαη επθνιίαο ζηα ακθηζέαηξα, αιιά θαη αλάινγα ην ήζνο θαη ηελ
επηκέιεηα ηνπ εμεηαδόκελνπ. Έηζη, ν θνηηεηήο ηείλεη λα θάλεη αληηγξαθή
αλάινγα: 1. κε ηνλ ραξαθηήξα-ήζνο ηνπ (58,2%), θαη 2. ην επίπεδν επηκέιεηάο
ηνπ , αλ είλαη κέηξην ή ρακειό (41,8%) .
Σρόιην: Η αληηγξαθή νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε απηνζεβαζκνύ θαη ζηελ
γεληθόηεξε θνπιηνύξα ηεο αληηγξαθήο πνπ επηθξαηεί ζην ηκήκα κνπ, θαη
επηπιένλ ζηελ επθνιία ηεο αληηγξαθήο ζηα πεξηζζόηεξα καζήκαηα.
σεηικό ζσόλιο ζε ζσέζη με ηο θέμα ηηρ θοιηηηικήρ αλληλεγγύηρ :
Δγώ πξνζσπηθά ζε όια ηα ππνρξεσηηθά (θαη σο επί ην πιείζηνλ δύζθνια)
καζήκαηα έρσ βνεζήζεη ζπκθνηηεηέο κνπ, αθνύ μέξσ θαη κπνξώ, γηαηί όρη;
Δίλαη δύζθνιν λα αξλεζείο λα βνεζήζεηο έλαο ζπκθνηηεηή γηαηί είκαζηε όινη
γλσζηνί. Βέβαηα δε ζα ξηζθάξσ λα κεδεληζηώ γηα λα βνεζήζσ ηνλ δηπιαλό
κνπ, αιιά αλ κπνξώ ζα ην θάλσ. Άξα ε εμάιεηςε ηεο αληηγξαθήο είλαη κόλν
ζηα ρέξηα ησλ δηδαζθόλησλ θαη όρη ησλ θνηηεηώλ.
Σην εξώηεκα αλ ο παπάγων ‘καθηγηηήρ’ επεξεάδεη ην πνζνζηό ηεο αληηγξαθήο
ζηηο εμεηάζεηο ιάβακε ηηο εμήο απαληήζεηο :
1. αλ είλαη πνιύ απηαξρηθόο θαη δελ επηθνηλσλεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο
κε ηνπο θνηηεηέο (27,4%), 2. κε ηνλ ηξόπν πνπ βάδεη ηα ζέκαηα θαη ηνπνζεηεί
ηνπο εμεηαδόκελνπο (21,5%), 3. αλ βάδεη δύζθνια ζέκαηα (20,1%), 4. αλ δελ
θάλεη ζσζηή επηηήξεζε (18,6%), 5. αλ είλαη απζηεξόο ζηε βαζκνινγία (12,45%)
(Γπάθημα 11).
σεηικά ζσόλια για ηοςρ καθηγηηέρ:
Η αληηγξαθή επηβάιιεηαη ζηα καζήκαηα πνπ είλαη απξόζηηνη θαζεγεηέο ή θαη
βάδνπλ δύζθνια ζέκαηα, ώζηε ηα καζήκαηά ηνπο "δελ πεξληνύληαη" θαη ηα
ρξσζηάλε όινη. Σε απηά νπζηαζηηθά αλαγθάδεζαη αλ δε ηα πεξλάο κε δηάβαζκα
λα θαηαθύγεηο ζηελ αληηγξαθή γηα λα ηα πεξάζεηο θάπνηε.
Δπεηδή εθαξκόδνπλ έλα ζύζηεκα εμέηαζεο ειίζην κε ζέκαηα ζηείξαο
παπαγαιίαο, π.ρ. είλαη αδύλαηνλ λα ζπκάζαη ηύπνπο απέμσ.
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Σην ηκήκα κνπ πνιινί θαζεγεηέο είλαη ππεξβνιηθά απζηεξνί θαη ζπλερώο καο
θόβνπλ. Οπόηε όζν πην πνιύ απνηπγράλεη θάπνηνο ζην ίδην κάζεκα, ηόζν
απμάλεηαη ε δηάζεζή ηνπ γηα αληηγξαθή..
Όηαλ βάδνπλ ππεξβνιηθά κεγάιε εμεηαζηέα ύιε.
Όηαλ βάδεη ηα ίδηα επαλαιακβαλόκελα ζέκαηα.
Σεκαληηθό είλαη ην κέγεζνο θαη ε δπζθνιία ηεο εμεηαζηέαο ύιεο, αιιά αθόκε πην
θαίξην είλαη ην γεληθόηεξν ελδηαθέξνλ πνπ έρεη κεηαδώζεη ν θαζεγεηήο ζηνπο
θνηηεηέο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηόο ηνπ (ώζηε λα ελδηαθεξζνύλ
θαη νη ίδηνη ζνβαξά, πέξα από ηελ ηππηθή εθκάζεζε άιιεο κηαο ύιεο γηα
εμέηαζε).
Όηαλ επηδεηθλύεηαη θαθή εθπαηδεπηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζεγεηή ζην κάζεκα.
Όκσο θάπνηνο επηζεκαίλεη:
Η αληηγξαθή είλαη λννηξνπία θάπνησλ θνηηεηώλ πνπ δελ ηελ επεξεάδεη ν
θαζεγεηήο, εθηόο αλ έρεη πνιύ απζηεξή επηηήξεζε, αιιηώο δελ παίδεη θαλέλα
ξόιν πνηνο είλαη ν θαζεγεηήο.
σόλια πος αποδίδοςν ηην ανηιγπαθή ζηο πανεπιζηημιακό και κοινυνικό
ζύζηημα :
Ο θάζε έλαο πνπ εηζάγεηαη ηπραία ζε κηα ζρνιή από έλα ζαζξό ζύζηεκα, όζν
ηπραία κπαίλεη άιιν ηόζν ηπραία θαη κε θάζε κέζν πξνζπαζεί λα βγεη, θαη
δπζηπρώο βγαίλεη.
Όηαλ αμηνινγνύκαζηε βάζεη βαζκώλ θαη κόλν, ζέινπκε ην κέγηζην βαζκό κε ην
ιηγόηεξν θόπν θαη απηό ζε ζπλδπαζκό όηη θάπνηνη δελ ζέβνληαη ηελ
πξνζπάζεηα ηνπ άιινπ πνπ όλησο έρεη δηαβάζεη.
Δπεηδή ΓΔΝ ππάξρεη ζνβαξή επαηζζεηνπνίεζε γηα ην ζέκα ηεο αμηνθξαηίαο
από θαζεγεηέο θαη θνηηεηέο, θαη ελ γέλεη ζα έιεγα ππάξρνπλ παξόκνηεο
πξαθηηθέο απάηεο ζηε θνηλσλία.
Τα παλεπηζηήκηα έρνπλ γίλεη πιένλ εμεηαζηηθά θέληξα, δελ παξέρνπλ γλώζε θαη
ν κέζνο θνηηεηήο ζπλεζίδεη ζε απηό ζαλ θάηη ην "θπζηνινγηθό". Δπνκέλσο δελ
ηνλ ελδηαθέξεη λα κάζεη, λα πξνβιεκαηηζηεί, λα θαηαλνήζεη.... θαη έηζη
αληηγξάθεη, δελ ηνλ ελδηαθέξεη ε κάζεζε αιιά λα πεξάζεη θαη λα πάξεη ην
ραξηί.
Σην όηη έρνπλ όινη (νη πνιίηεο) ζπλεζίζεη ηνλ εύθνιν δξόκν γηα λα ιύλνπλ ηα
πξνβιήκαηά ηνπο. Ο ιόγνο πνπ αληηγξάθεηο είλαη ν ίδηνο πνπ θνξνδηαθεύγεηο,
πνπ ρξεζηκνπνηείο κέζνλ, πνπ εθκεηαιιεύεζαη, πνπ αηζρξνθεξδείο θαη πνπ
γεληθά ρξεζηκνπνηείο θάζε ζεκηηό ε αζέκηην ηξόπν γηα λα αλαδεηρζείο ή θαη λα
θεξδίζεηο.
Σπλδπαζκόο επθνιίαο θαη αηηκσξεζίαο αιιά θαη έιιεηςε παηδείαο από ην ζπίηη
θαη ην ζρνιείν.
Δμαηηίαο νηθνλνκηθώλ δπζθνιηώλ είλαη επηηαθηηθό ν θνηηεηήο λα κε ρξσζηά
καζήκαηα θαη λα ηειεηώζεη όζν ην δπλαηόλ γξεγνξόηεξα.
Θα πξέπεη λα πξνζερηεί θαη ην αθόινπζν ζρόιην:
Οη πεξηζζόηεξνη ζπκθνηηεηέο πνπ γλσξίδσ λα έρνπλ αληηγξάςεη ην έρνπλ θάλεη
από ΑΠΔΛΠΙΣΙΑ, θαη είλαη θπξίσο θνηηεηέο επί πηπρίσ, νη νπνίνη
δπζθνιεύνληαλ ΑΝΔΚΑΘΔΝ κε ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο. Δδώ
πηζηεύσ όηη ζα πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν εηζάγνληαη νη
καζεηέο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αλ απηό αιιάμεη, ζα δνζεί ε ραξηζηηθή
βνιή ζηελ ειιεληθή ''κάζηηγα'' ηεο αληηγξαθήο
ε ζρέζε κε ηηο πνηλέο, θαηά ηελ γλώκε ηνπο, γηα ην 81,7 %, ζα ήηαλ ζσζηό
λα επηβάιινληαη θπξώζεηο ζε όζνπο αληηγξάθνπλ (Γπάθημα 9) , αιιά ήπηεο
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πνηλέο γηα ην 70%, π.ρ. απιά λα κεδεληζηεί ε θόιια, απζηεξέο πνηλέο γηα ην
22,9% π.ρ. απνθιεηζκόο από ηηο εμεηάζεηο γηα έλα 6κελν, θαη απιή κόλν
επίπιεμε γηα ην 7,1% (Γπάθημα 10).
σόλιο: Σρεηηθά κε ηηο αληηγξαθέο πξέπεη λα βξεζεί κηα ιύζε, γηαηί είλαη
άδηθν απηνί πνπ ‘μεζθίδνληαη’ λα δηαβάδνπλ λα παίξλνπλ ίδηνπο βαζκνύο κε
εθείλνπο πνπ αληηγξάθνπλ θαη δελ πξνζπαζνύλ θαζόινπ… Βέβαηα πνύ ππάξρεη
πιήξε δηθαηνζύλε γηα λα ππάξμεη θαη ζην παλεπηζηήκην;
Ο επιηηπηηήρ ελζαξξύλεη πεξηζζόηεξν ηελ αληηγξαθή ζηηο γξαπηέο
εμεηάζεηο, αλάινγα εάλ είλαη: αδηάθνξνο (64,1%), αλεθηηθόο (27,3%), ή
απζηεξόο (8,6%). Όκσο πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ηελ θύξηα επζύλε ηεο ζσζηήο
επηηήξεζεο έρεη ν δηδάζθσλ εμεηαζηήο.
Ζ αληηγξαθή ζηιρ γπαπηέρ επγαζίερ νθείιεηαη: 1. ζηελ αηηκσξεζία θαη ζηελ
έκκεζε απνδνρή ηεο αληηγξαθήο από ηνπο εμεηαζηέο ( 43,4%), 2. ζηελ επθνιία
κε ηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη ε αληηγξαθή (42,7%), 3. ζηε ζθόπηκε ακέιεηα λα
αλαθέξνληαη νη πεγέο (13,9%). Σν ζέκα απηό αθνξά ηε ινγνθινπή ή θαη ηελ
εκπνξία εξγαζηώλ, ζέκαηα γηα ηα νπνία δελ ζα επεθηαζνύκε εδώ.
Σο θαινόμενο ηηρ ανηιγπαθήρ καηά ηη γνώμη ηυν θοιηηηών θα
εξαλειθηεί με:
1. απζηεξή επηηήξεζε (86,1%), 2. ηηκσξίεο (59,7%),
3. πξνθνξηθέο εμεηάζεηο (46,8%), 4. θαηαγγειία από ηνπο ζπκθνηηεηέο (7,4%).
σεηικά ζσόλια:
Πνηνο ‘ξνπθηάλνο’ ζα επηιέμεη λα θαηαδίδεη απηόλ πνπ αληηγξάθεη;
Τν θαηλόκελν ηεο αληηγξαθήο έρεη βαζηέο ξίδεο πνπ ιύλνληαη κόλν κε ηελ
θαηάιιειε παηδεία από ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Πηζηεύσ πσο ην θαηλόκελν απηό δελ εμαιείθεηαη δηόηη είλαη αλάινγν κε ην ήζνο
ηνπ θάζε θνηηεηή.
Με ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαηάιιεινπ ήζνπο ζηνπο θνηηεηέο. Πξέπεη λα γίλεη
αληηιεπηό όηη ε αληηγξαθή βιάπηεη ηνπο ίδηνπο.
Αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο εμέηαζεο κε ζπλδπαζηηθέο εμεηάζεηο θαη εξγαζίεο κέζα
ζηε ρξνληά.
Με ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο εμέηαζεο π.ρ εξγαζίεο γξαπηέο ζην ζπίηη ή εμέηαζε
πνιιαπιώλ επηινγώλ.
Με δηαθνξεηηθά ζέκαηα ζηνπο θνηηεηέο πνπ θάζνληαη θνληά.
Με ζσζηή, πην πνηνηηθή δηδαζθαιία θαη ζέκαηα βαηά από πεγέο
πξνζβάζηκεο ζην κέζν θνηηεηή.
Έκθαζε ζηελ πξνεηνηκαζία
από ηνλ θαζεγεηή ζε ιπκέλα ζέκαηα
πξνεγνύκελσλ εμεηάζεσλ, θαη εμέηαζε κε ινγηθά ζέκαηα ζην πιαίζην όζσλ
αλαιύζεθαλ ζην εμάκελν.
Με δηαθνξεηηθό ηξόπν εμέηαζεο, πρ αλνηρηά βηβιία θαη δύζθνια ζέκαηα κε
εξσηήζεηο θξίζεσο.
Με ηελ θαιύηεξε επηθνηλσλία θαζεγεηή-θνηηεηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ
θαη ηελ επηινγή ζεκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη θξίζε θαη όρη "παπαγαιία".
Όηαλ απνθαζίζνπλ θαη νη θαζεγεηέο λα πεξλάλε ηνπο θνηηεηέο αληί λα θόβνπλ
καδηθά πνιινύο, δήζελ πσο είλαη πνιύ απζηεξά ηα θξηηήξηα, θαη άξα θαη πςεινύ
επηπέδνπ ην ηκήκα.
Με πιήξε αλαηξνπή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο.
Πποηιμούν ηιρ γπαπηέρ εξεηάζειρ (62,7%) παξά πξνθνξηθέο εμεηάζεηο (15,5%).
Πξνηηκνύλ επίζερ:1. απαιιαγή από ηε γξαπηή εμέηαζε κε γξαπηή εξγαζία ζην
ζπίηη (42,1%), 2. γξαπηή εμέηαζε κε θιεηζηά βηβιία (36,8%), 3. κε αλνηθηά
βηβιία θαη ζρεηηθά δύζθνια ζέκαηα (21,1%).
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2.β. Φοιηηηική αξιολόγηζη Καθηγηηών-εξεηαζηών
Ζ κεγάιε πιεηνςεθία όζσλ καο απάληεζαλ (86,4%) πξνηηκά πεξηζζόηεξν
έλαλ απζηεξό αιιά αθξηβνδίθαην θαζεγεηή πνπ δελ αλέρεηαη ηελ αληηγξαθή,
παξά έλαλ θαζεγεηή πνπ αλέρεηαη ηελ αληηγξαθή (13,6%).
Ζ πιεηνςεθία, ην 52,6%, δπζηπρώο ζεσξεί όηη νη πεξηζζόηεξνη δηδάζθνληεο
δελ ηνπο βαζκνινγεί ακεξόιεπηα θαη αληηθεηκεληθά, ελώ αληίζεηα ην πηζηεύεη
ην 47,4% (Γπάθημα 12).
Δπίζηρ ε πιεηνςεθία 68,3% όζσλ απάληεζαλ δειώλεη όηη έσει ανηιληθθεί
πεπιζηαηικά εςνοιοκπαηίαρ / μεπολητίαρ ζηην αξιολόγηζη ηυν μαθημάηυν
από ηοςρ διδάζκονηερ, ενώ ηο 31,7% όρη. (Γπάθημα 13).
Σν 93,6 % πηζηεύεη όηη νη „γινηώδεηο‟ θνηηεηέο-ηξηεο πνπ γεληθά θνιαθεύνπλ
(θνηλώο «γιείθνπλ») ηνπο δηδάζθνληεο επηηπγράλνπλ θαη θαιύηεξε βαζκνινγία
(Γπάθημα 14): 1. κεξηθέο θνξέο (αλάινγα ηνλ θαζεγεηή) 57,3%,
2. ζπρλά 21,2% , 3. πάληα 13,1%, 4. πνηέ 8,4%.
πλνιηθά ε πιεηνςεθία ηνπ 56% δειώλεη όηη έρεη ανηιληθθεί ανάπμοζηερ
ζςμπεπιθοπέρ από διδάζκονηερ. πγθεθξηκέλα, έρνπλ αληηιεθζεί ηηο
αθόινπζεο ανάπμοζηερ ζςμπεπιθοπέρ;
1. Γηαθξίζεηο ππέξ ή θαηά θάπνησλ θνηηεηώλ – ηξηώλ (31,1%)
2. Καθή ζπκπεξηθνξά ζε βάξνο θάπνησλ θνηηεηώλ – ηξηώλ (26,5%)
3. Αδηθαηνιόγεηε απνπζία θαη κε αλαπιήξσζε καζεκάησλ (20,4%)
4. Αλάξκνζηεο, πνιύ πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε θάπνηνλ-α θνηηεηή-ηξηα
(10,5%)
5. πρλή ρξήζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαηά ηε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο (7,8%)
6. Κάπληζκα κέζα ζηελ αίζνπζα θαηά ηε δηάξθεηα δηδαζθαιίαο (3,8%)
ρεηηθά ζρόιηα για ππόζθεηερ ανάπμοζηερ ζςμπεπιθοπέρ από
διδάζκονηερ:
Αδηαθνξία γηα ην κάζεκα θαη ηελ ζσζηή παξάδνζε ηνπ, ζπαηάιε ρξόλνπ
κε άζθνπα-άζρεηα ζέκαηα θαη θακία πξνζπάζεηα ηνπ δηδάζθνληα λα
θαηαιάβεη θαη λα κάζεη ν θνηηεηήο ην κάζεκα.
Κάπνηνη θαζεγεηέο εθθξάδνπλ έληνλα θαη απόιπηα ηηο πνιηηηθέο ηνπο
ηδενινγίεο θαη δείρλνπλ θαθή ή θαιύηεξε ζπκπεξηθνξά ζε θνηηεηέο αλάινγα
κε ηηο πνιηηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο θαη αλάινγα κε ην ηη επηινγή θάλνπλ ζηηο
θνηηεηηθέο εθινγέο.
Σέινο, κόλν ην 25,9% όζσλ απάληεζαλ γλσξίδεη όηη γηα θάζε είδνπο
παξάπνλν ησλ θνηηεηώλ ππάξρεη ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ο θεζμόρ ηος
‘ςνηγόπος ηος Φοιηηηή’.
2.γ. Γενικά ζσόλια θοιηηηών για ηην έπεςνά μαρ
Αθόκα θαη αλ δελ γίλεηαη άκεζα αληηιεπηό ζην εξσηεκαηνιόγηό ζαο,
δηαθσλώ θαζέησο κε ηνλ ηξόπν πνπ ζπλδέεηε ην θαηλόκελν ηεο αληηγξαθήο σο
πξνζάιακν γηα κειινληηθνύο δηεθζαξκέλνπο πνιίηεο! Ίζσο ζα 'πξεπε πξώηα
λα ςάμεηε ηη γίλεηαη κε ηε δηαθζνξά ζε θάπνηνπο κεηαμύ ηνπ "θύθινπ" ζαο
(θαηάρξεζε θνλδπιίσλ έξεπλαο, πιαζκαηηθά ζπλέδξηα, θαθειάθηα,
πειαηεηαθέο ζρέζεηο, λεπνηηζκόο, ινγνθινπή, θνπάλεο, θιπ) θαη κεηά λα
ςάμεηε ην πξόβιεκα ζηνπο θνηηεηέο...
Γεληθόηεξα ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο είλαη ζεηηθό πνπ νη θνηηεηέο
κπνξνύκε λα έρνπκε δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο θαζεγεηέο..., θαη
ππάξρεη θαη ν ζεζκόο ηνπ ‘Σπλεγόξνπ ηνπ Φνηηεηή’, ν νπνίνο όκσο είλαη
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άκεζε αλάγθε λα γίλεη πην ιεηηνπξγηθόο… κε ζθνπό λα καο πξνζηαηεύεη από
ηελ απζαηξεζία θαη ηνλ απηαξρηζκό θάπνησλ θαζεγεηώλ…
3. ςμπεπαζμαηικέρ παπαηηπήζειρ
Καη‟ αξρήλ αο ζπλνςίζνπκε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο. ύκθσλα κε ηηο
απαληήζεηο ησλ θνηηεηώλ:
α. Ζ αληηγξαθή ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο είλαη δπζηπρώο κηα ζπλήζεο θαη πνιύ
δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, παξά ηηο πεξγακελέο
πνηόηεηαο πνπ δηαζέηεη, θαηλόκελν πνπ όπσο πηζηεύνπκε αλζεί θαη ζε όια ηα
Παλεπηζηήκηα. Ζ πιεηνςεθία ησλ θνηηεηώλ πνπ καο απάληεζε ζεσξεί όηη ε
αληηγξαθή δελ είλαη έλα ζπάλην θαηλόκελν από θάπνηνπο ειάρηζηνπο θνηηεηέο,
αιιά είλαη δπζηπρώο κηα πνιύ δηαδεδνκέλε θαη ζπλεζηζκέλε πηα πξαθηηθή πνπ
γίλεηαη ζε κεγάιε θιίκαθα. ηε ιππεξή απηή δηαπίζησζε ζπλεγνξνύλ θαη ηα
εμήο : ζρεδόλ ην 40% όζσλ απάληεζαλ παξαδέρεηαη όηη έρνπλ ήδε αληηγξάςεη,
θαη ην 90% ζρεδόλ δήισζε όηη έρεη αληηιεθζεί άιινπο- θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο
ζε ίδην πνζνζηό- λα αληηγξάθνπλ.
β. Οη λέεο ηερλνινγίεο θαη ηδίσο ηα θηλεηά ηειέθσλα έρνπλ αξρίζεη λα
ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζηελ Διιάδα γηα ηελ αληηγξαθή, αιιά δελ έρνπλ αθόκε
μεπεξάζεη ηε θιαζηθή πξαθηηθή κε ην „ζθνλάθη‟, θαη δεπηεξεπόλησο ηελ
αληηγξαθή από ην γξαπηό ηνπ δηπιαλνύ.
γ Ζ αληηγξαθή ησλ ζπκθνηηεηώλ δελ ελνριεί ηνπο πεξηζζόηεξνπο, θαη όηαλ
ζπρλά
ηελ αληηιακβάλνληαη αδηαθνξνύλ, θαη δελ δηαλννύληαη λα ηελ
θαηαγγείινπλ. Μάιηζηα, ζεσξνύλ ζπλαδειθηθά εζηθό θαη αιιειέγγπν λα
βνεζήζνπλ ηνλ ζπκθνηηεηή ηνπο ζηηο εμεηάζεηο αλ κπνξνύλ, «αιιειεγγύε» πνπ
δείρλνπλ θαη πνιινί μέλνη θνηηεηέο (Ashworth et. al. 1997).
δ. Σελ αδηάθνξε απηή ζηάζε γηα έλα όπσο ιέλε ζπλεζηζκέλν θαηλόκελν θξαηεί
θαη ε παξέα ηνπο, κεηαζέηνληαο ηελ επζύλε ζηνπο εμεηαζηέο. Ζ δύλακε επηξξνήο
ηεο γλώκεο ηεο παξέαο είλαη πνιύ ζεκαληηθή, όπσο έρεη ηνληζηεί αλαθνξηθά θαη
γηα ηνπο μέλνπο θνηηεηέο (McCabe et. al. 2001). Ζ αληηγξαθή είλαη αλαγθαίν
θαθό θαη αλακελόκελε απάληεζε ζηελ απνκλεκόλεπζε καζεκαηηθώλ ηύπσλ, ή
αλαγθαίν κέζν γηα λα πεξάζεη θάπνηνο έλα δύζθνιν κάζεκα κε πνιύ δύζθνια
θαη αδνύιεπηα ζέκαηα εμεηάζεσλ.
ε. Όκσο, απνδίδνπλ ηελ θαηά ζύζηεκα αληηγξαθή: ζε θάπνηνπο θνηηεηέο
ρακεινύ ήζνπο πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη λ‟ αληηγξάθνπλ ζε θάζε κάζεκα, θαη ιόγσ
ραιαξήο επηηήξεζεο, θαη επεηδή δελ επηβάιινληαη θπξώζεηο.
ζη. Παξ‟ όια απηά, ε κεγάιε πιεηνςεθία ζπκθσλεί λα επηβάιινληαη θπξώζεηο
ζηνπο αληηγξαθείο, αιιά κε ήπηεο πνηλέο. πλνπηηθά, πηζηεύνπλ όηη ε αληηγξαθή
δηαδίδεηαη επεηδή
«„δνπιεύεη‟ αθνύ πεξληνύληαη πάξα πνιιά καζήκαηα έηζη»,
θαη ζα εμαιεηθηεί κε απζηεξή επηηήξεζε θαη ηηκσξίεο, αιιά θαη κε πξνθνξηθέο
εμεηάζεηο. Όρη όκσο κε θαηαγγειία από ηνπο ζπκθνηηεηέο, ε νπνία ζεσξείηαη
απαξάδεθηε, θαη ζηηγκαηίδεη ηνλ θαηαγγέιινληα.
Δπί πιένλ ζηα ζρόιηα ησλ θνηηεηώλ πνπ έρνπκε ήδε παξαζέζεη, αλαθέξζεθαλ
αξθεηνί πξόζζεηνη ελδηαθέξνληεο ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε αληηγξαθή.
Καη‟ αξρήλ νη ιόγνη απηνί αθνξνύλ ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηηεηέο, όπσο π.ρ. «όηαλ
ην κάζεκα θαη νη ζπνπδέο δελ ηνπο ελδηαθέξνπλ, παξά κόλν ην ‘ραξηί’, ζηε
(ςπρνινγηθή) ζηγνπξηά πνπ πξνζθέξεη έλα ‘ζθνλάθη’, θαη ζηηο νηθνλνκηθέο
δπζθνιίεο πνπ ηνπο πηέδνπλ λα ηειεηώζνπλ ».
Μεγάιν κεξίδην επζύλεο γηα ηελ αληηγξαθή απνδίδεηαη ζπγθπξηαθά ζηνλ
θαζεγεηή/εμεηαζηή, ζ‟εθείλνλ , ν νπνίνο « όηαλ είλαη ππεξβνιηθά απζηεξόο θαη
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ζπλερώο θόβεη, όηαλ είλαη απξόζηηνο θαη βάδεη δύζθνια ζέκαηα, ώζηε ηα
καζήκαηά ηνπ "δελ πεξληνύληαη" θαη ηα ρξσζηάλε όινη.» Έηζη, ηζρπξίδνληαη όηη
« ε αληηγξαθή είλαη θαη κνξθή δηακαξηπξίαο θπξίσο ζηνλ απηαξρηθό θαζεγεηή».
Όκσο ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ε αληηγξαθή δελ λνκηκνπνηείηαη σο
αληίδξαζε θαη „ζπκςεθηζκόο‟ ζηηο όπνηεο απζαίξεηεο, αλάξκνζηεο θαη
ιαλζαζκέλεο ζπκπεξηθνξέο από δηδάζθνληεο /εμεηαζηέο, γηα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη
λα επηιακβάλνληαη ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σα όξγαλα όκσο
απηά ζύκθσλα θαη κε ηνπο Βrend θαη Αtkisson 2010, ζα πξέπεη λα αμηνινγνύλ
μερσξηζηά θάζε πεξίπησζε θαη λα ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηηο όπνηεο θνηηεηηθέο
αηηηάζεηο πνπ «αηηηνινγνύλ» ηελ αληηγξαθή.
Αλαθέξζεθαλ θαη ιόγνη πνπ αθνξνύλ θαη ηνπο δύν γηα ηελ αληηγξαθή,
θαζεγεηέο θαη θνηηεηέο, π.ρ «επεηδή ΓΔΝ ππάξρεη ζνβαξή επαηζζεηνπνίεζε γηα
ην ζέκα ηεο αμηνθξαηίαο από θαζεγεηέο θαη θνηηεηέο», ππνλνώληαο θαη κηα
απνμέλσζε θαη έιιεηςε εκπηζηνζύλεο κεηαμύ ησλ (Ashworth et. al. 1997).
ην εξσηεκαηνιόγηό καο δελ ζπλδέζακε άκεζα ηα δύν ζέκαηα ηεο επξύηεξεο
έξεπλαο, δειαδή ηε δηαθζνξά (έμσ) ζηελ θνηλσλία κε κνξθέο παξαβαηηθόηεηαο
θαη θπξίσο ηεο αληηγξαθήο ησλ θνηηεηώλ (κέζα) ζην Παλεπηζηήκην. Όκσο
αξθεηνί από όζνπο απάληεζαλ έθαλαλ απηή ηε δηαζύλδεζε, ηδίσο κε αλαθνξά
ζηα ζρόιηά ηνπο ζην ήζνο, ζηελ νηθνγέλεηα, ζηνπο ζεζκνύο, ζην εθπαηδεπηηθό
θαη πνιηηηθό ζύζηεκα, όπσο :
«όηαλ εηζάγεζαη ηπραία ζε κηα ζρνιή από έλα ζαζξό ζύζηεκα, όζν ηπραία
κπαίλεηο άιιν ηόζν ηπραία θαη κε θάζε κέζν πξνζπαζείο λα βγεηο… Λόγσ
έιιεηςεο παηδείαο από ην ζπίηη θαη ην ζρνιείν. Δπεηδή ππάξρνπλ παξόκνηεο
πξαθηηθέο απάηεο ζηε θνηλσλία, όπσο όηαλ θνξνδηαθεύγεηο, ρξεζηκνπνηείο
κέζνλ, εθκεηαιιεύεζαη, θαη αηζρξνθεξδείο…»
ηα ζρόιηα ππήξμαλ θαη αληηδξάζεηο γηαηί αζρνινύκαζηε κόλν κε ηνπο
θνηηεηέο, θαη δελ δηεξεπλήζακε ηε δηαθζνξά, ηελ αληηγξαθή θαη ινγνθινπή
«ζηνπο θύθινπο» ησλ θαζεγεηώλ.
Δίλαη αλεζπρεηηθό ην γεγνλόο όηη ε πιεηνςεθία όζσλ καο απάληεζαλ, ζεσξεί
όηη νη πεξηζζόηεξνη δηδάζθνληεο δελ ηνπο βαζκνινγεί ακεξόιεπηα θαη
αληηθεηκεληθά,, θαη όηη έρεη αληηιεθζεί πεξηζηαηηθά επλνηνθξαηίαο / κεξνιεςίαο
ζηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεκάησλ. Δπίζεο, ζρεδόλ όινη πηζηεύνπλ όηη εθηόο από
ηελ αληηγξαθή επηηπγράλεη θαιύηεξε βαζκνινγία, «δνπιεύεη θαη ην ιεγόκελν
„γιείςηκν‟», δειαδή ε γινηώδε ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ κε θνιαθείεο πξνο ηνλ
θαζεγεηή. Ζ πιεηνςεθία επί πιένλ δειώλεη όηη έρεη αληηιεθζεί αλάξκνζηεο
ζπκπεξηθνξέο από δηδάζθνληεο, δειαδή θπξίσο
δηαθξίζεηο θαη θαθή
ζπκπεξηθνξά ζε βάξνο θάπνησλ θνηηεηώλ. Όια απηά πνπ δπζηπρώο
επαλαιακβάλνληαη ζε πνιιά ζρόιηα, θαη αληαλαθινύλ έιιεηςε εκπηζηνζύλεο
θαη ζεβαζκνύ ζε νξηζκέλνπο δηδάζθνληεο, επεξεάδνπλ αξλεηηθά ην γεληθό
παηδαγσγηθό θιίκα ζε νξηζκέλα Σκήκαηα.
Δπεηδή παξνπζηάζακε ηηο απαληήζεηο θαη ηα ζρόιηα ησλ θνηηεηώλ γηα ηελ
αληηγξαθή ρσξίο εηζαγγειηθή θαη θαηαζηαιηηθή πξνδηάζεζε, αιιά σο επθαηξία
πξνβιεκαηηζκνύ γηα κηα θαιύηεξε δηαπαηδαγώγεζε θαη εκπέδσζε κηαο
θνπιηνύξαο εκπηζηνζύλεο, αμηνθξαηίαο
θαη εζηθήο αθεξαηόηεηαο ζην
παλεπηζηήκην, νθείινπκε θαηαιεθηηθά λα μαλαηνλίζνπκε όηη: ε αληηγξαθή,
άζρεηα από ηα αίηηα πνπ ηελ πξνθαινύλ,
απνηειεί κηα βαζηθή κνξθή
θνηηεηηθήο παξαβαηηθόηεηαο θαη αλεληηκόηεηαο, ε νπνία δελ κπνξεί λα
δηθαηνινγεζεί ζε καμιά πεπίπηυζη. Άζρεηα αλ ζηελ εξεπλά καο δελ
εθθξάζηεθε αξθεηά,
ε αληηγξαθή πξνθαιεί αίζζεκα αδηθίαο ζε όζνπο
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πξνζπαζνύλ κε επηκέιεηα θαη επίπνλε πξνζπάζεηα λα πεξλνύλ ηα καζήκαηα
ρσξίο λα εμαπαηνύλ. Δθηόο από ηνπο ζπκθνηηεηέο, είλαη πξάμε αζέβεηαο θαη
πξνο ηνλ δηδάζθνληα-εμεηαζηή, αιιά βιάπηεη ηειηθά θαη ηνλ αληηγξαθέα, αθνύ
ζπλεζίδεη ζηελ θινπή, θαη ην πηπρίν ηνπ δελ αληαλαθιά γλώζεηο. Δπί πιένλ,
όπσο είδακε, ε αληηγξαθή: α. κνιύλεη ηε ζρέζε δηδαζθόλησλ-δηδαζθνκέλσλ,
πξνθαιώληαο δπζπηζηία θαη αληηπαιόηεηα, β. βιάπηεη ζνβαξά ηε θήκε θαη ην
πηπρίν ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πνπ ηελ αλέρεηαη ρσξίο θπξώζεηο,
γ. αθνξά ηελ πνηόηεηα ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ζπνπδώλ θαη ε αλνρή ηεο δείρλεη
ζνβαξό πξόβιεκα ζηνλ ηξόπν εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο, δ. αληαλαθιά ζνβαξό
πξόβιεκα ζηελ αμηνθξαηία ζην Παλεπηζηήκην, πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά όρη
κόλν ηελ αμία ησλ πηπρίσλ αιιά θαη ηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή
εμέιημε ησλ απνθνίησλ (Νηθνιάνπ 2009).
Όπσο πξναλαθέξακε,
ζηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κξήηεο θαη αξθεηώλ Σκεκάησλ ηνπ πξνβιέπνληαη ζνβαξέο θπξώζεηο γηα ηνπο
αληηγξαθείο θαη γηα ηνπο δηδάζθνληεο όηαλ παξαβαίλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, νη
νπνίεο όκσο, απ‟ όζν γλσξίδνπκε, πνιύ ζπάληα εθαξκόδνληαη. Τπάξρεη επίζεο
ν ζεζκόο ηνπ „πλεγόξνπ ηνπ Φνηηεηή‟, ν νπνίνο όπσο θαίλεηαη θαη από ηελ
έξεπλά καο , είλαη γλσζηόο ζ‟ έλα ειάρηζην πνζνζηό θνηηεηώλ θαη ιεηηνπξγεί
πεξηζζόηεξν σο έλα θπηίν παξαπόλσλ θαη θαηαγγειηώλ, ρσξίο νπζηαζηηθέο
αξκνδηόηεηεο παξέκβαζεο θαη θπξώζεσλ.
Σέινο, ζεσξνύκε όηη ζα ήηαλ πνιύ ρξήζηκν θαη νπζηαζηηθό γηα ηελ εδξαίσζε
ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ θαη εκπηζηνζύλεο κεηαμύ δηδαζθόλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ,
αθελόο νη θνηηεηέο λα απνθεύγνπλ εθνύζηα ηελ αλέληηκε πξαθηηθή ηεο
αληηγξαθήο γηα ιόγνπο θπξίσο απηνζεβαζκνύ θαη όρη ιόγσ ηνπ θόβνπ
θαηαζηαιηηθώλ κέηξσλ. Αθεηέξνπ, νη δηδάζθνληεο / εμεηαζηέο λα δώζνπλ
πξνζνρή ζηα θνηηεηηθά ζρόιηα πνπ ηνπο αθνξνύλ, θαη κε αθνξκή απηή ηελ
έξεπλα λα αλνίμεη έλαο νπζηαζηηθόο δηάινγνο γηα ην ζέκα ηεο πνηόηεηαο ησλ
καζεκάησλ-παξαδόζεσλ, ζπγγξακκάησλ, εμεηάζεσλ, ηεο αληηγξαθήο θαη ηεο
αμηνιόγεζεο, πξνο όθεινο ηεο πνηόηεηαο ησλ ζπνπδώλ ζε θάζε Σκήκα ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ. Όινη όζνη ζπγθξνηνύκε ηελ Παλεπηζηεκηαθή θνηλόηεηα, θαη
όρη κόλν ζην ΠΚ, έρνπκε επζύλε, πεξηζζόηεξν βέβαηα νη αξρέο θαη νη
δηδάζθνληεο, αιιά θαη
νη θνηηεηέο,
γηα ην γεγνλόο όηη ην Διιεληθό
Παλεπηζηήκην δνθηκάδεηαη, όπσο θαη όινη νη ζεζκνί ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο,
όρη κόλν από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά επξύηεξα θαη από θξίζε αμηώλ.
Μηα αλαγθαία θαηαιεθηηθή παξαηήξεζε: ε έξεπλά καο απηή έγηλε κε
πξαγκαηηθή αγάπε θαη ελδηαθέξνλ γηα ην ΠΚ θαη ην ειιεληθό δεκόζην
Παλεπηζηήκην γεληθόηεξα. Οη πξνζέζεηο θαη επξήκαηά καο δελ απνζθνπνύλ ζε
πεξηζζόηεξε απαμίσζε ησλ δεκόζησλ ΑΔΗ, αιιά ζηελ πνηνηηθή βειηίσζή ηνπο.
Όζνη δε ζπεύζνπλ λα ινηδνξήζνπλ μαλά ην Γεκόζην Παλεπηζηήκην ζηελ
Διιάδα, αο ζθεθηνύλ ηηο επηηπρίεο ησλ απνθνίησλ ηνπο ζηελ αιινδαπή, αιιά
θαη ην γεγνλόο όηη ζηα πεξηζζόηεξα ηδησηηθά παλεπηζηήκηα, αθόκε θαη ζηα
θεκηζκέλα, κπνξεί λα κελ πεξλάεη ην «ζθνλάθη» ζηηο εμεηάζεηο θαη γεληθά ε
αληηγξαθή, αιιά αλζεί ε βηνκεραλία πώιεζεο (πξσηόηππσλ) εξγαζηώλ, αθόκε
θαη κεηαπηπρηαθώλ δηαηξηβώλ…
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