H Aντιγραφό ςτισ Γραπτϋσ Εξετϊςεισ ςτο Πανεπιςτόμιο:
Μύα περιπτωςιολογικό μελϋτη
Mηνϊσ Σαματϊσ και Περικλόσ Δρϊκοσ⁎
Η ϋρευνα αυτό για την αντιγραφό ςτισ γραπτϋσ εξετϊςεισ ςτο Πανεπιςτόμιο
αποςκοπεύ ςτη διερεύνηςη των υποκειμενικών απόψεων και ςτϊςεων των
προπτυχιακών φοιτητών ςε ςχϋςη με το ςυγκεκριμϋνο παραβατικό φαινόμενο.
Για τον ςκοπό αυτό η μελϋτη εςτιϊζει ςτισ υποκειμενικϋσ απόψεισ όπωσ και ςτισ
πρακτικϋσ των φοιτητών ενόσ πανεπιςτημιακού ιδρύματοσ, ςυγκεκριμϋνα του
Πανεπιςτημύου Κρότησ (ΠΚ), ςτο πλαύςιο ευρύτερησ ϋρευνασ για τη διαφθορϊ
ςτην ελληνικό κοινωνύα. την ϋρευνα ςυμμετεύχε ομϊδα 386 φοιτητών, οι
οπούοι ανταποκρύθηκαν ςε ερωτηματολόγιο, το οπούο τουσ τϋθηκε διαδικτυακϊ
για μεγϊλη ςχετικϊ περύοδο to 2015-2016.
Με βϊςη τισ απόψεισ που διατυπώνουν οι φοιτητϋσ, προκύπτει ότι η
πρακτικό τησ αντιγραφόσ ςτισ εξετϊςεισ αποτελεύ ϋνα φαινόμενο αρκετϊ
ςύνηθεσ, το οπούο εκτυλύςςεται ςε εύροσ. Οι ύδιοι οι φοιτητϋσ ωσ ϊμεςα
εμπλεκόμενοι, εύτε αντιγρϊφοντασ ςτισ εξετϊςεισ εύτε αντιλαμβανόμενοι την
αντιγραφό από ϊλλουσ, φαύνεται μϊλλον να αδιαφορούν καθώσ δεν την
καταγγϋλλουν και ουςιωδώσ την ανϋχονται παρ’ όλο που μπορεύ να μην την
αποδϋχονται. Οι λόγοι που οι φοιτητϋσ επικαλούνται για να αιτιολογόςουν την
αντιγραφό ποικύλλουν από προςωπικούσ ςε ϊλλουσ ςυγκυριακούσ, μοιρϊζουν δε
την ευθύνη ανϊμεςα ςε διδϊςκοντεσ-εξεταςτϋσ και διδαςκόμενουσεξεταζόμενουσ. Η επιδύωξη τησ ϋρευνασ εύναι η περιγραφό και χαρτογρϊφηςη
του φαινομϋνου τησ αντιγραφόσ ςτισ εξετϊςεισ και των αντιδρϊςεων που
προκαλεύ ςτο φοιτητικό πληθυςμό. Πϋραν δε αυτών, πρόθεςη εύναι να
αναδειχθεύ το πρόβλημα αυτό προκεύμενου να προκληθεύ προβληματιςμόσ για
την όλη εξεταςτικό διαδικαςύα ςτο Πανεπιςτόμιο και την αντιμετώπιςό του.
Λϋξεισ-κλειδιϊ: αντιγραφό ςτισ εξετϊςεισ, απόψεισ και ςτϊςεισ προπτυχιακών
φοιτητών, διαδικτυακό ϋρευνα, πανεπιςτόμιο.
1. Ειςαγωγή
1.α. Τι είναι η αντιγραφή ςτισ γραπτέσ εξετάςεισ: Διευκρινήςεισ
Εύναι αναγκαύο και χρόςιμο να διαςαφηνιςτεύ εξαρχόσ τι ακριβώσ εύναι «η
αντιγραφό» ςτισ γραπτϋσ εξετϊςεισ ςτο πανεπιςτόμιο. Καθύςταται δε και
Ο Μηνϊσ αματϊσ, επιςτημονικόσ υπεύθυνοσ τησ ϋρευνασ, εύναι Καθηγητόσ ςτο Σμόμα
Κοινωνιολογύασ του Πανεπιςτημύου Κρότησ. Διεύθυνςη ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου:
samatasm@uoc.gr
Ο Περικλόσ Δρϊκοσ, διεκπεραύωςε την επεξεργαςύα των δεδομϋνων και εύναι μϋλοσ
Εργαςτηριακού Διδακτικού Προςωπικού (Ε.Δ.Ι.Π) ςτο Σμόμα Οικονομικών Επιςτημών,
Πανεπιςτημύου Κρότησ. Διεύθυνςη ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου: drakosp@uoc.gr .
Eυχαριςτύεσ οφεύλονται ςτουσ ανώνυμουσ κριτϋσ και ςτουσ επιμελητϋσ τησ
Κοινωνιολογικόσ Επιθεώρηςησ για τισ παρατηρόςεισ και υποδεύξεισ τουσ.
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απαραύτητο καθώσ η ϋννοια τησ αντιγραφόσ χρηςιμοποιεύται με μεγϊλη
χαλαρότητα ευρύτατα, ενώ περιλαμβϊνει κϊθε μορφό εξαπϊτηςησ και
λογοκλοπόσ. Διεθνώσ, η ςτενό ϋννοια τησ αντιγραφόσ (copying exam material),
ωσ «παύρνοντασ, δύνοντασ και λαμβϊνοντασ πληροφορύεσ ςχετικϋσ με την
εξϋταςη» θεωρεύται ωσ μια από τισ πολλϋσ μορφϋσ εξαπϊτηςησ ςτισ εξετϊςεισ
(exam cheating) (Αthanasou & Olasehinde 2002). την Ελλϊδα ςυχνϊ η ϋννοια
τησ αντιγραφόσ χρηςιμοποιεύται αδιαφοροπούητα από αυτόν τησ λογοκλοπόσ,
πρακτικό που διαχωρύζουμε και δεν εξετϊζουμε εδώ. Η λογοκλοπό (plagiarism)
δηλαδό
«η χρόςη των ιδεών και των λϋξεων τρύτων χωρύσ αυτό να ςυνοδεύεται από ξεκϊθαρη
αναγνώριςη τησ πηγόσ αυτόσ τησ πληροφορύασ»

αποτελεύ μια ευρύτερη από την αντιγραφό παραβατικό και ηθικϊ επύμεμπτη
ςυμπεριφορϊ, που γενικϊ αναφϋρεται ςτην κλοπό πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ και
γύνεται κυρύωσ ςτισ γραπτϋσ εργαςύεσ (Νικολϊου 2009). ύμφωνα με την
Benincasa με τον όρο «αντιγραφό» εννοεύται,
οποιαδόποτε δραςτηριότητα αναλαμβϊνει κανεύσ, μόνοσ ό ςε ςυνεργαςύα, για να
βελτιώςει την επύδοςό του ςτισ εξετϊςεισ με τρόπο που, εν γνώςει του,
απαγορεύεται, εύτε ρητϊ από τουσ γραπτούσ κανονιςμούσ ενόσ μαθόματοσ ό ενόσ
ιδρύματοσ, εύτε ϊρρητα, π.χ. από τον κοινό νου (2013: 12) .

Η αντιγραφό όπωσ και η λογοκλοπό, εύναι εμφανώσ, πϋρα από τισ όποιεσ
εκλογικεύςεισ των αντιγραφϋων, μια πρϊξη ανεντιμότητασ (dishonesty), ηθικϊ
επύμεμπτη αφού με τρόπουσ εξαπϊτηςησ επιδιώκεται η εύκολη επιτυχύα και η
καλύτερη βαθμολογύα ςτισ εξετϊςεισ χωρύσ μελϋτη και μϊθηςη (Marsden et al.
2005, Βανδώροσ 2014).
Έχει ειδικό ενδιαφϋρον το πώσ προςδιορύζεται η αντιγραφό ςτο ύδρυμα
ςτο οπούο πραγματοποιόθηκε η διαδικτυακό μασ ϋρευνα, δηλαδό ςτο
Πανεπιςτόμιο Κρότησ (ΠΚ) ∙ ο λόγοσ εύναι ότι αποτελεύ κομβικό ςτοιχεύο του
πλαιςύου μϋςα ςτο οπούο εκδηλώνεται η μελετώμενη ςυμπεριφορϊ. Να
ςημειωθεύ λοιπόν ότι ςτον κανονιςμό του ΠΚ, όπωσ και των Σμημϊτων του η
λογοκλοπό ςτισ γραπτϋσ εργαςύεσ χρηςιμοποιεύται ταυτόχρονα και ςχεδόν
αδιαφοροπούητα από την αντιγραφό ςτισ γραπτϋσ εξετϊςεισ (exams cheating).
Όμωσ, να διευκρινιςτεύ ότι ςχεδόν όλα τα Σμόματα του ςυγκεκριμϋνου
ιδρύματοσ υιοθετούν την ϋννοια τησ αντιγραφόσ με βϊςη τον Κανονιςμό του
Σμόματοσ Χυχολογύασ του ΠΚ (2015-16), ςτην οπούα και παραπϋμπουν.
υνοπτικϊ,
ωσ αντιγραφό ορύζεται η χρόςη ό η απόπειρα χρόςησ διδακτικού υλικού,
πληροφοριών, ςημειώςεων, εκπαιδευτικών βοηθημϊτων ό ϊλλου βοηθητικού
μϋςου κατϊ τη διϊρκεια οποιουδόποτε εύδουσ ακαδημαώκόσ εξϋταςησ ό
αξιολόγηςησ, χωρύσ τη ρητό ϊδεια του διδϊςκοντοσ.

υγκεκριμϋνα ωσ
αντιγραφό ορύζονται οι παρακϊτω περιπτώςεισ (εξαπϊτηςησ): Η κατοχό μϋρουσ
ό ολόκληρου αντύγραφου τησ εξϋταςησ ό αξιολόγηςησ πριν αυτϊ δοθούν επύςημα
ςτουσ φοιτητϋσ για ςυμπλόρωςη. Η χρόςη ςημειώςεων, εγχειριδύων, κινητών
τηλεφώνων ό ϊλλου μϋςου πληροφόρηςησ ςτη διϊρκεια των εξετϊςεων, τεςτ και
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αξιολογόςεων, εκτόσ εϊν ϋχει δοθεύ ρητό ϊδεια. Η απόκτηςη εμπιςτευτικών
πληροφοριών αναφορικϊ με την εξϋταςη, τεςτ ό αξιολόγηςη, πλην όςων
δημοςιοποιεύ ο διδϊςκων. Για παρϊδειγμα, να προςπαθεύ κϊποιοσ να βρει το τεςτ
ό τα θϋματα των εξετϊςεων. Η εξαςφϊλιςη ό η ανταλλαγό πληροφοριών κατϊ τη
διϊρκεια τησ εξϋταςησ. … Η παρουςύα κϊποιου ϊλλου ςτη θϋςη του φοιτητό για
εκπλόρωςη οποιαςδόποτε υποχρϋωςησ, χωρύσ τη ςυγκατϊθεςη του
διδϊςκοντοσ. Η ςυνεργαςύα με ϊλλουσ για την πραγματοπούηςη ενόσ ό
περιςςοτϋρων εκ των προαναφερθϋντων παραβϊςεων.

Σο παραπϊνω περιεχόμενο τησ αντιγραφόσ διευρύνεται από τον
Εςωτερικό Κανονιςμό του ΠΚ ο οπούοσ αναφϋρεται ςτην «προςχεδιαςμϋνη
αντιγραφό, πλαςτογραφύα και πλαςτοπροςωπύα», ωσ πειθαρχικϊ
παραπτώματα με ανώτατη επιβαλλόμενη κύρωςη τον αποκλειςµό από δύο
εξεταςτικϋσ περιόδουσ, ο υπολογιςµόσ των οπούων αρχύζει μετϊ τη ςχετικό
απόφαςη τησ υγκλότου του ΠΚ.
ημειώνουμε ότι ςτην παρούςα ϋρευνα και παρουςύαςη χρηςιμοποιεύται
η ςτενό ϋννοια τησ αντιγραφόσ ωσ:
παύρνοντασ, δύνοντασ και λαμβϊνοντασ πληροφορύεσ ςχετικϋσ με την εξϋταςη,
χωρύσ την ϊδεια του εξεταςτό (Αthanasou & Olasehinde 2002).

1.β. Το φαινόμενο τησ αντιγραφήσ ςτον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπo, και
ςτη βιβλιογραφία
το διαδύκτυο υπϊρχουν πολλϊ ιςτολόγια με αναφορϋσ κυρύωσ ςτα
πανεπιςτόμια τησ Αγγλύασ και των ΗΠΑ με οδηγύεσ πώσ να αντιγρϊψεισ ϋξυπνα
(π.χ. wikiHow 2012). Επύςησ ςτον ηλεκτρονικό τύπο πολλϊ ρεπορτϊζ
αναφϋρουν τρόπουσ αντιγραφόσ και λογοκλοπόσ με τη χρόςη ϋξυπνων
τηλεφώνων ακόμη και με «αόρατο μελϊνι», (π.χ. Horton 2016, Turner 2017).
τον Guardian, η Sarah March (2017) διαπιςτώνει ότι ςε πανεπιςτόμια του
Ηνωμϋνου Βαςιλεύου διϊφορεσ ςυςκευϋσ νϋων τεχνολογιών και ιδύωσ τα κινητϊ
τηλϋφωνα και τα μικροςκοπικϊ ακουςτικϊ ϋχουν ςυμβϊλει ςε μια ϊνοδο 42%
των περιπτώςεων αντιγραφόσ από το 2012. Moρφϋσ αντιγραφόσ ϋχουν
αναφερθεύ ακόμη και ςτο Πανεπιςτόμιο Harvard (Perez-Pena & Bidgood 2012).
ε ελληνικϊ ιςτολόγια που αναφϋρονται ςτα προβλόματα των
πανεπιςτημύων, ενδεικτικό εύναι η ςυζότηςη για την αντιγραφό ςτισ εξετϊςεισ
ςτο ιςτολόγιο του καθηγητό Θϋμη Λαζαρύδη (2008), η οπούα όμωσ γύνεται από
τη ςκοπιϊ των καθηγητών. ε φοιτητικϊ blogs αντιγρϊφονται από ξϋνα
ιςτολόγια πολλού «ϋξυπνοι τρόποι» για την αντιγραφό ςτισ εξετϊςεισ
(ωμαρϊκησ 2012). ε αντύθεςη με τισ καταλόψεισ και τα περιςτατικϊ βύασ ςτα
πανεπιςτόμια, τα δημοςιογραφικϊ ρεπορτϊζ για την αντιγραφό και τα
«ςκονϊκια», δηλαδό τα μικρϊ χαρτϊκια που περιϋχουν πληροφορύεσ οι οπούεσ
πρόκειται να χρηςιμοποιηθούν για αντιγραφό ςε εξετϊςεισ, δεν εύναι πϊρα
πολλϊ (βλ. π.χ. Γαβρύδου 2000). Ο δημοςιογρϊφοσ Απόςτολοσ Λακαςϊσ (2010)
αναφϋρει ότι «ςε επιδημύα εξελύςςεται η αντιγραφό ςτα ΑΕΙ», ενώ ο επύςησ
δημοςιογρϊφοσ Παντελόσ Μπουκϊλασ (2010) «εγκωμιϊζει» ςκωπτικϊ τον
ιδιαύτερο
μόχθο
και
τη
ζηλευτό
ευρηματικότητα
των
«ςκονακιοκαταςκευαςτών».
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τη διεθνό βιβλιογραφύα υπϊρχουν πϊρα πολλϋσ μελϋτεσ για μορφϋσ
ακαδημαώκόσ και φοιτητικόσ ανεντιμότητασ και εξαπϊτηςησ (student dishonesty
and cheating), όπωσ π.χ. των Αthanasou & Olasehinde (2002) που
προαναφϋραμε, καθώσ και αρκετϋσ που αναφϋρονται ςτην αντιγραφό από
φοιτητϋσ ςτα Πανεπιςτόμια διαφόρων χωρών, όπωσ π.χ. ςτη ουηδύα (Trost
2009) και Αυςτραλύα (Μarsden et al. 2005). Επιλεκτικϊ αναφϋρουμε τη δεκαετό
ϋρευνα των McCabe et. al. (2001) για την αντιγραφό ςτα Αμερικϊνικα
Πανεπιςτόμια, που τονύζει ότι οι ςημαντικότεροι παρϊγοντεσ που επηρεϊζουν
την αντιγραφό των φοιτητών εύναι οι απόψεισ τουσ για τη ςυμπεριφορϊ των
ςυμφοιτητών τουσ, καθώσ και οι κώδικεσ δεοντολογύασ των Πανεπιςτημύων. Oι
Anderman & Koenka (2017) τονύζουν τα κύνητρα των φοιτητών που
αποφαςύζουν να διαπρϊξουν αντιγραφό εν γνώςει τουσ ότι εμπλϋκονται ςε
μια ςκόπιμη πρϊξη ακαδημαώκόσ ανεντιμότητασ, καθώσ και τισ πολιτικϋσ
θετικών κινότρων αποτροπόσ τουσ από τουσ εκπαιδευτικούσ. Επύςησ, η
θεωρητικό αποτύμηςη των Βrent & Αtkisson (2010) για τισ ορθολογικϋσ
αιτιολογόςεισ τησ αντιγραφόσ από αμερικανούσ φοιτητϋσ ςυνιςτϊ να
υπολογιςτούν ςτισ ακαδημαώκϋσ πολιτικϋσ αποτροπόσ του φαινομϋνου. Οι
Βρετανού Ashworth et. al. (1997) ερωτούν ςε ποιών τα μϊτια εύναι ϋνοχοι οι
φοιτητϋσ που αντιγρϊφουν ό βοηθούν ςυμφοιτητϋσ τουσ να αντιγρϊψουν,
δύνοντασ ϋμφαςη ςε ιςχυρϋσ ηθικϋσ αξύεσ των φοιτητών όπωσ η φιλύα, η
διαπροςωπικό εμπιςτοςύνη και η αλληλεγγύη. Ακόμα, τονύζουν τον παρϊγοντα
αποξϋνωςησ των φοιτητών από το διδακτικό προςωπικό για διϊφορουσ λόγουσ,
ωσ παρϊγοντα που ςυμβϊλλει και δικαιολογεύ την αντιγραφό. Oι Μagnus et al.
(2002) διαμόρφωςαν ϋνα δεύκτη ανεκτικότητασ ςτην αντιγραφό ςύμφωνα με
ςυγκριτικό ανϊλυςη ςε πολλϋσ χώρεσ.
την ελληνικό επιςτημονικό βιβλιογραφύα υπϊρχει πολύ περιοριςμϋνοσ
αριθμόσ ερευνών για την αντιγραφό των φοιτητών ςτισ εξετϊςεισ. Εξ αυτών
επιςημαύνουμε τισ ακόλουθεσ δύο αξιόλογεσ ϋρευνεσ: η πρώτη εύναι η εμπειρικό
ϋρευνα τησ Luciana Benincasa «Αντιγραφό ςτισ εξετϊςεισ και φοιτητικό
κουλτούρα» (2013), και η επακόλουθη ανϊλυςη λόγου φοιτητών και
φοιτητριών για την αντιγραφό ςτισ εξετϊςεισ (2015). Η ϋρευνα αυτό διεξόχθη
το 2010-2012 με βϊςη ημιδομημϋνεσ ςυνεντεύξεισ με 17 φοιτητϋσ και
φοιτότριεσ τμόματοσ ελληνικού πανεπιςτημύου ςτην περιφϋρεια, ωσ προςωπικό
τουσ εμπειρύα εύτε ωσ ςυμπεριφορϊ που εύχαν παρατηρόςει ςε ϊλλουσ. Η
μϋθοδοσ των προςωπικών ςυνεντεύξεων φοιτητών και φοιτητριών ςτο
γραφεύο τησ Benincasa ωσ διδϊςκουςασ, παρόγαγε ϋνα φοιτητικό λόγο
αντιφατικό, με δύο «φωνϋσ»: η μύα που αντιςτοιχεύ ςτην ηθικό του ατομικιςμού
και τησ αξιοκρατύασ και αντανακλϊ μια προςπϊθεια καταςκευόσ μιασ
«καθωςπρϋπει» εικόνασ, και μια «δεύτερη φωνό» η οπούα προβϊλλει
«εναλλακτικϋσ ηθικϋσ» βιωμϋνεσ ςτο πλαύςιο τησ φοιτητικόσ κοινότητασ,
εκφρϊζοντασ αρνητικϋσ κρύςεισ για τουσ διδϊςκοντεσ, τα μαθόματα, κ.λπ.,
ευρόματα που εύναι παρόμοια με αυτϊ τησ παρούςασ ϋρευνασ.
Η δεύτερη ϋρευνα αφορϊ ςτην πολύ προςεκτικό ποςοτικό εκτύμηςη του
φαινομϋνου τησ αντιγραφόσ ςτισ ιατρικϋσ ςχολϋσ τησ Ελλϊδασ, καθώσ και
τεχνικϋσ προτϊςεισ θεραπεύασ του. Σην αποτελεύ η ομότιτλη ερευνητικό εργαςύα
των Γ. Μπαζούκη και Γ. Δημολιϊτη (2011). Η εργαςύα αυτό μασ ϋγινε γνωςτό
αφού εύχαμε ολοκληρώςει τη δικό μασ διαδικτυακό ϋρευνα, οπότε και δεν ϋχει
αξιοποιηθεύ ςτο βαθμό που θα όταν επιθυμητό.
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1.γ. Ο ςτόχοσ, η ταυτότητα και η μεθοδολογία τησ έρευνασ
Η ϋρευνα η οπούα παρουςιϊζεται ςτο παρόν κεύμενο, διεξόχθη με την χρόςη
διαδικτυακού ερωτηματολογύου (καταςκευαςμϋνο με την χρόςη του εργαλεύου
Limesurvey) το οπούο όταν διαθϋςιμο μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ ςελύδασ τησ
χολόσ Κοινωνικών Επιςτημών του Πανεπιςτημύου Κρότησ (ΚΕ, ΠΚ)
(www.soc.uoc.gr). Αποτελεύ μϋροσ ευρύτερησ ϋρευνασ που ςτο ςύνολό τη
αποςκοπούςε να διερευνόςει τισ υποκειμενικϋσ απόψεισ και ςτϊςεισ, δηλαδό τισ
αξιολογικϋσ διαθϋςεισ των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του ΠΚ, για
τα θϋματα τησ διαφθορϊσ ςτην Ελληνικό κοινωνύα και τησ παραβατικότητασ
ςτο Πανεπιςτόμιο.
το εκτεταμϋνο ερωτηματολόγιο, το οπούο εύχε τύτλο «Έρευνα για τη
διαφθορϊ ςτην Ελληνικό κοινωνύα και την παραβατικότητα ςτο πανεπιςτόμιο»
και περιεύχε 55 ςυνολικϊ ερωτόςεισ, υπόρχαν τρεισ βαςικϋσ θεματικϋσ ενότητεσ
διερεύνηςησ των ςτϊςεων και αντιλόψεων των προπτυχιακών φοιτητών του
ΠΚ: α. για τη διαφθορϊ ςτην Ελληνικό κοινωνύα (12 ερωτόςεισ), β. για μια
βαςικό μορφό παραβατικότητασ των φοιτητών ςτο πανεπιςτόμιο, δηλαδό την
αντιγραφό ςτισ γραπτϋσ εξετϊςεισ, καθώσ και για τη ςυμπεριφορϊ διδαςκόντων
που κρύναμε ότι ενδεχομϋνωσ επηρεϊζει την αντιγραφό των φοιτητών (20
ερωτόςεισ), και γ) μια ποικιλύα 17 ερωτόςεων για ϊλλεσ μορφϋσ
παραβατικότητασ όπωσ το κϊπνιςμα ςε κλειςτούσ χώρουσ, η χρόςη κινητού
τηλεφώνου και η χρόςη καμερών κλειςτού κυκλώματοσ μϋςα ςτα αμφιθϋατρα,
η παρενόχληςη, οι κλοπϋσ, η παραβατικότητα ςτο Facebook, κ.α., καθώσ και για
την γνώςη ύπαρξησ του νϋου θεςμού ςτο ΠΚ του «υνηγόρου του Υοιτητό» για
ενδεχόμενα παρϊπονϊ τουσ.1
την παρούςα δημοςύευςη εςτιϊζουμε μόνο ςτην αντιγραφό των
φοιτητών ςτισ γραπτϋσ εξετϊςεισ, και ςτισ ϊμεςα ςχετικϋσ ερωτόςεισ με την
παραβατικό αυτό πρακτικό. Ο αρχικόσ μασ ςτόχοσ για το θϋμα αυτό όταν να
διερευνόςουμε μϋςα από τισ απαντόςεισ και τα ςχόλια των φοιτητών αν η
αντιγραφό ςτισ εξετϊςεισ εύναι ϋνα ςύνηθεσ ό ςπϊνιο φαινόμενο, την ϋκταςη
του φαινομϋνου, τισ τεχνικϋσ εξαπϊτηςησ, καθώσ και τουσ λόγουσ που οι
φοιτητϋσ επικαλούνται για να αιτιολογόςουν την παραβατικό αυτό πρακτικό. Ο
τελικόσ μασ ςτόχοσ δεν όταν να καταλόξουμε ςε κϊποια γενικευμϋνα
ςυμπερϊςματα για όλουσ τουσ ϋλληνεσ φοιτητϋσ, ούτε και να προτεύνουμε μϋτρα
για την εξϊλειψη του φαινομϋνου, αλλϊ να προκαλϋςουμε ϋνα γόνιμο
προβληματιςμό ςε διδϊςκοντεσ/εξεταςτϋσ και διδαςκόμενουσ/εξεταζόμενουσ
για την όλη εξεταςτικό διαδικαςύα ςτο Πανεπιςτόμιο, καθώσ και για να
υπϊρχουν διαθϋςιμα ςυγκριτικϊ δεδομϋνα για μελλοντικό παρόμοια διερεύνηςη.
Η ςυνολικό ϋρευνα διεξόχθη ηλεκτρονικϊ από τον Απρύλη του 2015 ϋωσ
και τον Οκτώβριο του 2016 μϋςω τησ ιςτοςελύδασ τησ χολόσ Κοινωνικών
Επιςτημών του ΠΚ, περύοδοσ κατϊ την οπούα υπόρξαν ςοβαρϊ πολιτικϊ
γεγονότα με επύκαιρο το θϋμα τησ διαφθορϊσ. το ερωτηματολόγιο απϊντηςαν
1

«O Σπλήγνξνο ηνπ Φνηηεηή δηακεζνιαβεί κεηαμύ θνηηεηώλ θαη θαζεγεηώλ ή δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ
ηνπ Ιδξύκαηνο θαη γεληθά θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκόηεηαο ζε ζέκαηα θνηηεηηθά ζην πιαίζην
πάληνηε ηεο αθαδεκαϊθήο ειεπζεξίαο θαη ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιδξύκαηνο. Δηεξεπλά
ππνζέζεηο, απηεπαγγέιηωο ή ύζηεξα από αλαθνξά θνηηεηή, θαη δηακεζνιαβεί ζηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ
Ιδξύκαηνο γηα ηελ επίιπζή ηνπο…» δεο https://www.uoc.gr/studies-at-uni/tutor/synigoros.html
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ανώνυμα και πλόρωσ 386 φοιτητϋσ. Εξ αυτών 235 όταν φοιτότριεσ (62,1%) και
151 φοιτητϋσ (48,3%), με τη μεγϊλη πλειοψηφύα να προϋρχεται από τισ ςχολϋσ
κοινωνικών και ανθρωπιςτικών επιςτημών του Πανεπιςτημύου Κρότησ ςτο
Ρϋθυμνο, ςυν ϋνα ποςοςτό 13,5% από τισ ςχολϋσ θετικών επιςτημών και υγεύασ
ςτο Ηρϊκλειο. Οι περιςςότερεσ ανώνυμεσ απαντόςεισ ςυνοδεύτηκαν και από
ποικύλα ςτην πλειοψηφύα τουσ ςοβαρϊ, αλλϊ και περιπαικτικϊ, καθώσ και
μερικϊ ανόητα ςχόλια. Απ’ όλα αυτϊ τα ςχόλια ανθολογόςαμε όςα όταν πλόρουσ
νοόματοσ, τα οπούα υπερϋβηςαν τα 100. την παρούςα δημοςύευςη για λόγουσ
ςυντομύασ παρουςιϊζουμε τα πιο χαρακτηριςτικϊ κατϊ τη γνώμη μασ ςχόλια, τα
οπούα θεωρούμε ωσ ςημαντικό ποιοτικό ςυμπλόρωμα των ποςοτικών
δεδομϋνων των απαντόςεων του ερωτηματολογύου, επειδό πιςτεύουμε ότι
ςυμβϊλλουν ςε μια μεγαλύτερη κατανόηςη τησ υποκειμενικόσ ςτϊςησ και
ςυμπεριφορϊσ των φοιτητών μασ, ςύμφωνα και με τον Creswell (2016:130131).
Σϋλοσ, επειδό οι απαντόςεισ των φοιτητών που λϊβαμε ςυγκριτικϊ με
αυτϋσ των φοιτητριών καταγρϊφουν ςτη μϋγιςτη πλειοψηφύα τουσ πιθανότητα
μεγαλύτερη του 5% ςτουσ ςτατιςτικούσ ελϋγχουσ χ2 ό και t, απορρύπτουμε την
υπόθεςη διαφοροπούηςησ. Γι αυτό και η αναφορϊ μασ ςτουσ «φοιτητϋσ»
ςυμπεριλαμβϊνει και τισ φοιτότριεσ, εν γνώςει μασ ότι αυτϋσ εύναι η πλειοψηφύα
όςων απϊντηςαν, καθώσ αποτελούν και την πλειοψηφύα του φοιτητικού
πληθυςμού ςτισ ςχολϋσ του ΠΚ ςτο Ρϋθυμνο. Για το θϋμα αυτό του φύλου
λϊβαμε επύςησ υπόψη μασ:
(α) τη ςυγκριτικό μελϋτη των Αthanasou & Olasehinde (2002: 7)
ςύμφωνα με την οπούα, αν και οι φοιτότριεσ εύναι μεν πιο πρόθυμεσ να
απαντόςουν ςε τϋτοια θϋματα φοιτητικόσ εξαπϊτηςησ, «δε διαπιςτώθηκε
ςτατιςτικό ςημαντικό διαφορϊ ςτισ κατϊ μϋςο όρο αναλογύεσ (αντιγραφϋων
φοιτητών) ανδρών και (φοιτητριών) γυναικών» (t(34) = -0,58,ns).
(β) τη γνώμη τησ πλειοψηφύασ (78%) όςων μασ απϊντηςαν, η οπούα
θεωρεύ ότι δεν υπϊρχει διαφοροπούηςη ωσ προσ το φύλο, αφού ςυμφωνεύ ότι
φοιτητϋσ και φοιτότριεσ αντιγρϊφουν ςε ύδιο ποςοςτό (βλϋπε Γρϊφημα 6).
Έχοντασ επύγνωςη και από προηγούμενεσ ϋρευνϋσ μασ (αματϊσ &
Δρϊκοσ 2011, 2013) για τα πλεονεκτόματα και μειονεκτόματα των ερευνών
μϋςω του Διαδικτύου (βλϋπε για οnline surveys μεταξύ ϊλλων Μatsuo et. al.
2004), η ϋρευνϊ μασ αυτό επεδύωξε και πϋτυχε να εύναι περιςςότερο
αποτελεςματικό ςτη ςυλλογό ςτοιχεύων από τισ προηγούμενεσ. Έτςι, με
επιμόκυνςη τησ διϊρκειϊσ τησ πληςιϊςαμε τισ 400 επαρκεύσ απαντόςεισ.
Δεχόμενοι ότι ςτο ΠΚ κατϊ την περύοδο 2015-16 φοιτούςαν γύρω ςτουσ 13.650
ενεργού φοιτητϋσ (Πηγό: Παν/μιο Κρότησ – τοιχεύα και αριθμού) και με
διϊςτημα εμπιςτοςύνησ 95% (τιμό-Ζ = 1,96), προςδιορύζουμε το ςφϊλμα
δειγματοληψύασ ςτα αποτελϋςματϊ μασ ςτο 4,9%. Όμωσ δεν μπορϋςαμε να
αυξόςουμε την αντιπροςωπευτικότητα του τυχαύου δεύγματόσ μασ ανϊ χολό
και Σμόμα. Η τυχαιότητα του δεύγματοσ εξαςφαλύςθηκε με την ανϊρτηςη του
ερωτηματολογύου ςτην ιςτοςελύδα τησ χολόσ, και με την μαζικό αποςτολό
ηλεκτρονικών ειδοποιόςεων του ςυνδϋςμου (με την χρόςη Τπηρεςιών
καταλόγου – LDAP) ςτουσ φοιτητϋσ από τη Μονϊδα Ερευνών Γνώμησ του ΠΚ.
Με αυτό τον τρόπο διαςφαλύςτηκε ότι, κϊθε πιθανό οντότητα του ιδύου
μεγϋθουσ εύχε την ύδια πιθανότητα διαλογόσ και ςυμπλόρωςησ του
ερωτηματολογύου. Η μοναδικότητα τησ ςυμπλόρωςησ του ερωτηματολογύου
διαςφαλύςθηκε με την διττό χρόςη ηλεκτρονικών κουπονιών (tokens και

6

cookies) τα οπούα ςτο εργαλεύο Limesurvey ενεργοποιόθηκαν ςτην επιλογό
Anonymous, ϋτςι ώςτε ακόμη και ο διαχειριςτόσ του εξυπηρετητό να μην εύναι
ςε θϋςη να ςυνδϋςει τα δεδομϋνα απόκριςησ με τα δεδομϋνα ςυμμετεχόντων. Αν
και η ϋρευνϊ μασ δεν εύναι πλόρωσ αντιπροςωπευτικό για τισ απόψεισ και
ςτϊςεισ όλων των προπτυχιακών φοιτητών του ΠΚ, ούτε βϋβαια όλων των
Ελλόνων φοιτητών, θεωρούμε τα ποςοςτϊ των απαντόςεων αλλϊ και το
περιεχόμενο των ςυνοδευτικών ςχολύων, ωσ επαρκό και πολύ χρόςιμα για να
προβληματιςτούμε για τα αύτια του παραβατικού και, κατϊ τη γνώμη των
φοιτητών που μασ απϊντηςαν, αρκετϊ διαδεδομϋνου φαινομϋνου τησ
αντιγραφόσ ςτο ΠΚ, και κατϊ τη γνώμη μασ ςτα Ελληνικϊ ΑΕΙ αλλϊ και ςτα
πανεπιςτόμια τησ αλλοδαπόσ ςύμφωνα με τη διεθνό βιβλιογραφύα που
προαναφϋραμε.
Η ϋρευνϊ μασ βαςιςμϋνη ςτην ανωνυμύα τησ διαδικτυακόσ ϋρευνασ,
προςόλκυςε ϋνα αρκετϊ μεγϊλο τυχαύο δεύγμα φοιτητών και φοιτητριών, και
ευνόηςε κατϊ τη γνώμη μασ την παραγωγό αυθεντικού και αντιςυμβατικού
φοιτητικού λόγου με ανώνυμα ςχόλια, καθόλου «καθωςπρεπικού» και
καταςκευαςμϋνου περιεχομϋνου, με αρκετϋσ καταγγελύεσ και ςυγκρουςιακό
νοοτροπύα με τουσ καθηγητϋσ. Η ανωνυμύα των απαντόςεων διαςφαλύςτηκε
μϋςω των δυνατοτότων του Limesurvey εξυπηρετητό, καθώσ δεν
καταγρϊφονταν δεδομϋνα IP πρωτοκόλλου, ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου, URL
παραμϋτρων και ςτοιχεύα περιηγητό ιςτοςελύδων του απομακρυςμϋνου χρόςτη.
Μια πιο ολοκληρωμϋνη ϋρευνα ςε πολύ μεγαλύτερο αντιπροςωπευτικό και
ςταθμιςμϋνο δεύγμα του φοιτητικού πληθυςμού ανϊ Σμόμα και χολό του ΠΚ,
πιθανόν να μασ αποκϊλυπτε εϊν όλα τα Σμόματα του Πανεπιςτημύου ϋχουν τον
ύδιο βαθμό αυςτηρότητασ ςτην αντιγραφό, αλλϊ και τον διαφορετικό βαθμό
αντιμετώπιςόσ τησ. Όμωσ, ο ςτόχοσ τησ ϋρευνϊσ μασ εμφανώσ δεν όταν να
ςτοχοποιόςει ςυγκεκριμϋνα Σμόματα ό διδϊςκοντεσ αλλϊ να αναδεύξει το
πρόβλημα τησ αντιγραφόσ ςυνολικϊ, για να προκαλϋςει ευαιςθητοπούηςη
φοιτητών και καθηγητών ώςτε αυτό να εκλεύψει μϋςα ςε ϋνα ακαδημαώκό κλύμα
αμοιβαύου ςεβαςμού και κατανόηςησ.
Άςχετα αν εμεύσ ωσ ερευνητϋσ ςυμφωνούμε ό διαφωνούμε με τισ απόψεισ
των φοιτητών, παύρνουμε ςτα ςοβαρϊ τισ απαντόςεισ και τα ςχόλια τουσ, και τα
παρουςιϊζουμε ωσ τροφό ςκϋψησ και προβληματιςμού για διδϊςκοντεσ και
διδαςκόμενουσ, ςύμφωνα και με την παρότρυνςη τησ φοιτητικόσ Eρευνητικόσ
Ομϊδασ (2010) «Ακούςτε καλϊ τι λϋνε οι φοιτητϋσ...».2
2. Παρουςίαςη των Απαντήςεων και Σχετικών Σχολίων
Παραθϋτουμε ςτη ςυνϋχεια τα ποςοςτϊ των απαντόςεων ςτο ερωτηματολόγιο
τησ ϋρευνασ για την αντιγραφό ςτισ εξετϊςεισ, όπωσ απεικονύζονται και ςτα
γραφόματα του Παραρτόματοσ, ςε ςυνδυαςμό με τα ςχετικϊ ςχόλια των
φοιτητών, χωρύσ ιδιαύτερο δικό μασ ςχολιαςμό, ώςτε ο αναγνώςτησ να μπορεύ

Αυτόσ εύναι ο τύτλοσ ποιοτικόσ ϋρευνασ τησ φοιτητικόσ ςυλλογικότητασ «Νομϊδεσ Αντιρροόσ»
που δημοςιεύτηκε το 2010 για τη φοιτητικό κινητοπούηςη την περύοδο 2006-2007, τονύζοντασ
τον υποκειμενικό λόγο αλλϊ και τη δρϊςη των φοιτητών ςε ανταγωνιςμό με τισ διϊφορεσ
εκδοχϋσ του κυρύαρχου λόγου για τον εκςυγχρονιςμό τησ εκπαύδευςησ.
2
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να κρύνει και να βγϊλει τα δικϊ του ςυμπερϊςματα, πριν επηρεαςτεύ από τισ
δικϋσ μασ ςυμπεραςματικϋσ παρατηρόςεισ.
2.α. Απαντήςεισ και Σχόλια για την Αντιγραφή των Φοιτητών ςτισ
Γραπτέσ Εξετάςεισ
χεδόν όλοι όςοι απϊντηςαν (99,2% ) θεωρούν ότι γύνεται αντιγραφό ςτισ
εξετϊςεισ ςτο Πανεπιςτόμιο, και μϊλιςτα το 57,5% ςε μεγϊλη κλύμακα
(Γρϊφημα 1). H πλειοψηφύα (58,8%) παραδϋχεται ότι ϋχει όδη αντιγρϊψει ςτισ
εξετϊςεισ: ςτο Γυμνϊςιο/Λύκειο, και ςε ποςοςτό 39,5% ςτο Πανεπιςτόμιο
(Γραφόματα 2α και 2β). Επύςησ, ςυνολικϊ, το 89,6% δηλώνει ότι ϋχει αντιληφθεύ
ςτισ γραπτϋσ εξετϊςεισ ςτο Πανεπιςτόμιο να αντιγρϊφουν ϊλλοι ςυμφοιτητϋσ
τουσ (ςυχνϊ το 61,7 % και μερικϋσ φορϋσ το 27,9 %, ενώ ςπϊνια 8,7 %)
(Γρϊφημα 3).
Η αντιγραφό των ςυμφοιτητών δεν ενοχλεύ την πλειοψηφύα του 56,9%:
ςυγκεκριμϋνα ενοχλεύ λύγο το 38,5 % ϋωσ καθόλου 18,4 %, ενώ ενοχλεύ ςυνολικϊ
το 43,1%, δηλαδό πϊρα πολύ το 18,1 % και πολύ το 24,9% (Γρϊφημα 4α). Σο
97% ΔΕΝ θα κατόγγειλε ϋνα-μια αντιγραφϋα, ενώ μόνο το 3% θα προϋβαινε ςε
καταγγελύα. Θα αδιαφορούςε το 55,6%. Θα αντϋγραφαν και αυτού αν
μπορούςαν (26,4%). Θα ϋκανε παρατόρηςη ςτουσ αντιγραφεύσ μόνο το 14,9%
(Γρϊφημα 4β).
τη φοιτητικό παρϋα τουσ η αντιγραφό χαρακτηρύζεται ςυνόθωσ:
1. αδιϊφορα ωσ ςυνηθιςμϋνο φαινόμενο (53,6%). 2. ςυνολικϊ αρνητικϊ 20,5%,
δηλαδό αρνητικϊ 16,1% και πολύ αρνητικϊ 4,4% (ωσ παραβατικό
ςυμπεριφορϊ), «μαγκιϊ»-καπατςοςύνη (8,3 %) και θετικϊ μόνο από το 6%
(Γρϊφημα 5).
Σχετικϊ ςχόλια φοιτητών:
Η αντιγραφό εύναι αναγκαύο κακό και αναμενόμενη απϊντηςη ςε ηλύθιο
/αντιπαιδαγωγικό τρόπο εξϋταςησ που ζητϊ απομνημόνευςη, π.χ. εγώ και η
παρϋα μου αντιγρϊφει μόνο μαθηματικούσ τύπουσ, οι οπούοι υποτύθεται εύναι (ό
πρϋπει να μασ εύναι) γνωςτού.
Η αντιγραφό εύναι αναγκαύο μϋςο για να περϊςει κϊποιοσ ϋνα πολύ δύςκολο
μϊθημα με δύςκολα και αδούλευτα ςτη διϊρκεια του μαθόματοσ θϋματα
εξϋταςησ.

Όπωσ όδη προαναφϋραμε, ςύμφωνα με γνώμη τησ πλειοψηφύασ (78%)
δεν υπϊρχει διαφοροπούηςη ωσ προσ το φύλο αφού θεωρούν ότι φοιτητϋσ και
φοιτότριεσ αντιγρϊφουν ςε ύδιο ποςοςτό (δεσ, Γρϊφημα 6).
Η αντιγραφό γύνεται ςυνόθωσ: α. με «ςκονϊκι» (33,9%), β. από το
γραπτό του διπλανού (28,3%), γ. με το κινητό τηλϋφωνο (25,9%), δ. με ϊνοιγμα
βιβλύου ό φωτοτυπύασ (11,9%) (δεσ, Γρϊφημα 7).
χετικό ςχόλιο φοιτητό:
Η αντιγραφό γύνεται κυρύωσ με ςκονϊκι, που δεν θεωρώ παρϊνομο αφού φοιτώ
ςε τμόμα ςτο οπούο θα ονόμαζα το ςκονϊκι αναγκαύο κακό για τισ εξετϊςεισ,
όπου οι περιςςότεροι καθηγητϋσ κϊνουν εξετϊςεισ για να μασ κόψουν.
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Αυτό που παρατηρούμε από τα παραπϊνω ςχόλια εύναι ότι η αντιγραφό
και το «ςκονϊκι» θεωρούνται αναγκαύα κακϊ για να ανταποκριθεύ ϋνασ
εξεταζόμενοσ επιτυχώσ ςε θϋματα απομνημόνευςησ, και ςε δύςκολα θϋματα που
ςτοχεύουν κατϊ τη γνώμη του ςτην αποτυχύα των φοιτητών, αποδύδοντασ την
ευθύνη ςτουσ διδϊςκοντεσ εξεταςτϋσ. Όμωσ οι ευθύνεσ παρακϊτω μοιρϊζονται
και ςτουσ φοιτητϋσ ςε ποςοςτό 49,7% όταν απαντούν ότι η αντιγραφό κατϊ
κύριο λόγο γύνεται:
1. επειδό κϊποιοι-εσ ϋχουν ςυνηθύςει ν’ αντιγρϊφουν 28,4%, και
2. επειδό οι αντιγραφεύσ πιςτεύουν ότι δεν θα γύνουν αντιληπτού-ϋσ 21,3%.
Επύςησ θεωρούν ότι οι καθηγητϋσ ευθύνονται ςυνολικϊ λύγο περιςςότερο
50,3%, δηλαδό
3. όταν βϊζουν δύςκολα θϋματα 19,8%
4. όταν επιτρϋπουν χαλαρό επιτόρηςη 15,9%, και
5. επειδό δεν επιβϊλλονται κυρώςεισ 14,6% (Γρϊφημα 8).
χετικϊ ςχόλια που αποδύδουν την ευθύνη αντιγραφόσ ςτουσ φοιτητϋσ:
Αντιγρϊφω μόνο ςε μϊθημα το οπούο θεωρώ αδιϊφορο και δεν ϋχω κύνητρο να
το διαβϊςω, και δεν θα επηρεϊςει το μϋλλον μου.
Εξαιτύασ ελλιπούσ προετοιμαςύασ των φοιτητών, αλλϊ και αςαφών οδηγιών για
την εξϋταςη καθώσ επύςησ και απροθυμύασ του καθηγητό να προετοιμϊςει τουσ
φοιτητϋσ.
Για λόγουσ βαθμοθηρύασ, γιατύ εύναι η εύκολη λύςη για μεγαλύτερο βαθμό.
Επειδό (οι αντιγραφεύσ) βαριούνται να διαβϊζουν και ψϊχνουν για εύκολη λύςη.
Οι περιςςότεροι φοιτητϋσ ςυνηθύζουν να παραμελούν το διϊβαςμϊ τουσ κατϊ τη
διϊρκεια του εξαμόνου και πολλϋσ φορϋσ καταφεύγουν ςε «παςαλεύμματα» λύγεσ
μϋρεσ/ώρεσ πριν την τελικό εξϋταςη.
Επειδό κϊποιοι-εσ ϋχουν ςυνηθύςει ν’ αντιγρϊφουν, το θεωρούν ςαν τον εύκολο
τρόπο να περϊςουν ϋνα μϊθημα, ξϋροντασ ότι αν ςυλληφθούν δεν θα
τιμωρηθούν.
Επειδό η αντιγραφό «δουλεύει». Περνιούνται πϊρα πολλϊ μαθόματα ϋτςι.
Λόγω νοοτροπύασ του φοιτητό και λόγω ϋλλειψησ εμπιςτοςύνησ ςτον εαυτό του
τισ περιςςότερεσ φορϋσ.
τη μεγαλύτερη ςιγουριϊ που προςφϋρει ϋνα ςκονϊκι ςτο να περϊςεισ ϋνα
δύςκολο μϊθημα, και ςτην πύςτη ότι θα περϊςεισ το μϊθημα αυτό μόνο με αυτό
τη μϋθοδο.

Όμωσ, ςύμφωνα με όςουσ απϊντηςαν, η αντιγραφό δεν ευδοκιμεύ μόνο
λόγω ςυνθηκών και ευκολύασ ςτα αμφιθϋατρα, αλλϊ και ανϊλογα με το όθοσ και
την επιμϋλεια του εξεταζόμενου. Έτςι, ο φοιτητόσ τεύνει να κϊνει αντιγραφό
ανϊλογα 1. με τον χαρακτόρα-όθοσ του (58,2%), και 2. το επύπεδο επιμϋλειϊσ
του, αν εύναι μϋτριο ό χαμηλό (41,8%).
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χετικό ςχόλιο φοιτητό για «κουλτούρα αντιγραφόσ»:
Η αντιγραφό οφεύλεται ςτην ϋλλειψη αυτοςεβαςμού και ςτην ευκολύα τησ
αντιγραφόσ ςτα περιςςότερα μαθόματα, καθώσ και ςτην γενικότερη κουλτούρα
τησ αντιγραφόσ που επικρατεύ ςτο τμόμα μου.

Ένασ ϊλλοσ φοιτητόσ ςχολύαςε το θϋμα τησ «φοιτητικόσ αλληλεγγύησ» ωσ
ακολούθωσ:
Εγώ προςωπικϊ ςε όλα τα υποχρεωτικϊ (και ωσ επύ το πλεύςτον δύςκολα)
μαθόματα ϋχω βοηθόςει ςυμφοιτητϋσ μου, αφού ξϋρω και μπορώ, γιατύ όχι;
Εύναι δύςκολο να αρνηθεύσ να βοηθόςεισ ϋνα ςυμφοιτητό γιατύ εύμαςτε όλοι
γνωςτού. Βϋβαια δε θα ριςκϊρω να μηδενιςτώ για να βοηθόςω τον διπλανό μου,
αλλϊ αν μπορώ θα το κϊνω. Άρα η εξϊλειψη τησ αντιγραφόσ εύναι μόνο ςτα χϋρια
των διδαςκόντων και όχι των φοιτητών.

το ερώτημα αν ο παρϊγων «καθηγητόσ» επηρεϊζει το ποςοςτό τησ
αντιγραφόσ ςτισ εξετϊςεισ λϊβαμε τα εξόσ ποςοςτϊ ςτισ διαθϋςιμεσ επιλογϋσ
απαντόςεων: 1. αν επειδό εύναι πολύ αυταρχικόσ δεν επικοινωνεύ με τουσ
φοιτητϋσ (27,4%.)∙ 2. με τον τρόπο που διατυπώνει τα θϋματα και τουσ
εξεταζόμενουσ (21,5%)∙ 3. αν βϊζει δύςκολα θϋματα (20,1%)∙ 4. αν δεν κϊνει
ςωςτό επιτόρηςη (18,6%)∙ 5. αν εύναι αυςτηρόσ ςτη βαθμολογύα (12,45%)
(Γρϊφημα 11).
χετικϊ ςχόλια που αποδύδουν την ευθύνη αντιγραφόσ ςτουσ καθηγητϋσ:
Η αντιγραφό επιβϊλλεται ςτα μαθόματα που εύναι απρόςιτοι καθηγητϋσ ό και
βϊζουν δύςκολα θϋματα, ώςτε τα μαθόματϊ τουσ «δεν περνιούνται» και τα
χρωςτϊνε όλοι. ε αυτϊ ουςιαςτικϊ αναγκϊζεςαι αν δε τα περνϊσ με διϊβαςμα
να καταφύγεισ ςτην αντιγραφό για να τα περϊςεισ κϊποτε.
Επειδό εφαρμόζουν ϋνα ςύςτημα εξϋταςησ ηλύθιο με θϋματα ςτεύρασ
παπαγαλύασ, π.χ. εύναι αδύνατον να θυμϊςαι τύπουσ απϋξω.
το τμόμα μου πολλού καθηγητϋσ εύναι υπερβολικϊ αυςτηρού και ςυνεχώσ μασ
κόβουν. Οπότε όςο πιο πολύ αποτυγχϊνει κϊποιοσ ςτο ύδιο μϊθημα, τόςο
αυξϊνεται η διϊθεςό του για αντιγραφό.
Όταν βϊζουν υπερβολικϊ μεγϊλη εξεταςτϋα ύλη.
Όταν βϊζει τα ύδια επαναλαμβανόμενα θϋματα.
ημαντικό εύναι το μϋγεθοσ και η δυςκολύα τησ εξεταςτϋασ ύλησ, αλλϊ ακόμη πιο
καύριο εύναι το γενικότερο ενδιαφϋρον που ϋχει μεταδώςει ο καθηγητόσ ςτουσ
φοιτητϋσ ςχετικϊ με το αντικεύμενο του μαθόματόσ του (ώςτε να ενδιαφερθούν
και οι ύδιοι ςοβαρϊ, πϋρα από την τυπικό εκμϊθηςη ϊλλησ μιασ ύλησ για
εξϋταςη).
Όταν επιδεικνύεται κακό εκπαιδευτικό ςυμπεριφορϊ του καθηγητό ςτο μϊθημα.

Όμωσ ϋνασ φοιτητόσ επιςημαύνει:
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Η αντιγραφό εύναι νοοτροπύα κϊποιων φοιτητών που δεν την επηρεϊζει ο
καθηγητόσ, εκτόσ αν ϋχει πολύ αυςτηρό επιτόρηςη, αλλιώσ δεν παύζει κανϋνα
ρόλο ποιοσ εύναι ο καθηγητόσ.

χόλια που αποδύδουν την αντιγραφό ςτο πανεπιςτημιακό και κοινωνικό
ςύςτημα:
Ο κϊθε ϋνασ που ειςϊγεται τυχαύα ςε μια ςχολό από ϋνα ςαθρό ςύςτημα, όςο
τυχαύα μπαύνει ϊλλο τόςο τυχαύα και με κϊθε μϋςο προςπαθεύ να βγει, και
δυςτυχώσ βγαύνει.
Όταν αξιολογούμαςτε βϊςει βαθμών και μόνο, θϋλουμε τη μϋγιςτη απόδοςη με το
λιγότερο κόπο και αυτό ςε ςυνδυαςμό ότι κϊποιοι δεν ςϋβονται την προςπϊθεια
του ϊλλου που όντωσ ϋχει διαβϊςει.
Επειδό ΔΕΝ υπϊρχει ςοβαρό ευαιςθητοπούηςη για το θϋμα τησ αξιοκρατύασ από
καθηγητϋσ και φοιτητϋσ, και εν γϋνει θα ϋλεγα υπϊρχουν παρόμοιεσ πρακτικϋσ
απϊτησ ςτη κοινωνύα.
Σα πανεπιςτόμια ϋχουν γύνει πλϋον εξεταςτικϊ κϋντρα, δεν παρϋχουν γνώςη και ο
μϋςοσ φοιτητόσ ςυνηθύζει ςε αυτό ςαν κϊτι το «φυςιολογικό». Επομϋνωσ δεν τον
ενδιαφϋρει να μϊθει, να προβληματιςτεύ, να κατανοόςει .... και ϋτςι αντιγρϊφει,
δεν τον ενδιαφϋρει η μϊθηςη αλλϊ να περϊςει και να πϊρει το χαρτύ.
το ότι ϋχουν όλοι (οι πολύτεσ) ςυνηθύςει τον εύκολο δρόμο για να λύνουν τα
προβλόματϊ τουσ. Ο λόγοσ που αντιγρϊφεισ εύναι ο ύδιοσ που φοροδιαφεύγεισ,
που χρηςιμοποιεύσ μϋςον, που εκμεταλλεύεςαι, που αιςχροκερδεύσ και που γενικϊ
χρηςιμοποιεύσ κϊθε θεμιτό η αθϋμιτο τρόπο για να αναδειχθεύσ ό και να κερδύςεισ.
υνδυαςμόσ ευκολύασ και ατιμωρηςύασ αλλϊ και ϋλλειψη παιδεύασ από το ςπύτι
και το ςχολεύο.
Εξαιτύασ οικονομικών δυςκολιών εύναι επιτακτικό ο φοιτητόσ να μη χρωςτϊ
μαθόματα και να τελειώςει όςο το δυνατόν γρηγορότερα.
Οι περιςςότεροι ςυμφοιτητϋσ που γνωρύζω να ϋχουν αντιγρϊψει το ϋχουν κϊνει
από απελπιςύα, και εύναι κυρύωσ φοιτητϋσ επύ πτυχύω, οι οπούοι δυςκολεύονταν
ανϋκαθεν με την διεκπεραύωςη των ςπουδών τουσ. Εδώ πιςτεύω ότι θα πρϋπει να
ςυζητηθεύ και ο τρόποσ με τον οπούο ειςϊγονται οι μαθητϋσ ςτην τριτοβϊθμια
εκπαύδευςη. Αν αυτό αλλϊξει, θα δοθεύ η χαριςτικό βολό ςτην ελληνικό «μϊςτιγα»
τησ αντιγραφόσ.

ε ςχϋςη με τισ ποινϋσ, κατϊ την γνώμη τουσ, για το 81,7%, θα όταν ςωςτό
να επιβϊλλονται κυρώςεισ ςε όςουσ αντιγρϊφουν (Γρϊφημα 9), αλλϊ όπιεσ
ποινϋσ για το 70%, π.χ. απλϊ να μηδενιςτεύ η κόλλα, αυςτηρϋσ ποινϋσ για το
22,9% π.χ. αποκλειςμόσ από τισ εξετϊςεισ για ϋνα 6μηνο και απλό μόνο επύπληξη
για το 7,1% (Γρϊφημα 10).
Φαρακτηριςτικό ςχόλιο:
χετικϊ με τισ αντιγραφϋσ πρϋπει να βρεθεύ μια λύςη, γιατύ εύναι ϊδικο αυτού που
«ξεςκύζονται» να διαβϊζουν να παύρνουν ύδιουσ βαθμούσ με εκεύνουσ που
αντιγρϊφουν και δεν προςπαθούν καθόλου. … Βϋβαια πού υπϊρχει πλόρη
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δικαιοςύνη για να υπϊρξει και ςτο πανεπιςτόμιο;

Ο επιτηρητόσ ενθαρρύνει περιςςότερο την αντιγραφό ςτισ γραπτϋσ
εξετϊςεισ, ανϊλογα εϊν εύναι: αδιϊφοροσ (64,1%), ανεκτικόσ (27,3%), ό αυςτηρόσ
(8,6%). Όμωσ πρϋπει να τονύςουμε ότι την κύρια ευθύνη τησ ςωςτόσ επιτόρηςησ
ϋχει ο διδϊςκων εξεταςτόσ.
Η αντιγραφό ςτισ γραπτϋσ εργαςύεσ οφεύλεται: 1. ςτην ατιμωρηςύα και
ςτην ϋμμεςη αποδοχό τησ αντιγραφόσ από τουσ εξεταςτϋσ (43,4%)∙ 2. ςτην
ευκολύα με την οπούα μπορεύ να γύνει η αντιγραφό (42,7%)∙ 3. ςτη ςκόπιμη
αμϋλεια να αναφϋρονται οι πηγϋσ (13,9%). Σο θϋμα αυτό αφορϊ τη λογοκλοπό
και δεν θα επεκταθούμε.
Σο φαινόμενο τησ αντιγραφόσ κατϊ τη γνώμη των φοιτητών θα
εξαλειφτεύ με: 1. αυςτηρό επιτόρηςη (43%)∙ 2. τιμωρύεσ (30%)∙ 3. προφορικϋσ
εξετϊςεισ (23%)∙ 4. καταγγελύα από τουσ ςυμφοιτητϋσ (3%) (Γρϊφημα 12).
χετικϊ ςχόλια:
Ποιοσ «ρουφιϊνοσ» θα επιλϋξει να καταδύδει αυτόν που αντιγρϊφει;
Σο φαινόμενο τησ αντιγραφόσ ϋχει βαθιϋσ ρύζεσ που λύνονται μόνο με την
κατϊλληλη παιδεύα από την πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη.
Πιςτεύω πωσ το φαινόμενο αυτό δεν εξαλεύφεται διότι εύναι ανϊλογο με το όθοσ
του κϊθε φοιτητό.
Με την καλλιϋργεια του κατϊλληλου όθουσ ςτουσ φοιτητϋσ. Πρϋπει να γύνει
αντιληπτό ότι η αντιγραφό βλϊπτει τουσ ύδιουσ.
Αλλαγό του ςυςτόματοσ εξϋταςησ με ςυνδυαςτικϋσ εξετϊςεισ και εργαςύεσ μϋςα
ςτη χρονιϊ.
Με εναλλακτικούσ τρόπουσ εξϋταςησ π.χ. εργαςύεσ γραπτϋσ ςτο ςπύτι ό εξϋταςη
πολλαπλών επιλογών.
Με διαφορετικϊ θϋματα ςτουσ φοιτητϋσ που κϊθονται κοντϊ.
Με ςωςτό, πιο ποιοτικό διδαςκαλύα και θϋματα βατϊ από πηγϋσ προςβϊςιμεσ
ςτο μϋςο φοιτητό.
Έμφαςη ςτην προετοιμαςύα από τον καθηγητό ςε λυμϋνα θϋματα
προηγούμενων εξετϊςεων, και εξϋταςη με λογικϊ θϋματα ςτο πλαύςιο όςων
αναλύθηκαν ςτο εξϊμηνο.
Με διαφορετικό τρόπο εξϋταςησ πχ ανοιχτϊ βιβλύα και δύςκολα θϋματα με
ερωτόςεισ κρύςεωσ.
Με την καλύτερη επικοινωνύα καθηγητό-φοιτητών κατϊ τη διϊρκεια του
εξαμόνου και την επιλογό θεμϊτων που χρειϊζονται κρύςη και όχι «παπαγαλύα».
Όταν αποφαςύςουν και οι καθηγητϋσ να περνϊνε τουσ φοιτητϋσ αντύ να κόβουν
μαζικϊ πολλούσ, δόθεν πωσ εύναι πολύ αυςτηρϊ τα κριτόρια, και ϊρα και υψηλού
επιπϋδου το τμόμα.
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Με πλόρη ανατροπό του εκπαιδευτικού ςυςτόματοσ ςε όλεσ τισ βαθμύδεσ.

Προτιμούν τισ γραπτϋσ εξετϊςεισ (62,7%) παρϊ προφορικϋσ εξετϊςεισ (15,5%),
καθώσ επύςησ:1. απαλλαγό από τη γραπτό εξϋταςη με γραπτό εργαςύα ςτο ςπύτι
(42,1%)∙ 2. γραπτό εξϋταςη με κλειςτϊ βιβλύα (36,8%)∙ 3. με ανοικτϊ βιβλύα και
ςχετικϊ δύςκολα θϋματα (21,1%).
2.β. Φοιτητική Αξιολόγηςη Καθηγητών-Εξεταςτών
Προτιμούν περιςςότερο ϋναν αυςτηρό αλλϊ ακριβοδύκαιο καθηγητό που δεν
ανϋχεται την αντιγραφό (86,4%), παρϊ ϋναν καθηγητό που ανϋχεται την
αντιγραφό (13,6%).
Η πλειοψηφύα, το 52,6%, θεωρεύ ότι οι περιςςότεροι διδϊςκοντεσ δεν
τουσ βαθμολογεύ αμερόληπτα και αντικειμενικϊ, ενώ αντύθετα αυτό πιςτεύει το
47,4% (Γρϊφημα 13).
Επύςησ η πλειοψηφύα 68,3% όςων απϊντηςαν δηλώνει ότι ϋχει
αντιληφθεύ περιςτατικϊ ευνοιοκρατύασ/μεροληψύασ ςτην αξιολόγηςη των
μαθημϊτων από τουσ διδϊςκοντεσ, ενώ το 31,7% όχι. (Γρϊφημα 14).
Σο 93,6 % ςυμφωνεύ με την ϊποψη ότι οι «γλοιώδεισ» φοιτητϋσ-τριεσ
που γενικϊ κολακεύουν (κοινώσ «γλεύφουν») τουσ διδϊςκοντεσ επιτυγχϊνουν
και καλύτερη βαθμολογύα (Γρϊφημα 15): 1. Μερικϋσ φορϋσ (ανϊλογα τον
καθηγητό) 57,3%∙ 2. ςυχνϊ 21,2%∙ 3.πϊντα 13,1%∙ 4. ποτϋ 8,4%.
υνολικϊ η πλειοψηφύα του 56% δηλώνει ότι ϋχει αντιληφθεύ
ανϊρμοςτεσ ςυμπεριφορϋσ από διδϊςκοντεσ, ενώ το 44% δεν το ϋχει.
υγκεκριμϋνα, ϋχουν αντιληφθεύ τισ ακόλουθεσ ανϊρμοςτεσ ςυμπεριφορϋσ: 1.
διακρύςεισ υπϋρ ό κατϊ κϊποιων φοιτητών/τριών (31,1%)∙ 2. κακό
ςυμπεριφορϊ ςε βϊροσ κϊποιων φοιτητών/τριών (26,5%)∙ 3. αδικαιολόγητη
απουςύα και μη αναπλόρωςη μαθημϊτων (20,4%)∙ 4. ανϊρμοςτεσ πολύ
προςωπικϋσ ςχϋςεισ με κϊποιον/α φοιτητό/τρια (10,5%)∙ 5. ςυχνό χρόςη
κινητού τηλεφώνου κατϊ τη διϊρκεια διδαςκαλύασ (7,8%)∙ 6. κϊπνιςμα μϋςα
ςτην αύθουςα κατϊ τη διϊρκεια διδαςκαλύασ (3,8%).
χετικϊ ςχόλια
διδϊςκοντεσ:

φοιτητών

για

ϊλλεσ

ανϊρμοςτεσ

ςυμπεριφορϋσ

από

Αδιαφορύα για το μϊθημα και την ςωςτό παρϊδοςό του, ςπατϊλη χρόνου με
ϊςκοπα-ϊςχετα θϋματα και καμύα επιθυμύα του διδϊςκοντα να καταλϊβει και να
μϊθει ο φοιτητόσ το μϊθημα.
Κϊποιοι καθηγητϋσ εκφρϊζουν ϋντονα και απόλυτα τισ πολιτικϋσ τουσ ιδεολογύεσ
και δεύχνουν κακό ό καλύτερη ςυμπεριφορϊ ςε φοιτητϋσ ανϊλογα με τισ
πολιτικϋσ τουσ πεποιθόςεισ και ανϊλογα με το τι επιλογό κϊνουν αυτού ςτισ
φοιτητικϋσ εκλογϋσ.

Σϋλοσ, μόνο το 25,9% όςων απϊντηςαν γνωρύζει ότι για κϊθε εύδουσ
παρϊπονο των φοιτητών υπϊρχει ςτο Πανεπιςτόμιο Κρότησ ο θεςμόσ του
«υνηγόρου του Υοιτητό»
2.γ. Γενικά Σχόλια Συμμετεχόντων για τη Έρευνα
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Ακόμα και αν δεν γύνεται ϊμεςα αντιληπτό ςτο ερωτηματολόγιό ςασ, διαφωνώ
καθϋτωσ με τον τρόπο που ςυνδϋετε το φαινόμενο τησ αντιγραφόσ ωσ
προθϊλαμο για μελλοντικούσ διεφθαρμϋνουσ πολύτεσ! Ίςωσ θα 'πρεπε πρώτα να
ψϊξετε τι γύνεται με τη διαφθορϊ ςε κϊποιουσ μεταξύ του «κύκλου» ςασ
(κατϊχρηςη κονδυλύων ϋρευνασ, πλαςματικϊ ςυνϋδρια, φακελϊκια, πελατειακϋσ
ςχϋςεισ, νεποτιςμόσ, λογοκλοπό, κοπϊνεσ, κ.λπ.) και μετϊ να ψϊξετε το
πρόβλημα ςτουσ φοιτητϋσ. ... .
Γενικότερα ςτο Πανεπιςτόμιο Κρότησ εύναι θετικό που οι φοιτητϋσ μπορούμε να
ϋχουμε διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ με τουσ καθηγητϋσ ... , και υπϊρχει και ο θεςμόσ
του «υνηγόρου του Υοιτητό», ο οπούοσ όμωσ εύναι ϊμεςη ανϊγκη να γύνει πιο
λειτουργικόσ … με ςκοπό να μασ προςτατεύει από την αυθαιρεςύα και τον
αυταρχιςμό κϊποιων καθηγητών… .

3. Συζήτηςη
Κατ’ αρχόν, ςυνοψύζουμε και ςχολιϊζουμε ςύντομα τα κύρια ευρόματα τησ
ϋρευνασ. ύμφωνα με τα παραπϊνω ποςοτικϊ δεδομϋνα, τα ςτατιςτικϊ
ποςοςτϊ απαντόςεων αλλϊ και με βϊςη τα ςυνοδευτικϊ ποιοτικϊ δεδομϋνα,
δηλαδό τα ςχόλια των φοιτητών που ςυμμετεύχαν ςτην ϋρευνα:
α. Η αντιγραφό ςτισ γραπτϋσ εξετϊςεισ εύναι μια ςυνόθησ και πολύ
διαδεδομϋνη πρακτικό ςε οριςμϋνα Σμόματα ςτο Πανεπιςτόμιο. Η πλειοψηφύα
των φοιτητών ςυμφωνεύ ότι η αντιγραφό δεν εύναι ϋνα ςπϊνιο φαινόμενο από
κϊποιουσ ελϊχιςτουσ φοιτητϋσ, αλλϊ εύναι μια πολύ διαδεδομϋνη και
ςυνηθιςμϋνη πια πρακτικό που γύνεται ςε μεγϊλη κλύμακα. Ση διαπύςτωςη αυτό
ενιςχύουν και τα εξόσ: η πλειοψηφύα (57,5%) όςων μασ απϊντηςαν παραδϋχεται
ότι ϋχει όδη αντιγρϊψει ςτο Γυμνϊςιο ό και Λύκειο, ϊρα ϋρχεται με μια
παραβατικό εμπειρύα ςτο Πανεπιςτόμιο, ςτο οπούο το 39,5% παραδϋχεται ότι
ϋχει όδη αντιγρϊψει. Σα ποςοςτϊ αυτϊ θεωρούμε ότι εύναι αρκετϊ υψηλϊ, όπωσ
και το ςυνολικό ποςοςτό 90% που απϊντηςε ότι ϋχει αντιληφθεύ ϊλλουσ −
φοιτητϋσ και φοιτότριεσ ςε ύδιο ποςοςτό − να αντιγρϊφουν (ςυχνϊ 62% και
μερικϋσ φορϋσ 28%).
β. Οι νϋεσ τεχνολογύεσ και ιδύωσ τα κινητϊ τηλϋφωνα που χρηςιμοποιούνται
ευρϋωσ κι ϋχουν αυξόςει την εξαπϊτηςη από φοιτητϋσ ςε ξϋνα πανεπιςτόμια
(Μarsh, 2017), ϋχουν αρχύςει να χρηςιμοποιούνται και ςτην Ελλϊδα για την
αντιγραφό ςτισ εξετϊςεισ, αλλϊ δεν ϋχουν ακόμη ξεπερϊςει τη κλαςικό πρακτικό
με το «ςκονϊκι», και δευτερευόντωσ την αντιγραφό από το γραπτό του
διπλανού. Παρόλα αυτϊ τα κινητϊ τηλϋφωνα θεωρούνται εργαλεύα αντιγραφόσ
και ςε κϊποιεσ ςχολϋσ αφαιρούνται πριν την ϋναρξη τησ εξϋταςησ (Μπαζούκησ &
Δημολιϊτησ 2011).
Γ. Η αντιγραφό των ςυμφοιτητών δεν ενοχλεύ τουσ περιςςότερουσ
εξεταζόμενουσ, και όταν αυτού ςυχνϊ την αντιλαμβϊνονται αδιαφορούν, και δεν
διανοούνται να την καταγγεύλουν. Μϊλιςτα, θεωρούν ςυναδελφικϊ ηθικό και
αλληλϋγγυο να βοηθόςουν τον ςυμφοιτητό τουσ ςτισ εξετϊςεισ αν μπορούν.
Αυτό η μορφό αλληλεγγύησ που ςυμβϊλλει ςτην υποβοόθηςη αντιγραφόσ
μεταξύ ςυμφοιτητών, χαρακτηρύζει και πολλούσ φοιτητϋσ ςτο διεθνό χώρο,
ςύμφωνα με τουσ Ashworth et. al. (1997), ιδύωσ δε αν ϋχουν ςτενϋσ φιλικϋσ
ςχϋςεισ μεταξύ τουσ, ςύμφωνα και με τουσ Scrimpshire et al. (2017).
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δ. Σην αδιϊφορη αυτό ςτϊςη των φοιτητών, για ϋνα όπωσ λϋνε
ςυνηθιςμϋνο φαινόμενο όπωσ η αντιγραφό, κρατεύ και η παρϋα τουσ, η οπούα
ςυνόθωσ μεταθϋτει την ευθύνη ςτουσ εξεταςτϋσ. Η δύναμη επιρροόσ τησ γνώμησ
τησ παρϋασ εύναι πολύ ςημαντικό, όπωσ ϋχει τονιςτεύ και για φοιτητϋσ ςε
πανεπιςτόμια ςτο εξωτερικό (McCabe et. al. 2001, Anderman & Koenka 2017). Η
αντιγραφό, όπωσ δηλώνουν με ϋμφαςη ςτα ςχόλιϊ τουσ, εύναι αναγκαύο κακό και
αναμενόμενη απϊντηςη όταν απαιτεύται απομνημόνευςη μαθηματικών τύπων.
Εύναι επύςησ αναγκαύα πρακτικό για να απαντόςει επιτυχώσ κϊποιοσ ςτισ
εξετϊςεισ ενόσ μαθόματοσ με πολύ δύςκολα και «αδούλευτα» θϋματα.
ε. Όμωσ, πιςτεύουν, όπωσ δηλώνουν και ςτα ςχόλιϊ τουσ, ότι η κατϊ
ςύςτημα αντιγραφό γύνεται: (1) από κϊποιουσ φοιτητϋσ χαμηλού όθουσ που
ϋχουν ςυνηθύςει ν’ αντιγρϊφουν ςε όλα τα μαθόματα, (2) λόγω χαλαρόσ
επιτόρηςησ, καθώσ επύςησ (3) επειδό γνωρύζουν ότι δεν επιβϊλλονται κυρώςεισ.
Η ανεκτικότητα των εξεταςτών και η ατιμωρηςύα των αντιγραφϋων εύναι
βαςικού παρϊγοντεσ που καλλιεργούν πρόςφορο ϋδαφοσ ςτην αντιγραφό,
ςύμφωνα και με τη ςυγκριτικό ανϊλυςη ςε πανεπιςτόμια πολλών χωρών των
Μagnus et al. (2002).
ςτ. Παρ’ όλα αυτϊ, η μεγϊλη πλειοψηφύα όςων μασ απϊντηςαν ςυμφωνεύ να
επιβϊλλονται κυρώςεισ ςτουσ αντιγραφεύσ, αλλϊ με όπιεσ ποινϋσ. υνοπτικϊ,
δηλώνουν ότι η πρακτικό τησ αντιγραφόσ αναπτύςςεται επειδό «δουλεύει»
αφού περνιούνται πϊρα πολλϊ μαθόματα ϋτςι», και θεωρούν ότι θα εξαλειφτεύ
με αυςτηρό επιτόρηςη και τιμωρύεσ, αλλϊ και με προφορικϋσ εξετϊςεισ.
Απορρύπτουν όμωσ την καταγγελύα από τουσ ςυμφοιτητϋσ, η οπούα θεωρεύται
απαρϊδεκτη ωσ «ρουφιανιϊ», που θα ςτιγματύςει τον καταγγϋλλοντα, όπωσ
ςυνόθωσ ςυμβαύνει ϋξω ςτην κοινωνύα.
Επιπλϋον ςτα ςχόλια των φοιτητών που ϋχουμε όδη παραθϋςει,
αναφϋρθηκαν και ϊλλοι ενδιαφϋροντεσ λόγοι για τουσ οπούουσ γύνεται η
αντιγραφό. Κατ’ αρχόν οι λόγοι αυτού αφορούν τουσ ύδιουσ τουσ φοιτητϋσ, όπωσ :
«όταν το μϊθημα και οι ςπουδϋσ δεν τουσ ενδιαφϋρουν, παρϊ μόνο το ‘χαρτύ’»,
ςτη (ψυχολογικό) ςιγουριϊ που προςφϋρει ϋνα «ςκονϊκι», και ςτισ οικονομικϋσ
δυςκολύεσ που τουσ πιϋζουν να τελειώςουν». Μεγϊλο μερύδιο ευθύνησ για την
αντιγραφό αποδύδουν ςυγκυριακϊ ςτον καθηγητό/εξεταςτό
όταν εύναι υπερβολικϊ αυςτηρόσ και ςυνεχώσ ‘κόβει’, όταν εύναι απρόςιτοσ και
βϊζει δύςκολα θϋματα, ώςτε τα μαθόματϊ του δεν περνιούνται και τα χρωςτϊνε
όλοι.

Έτςι, οριςμϋνοι ςχολύαςαν ότι «η αντιγραφό εύναι και μορφό διαμαρτυρύασ
κυρύωσ ςτον αυταρχικό καθηγητό». Θα πρϋπει όμωσ εμεύσ να τονύζουμε ότι η
αντιγραφό δεν νομιμοποιεύται ωσ αντύδραςη και «ςυμψηφιςμόσ» ςτισ όποιεσ
αυθαύρετεσ, ανϊρμοςτεσ ό/και λανθαςμϋνεσ ςυμπεριφορϋσ από καθηγητϋσ/
εξεταςτϋσ. Οι ςυμπεριφορϋσ αυτϋσ θα πρϋπει να καταγγϋλλονται από τουσ
φοιτητϋσ ςτα αρμόδια όργανα του Πανεπιςτημύου, τα οπούα οφεύλουν να
λαμβϊνουν υπόψη τουσ τισ όποιεσ φοιτητικϋσ αιτιϊςεισ που «δικαιολογούν» την
αντιγραφό ωσ αντύδραςη ό αναγκαύο κακό (Βrend & Αtkisson 2010).
Αναφϋρθηκαν και λόγοι που ευνοούν την αντιγραφό και αφορούν
αμφότερουσ καθηγητϋσ και φοιτητϋσ, π.χ. «επειδό δεν υπϊρχει ςοβαρό
ευαιςθητοπούηςη για το θϋμα τησ αξιοκρατύασ από καθηγητϋσ και φοιτητϋσ»,
υπονοώντασ και μια αποξϋνωςη και ϋλλειψη εμπιςτοςύνησ μεταξύ των, θϋματα
που ϋχει επιςημϊνει και η ϋρευνα των Ashworth et. al. (1997).
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το εκτεταμϋνο ερωτηματολόγιό μασ δεν ςυνδϋςαμε ϊμεςα τα δύο θϋματα
τησ ευρύτερησ ϋρευνασ, δηλαδό τη διαφθορϊ (ϋξω) ςτην κοινωνύα, με μορφϋσ
παραβατικότητασ και κυρύωσ την αντιγραφό των φοιτητών (μϋςα) ςτο
Πανεπιςτόμιο. Όμωσ αρκετού από όςουσ μασ απϊντηςαν ϋκαναν αυτό τη
διαςύνδεςη, ιδύωσ με αναφορϊ ςτα ςχόλιϊ τουσ ςτο όθοσ, ςτην οικογϋνεια, ςτουσ
θεςμούσ, ςτο εκπαιδευτικό και πολιτικό ςύςτημα, όπωσ ςτο ακόλουθο ςχόλιο:
όταν ειςϊγεςαι τυχαύα ςε μια ςχολό από ϋνα ςαθρό ςύςτημα, όςο τυχαύα
μπαύνεισ ϊλλο τόςο τυχαύα και με κϊθε μϋςο προςπαθεύσ να βγεισ. … Λόγω
ϋλλειψησ παιδεύασ από το ςπύτι και το ςχολεύο. Επειδό υπϊρχουν παρόμοιεσ
πρακτικϋσ απϊτησ ςτη κοινωνύα, όπωσ όταν φοροδιαφεύγεισ, χρηςιμοποιεύσ
μϋςον, εκμεταλλεύεςαι, και αιςχροκερδεύσ… .

τα ςχόλια υπόρξαν και επιθετικϋσ αντιδρϊςεισ γιατύ αςχολούμαςτε μόνο
με τουσ φοιτητϋσ, και δεν διερευνόςαμε τη διαφθορϊ, την αντιγραφό και
λογοκλοπό «ςτουσ κύκλουσ» των καθηγητών. Για τα ςοβαρϊ αυτϊ θϋματα τησ
παραβατικότητασ των καθηγητών, τα οπούα δεν όταν αντικεύμενο τησ
παρούςασ ϋρευνασ, και τα οπούα βϋβαια δεν μπορούν να ςυμψηφιςτούν με την
όποια φοιτητικό παραβατικότητα, χρειϊζεται ξεχωριςτό ςυγκριτικό μελϋτη ςτα
διϊφορα ΑΕΙ τησ χώρασ για να διαπιςτωθεύ η ϋκταςό τουσ, οι επιβαλλόμενεσ
κυρώςεισ και γενικϊ η ανεκτικότητα ό και η αυςτηρότητα με τισ οπούεσ
αντιμετωπύζονται τα φαινόμενα αυτϊ από τα αρμόδια πανεπιςτημιακϊ όργανα,
όπωσ π.χ ϋδειξε η διεθνόσ ϋρευνα των Μagnus et al. (2002) για μια ομϊδα
πανεπιςτημύων ςε διϊφορεσ χώρεσ.
Εύναι ανηςυχητικό το γεγονόσ ότι η πλειοψηφύα όςων μασ απϊντηςαν
θεωρεύ ότι οι περιςςότεροι διδϊςκοντεσ δεν τουσ βαθμολογεύ αμερόληπτα και
αντικειμενικϊ, και επύςησ ότι ϋχει αντιληφθεύ περιςτατικϊ ευνοιοκρατύασ/
μεροληψύασ ςτην αξιολόγηςη των μαθημϊτων. Επιπλϋον, ςχεδόν όλοι οι
ςυμμετϋχοντεσ πιςτεύουν ότι εκτόσ από την αντιγραφό, καλύτερη βαθμολογύα
επιτυγχϊνεται με το λεγόμενο «γλεύψιμο», δηλαδό όπωσ λϋνε «δουλεύει» η
γλοιώδη ςυμπεριφορϊ οριςμϋνων φοιτητών με κολακεύεσ προσ τον διδϊςκοντα.
Επύςησ, η πλειοψηφύα δηλώνει ότι ϋχει αντιληφθεύ ανϊρμοςτεσ ςυμπεριφορϋσ
από διδϊςκοντεσ, δηλαδό κυρύωσ διακρύςεισ και κακό ςυμπεριφορϊ ςε βϊροσ
κϊποιων φοιτητών. Όλα αυτϊ τα οπούα καταγγϋλλονται ςε πολλϊ ςχόλια
φοιτητών, αντανακλούν ϋλλειψη εμπιςτοςύνησ και ςεβαςμού ςε οριςμϋνουσ
διδϊςκοντεσ, επηρεϊζουν αρνητικϊ το γενικό παιδαγωγικό κλύμα ςε οριςμϋνα
Σμόματα, και ευνοούν την αντιγραφό ςτα μαθόματα των ςυγκεκριμϋνων
διδαςκόντων ωσ αντύδραςη εναντύον τουσ.
Σα ςτοιχεύα τησ διαδικτυακόσ μασ ϋρευνασ για την αντύληψη των φοιτητών
ωσ προσ την ϋκταςη του φαινομϋνου τησ αντιγραφόσ ςτισ γραπτϋσ εξετϊςεισ,
αλλϊ και την ανεκτικότητϊ τουσ ωσ προσ τουσ αντιγραφεύσ, μπορούν να μασ
επιτρϋψουν να ιςχυριςτούμε ότι ςε κϊποια Σμόματα του Πανεπιςτημύου
υπϊρχει και αναπαρϊγεται μια «υποκουλτούρα αντιγραφόσ» με ευθύνη
οριςμϋνων εξεταςτών και εξεταζομϋνων. Σύθεται λοιπόν το κοινωνιολογικό
ερώτημα αν μπορούμε να γενικεύςουμε ώςτε να θεωρόςουμε την παραβατικό
αυτό ςυμπεριφορϊ οριςμϋνων φοιτητών ςε οριςμϋνα Σμόματα, ωσ ϋνδειξη μιασ
φοιτητικόσ «υποκουλτούρασ».
Έχει όμωσ
αυτό η παραβατικότητα τα
χαρακτηριςτικϊ τησ «νεανικόσ υποκουλτούρασ» (Brake 1980, Hebdige 1979,
Μϊρκου 2012);
Μπορούμε δηλαδό να θεωρόςουμε την αντιγραφό ωσ
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φοιτητικό «υποκουλτούρα» που χαρακτηρύζει
τη ςυλλογικό ταυτότητα
ολόκληρησ τησ φοιτητικόσ νεολαύασ; Αποτελεύ η αντιγραφό μια οργανωμϋνη
αντύδραςη των φοιτητών ςτο εκπαιδευτικό ςύςτημα που λύνει «ςυλλογικϊ
προβλόματα», ό
μόπωσ αποτελεύ προςωπικϋσ ςτρατηγικϋσ εξαπϊτηςησ;
ύγουρα η φοιτητικό παραβατικότητα αντανακλϊ μια ευρύτερη κουλτούρα
παραβατικότητασ που ϋχει επικρατόςει ςε ολόκληρη την ελληνικό κοινωνύα.
Όμωσ όλα αυτϊ εύναι ςοβαρϊ κοινωνιολογικϊ ερωτόματα που δεν μπορούμε να
απαντόςουμε με βεβαιότητα βαςιζόμενοι ςτη παρούςα ϋρευνα και μόνο.
Φρειϊζεται μια ευρύτερη ςυγκριτικό ϋρευνα ςε κεντρικϊ και περιφερειακϊ ΑΕΙ
για να ςτοιχειοθετηθεύ η αντιγραφό ωσ νεανικό υποκουλτούρα τησ ελληνικόσ
φοιτητικόσ νεολαύασ. Και βϋβαια για να εύμαςτε δύκαιοι, ωσ διδϊςκοντεσ ςτο
Πανεπιςτόμιο για πολλϊ χρόνια, θα πρϋπει να καταθϋςουμε ότι η αντιγραφό
των φοιτητών ςτισ γραπτϋσ εξετϊςεισ δεν εύναι ϋνα καθολικό φαινόμενο. ε
αρκετϊ μαθόματα και Σμόματα οι εξετϊςεισ δεν αμαυρώνονται από την
αντιγραφό, και αυτό θα το ϋδειχνε μια ςταθμιςμϋνη κατϊ Σμόμα ϋρευνα που θα
«φωτογρϊφιζε» και τα ςυγκεκριμϋνα «παραβατικϊ» Σμόματα, ςε αντύθεςη με
τη διαδικτυακό μασ ϋρευνα που εύχε ϋνα εντελώσ τυχαύο δεύγμα.
4. Συμπεράςματα
το παρόν κεύμενο επιχειρόθηκε να παρουςιαςτούν οι απαντόςεισ και τα ςχόλια
των φοιτητών τησ περιπτωςιολογικόσ μελϋτησ μασ για την αντιγραφό ςτο ΠΚ
χωρύσ αξιολογικό ςχολιαςμό. Όμωσ δύςκολα θα υπόρχε αντύρρηςη και από την
πλειοψηφύα των φοιτητών για τισ αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ του παραβατικού αυτού
φαινομϋνου:
ότι δηλαδό
η αντιγραφό «δηλητηριϊζει το εκπαιδευτικό
γύγνεςθαι» (Μπαζούκησ & Δημολιϊτησ 2011), προκαλεύ αύςθημα αδικύασ ςε
όςουσ δεν αντιγρϊφουν και μολύνει τη ςχϋςη διδαςκόντων-διδαςκομϋνων,
προκαλώντασ αμοιβαύα δυςπιςτύα και αντιπαλότητα. Βλϊπτει επύςησ ςοβαρϊ τη
φόμη και την αξύα του πτυχύου του Σμόματοσ και του Πανεπιςτημύου που
ανϋχεται την αντιγραφό χωρύσ κυρώςεισ, και φαύνεται ότι επηρεϊζει αρνητικϊ
και τη μετϋπειτα επαγγελματικό και κοινωνικό εξϋλιξη των αποφούτων που
υιοθετούν πρακτικϋσ εξαπϊτηςησ (Νικολϊου 2009).
Ιδύωσ ςτην παρούςα ςυγκυρύα, το αδιϊβλητο ςτισ αλλεπϊλληλεσ γραπτϋσ
εξετϊςεισ αποτελεύ ϋνα ςοβαρό ζότημα ςτα ελληνικϊ πανεπιςτόμια, με βϊςη, α:
το νεόκοπο θεςμό των εμβόλιμων εξετϊςεων, που ςτοχεύει ςτην αποφούτηςη
των μακροχρόνιων φοιτητών, και ϋχει μετατρϋψει τισ προπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ς’
ϋνα ςυνεχϋσ εξεταςτικό κϋντρο, και β. το γεγονόσ τησ αποξϋνωςησ πολλών
φοιτητών από τουσ διδϊςκοντεσ και τα μαθόματα λόγω τησ οικονομικόσ κρύςησ
που ϋχει αυξόςει τη μη διαμονό ςτην πόλη των ςπουδών ενόσ ςημαντικού
αριθμού φοιτητών από οικονομικϊ αδύναμεσ οικογϋνειεσ (αματϊσ & Δρϊκοσ
2013) και ςυνεπώσ και τησ μη παρακολούθηςησ των μαθημϊτων, ιδύωσ ςε
Σμόματα όπου αυτό δεν εύναι υποχρεωτικό. Ο παρϊγοντασ αυτόσ τησ φοιτητικόσ
αποξϋνωςησ όταν ςυμβαύνει αυξϊνει την τϊςη για αντιγραφό, όπωσ ϋχει
παρατηρηθεύ και ςτο διεθνό ακαδημαώκό χώρο, ςύμφωνα με την ϋρευνα των
Ashworth et. al. (1997).
υμπεραςματικϊ, παρϊ την ϋκταςη και την ανεκτικότητα τησ αντιγραφόσ ςε
οριςμϋνα πανεπιςτημιακϊ Σμόματα, όπωσ δεύχνουν τα ευρόματα τησ ϋρευνασ
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αυτόσ, τα θεωρούμε ανεπαρκό για να χαρακτηρύςουμε τη ςυγκεκριμϋνη
παραβατικότητα
ωσ μια γενικευμϋνη φοιτητικό «υποκουλτούρα». Όπωσ
προαναφϋραμε ο χαρακτηριςμόσ αυτόσ ςύμφωνα με τη βιβλιογραφύα τησ
νεανικόσ «υποκουλτούρασ» απαιτεύ περαιτϋρω επιςταμϋνη κοινωνιολογικό
ϋρευνα. Πιο ςημαντικό και χρόςιμο θεωρούμε την ϊμεςη αντιμετώπιςη τησ
αντιγραφόσ που ευδοκιμεύ ςε οριςμϋνα πανεπιςτημιακϊ Σμόματα λόγω κυρύωσ
τησ χαλαρόσ επιτόρηςησ και ατιμωρηςύασ, ώςτε να μειωθεύ και να εξαλειφτεύ το
απαρϊδεκτο αυτό φαινόμενο. Εύκολα η ςωςτό επιτόρηςη και οι αυςτηρϋσ
καταςταλτικϋσ κυρώςεισ μπορούν να μειώςουν δραςτικϊ την αντιγραφό ςτισ
γραπτϋσ εξετϊςεισ αλλϊ δεν μπορούν να την εξαλεύψουν, ιδύωσ αν αυτό ϋχει
πρϊγματι εμπεδωθεύ ςε οριςμϋνα Σμόματα και αντανακλϊ μια φοιτητικό
«υποκουλτούρα» εξαπϊτηςησ . Όπωσ προαναφϋραμε, ςτον εςωτερικό κανονιςμό
του ΠΚ προβλϋπονται κυρώςεισ για τουσ αντιγραφεύσ και για τουσ διδϊςκοντεσ
όταν παραβαύνουν τα καθόκοντϊ τουσ, οι οπούεσ όμωσ πολύ ςπϊνια
εφαρμόζονται. Για την ϋλλειψη εμπιςτοςύνησ και ςεβαςμού και την αντιγραφό
ωσ αντύδραςη των φοιτητών ςε διδϊςκοντεσ με ανϊρμοςτεσ ςυμπεριφορϋσ θα
μπορούςε, ύςωσ, να ςυμβϊλει ο θεςμόσ του «υνηγόρου του Υοιτητό», ςτον
οπούο θα πρϋπει να ενθαρρυνθούν για να απευθύνονται οι θιγόμενοι. Όμωσ,
όπωσ φαύνεται και από την ϋρευνϊ μασ, ο νϋοσ αυτόσ θεςμόσ ςτο ΠΚ εύναι
γνωςτόσ ςε ϋνα ελϊχιςτο ποςοςτό φοιτητών, και φαύνεται να λειτουργεύ
περιςςότερο ωσ ϋνα κυτύο παραπόνων, χωρύσ ουςιαςτικϋσ αρμοδιότητεσ
παρϋμβαςησ και κυρώςεων.
Με βϊςη τα παραπϊνω, και παρϊ τισ δυςκολύεσ να ξεριζωθεύ η αντιγραφό,
και κϊθε μορφό εξαπϊτηςησ ςτο Πανεπιςτόμιο, θα όταν πολύ χρόςιμο και
ουςιαςτικό αφενόσ
να παρθούν ϊμεςα τα προαναφερθϋντα μϋτρα
καταπολϋμηςησ τησ αντιγραφόσ , αλλϊ και να ενθαρρυνθούν οι φοιτητϋσ να την
αποφεύγουν εκούςια για λόγουσ κυρύωσ αυτοςεβαςμού και όχι λόγω του φόβου
καταςταλτικών μϋτρων. Αφετϋρου, οι διδϊςκοντεσ/εξεταςτϋσ να βελτιώςουν
την επικοινωνύα με τουσ φοιτητϋσ και να δώςουν προςοχό ςτα φοιτητικϊ
ςχόλια που τουσ αφορούν, ϊςχετα αν διαφωνούν με αυτϊ.
Σϋλοσ,
ευελπιςτούμε ότι
τα ανηςυχητικϊ ευρόματα τησ ϋρευνασ αυτόσ
για τη
φοιτητικό παραβατικότητα τησ αντιγραφόσ να ςυμβϊλλουν ώςτε ν’ ανούξειύςωσ με πρωτοβουλύα του υνηγόρου του Υοιτητό- ϋνασ ουςιαςτικόσ διϊλογοσ
μϋςα ςτο Πανεπιςτόμιο για το θϋμα τησ ποιότητασ των μαθημϊτωνπαραδόςεων, ςυγγραμμϊτων, εξετϊςεων και τησ αξιολόγηςησ, προσ όφελοσ τησ
ποιότητασ των πανεπιςτημιακών ςπουδών. Έχουμε όλοι ευθύνη ωσ μϋλη τησ
πανεπιςτημιακόσ κοινότητασ για το γεγονόσ ότι το Ελληνικό Πανεπιςτόμιο
δοκιμϊζεται, όπωσ και όλοι οι θεςμού τησ ελληνικόσ κοινωνύασ, όχι μόνο από την
οικονομικό κρύςη αλλϊ ευρύτερα και από κρύςη αξιών, και καλούμαςτε να
ςυμβϊλλουμε ςτην επικρϊτηςη μιασ κουλτούρασ αξιοκρατύασ και ηθικόσ
ακεραιότητασ ςτο Πανεπιςτόμιο αλλϊ και ςτην κοινωνύα.
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Παράρτημα: Ενδεικτικά γραφήματα
Γράφημα 1

57,5%

41,6%

7,8%

Γράφημα 2α

58,8 %

41,2%
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Γράφημα 2β

39,5%

60,5%

Γράφημα 3 (με ςτρογγυλοποίηςη των ποςοςτών)

22

Γράφημα 4α (με ςτρογγυλοποίηςη των ποςοςτών)

Γράφημα 4β (με ςτρογγυλοποίηςη των ποςοςτών)
Πωσ θα αντιδρούςατε ςε έναν/μία αντιγραφέα;
Γράφημα 5

Γράφημα 6
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Γράφημα 5 (με ςτρογγυλοποίηςη των ποςοςτών)

Γράφημα 6

13,3%

8,7%

78%
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Γράφημα 7
Πωσ γίνεται ςυνήθωσ η αντιγραφή;

Γράφημα 8
Γιατί γίνεται αντιγραφή;
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Γράφημα 9

Ναι 81,7 %

Όχι 18,3 %

Γράφημα 10

22,9%

70%

7,1%
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Γράφημα 11 (με ςτρογγυλοποίηςη των ποςοςτών)

Γράφημα 12 (με ςτρογγυλοποίηςη των ποςοςτών)
Πωσ μπορεί να αποτραπεί η αντιγραφή;

Γράφημα 12
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Γράφημα 13

ΝΑΙ 47,4%

ΟΧΙ 52,6%
Γράφημα 14

ΝΑΙ 68,3%

ΟΧΙ 31,7
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Γράφημα 15 (με ςτρογγυλοποίηςη των ποςοςτών)
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