
ΕΡΕΥΝΑ: 
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
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ΝΑΙ 1307 ΟΧΙ 253

Σε αυτή την έρευνα λάβαµε υπόψιν και το φύλο του εκάστοτε µαθητή ώστε να βρίσκεται σε ικανοποιητικό ποσοστό για 
να σχηµατιστεί ένα αποτέλεσµα το οποίο να διαµορφώνεται ισορροπηµένα και από τα δύο φύλα.

Το δείγµα της εν λόγω έρευνας είναι µοιρασµένο σχεδόν εξίσου µεταξύ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας σε 
µια προσπάθεια να καταγράψουµε το φαινόµενο της αντιγραφής ανεξάρτητα από τον παράγοντα που σχετίζεται µε το 
περιβάλλον του µαθητή.

Το φαινόµενο της αντιγραφής παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στη Β Λυκείου η οποια παρά το γεγονός του οτι το 
αποτέλεσµα της συµµετοχής δεν είναι καθοριστικό, αποτελεί την πρώτη επαφή του µαθητή µε παννελαδικού τύπου 
γενικές εξετάσεις.

Η µεγαλή διαφορά στην απάντηση αυτής της ερώτησης χαρακτηριστική για το κλίµα που επικρατεί ανάµεσα στου 
µαθητές. ∆ιαπιστώνουµε ότι το φαινόµενο της αντιγραφής γίνεται έντονα αντιληπτό από του µαθητές και είναι η πρώτη 
γενική ενδειξη για την έκτασή του.

Γ Λυκείου Τεχνολογική

Β Λυκείου Θετική

Β Λυκείου Θεωρητική

Β Λυκείου Τεχνολογική

Γ Λυκείου Θεωρητική

Θεσσ.

Έχουν υποπέσει στην αντίληψή σας φαινόµενα αντιγραφής στις γενικές εξετάσεις;

Τάξη και Κατεύθυνση

Γ Λυκείου Θετική

Αναφέρατε το σχολείο σας

Σηµειώστε το φύλο σας.
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Αξιολογήστε το φαινόµενο της αντιγραφής σε µια κλίµακα 1-5.

άλλοι τρόποι (παραδείγµατα)

σκονάκια

Εκτεταµένο

Πολύ Συχνό

Συχνό

Σπάνιο

αποτελεσµάτων µε συνεξεταζόµενους

Η ερώτηση αυτή εξετάζει το βαθµό στον οποίο γίνεται αντιληπτό το φαινόµενο της αντιγραφής άµεσα ή έµµεσα σε 
σχέση µε τη συχνότητα της εµφάνισής του. Η πλειοψηφία πιστεύει ότι είναι σαφώς συχνό και µε διαφορά Σπάνιο ή 
Πολύ Συχνό.

Μεµονωµένο

ανταλλαγή απόψεων και 

Ποιοι είναι οι συνήθεις τρόποι αντιγραφής; 

ανταλλαγή γραπτών

χρήση κινητού τηλεφώνου

σήµατα µε τα χέρια, νοήµατα ή βήχας για να υποδηλωθεί η σωστή 
πηγαίνουν στις τουαλέτες όπου και κάνουν χρήση βιβλίων, κινητών κ.λ.π.

Αξιολογήστε την αυστηρότητα/χαλαρότητα της επιτήρησης στις εξετάσεις σε κλίµακα 1-5

Χαλαρή

από συµµαθητή που ήρθε στο παράθυρο της τάξης
σκονάκι στη γόµα η οποία περνάει από µαθητή σε µαθητή
σηµειώνουν πριν δοθούν τα θέµατα, SOS στοιχεία πάνω στην κόλλα

Εδώ εξετάζουµε το φαινόµενο της αντιγραφής σε σχέση µε τον τρόπο εκδήλωσής του. Αξιοσηµείωτη είναι η µεγάλη 
ποικιλία µεθόδων αντιγραφής αλλά κυρίως το ότι έρχεται πρώτη η µέθοδος της ανταλλαγής αποτελεσµάτων, γεγονός 
αναπάντεχο από πολλές απόψεις.

Αν και εκ πρώτης όψεως το αποτέλεσµα σε αυτή την ερώτηση έρχεται σε αντιπαράθεση µε τις απαντήσεις στο 
προηγούµενο, εντουτοις επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η παραµικρή έλλειψη αυστηρότητας σε έναν τέτοιας 
σηµαντικότητας διαγωνισµό επιτρέπει την επίδιωξη της αντιγραφής µε τον πιο εύκολό αλλά και επικινδυνο τρόπο. 
Επιπρόσθετα η άποψη των µαθητών όπως φαίνεται από τις απαντήσεις είναι πως η επιτήρηση είναι µέτρια εως και 
αρκετά αυστηρή αλλά απέχει πολύ από την απαιτούµενη αυστηρότητα.

Αυστηρή
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Όπως φαίνεται το ποσοστό των µαθητών που έχουν αντιγράψει ξεπερνά περισσότερο από το µίσο των ερωτηθέντων 
δίνοντας µια εικόνα ενός φαινοµένου µε µεγάλη έκταση.

Η διαφορά εδώ της τρίτης απάντησης είναι χαρακτηριστική. Οι µαθητές έχουν γίνει µάρτυρες αντιγραφής περισσότερες 
από τρεις φορές γεγονός που καθιστά το φαινόµενο εκτός των άλλων συστηµατικό και εµφανές σε όλους. Παράλληλα 
αυτά επιβεβαιώνουν και αναβαθµίζουν το αποτέλεσµα των ερωτήσεων 4 και 5 στο επιπεδο της προσωπικής 
µαρτυρίας και αποδεικνύει ότι το κλίµα που επικρατεί είναι πολύ κοντά στις πραγµατικές διαστάσεις του φαινοµένου.

Πάνω από τρεις φορές

Πιστεύετε ότι τα φαινόµενα αντιγραφής νοθεύουν τα αποτελέσµατα των εξετάσεων; 

Επηρεάζουν καθοριστικά

Επηρεάζουν λίγο αλλά δηµιουργούν αίσθηµα αδικίας

Ποτέ

Η άποψη που επικρατεί µε διαφορά σε αυτή την ερώτηση είναι πως η κύρια επίπτωση του φαινοµένου της αντιγραφής 
δεν είναι ο επηρεασµός του αποτελέσµατος αλλά το αίσθηµα αδικίας που δηµιουργείται. Οδηγούµαστε στο 
συµπέρασµα ότι τελικά η αντιγραφή αποτελεί για του µαθητές µάλλον αναποτελεσµατική ενέργεια ωστόσο νιώθουν 
αδικηµένοι από την εµφάνισή του.

Θέλοντας να εξετάσουµε το φαινόµενο της αντιγραφής σε συνάρτηση µε τη φύση των ερωτηµάτων οι απαντήσεις 
επιβεβαίωσαν το γεγονός ότι σε περιβάλλον ελλειπούς επιτήρησης οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής δίνουν σαφώς 
τα µεγαλύτερα περιθώρια αντιγραφής. Επίσης οι απάντήσεις επιβεβαιώνουν και δικαιολογούν το αποτέλεσµα της 6ης 
ερώτησης που αφορά στην δηµοφιλέστερη µέθοδο αντιγραφής.

Μία φορά

Επηρεάζουν ελάχιστα

όπου υπάρχουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Πόσες φορές έχετε γίνει µάρτυρας περιστατικού αντιγραφής;

Ποτέ

Μία φορά

Πάνω από τρεις φορές

Έχετε αντιγράψει οι ίδιοι σε εξετάσεις; 

Τα περιθώρια αντιγραφής είναι µεγαλύτερα: 

όπου υπάρχουν αριθµητικές ασκήσεις

όπου απαιτείται εκτεταµένη περιγραφή ή ανάλυση
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Εδώ καταγράφεται η τάση των µαθητών να επιχειρήσουν την αντιγραφή. Παρατηρούµε ότι σχεδόν οι µισοί µαθητές 
πιστεύουν εαν αντιγράψουν δεν θα αποκλειστούν και κατα συνέπεια πολλοί από αυτούς που απάντησαν αρνητικά στην
ερώτηση αν έχουν αντιγράψει και θετικά σε αυτή, είναι πολύ πιθανό να επιχειρήσουν την αντιγραφή.

Αποκλεισµός/Μηδενισµός

Απλή επίπληξη

Οι συνήθεις επιπτώσεις που θα έχεις εάν αντιγράψεις και σε πιάσουν θα είναι:

48%

52%


