
 
 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗΣ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (MYP) 

(MYP Αcademic Honesty Policy) 
 
 
Η ακαδηµαϊκή ακεραιότητα και εντιµότητα καθώς και η υπευθυνότητα είναι 
θεµελιώδη στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολείο µας.  Ειδικότερα, 
κύριο µέληµά µας αποτελούν οι εξής τοµείς: 
 
Εντιµότητα (Academic Honesty) 
Όλοι οι µαθητές/τριες οφείλουν να συµπεριφέρονται µε ακαδηµαϊκή εντιµότητα σε 
υψηλό βαθµό. 
Αυτό σηµαίνει ότι η ακαδηµαϊκή τους επίδοση πρέπει να είναι το τελικό αποτέλεσµα 
της δικής τους προσπάθειας και µόνο.  
‘Αρα οφείλουν: 

• να εργάζονται µεθοδικά και συστηµατικά 
• να εκπονούν τις εργασίες τους, αξιοποιώντας τις συζητήσεις µε τους 

καθηγητές και τους συµµαθητές τους και να καταγράφουν τις πηγές τους µε 
προσοχή και ειλικρίνεια. 

• να αναφέρουν πάντα τις πηγές τους και να εµπλουτίζουν τις εργασίες τους µε 
τις δικές τους ιδέες, θέσεις και επιχειρήµατα. 

 
∆εν επιτρέπεται: 

• Η οπoιαδήποτε αντιγραφή κατά τη διάρκεια εξετάσεων ή διαγωνίσµατος 
• Η αντιγραφή της εργασίας άλλων και η ιδιοποίησή της 
• Η χρήση σηµειώσεων συµµαθητών χωρίς τη σύµφωνη γνώµη τους 
• Η πρόκληση ζηµιών σε εργασίες/γραπτά/σηµειώσεις/ πηγές συµµαθητών 

 
Λογοκλοπή (Plagiarism) 
Λογοκλοπή είναι η πράξη ιδιοποίησης της γλώσσας, των ιδεών ή των σκέψεων 
κάποιου άλλου και η παρουσίασή τους ως αυθεντική εργασία του µαθητή. Το υλικό 
αυτό αποτελεί την πνευµατική δουλειά κάποιου άλλου και, εποµένως, η αντιγραφή 
αποτελεί κλοπή. 
 
Ενδεικτικά παραδείγµατα λογοκλοπής είναι: 
• Η παράφραση κειµένου από βιβλίο χωρίς σχετική µνεία ή υπόδειξη της πηγής 
• Η υποβολή ενός µέρους ή του συνόλου µιας εργασίας που αντιγράφηκε από 
  δηµοσιευµένη πηγή ή από αρχείο που φορτώθηκε µέσω υπολογιστή. 
• Η ολοκλήρωση της σχολικής εργασίας του µαθητή από κάποιον άλλο. 
 
Οι µαθητές λαµβάνουν οδηγίες από τους καθηγητές τους και τους υπευθύνους της 
βιβλιοθήκης για την ακαδηµαϊκή εντιµότητα στην πράξη.  Το διδακτικό προσωπικό 
εξετάζει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τις εργασίες των µαθητών ώστε να είναι 
βέβαιο ότι όλοι έχουν κατανοήσει πλήρως τι είναι αποδεκτό και τι όχι. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Συνέπειες Παραβίασης του Κανονισµού Ακαδηµαϊκής Εντιµότητας 
Η παραβίαση του Κανονισµού Ακαδηµαϊκής Εντιµότητας τιµωρείται. Σε περίπτωση 
που υπάρχουν ενδείξεις για παραβίαση του Κανονισµού, γίνεται ενδελεχής έρευνα και, 
εφόσον υπάρχουν σαφείς και ξεκάθαρες αποδείξεις, υπάρχουν συνέπειες. Αν ένας 
καθηγητής, ή κάποιο άλλο µέλος του προσωπικού, όπως οι υπεύθυνοι βιβλιοθήκης 
έχουν την υποψία ότι κάποιος µαθητής έχει παραβεί τον Κανονισµό Ακαδηµαϊκής 
Εντιµότητας, ενηµερώνουν τον Συντονιστή του MYP. 
Αυτός διερευνά το θέµα και καθορίζει αν στην πράξη αυτή υπάρχει πρόθεση του 
µαθητή. Σε αµφισβητούµενες περιπτώσεις, καθώς και σε περιπτώσεις σοβαρών και 
επαναλαµβανόµενων παραβατικών συµπεριφορών εκείνοι που αποφασίζουν για τις 
ανάλογες συνέπειες είναι οι ∆ιευθυντές του Γυµνασίου και Λυκείου, αντίστοιχα. 
 
Ακαδηµαϊκές Επιπτώσεις 
Όπως έχει προαναφερθεί, περιπτώσεις παραβίασης του Κανονισµού Ακαδηµαϊκής 
Εντιµότητας αντιµετωπίζονται ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης.  Η 
πρόθεση ή µη και η ηλικία του µαθητή λαµβάνονται υπόψη, ώστε να υπάρξουν οι 
ανάλογες επιπτώσεις. Ειδικότερα: 
 
• Αν κάτι τέτοιο συµβαίνει για πρώτη φορά ή αν αποδεδειγµένα δεν υπάρχει πρόθεση, 
µια προσωπική επικοινωνία µε τον µαθητή είναι αρκετή, ώστε να δοθεί η πρέπουσα 
σηµασία στο γεγονός. 
• Στην περίπτωση που η παραβατική συµπεριφορά αφορά εργασία ή διαγώνισµα 
αυτό δε βαθµολογείται. Αν υπάρχει διαθέσιµος χρόνος, ο µαθητής έχει µια δεύτερη 
ευκαιρία να εκπονήσει την εργασία ή να δοκιµαστεί γραπτά. Αν δεν υπάρχει 
διαθέσιµος χρόνος, το αµφισβητούµενο µέρος της εργασίας ή του διαγωνίσµατος δε 
βαθµολογείται, ενώ το συµβάν έχει αρνητική επίδραση στην αξιολόγηση του µαθητή. 
• Σε περίπτωση επανάληψης ανάλογης πράξης, οι εκπρόσωποι του Σχολείου 
συναντώνται µε τον µαθητή και τους γονείς του, ώστε να υπάρξει προσωπική 
δέσµευση για την τήρηση του Κανονισµού Ακαδηµαϊκής Εντιµότητας. 
• Συνεχείς περιπτώσεις παραβίασης του Κανονισµού Ακαδηµαϊκής Εντιµότητας 
θεωρούνται από το Σχολείο ως σκόπιµη ασέβεια προς τους κανόνες του Σχολείου και 
συνεπάγονται τις ανάλογες κυρώσεις. 
 
Υπευθυνότητα 
Οι µαθητές οφείλουν να επιδεικνύουν ώριµη συµπεριφορά σε όλη τη διάρκεια της 
εκπόνησης της ερευνητικής τους εργασίας. Συγκεκριµένα οφείλουν: 
• Να συνεργάζονται αρµονικά µε τον επιβλέποντα καθηγητή. 
• Να τηρούν χρονοδιαγράµµατα και προθεσµίες 
• Να σέβονται τους χώρους που αξιοποιούν κατά την εκπόνηση της εργασίας τους 
(αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια πληροφορικής,  
   αίθουσα πολυµέσων) 
• Να ακολουθούν τον Κανονισµό χρήσης του διαδικτύου κατά την διεξαγωγή της. 
 
Πέρα από τις συγκεκριµένες οδηγίες, ισχύουν, σε κάθε περίπτωση, και οι γενικές 
κατευθυντήριες γραµµές του οργανισµού του Ιnternational Baccaleaureate ως προς 
την ακαδηµαϊκή ακεραιότητα και λογοκλοπή. 


