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Pierce - Πολιτική Ακαδημαϊκής Εντιμότητας 
 

I. Σκοπός και Σκεπτικό: 
 
Σκοπός του συγκεκριμένου εγγράφου είναι να προωθήσει το αίσθημα της Ακαδημαϊκής Εντιμότητας μεταξύ 
των μαθητών, της Διεύθυνσης, των εκπαιδευτικών και των Γονέων του Pierce σχετικά με την ορθή χρήση, 
παραγωγή και διάδοση του ακαδημαϊκού υλικού στις διαδικασίες διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης. 
Ειδικότερα, η Πολιτική Ακαδημαϊκής Εντιμότητας στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων 
ακαδημαϊκών παρατυπιών και κακοδιαχείρισης, όπως η λογοκλοπή, η αλληλοεπικάλυψη εργασιών, η 
παραπλανητική δήλωση και κάθε είδους αθέμιτη σύμπραξη. Η κατανόηση της αναγκαιότητας για 
Ακαδημαϊκή Εντιμότητα στην ακαδημαϊκή εργασία και η αφομοίωση των ορθών ακαδημαϊκών πρακτικών 
αποτελούν αναπόσπαστα και θεμελιώδη μέρη της μαθησιακής διαδικασίας. 

 

II. Ακαδημαϊκές Παρατυπίες: 
 
Η ακαδημαϊκή παρατυπία είναι μια «συμπεριφορά που έχει ως αποτέλεσμα ή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο 
ίδιος ο μαθητής ή άλλος μαθητής να κερδίζει αθέμιτο πλεονέκτημα (ή με τη συμπεριφορά του να υπερτερεί 
έναντι των άλλων μαθητών) σε ένα ή περισσότερα συστατικά στοιχεία αξιολόγησης» (Academic Honesty in 
DP). Ως ακαδημαϊκές παρατυπίες ορίζονται τα εξής: 

 Λογοκλοπή: Η παρουσίαση των ιδεών ή της εργασίας ενός άλλου προσώπου ως πνευματικό έργο 
του υποψηφίου. Παραδείγματα λογοκλοπής αφορούν στη χρήση της γλώσσας, της δομής, των ιδεών, 
του σχήματος της σκέψης, της ακολουθίας ιδεών, του προγραμματισμού ή του κώδικα υπολογιστή 
ενός άλλου ατόμου ή πηγής ως δική μας χωρίς να γίνεται σχετική αναφορά σε παραπομπή. Η 
λογοκλοπή δεν αφορά δηλώσεις κοινής γνώσης και πληροφόρησης, όπως "Η Αθήνα είναι η 
πρωτεύουσα της Ελλάδας". Ως λογοκλοπή δεν ορίζεται η χρήση συχνών και κοινά αποδεκτών 
εκφράσεων όπως "Μια φορά κι έναν καιρό ... " 

 Αθέμιτη Σύμπραξη: Υποστήριξη αθέμιτων πρακτικών από άλλον υποψήφιο, όπως η αντιγραφή του 
έργου ή η υποβολή εργασίας από άλλον. 

 Αλληλοεπικάλυψη εργασιών: παρουσίαση της ίδιας εργασίας για διαφορετικά πεδία αξιολόγησης 
ή/και απαιτήσεις διπλώματος. 

 Παραπλανητική παρουσίαση: ψευδής αναφορά αποτελεσμάτων (όπως σε επιστημονικά 
πειράματα, έρευνες κ.λπ.). 

 Άλλο: οποιαδήποτε άλλη παραβίαση δεοντολογικού χαρακτήρα, όπως παραβίαση των κανονισμών 
μιας εξέτασης ή διακοπή της εξέτασης λόγω αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς. 

 
Με στόχο την άρτια προετοιμασία των αποφοίτων του Pierce για το Πανεπιστήμιο, το Σχολείο αναγνωρίζει 
ότι η Πολιτική Ακαδημαϊκής Εντιμότητας, οφείλει να ευθυγραμμιστεί με τις πολιτικές και τις βέλτιστες 
πρακτικές που ορίζουν τα διεθνή πανεπιστημιακά πρότυπα, όσον αφορά την λογοκλοπή, την αθέμιτη 
σύμπραξη, την αλληλοεπικάλυψη εργασιών, τις παραπλανητικές παρουσιάσεις κ.λπ. Τα ακόλουθα, 
συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων στο παράρτημα αρχείων, αποτελούν παραδείγματα διεθνών 
προτύπων εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο τομέα: 
 
Harvard College Writing Program: 
http://usingsources.fas.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k70847&pageid=icb.page355322 
 
University of Oxford: 
http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism 
 
Yale College Writing Center, Adressing Academic Integrity and Plagerism: 
http://ctl.yale.edu/writing/wr-instructor-resources/addressing-academic-integrity-and-plagiarism 
 

III. Πώς να αποφύγετε Ακαδημαϊκές Παρατυπίες / Αρμοδιότητες / Ρόλοι: 
 

Οι ακαδημαϊκές παρατυπίες αποφεύγονται με τη συνεχή ενημέρωση των μαθητών για το θέμα και 
προσφέροντας τις απαραίτητες διαδικασίες μάθησης και τα εργαλεία βιβλιογραφικής αναφοράς και 
παραπομπής. 
 

http://usingsources.fas.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k70847&pageid=icb.page355322
http://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism
http://ctl.yale.edu/writing/wr-instructor-resources/addressing-academic-integrity-and-plagiarism
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Ευθύνες: Προσδιορίζονται οι ακόλουθοι ρόλοι και ευθύνες: 
 
Η Διεύθυνσυη του Σχολείου: πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλοι οι μαθητές: 

 Κατανοούν τί συνιστά Ακαδημαϊκή Εντιμότητα, αυθεντικό έργο και πνευματική ιδιοκτησία. 
 Έχουν πλήρη καθοδήγηση σχετικά με τις δεξιότητες μάθησης, την ακαδημαϊκή γραφή, τον τρόπο 

διεξαγωγής έρευνας και τον τρόπο αναγνώρισης των πηγών. 
 Κατανοούν τί συνιστά παρατυπία (ιδιαίτερα λογοκλοπή και αθέμιτη σύμπραξη) κατά τη διάρκεια 

μιας εξέτασης. 
 Γνωρίζουν τις συνέπειες, αν προβούν σε κάποιου είδους ακαδημαϊκή παρατυπία. 

(Προσαρμογή από το IBDP Academic Honesty Guide 3.2)  
 

Ο Διευθυντής Λυκείου και ο ΙΒ DP Coordinator είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση όλων των αρχείων και των 
συνεπειών που αφορούν σε παραβιάσεις ακαδημαϊκής εντιμότητας. 
 
Εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να ενεργούν ως πρότυπο Ακαδημαϊκής Εντιμότητας για 
τους μαθητές, και συγκεκριμένα:  

● Να διασφαλίζουν ότι όλες οι εργασίες που υποβλήθηκαν προς αξιολόγηση είναι αυθεντικό έργο κάθε 
υποψηφίου. 

● Να διασφαλίζουν ότι οι βαθμοί όλων των εργασιών που υποβάλλονται σε εσωτερική αξιολόγηση 
καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του IB (IBIS). 

● Να ακολουθούν τα μέτρα πρόληψης σε ότι αφορά την εφαρμογή της Πολιτικής Ακαδημαϊκής 
Εντιμότητας, ώστε να εντοπίζονται απόπειρες λογοκλοπής, αθέμιτης σύμπραξης ή αλληλοεπικάλυψης 
εργασιών. (Προσαρμογή από το IBDP Academic Honesty Guide 3.3) 

 
Μαθητές.  Όλοι οι μαθητές: 
• Είναι οι τελικώς υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της αυθεντικότητας των εργασιών που υποβάλλονται σε 

αξιολόγηση, με πλήρη και σωστή αναγνώριση της εργασίας ή των ιδεών των άλλων. 
• Ακολουθούν πιστά όλες τις εσωτερικές σχολικές προθεσμίες. 

(Προσαρμοσμένο από το IB DP Academic Honesty Guide 3.4) 
• Κατανοούν και αποδέχονται πλήρως την Πολιτική Ακαδημαϊκής Εντιμότητας του Pierce και τις 

εξειδικευμένες οδηγίες του κάθε εκπαιδευτικού. 
  
Τα παραπάνω είναι προς όφελός των μαθητών και αποσκοπούν στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων, 
ώστε ο μαθητής να έχει το χρόνο για αναθεώρηση της εργασίας του, η οποία μπορεί να εμπίπτει σε 
ακαδημαϊκές παρατυπίες, πριν από την υποβολή της τελικής προς αξιολόγηση έκδοσης. (Προσαρμογή από το 
IB DP Academic Guide Honesty 3.4)  
 
Κατά το πρώτο έτος, οι μαθητές του Pierce IBDP και οι γονείς τους θα υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση 
που θα αναφέρει ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει την Πολιτική Ακαδημαϊκής Εντιμότητας του Pierce IBDP. 
 
Γονείς/Κηδεμόνες.  Όλοι οι γονείς/κηδεμόνες παιδιών που φοιτούν στο Pierce IBDP οφείλουν να: 
 

 Υποστήριζουν την ακαδημαϊκή ακεραιότητας της κοινότητας Pierce IBDP.  
 Είναι ενήμεροι για την Πολιτική Ακαδημαϊκής Εντιμότητας του Pierce IBDP. 
 Συμβουλεύουν το μαθητή ότι οι γονείς / κηδεμόνες αναμένουν τη συμμόρφωση των μαθητών με 

την Πολιτική Ακαδημαϊκής Εντιμότητας του Pierce IBDP.  
 Υποστήριζουν την επιβολής κυρώσεων / τιμωρίας από το σχολείο εάν παραβιάζεται η Πολιτική 

Ακαδημαϊκής Εντιμότητας του Pierce IBDP. 
  

 
Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ΙΒ1, οι μαθητές του Pierce IBDP και οι γονείς τους θα υπογράψουν μια 
δήλωση που θα δείχνει ότι έχουν διαβάσει και κατανοήσει την Πολιτική Ακαδημαϊκής Εντιμότητας του Pierce 
IBDP.  
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IV. Πρακτικές και Διαδικασίες: 
 

Η Πολιτική Ακαδημαϊκής Εντιμότητας του Pierce IBDP ανακοινώνεται και εξηγείται στους μαθητές, τους 
γονείς και τους εκπαιδευτικούς του προγράμματος πριν την έναρξή του. Όλες οι εργασίες των μαθητών 
ελέγχονται από τους εκπαιδευτικούς για πρωτοτυπία μέσω λογισμικού ανίχνευσης λογοκλοπής, όπως 
http://turnitin.com/. Αυτή η υπηρεσία συνιστάται από τον οργανισμό IBO και επιτρέπει τη σύγκριση των 
μαθητικών εργασιών με έγγραφα που βρίσκονται  σε βάση δεδομένων, το Διαδίκτυο και άλλες πηγές. 

Η εσωτερική διαδικασία πειθαρχικής δράσης: Το Pierce ακολουθεί όλους τους κανόνες και κανονισμούς 
του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος για τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παραδείγματα 
παραβάσεων που ενδέχεται να εμπίπτουν στη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου μπορεί να είναι η εργασία για 
το σπίτι, τα Internal Assessments και Extended Essay (ΙΒ DP), ή οποιαδήποτε άλλη εργασία ακαδημαϊκού 
χαρακτήρα, όπως οι γραπτές αξιολογήσεις (διαγωνίσματα). Οι μαθητές γνωρίζουν ότι οι συνέπειες συμμετοχής 

σε μια πράξη ακαδημαϊκής παρατυπίας ποικίλλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα, την πρόθεση και τις επανειλημμένες 

απόπειρες του συγκεκριμένου μαθητή σε θέματα ακαδημαϊκής παρατυπίας. Η διαδικασία με την οποία ένας 
μαθητής τιμωρείται στην περίπτωση που παραβιάσει την Πολιτική Ακαδημαϊκής Εντιμότητας του Pierce, 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 
 

 Ο υπεύθυνος καθηγητής παρέχει την κατάλληλη τεκμηρίωση για το περιστατικό στο Διευθυντή Λυκείου ή 

στο Συντονιστή του ΙΒ. Μετά από σχετική ενημέρωση του Γραφείου Συμβούλου Λυκείου ακολουθεί 

συνάντηση με τον μαθητή για την τεκμηρίωση του περιστατικού και την απόφαση για περαιτέρω δράση επί 

του θέματος. 
 Ο υπεύθυνος καθηγητής κατόπιν συνεννόησης με το μαθητή ενημερώνει το Γονέα/Κηδεμόνα μέσω 

τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εργασία ή το διαγώνισμα του μαθητή βαθμολογείται με 
μηδέν (0). Δεν προσφέρεται δεύτερη ευκαιρία στο μαθητή, ώστε να μπορέσει να αντισταθμίσει το 
μηδέν (0).  

Το Σχολείο είναι επίσης δυνατόν, ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα της ακαδημαϊκής παρατυπίας 
να εξετάσει επιπλέον τα εξής: 

 Ο μαθητής να αποκλειστεί από την απονομή Βραβείων και Τιμητικών Διακρίσεων. 
 Ο μαθητής να αποκλειστεί από εξωσχολικές δραστηριότητες του Pierce (προγραμμάτα αθλητισμού, 

σχολικές εκδρομές κ.λπ..) 
 Ο υπεύθυνος καθηγητής στο μάθημα του οποίου ομαθητής έχει προβεί σε ακαδημαϊκή παρατυπία, 

έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να προσφέρει συστατική επιστολή. 
 Η Διεύθυνση του Pierce έχει το δικαίωμα να συμβουλέψει την αποχώρηση του μαθητή από το 

Σχολείο. 
 Η Διεύθυνση του σχολείου σε συνεργασία με το Γραφείο Συμβούλου Πανεπιστημιακών Σπουδών 

έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν την αυθεντικότητα όλων των συνοδευτικών εγγράφων των αιτήσεων 
του υποψηφίου για τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.   

 Η Διεύθυνση του σχολείου και το Γραφείο Συμβούλου Πανεπιστημιακών Σπουδών διατηρούν το 
δικαίωμα να αποσύρουν την υποστήριξη του σχολείου από τις πανεπιστημιακές αιτήσεις του μαθητή.  

 
Εξωτερική Διαδικασία Πειθαρχικών Ενεργειών (ΙΒ DP): Ο Συντονιστής του DP οφείλει να ενημερώσει 
τον οργανισμό ΙΒΟ σε περίπτωση υποψίας για ακαδημαϊκή παρατυπία σε σχέση με τις εργασίες που έχει 
καταθέσει ο μαθητής, ακόμη και αφού ο βαθμός έχει υποβληθεί στον οργανισμο ΙΒΟ.  Στην περίπτωση που 
ένας εξωτερικός εξεταστής υποπτευθεί ακαδημαϊκή παρατυπία κατά τη διάρκεια της βαθμολόγησης, το 
σχολείο υποχρεούται από τον οργανισμό ΙΒΟ να προβεί σε έρευνα και να καταθέσει στον οργανισμό ΙΒΟ όλα 
τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την υπόθεση.  Εάν μαθητές του Pierce IBDP κριθούν ύποπτοι για 
ακαδημαϊκές παρατυπίες, θα τους καλέσει το σχολείο μέσω του συντονιστή του ΙΒ να προβούν σε γραπτές 
εξηγήσεις και/ή υποστήριξη των πράξεών τους. 

Δικαιώματα των μαθητών: Σε όλες τις περιπτώσεις που αφορούν σε πιθανή παράβαση της Πολιτικής 
Ακαδημαϊκής Εντιμότητας, ο μαθητής θα έχει τουλάχιστον τα εξής δικαιώματα:  

 Εμπιστευτικότητα και διακριτική διαχείριση του θέματος από το σχολείο. 
 Δυνατότητα ακρόασης των επιχειρημάτων του μαθητή και δίκαιη εφαρμογή της Πολιτικής 

Ακαδημαϊκής Εντιμότητας του Pierce. 
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Παράρτημα:  Στο τέλος του εγγράφου επισυνάπτονται τέσσερα (4) έγγραφα με συμπληρωματικές 
πληροφορίες αναφορικά με το DP: Academic Honesty in the IB Educational Context, Effective Citing and 
Referencing, DP from Principles into Practice, and DP Assessment Procedures.    
 
Η συγκεκριμένη πολιτική αναθεωρείται και ανανεώνεται ετησίως – τελευταία ανανέωση Νοέμβριος 
2017.  
 
 
 

-------------------------------------- 
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Pierce IBDP Academic Honesty Policy 
 
 
Parent/Guardian and Student Acknowledgement Form: 
 
I have received and reviewed the Pierce IBDP Academic Honesty Policy for both my child and myself and 
understand our roles and responsibilities within the Pierce IBDP. 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
Name of Pierce IBDP Student 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
Signature of Pierce IBDP Student Date 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
Signature of Parent/Guardian  Date 
 
 
 
 

Please return the signed page to the IBDP office. 
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Appendix:  
 

1. Academic Honesty in the IB Educational Context:  
 
 
http://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/brochures/academic-honesty-ib-en.pdf 
 
 
 

2. Effective Citing and Referencing: 
 
 
 
 
http://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/brochures/effective-citing-and-referencing-en.pdf 
 
 

3. DP From Principles into Practice: 
 
 

 
 
http://www.ibchem.com/root_pdf/Principles.pdf 
 
 
 

4. DP Assessment Procedures:  
 
 
 
 
https://docs.google.com/a/dcsdk12.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGNzZGsxMi5vcmd8aWItcHJ
vZ3JhbW1lfGd4OjQxYWMyMzA0NzgzNmU3NmU 
  
 
 
 
 

EFFECTIVE_CITING_

AND_REFERENCING.pdf

DP_Program 

Assessment_2018.pdf

FROM_PRINCIPLES_I

NTO_PRACTICE.pdf

ACADEMIC_HONEST

Y_IN_THE_IB_CONTEXT.pdf

http://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/brochures/academic-honesty-ib-en.pdf
http://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/brochures/effective-citing-and-referencing-en.pdf
http://www.ibchem.com/root_pdf/Principles.pdf
https://docs.google.com/a/dcsdk12.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGNzZGsxMi5vcmd8aWItcHJvZ3JhbW1lfGd4OjQxYWMyMzA0NzgzNmU3NmU
https://docs.google.com/a/dcsdk12.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGNzZGsxMi5vcmd8aWItcHJvZ3JhbW1lfGd4OjQxYWMyMzA0NzgzNmU3NmU

