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 Δξεπλεηηθά εξωηήκαηα - Απνηειέζκαηα 
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 Ρόινο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο

 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξω έξεπλα
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Η έννοια ηηρ 
λογοκλοπήρ

• «Ιδιοποίηζη ξένηρ πνεςμαηικήρ δημιοςπγίαρ 
με ανήθικο, παπάνομο ηπόπο» (Λεμηθό ηεο 
Κνηλήο Διιεληθήο, 1998)

• «Χπήζη ηος έπγος κάποιος άλλος, πος 
μποπεί να είναι λέξειρ, ιδέερ ή εικόνερ 
δημοζιεςμένερ ή μη, σωπίρ να ςπάπσει 
αναθοπά ζηο δημιοςπγό» (Stern, 2007)
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Τα είδη ηηρ 
λογοκλοπήρ

•Απεπζείαο ινγνθινπή

•Παξάθξαζε

•πλνλζύιεπκα ινγνθινπήο

•Απηό-ινγνθινπή

•θόπηκε ή εθνύζηα

•Αθνύζηα → θιεηδί ε ζωζηή θαη ζεκηηή ρξήζε ηωλ 
βηβιηνγξαθηθώλ πεγώλ (παξαπνκπέο, 
βηβιηνγξαθία)
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Η έξεπλα ζην ΠΑ.Γ.Α.

• Διεξιχκθ τθν Άνοιξθ του 2018 ςτο Σμιμα Αρχειονομίασ, 
Βιβλιοκθκονομίασ και υςτθμάτων Πλθροφόρθςθσ ςτο πλαίςιο 
ςχετικισ πτυχιακισ εργαςίασ με τίτλο «Δίκαιο της πληροφορίας και 
λογοκλοπή»

• 2 ερωτθματολόγια ςε φοιτθτζσ και κακθγθτζσ με ερωτιςεισ, κυρίωσ, 
κλειςτοφ τφπου

• υγκεντρϊκθκαν 62 απαντιςεισ (φοιτθτϊν) και 9 (κακθγθτϊν) 
αντίςτοιχα
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Δξεπλεηηθά εξωηήκαηα

• Σι είναι θ λογοκλοπι; Γνωρίηουμε τθ ςθμαςία τθσ; 
• Μιπωσ δεν γνωρίηουμε τι ακριβϊσ είναι θ λογοκλοπι;

• Ζχουμε υποπζςει ποτζ ςε λογοκλοπι, ςυνειδθτά ι μθ;
• Σι επιςθμαίνουν φοιτθτζσ και κακθγθτζσ για τισ περιπτϊςεισ λογοκλοπισ

• Πρζπει να τιμωρείται θ λογοκλοπι;
• Σι πιςτεφουν για το ηιτθμα των κυρϊςεων οι φοιτθτζσ και οι κακθγθτζσ;

• Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ ακαδθμαϊκισ βιβλιοκικθσ;
• Μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν αποφυγι τθσ λογοκλοπισ; Με ποιουσ τρόπουσ;
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Δξωηεκαηνιόγην θνηηεηώλ: Δμάκελν ζπνπδώλ
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Δξωηεκαηνιόγην θνηηεηώλ: Έλλνηα ηεο 
ινγνθινπήο
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Δξωηεκαηνιόγην θαζεγεηώλ: Έλλνηα ηεο 
ινγνθινπήο
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Δξωηεκαηνιόγην θνηηεηώλ: Πεξηπηώζεηο 
ινγνθινπήο
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Δξωηεκαηνιόγην θαζεγεηώλ: Πεξηπηώζεηο 
ινγνθινπήο
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Δξωηεκαηνιόγην θνηηεηώλ: Πνηλέο
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Δξωηεκαηνιόγην θαζεγεηώλ: Πνηλέο

0 0 0

2

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Διαφωνϊ απόλυτα Διαφωνϊ Δεν γνωρίηω υμφωνϊ υμφωνϊ απόλυτα

Καηά ηη γνώμη ζαρ, θευπείηε ζκόπιμο να ηιμυπηθεί θοιηηηήρ πος έσει ςποπέζει ζε 

λογοκλοπή;

Απαντιςεισ

4/12/2018 13



πκπεξάζκαηα

• Πξόβιεκα ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο θαη ηωλ ζπλεπεηώλ ηεο 
ινγνθινπήο από ηνπο θνηηεηέο → Δπηβεβαίωζε από θαζεγεηέο

• Αξθεηά θξνύζκαηα ινγνθινπήο → Τπαξθηή ινγνθινπή

• Απνδνρή πνηλώλ άξα θαη επζπλώλ → Δπηβεβαίωζε ηνπ πξνβιήκαηνο

• Ρόινο Ιδξπκάηωλ θαη αθαδεκαϊθήο βηβιηνζήθεο → Θα πξέπεη λα 
κεξηκλήζνπλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ

• Λνγηζκηθό αλίρλεπζεο ινγνθινπήο (Turnitin) → Λεηηνπξγεί απνηξεπηηθά

• Πιεξνθνξηαθή παηδεία → Δζηηάδεη ζην πξόβιεκα (εζηθή θαη λνκηθή ρξήζε 
ηεο πιεξνθνξίαο)
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Ο ξόινο ηεο πιεξνθνξηαθήο παηδείαο

• Εντοπιςμόσ, αποτίμθςθ και αποτελεςματικι αξιοποίθςθ τθσ πλθροφορίασ
• Αποτίμθςθ και αξιολόγθςθ τθσ πλθροφορίασ
• Διορατικότθτα και κριτικι ςκζψθ
• Θκικι και νομικι χριςθ τθσ πλθροφορίασ

• Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων πλθροφοριακισ παιδείασ με ζμφαςθ 
ςτθν αποφυγι τθσ λογοκλοπισ

• Καλζσ πρακτικζσ (ΩΡΙΩΝ – ΑΣΕΙ Θεςςαλονίκθσ, Παν. Θεςςαλίασ, κ.λπ.)
• ΕΜΠ – Διαδραςτικό παράδειγμα: http://83.212.168.16/?page_id=559
• Χριςιμεσ πλθροφορίεσ: HEAL LEGAL

• Περαιτζρω ζρευνα
• Καταγραφι προγραμμάτων πλθροφοριακισ παιδείασ με προςανατολιςμό ςτθν πρόλθψθ τθσ 

λογοκλοπισ
• Αποτίμθςθ αποτελεςματικότθτασ προγραμμάτων πλθροφοριακισ παιδείασ ςτθν αποτροπι 

τθσ λογοκλοπισ
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