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REZUMAT
Autorii abordeazå copiatul ca fenomen al devian¡ei ¿colare. Studiul a fost de tip observa¡ional, descriptiv dar ¿i analitic, iar culegerea
datelor de tip prevalen¡å instantanee, la un lot de 100 elevi liceeni.
Obiectivele studiului au fost: evaluarea prevalen¡ei copiatului la elevii liceeni, identificarea factorilor favorizan¡i ¿i a metodelor de
combatere a acestui fenomen. Copiatul este o formå specificå de în¿elåciune prin care un anumit elev/student prezintå drept rezultat
al efortului såu propriu o serie de cuno¿tin¡e pe care nu ¿i le-a însu¿it, ci le-a reprodus din diferite surse.
Formele de manifestare sunt: copiatul individual, solitar ¿i colectiv. Circumstan¡ele de apari¡ie sunt:
• disciplinele la care profesorii folosesc ca metodå de evaluare lucrårile scrise ¿i cer elevilor reproducerea exactå a con¡inutului
noti¡elor sau cår¡ii, atunci când elevii ¿tiu cå ob¡inerea notei maxime este condi¡ionatå de reproducerea exactå a noti¡elor, sau
• când pårin¡ii le pretind elevilor så ob¡inå numai note mari la toate disciplinele.
Studiul de fa¡å a aråtat cå prevalen¡a copiatului la elevii liceeni este de 91% ¿i 62% dintre elevi, cred cå nu poate fi eradicat. Fenomenul
ar putea fi diminuat dacå ar exista o nouå abordare a educa¡iei, care så facå din învå¡area de tip ¿colar o activitate motivatå, plåcutå,
nonconstrângåtoare.
Cuvinte cheie: Devian¡å ¿colarå; copiat; elevi

ABSTRACT
Cribbing as a component part of school deviation
The authors approach cribbing as a component part of school deviation. The study was observational descriptive and analytical and
the gathering of information was instantaneous prevalence in a group of 100 highschool students.
The aims of this study were: to evaluate the prevalence of cribbing with highschool students; to identify the determining factors and
the methods of combating this phenomenon. Cribbing is a specific from of cheating through which a pupil/student presents knowledge
that he hasn’t assimilated but reproduced from various sources, as the result of his own effort.
Forms of manifestation: individual, solitary and collective cribbing.
Circumstances: subjects at which teachers use written tests as evaluation methods and ask students to exactly reproduce their
notes or the textbook.
• When students know that getting the highest grade implies exact reproduction of the notes.
• When parents demand that their children get good grades at all subjects.
This study shows that the prevalence of cribbing wiht highschool students is 91% and 62% of the students think it cannot be banned.
This phenomenon could be diminished if there were a new approach to education which could turn school learning into a motivated,
pleasant and not compulsory activity.
Key words: School deviation; cribbing; students

De¿i este o realitate des întâlnitå în ¿coalå, relativ
pu¡ine studii prezintå acest act ca o practicå frecventå
în mediul ¿colar/universitar, legatå în principal de formele de evaluare scrise (7).
Copiatul este definit ca o formå specificå de în¿elåciune, prin care un anumit elev sau student prezintå
drept rezultat al efortului såu propriu de a învå¡a, o
serie de cuno¿tin¡e pe care de fapt nu ¿i le-a însu¿it,
ci le-a reprodus din diverse surse. Copiatul este inclus
în cadrul devian¡elor tolerate (1, 2, 9).
Prin acest act, elevul încalcå cea mai importantå
normå din Regulamentele ¿colare, care prevede cå
elevul are datoria de a-¿i însu¿i cuno¿tin¡ele ¿i de
a-¿i forma deprinderile prevåzute în programele
disciplinelor de învå¡åmânt (3, 4, 5).
Acest act reprezintå o formå de nesinceritate fa¡å
de profesori ¿i poate fi încadrat în categoria conduitelor agresive alåturi de plictisealå, indiferen¡å,
deorece aduce prejudicii profesorului ¿i uneori
clasei (4, 7).
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În acela¿i timp, copiatul este un act social pentru
cå se produce în public, existå martori, uneori colaboratori ¿i denun¡åtori (7, 9). Dacå ar exista o dezaprobare din partea grupului, frecven¡a copiatului ar scådea. Dar grupul de elevi sprijinå în general aceste
ac¡iuni ¿i reu¿e¿te så creeze norme care se opun
valorilor dominante promovate în ¿colalå (sârguin¡a,
efortul de învå¡are) generând o culturå a rezisten¡ei
¿colare ca strategie de supravie¡uire a elevilor, într-un
mediu marcat de domina¡ia adul¡ilor (8, 9).
Copiatul prezintå câteva forme de manifestare
(7, 8, 9):
• copiatul individual – elevul recurge la aceastå
ac¡iune pe cont propriu ¿i î¿i asumå riscul. Mai
mult, el premediteazå actul (face fi¡uici, folose¿te
telefonul mobil sau sta¡ii de recep¡ie), dar poate
ac¡iona ¿i spontan, adaptându-se situa¡iei, folosind
caietul sau cartea;
• copiatul solidar – presupune angajarea a doi sau
mai mul¡i elevi, care coopereazå în tentativa de
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în¿elåciune ¿i î¿i împart responsabilitå¡ile. Astfel,
ei ocupå pozi¡ii strategice în claså, pentru a putea
comunica mai u¿or, dau så circule foile de råspuns,
se a¿eazå lângå elevii mai buni;
• copiatul colectiv – toatå clasa este antrenatå în
aceastå tentativå de în¿elåciune pentru cå ei con¿tientizeazå gravele deficien¡e de supraveghere din
partea profesorului (profesor indiferent, nemotivat
sau care nu dore¿te så se impunå în fa¡a elevilor
pentru a-¿i câ¿tiga astfel popularitatea).
Copiatul apare în urmåtoarele circumstan¡e:
• la disciplinele la care profesorii folosesc frecvent
ca metodå de evaluare lucrårile scrise ¿i cer elevilor så reproducå exact con¡inutul noti¡elor;
• atunci când pårin¡ii obligå elevul så ia numai note
maxime;
• elevii sunt nesiguri cå au în¡eles corect ¿i profund
informa¡iile predate de obicei într-un limbaj neadaptat vârstei lor;
• elevii ¿tiu cå nota maximå depinde de reproducerea
integralå ¿i fidelå a no¡iunilor din noti¡e.
Aceastå practicå a copiatului are repercusiuni indiferent dacå individul este prins sau nu, influen¡ând
rela¡ia autoritate ¿colarå-elev. Astfel, dacå elevul copiazå ¿i este prins ¿i sanc¡ionat, aceasta conduce la:
consolidarea disciplinei ¿colare, deteriorarea climatului afectiv în claså, urmare a aplicårii sanc¡iunii (adesea au de suferit ¿i colegii), tensionarea rela¡iei profesor-elev, elevul î¿i deterioreazå imaginea socialå ¿i
î¿i ruineazå credibilitatea în fa¡a profesorului. Dacå
elevul copiazå ¿i nu este prins, va repeta ¿i în viitor
acest act, aceastå conduitå va deveni stabilå „un mod
de via¡å“ ¿i individul se va conforma tot mai pu¡in ¿i
altor norme impuse de autoritå¡i.

OBIECTIVE
•
•
•
•
•

Studiul de fa¡å î¿i propune:
Evaluarea prevalen¡ei copiatului în rândul elevilor
liceeni;
identificarea motivelor care conduc la aceastå
conduitå;
identificarea formelor de manifestare a copiatului;
evaluarea nivelului informa¡iilor pe care elevii le au
despre conduitele deviante;
identificarea factorilor favorizan¡i ¿i a solu¡iilor
de combatere a acestui fenomen.

observa¡ional, descriptiv, dar ¿i analitic, culegerea
datelor fiind de tip prevalen¡å instantanee în luna
decembrie 2005.

REZULTATE ªI DISCUºII
Dintre subiec¡ii chestiona¡i, 73% erau de sex
feminin ¿i 27% de sex masculin, iar dupå domiciliu,
65% locuiau în mediul urban ¿i 355 proveneau din
mediul rural (figura 1).
Prevalen¡a copiatului la elevii liceeni este de 91%
¿i 17% dintre ei copiazå în mod obi¿nuit, deci copiatul
reprezintå pentru ei un mod de via¡å. A¿adar practica
copiatului reprezintå în rândul elevilor liceeni un fenomen de maså.
Din studiul de fa¡å rezultå faptul cå prevalen¡a
copiatului cre¿te o datå cu înaintarea în vârstå, de la
36% la vârsta de 14-16 ani, la 55% la vârsta de 17-18
ani (figurile 2, 3).
Se observå cå cel mai frecvent copiatul atinge
cotele unui fenomen de maså, manifestându-se atât
în grup, dar ¿i la nivelul întregii clase.
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Figura 1
Prevalen¡a copiatului în rândul elevilor liceeni
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Figura 2
Motivele pentru care elevii copiazå
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MATERIAL ªI METODÅ
Au fost inclu¿i în studiu un numår de 100 elevi
liceeni de la Grupul ªcolar Sanitar Bistri¡a, cårora li
s-a adresat un chestionar anonim prin autoadministrare,
în mod organizat, în cadrul orelor de dirigen¡ie, supraveghea¡i de profesorii dirigin¡i. Studiul a fost de tip
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Figura 3
Amploarea copiatului ca fenomen
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Figura 4
Metodele folosite pentru a copia

Pentru a copia, elevii folosesc cel mai des: cartea
sau caietul, fi¡uica, sau copiazå de la elevii buni, ceea
ce în toate cazurile presupune cå actul copiatului este
premeditat (figura 4).
De¿i 85% dintre elevi cunosc faptul cå prin copiat
încalcå regulamentele ¿colare, iar 97% ¿tiu cå actul
copiatului reprezintå un act de nesinceritate ¿i face
parte din conduitele deviante, totu¿i, procentul elevilor
care copiazå este foarte mare.
Mai mult, 68% dintre elevii chestiona¡i considerå
copiatul ca fiind o activitate normalå în via¡a de
elev ¿i 62% dintre ei considerå cå acest act nu poate
fi eradicat.

CONCLUZII
1. Amploarea copiatului este îngrijoråtoare în rândul
elevilor liceeni, regåsindu-se al 91% dintre elevi,
din care 17% copiazå de obicei, iar 74% uneori.
2. Cauzele cele mai frecvente care fac elevii så recurgå la aceastå practicå sunt: materiile greoaie ¿i neatractive, faptul cå li se cere elevilor så reproducå
exact con¡inutul noti¡elor ¿i preten¡iile pårin¡ilor de
a ob¡ine numai note mari.
3. Mijloacele cele mai frecvente de copiat sunt: fi¡uica, caietul/cartea ¿i a¿ezarea lângå elevii mai buni,
ceea ce demonstreazå premeditarea acestui act,
crescându-i astfel gravitatea.
4. Cu toate cå nu existå o deficien¡å de cunoa¿tere a
încadrårii copiatului în rândul conduitelor deviante,
amploarea fenomenului este îngrijoråtoare.
5. De¿i copiatul reprezintå o surså a disfunc¡ionalitå¡ii
în claså, 62% dintre elevi cred cå acest fenomen
nu poate fi eradicat.
6. La diminuarea amplorii acestui fenomen ar putea
contribui o altå abordare a educa¡iei, de naturå så
facå din învå¡area de tip ¿colar o activitate motivatå,
plåcutå, nonconsrângåtoare.
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