
   Training of the Trainers (TotT) 
  ΓΡΑΔΙΜ  Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 
 
                             Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 
Έπειτα από την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση των θεωρητικών αρχών, τυπολογιών και 
ερευνητικών πρακτικών του πλαγιαρισμού (λογοκλοπής) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα από τον κ. Αναστάσιο Εμβαλωτή, η Επιτροπή του Training of the Trainers, στο 
πλαίσιο της συνεδρίας με τίτλο «Επιστημονική τεχνογραφία και ακαδημαϊκή εντιμότητα: 
προκλήσεις, συνέχειες και ασυνέχειες»  θα διεξάγει το 2ο μέρος:  

την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:00 έως 19:00. 
 
Περίληψη 2ου μέρους 
Ο τρόπος χρήσης της πλατφόρμας Turnitin :  
 H χρήση του Turnitin ως εργαλείο μάθησης και όχι αστυνόμευσης και τιμωρίας. 
 Ανάλυση αναγκών των φοιτητών/τριών για την αποφυγή πλαγιαρισμού. 
 Διαφορές πλαγιαρισμού από το ένα γνωστικό αντικείμενο στο άλλο. 
 Τρόποι αποκατάστασης (remediation) 
 Ανάγκη ευθυγράμμισης μάρκο και μικρο – πολιτικών παρεμβάσεων. 
 Σύντομη παρουσίαση χρήσης της πλατφόρμας Turnitin σε μάθημα Τεχνικής Συγγραφής 

στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τι μπορεί να εντοπίσει η πλατφόρμα και τι όχι; 
 Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας για τη δημιουργία μαθήματος από μέλη της 

Ακαδημαϊκής Κοινότητας.  
 

Εισηγήτρια η κ. Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts, μέλος ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και συντονίστρια της Επιτροπής Training of the Trainers. 
 
Για να κάνετε εγγραφή στην συνεδρία και να ενημερωθείτε για τον σύνδεσμο της 
τηλεδιάσκεψης, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο και την ιδρυματική 
ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail)  στην φόρμα : https://forms.gle/khgJ8orq4ZDrujmW8  
 
Τα μέλη του Διδακτικού ή Εκπαιδευτικού προσωπικού που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 
συνεδρία, καλό είναι να έχουν ήδη λογαριασμό Turnitin από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.  Αν δεν 
έχετε ήδη, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον κ. Μανόλη Κουκουράκη (manolis@uoc.gr) 
δίνοντάς του την ιδρυματική ηλεκτρονική σας διεύθυνση. 
 
Στον σύνδεσμο: instructions_Tott_Turnitin , θα βρείτε ένα μικρό task, που μπορείτε αν θέλετε 
να ολοκληρώσετε πριν την εισήγηση, έτσι ώστε να γίνει καλύτερη ανάγνωση των όσων 
παρουσιάζονται. Θα συμβάλει επίσης στην κατανόηση των αποτελεσμάτων των επιλογών των 
φοιτητών και φοιτητριών κατά την συγγραφή κειμένων προς υποβολή στην πλατφόρμα.  
 
Σας γνωρίζουμε επίσης, ότι μπορείτε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του ΤοτΤ  στην 
ιστοσελίδα: https://tott.uoc.gr και στο Facebook:  Training of the Trainers UOC | Facebook 

Εκ μέρους της συντονίστριας και  των μελών της Επιτροπής Training of the Trainers 2021-
2022 @UOC. 

Μαρία Γιαννούλη 
Αναπλ. Προϊσταμένη 

της Δ/νσης Εκπαίδευσης & Έρευνας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης 
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