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Turnitin 

Η Βιβλιοθήκη με σκοπό να περιορίσει τις περιπτώσεις λογοκλοπής στο 
Πανεπιστήμιο, έχει υιοθετήσει πρόσφατα το λογισμικό ανίχνευσης 
λογοκλοπής Turnitin. Αποτελεί προϊόν της iParadigms και χρησιμο
ποιείται από Ί 0.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε περισσότερες από Ί26 
χώρες παγκοσμίως. To Turnitin είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για 
τους διδάσκοντες, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
αφού τους παρέχει τη δυνατότητα επαλήθευσης της αυθεντικότητας 
και της πρωτοτυπίας του έργου τους. Υποστηρίζειμεταξύ άλλων και την 
ελληνική γλώσσα. 

Πως λειτουργεί; 

Ο καθηγητής ή οι ίδιοι οι φοιτητές, ανεβάζουν τις εργασίες στο Turnitin 
και στη συνέχεια το εργαλείο συγκρίνει το περιεχόμενο των εργασιών 
με άλλες πηγές μέσα στη βάση δεδομένων του, η οποία περιέχει Ί4 
δισεκατομμύρια ιστοσελίδες, Ί50 εκατομμύρια εργασίες φοιτητών 
και εκατομμύρια άρθρα. Για κάθε εργασία το εργαλείο δίνει ποσοστό 
ταυτοποίησης του περιεχομένου με άλλες ήδη δημοσιευμένες πηγές. 
Δίνεται έτσι η δυνατότητα στον καθηγητή να εξετάζει κατά πόσο το 
κείμενο που έχει επισημανθεί, αποτελεί κοινή γνώση ή αποτέλεσμα 
λογοκλοπής. 

Αποτελείται από τρία εργαλεία: 

OriginalityCheck™ 

To OriginalityCheck βοηθά τον καθηγητή να ελέγξει τις εργασίες 
των φοιτητών για μη ενδεδειγμένη χρήση παραπομπών ή για πιθανή 
λογοκλοπή. 

Διατηρεί την αρχική μορφή του εγγράφου επιτρέποντας στον καθηγητή 
να δει το κείμενο του φοιτητή ως έχει, τη μορφοποίηση, τις εικόνες και 
τη διάταξη του. 

GradeMark® 

Επιτρέπει την επισήμανση σχολίων και την επεξεργασία σημειώσεων 
κατευθείαν πάνω στο κείμενο των εργασιών εξοικονομώντας με αυτό 
τον τρόπο χρόνο στον καθηγητή ενώ παράλληλα παρέχει σημαντική 
ανατροφοδότηση στους φοιτητές. 

Μέσω των διαδικτυακών αλληλεπιδράσεων και της ανατροφοδότησης, 
βοηθά τον καθηγητή να έχει καλύτερη επικοινωνία με τους φοιτητές και 
βελτιώνεται το επίπεδο γραφής τους. 

PeerMark® 

Προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αξιολογήσουν το έργο των 
συμφοιτητών τους και να μάθουν από αυτούς. 

To PeerMark επιτρέπει στους φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες 
κριτικής σκέψης και τους παρέχει τα εφόδια να μοιραστούν και να 
βοηθήσουν άλλους συμφοιτητές τους. 

Σε κάποιες περιπτώσεις οι εργασίες παίρνουν 
υψηλό ποσοστό ταυτοποίησης από το Tur
nitin ακόμα κι αν οι πηγές έχουν αναφερθεί 
σωστά. Πολλές φορές εργασίες με εκτενείς 
και άμεσες αναφορές σε πηγές οι οποίες 
συμπεριλαμβάνονται στη βάση δεδομένων 
του Turnitin κρίνεται ότι έχουν προβεί σε 
λογοκλοπή παρότι τέτοιου τύπου αναφορές 
είναι νόμιμες και απαραίτητες για τεκμηρίωση. 
Αντίθετα, εργασίες οι οποίες έχουν γραφτεί 
χωρίς να έχει προηγηθεί καμία έρευνα δεν 
σημειώνουν υψηλό ποσοστό ταυτοποίησης. 
Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό οι 
διδάσκοντες να είναι προσεκτικοί στη χρήση 
του εργαλείου και να μην παραλείπουν να 
δίνουν σαφείς οδηγίες στους φοιτητές για τη 
συγγραφή των εργασιών τους και ειδικότερα 
για το πώς να αποφύγουν τη λογοκλοπή. 
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