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  ΓΡΑΔΙΜ  Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
Η Επιτροπή του Training of the Trainers διοργανώνει την 3η διαδικτυακή συνεδρία TOTT 
2021-2022 με τίτλο «Επιστημονική τεχνογραφία και ακαδημαϊκή εντιμότητα: προκλήσεις, 
συνέχειες και ασυνέχειες» που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 
17:00 έως 19:00. 
 
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 Τurnitin 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. 
 
Εισηγητές 
o Αναστάσιος Εμβαλωτής, Καθηγητής  Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Επιστήμες της 

Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
o Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts, μέλος ΕΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης και 

συντονίστρια της Επιτροπής Training of the Trainers. 
 
Περίληψη 
Η επιστημονική τεχνογραφία συνιστά συνθήκες sine qua non αναγνώρισης της ταυτότητας και 
ποιότητας ενός (επιστημονικού) έργου. 
 
 Πόσο ενημερωμένα είναι τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τις συνέπειες τήρησής τους; 
 Ποιά εμπειρικά δεδομένα για την εφαρμογή (ή μη) των απαιτήσεων υπαγορεύει η 

δεοντολογία της επιστήμης (και) ως προς την τεχνογραφία της; 
 Πόσο έχει απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση η παραπάνω θεματική; 
 Ποιές μπορεί να είναι οι προληπτικές πολιτικές και ποιές (πολιτικέ και πρακτικές) 

προτείνονται για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής ακεραιότητας στο συγκεκριμένο πεδίο; 
 Παρουσίαση σωστής χρήσης Turnitin. 

 
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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