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ANTYPLAGIAT
DLA SZKÓŁ
Wspieranie nauczycieli w edukacji
online w czasie pandemii

KOPIUJ - WKLEJ

PORTALE WYMIANY

BRAK WIEDZY

Postęp technologiczny pozwala
uczniom korzystać z bibliotek
cyfrowych oraz publikacji
dostepnych w Interenecie. Metoda
kopiuj - wklej niesie pokusę
skrócenia sobie wysiłku -umożliwia
stworzenie nawet kilkustronnicowej
pracy w mniej niż minutę!

W Internecie funkjonuje
mnóstwo portali i serwisów
wymiany plików, wypracowań
czy prac zaliczeniowych.
W portalach społeczniościowych
uczniowe tworzą grupy, na
których wymieniają się tekstami
lub piszą sobie prace wzajemnie.

Z naszych badań wynika, że
uczniowe traktują treści
w Interencie jako dobro publiczne,
nie mają wiedzy o prawach
własności intelektualnej, sposobach
ani źródłach, z których legalnie
mogą korzystać. Nie znają również
konsekwencji swoich działań.

Problem ściągania i plagiatowania dotyczy również Twoich uczniów.

BAZY PORÓWANAWCZE
System Antyplagiat przeszukuje następujące bazy:

Zasoby światowego Internetu - w dowolnym języku;
Baza Aktów Prawnych - od Wolters Kluwer S.A.
RefBooks - wielomilionowa baza tekstów naukowych,
głównie w językach: polskim i angielskim, objętych
ochroną prawa autorskiego, ze wszystkich dziedzin nauki
i kultury utworzona przez Plagiat.pl obejmująca zasoby
m.in. Paperity, Termedia, CH Beck, ArXiv;
Baza prac uczniów - możliwość stworzenia własnej
wewnętrznej bazy z dotychczas ocenionych prac uczniów.
*.jednorazowa opłata 99,00 zł (brutto) - wdrożenie, uruchomienie i konfiguracja konta
w systemie Antyplagiat.

FUNKCJONALNOŚCI
SYSTEMU:

Interaktywny Raport Podobieństwa
dla Nauczyciela - możliwa akceptacja
uprawnionych fragmentów lub źródeł
oraz komentowanie;
Wyniki analizy w postaci procentowo
wyrażonych Współczynników
Podobieństwa;
Sprawdzanie tekstu w DOWOLNYM
JĘZYKU;
Interaktywne Listy Źródeł i łatwa
nawigacja;

NIELIMITOWANY
DOSTĘP DO SYSTEMU
DLA NAUCZYCIELI
Aby skorzystać z dostępu do systemu w ramach projektu
"Wspieranie nauczycieli w edukacji online w czasie pandemii"
realizowanego do 30 kwietnia 2022 r. należy:

zadeklarować poprzez kontakt z Plagiat.pl chęć
skorzystania z dostępu do systemu;
przesłać listę nauczyczycieli (imię, nazwisko, adres email, przedmiot) w celu utworzenia kont dostępowych
w systemie;
wybrać szkolenie zakończone certyfikatem
potwierdzającym (opcjonalne);
zalogować się do systemu i dodawać prace uczniów;
wziąć udział w ankiecie ewaluacyjnej dotyczącej systemu
Antyplagiat;

Tekst dokumentu z oznaczeniem
kolorem odpowiadającym konkretnej
bazie;
Inteligentne podobieństwa wskazanie fraz, które zostały poddane
drobnym modyfikacjom: zmianie
kolejności słów, dodawaniu lub
usuwaniu wyrazów, zastąpieniu
pojedynczych słów synonimami;
Alerty – informacje o zabiegach
edytorskich zastosowanych w pracy
mających ukryć zapożyczenia;
Cytaty – informacje nt. procentowego
występowania cytatów w badanej
pracy;
Własna baza porównawcza w
systemie;
Brak limitów użytkowników, prace
do systemu mogą wgrywać uczniowe
lub nauczyciele - decyzja szkoły;
Integracja z Moodle;

KONTAKT
Plagiat.pl Sp. z o. o.
ul. Gdańska 2/67
01-633 Warszawa
www.plagiat.pl
(22) 100 11 11
pomoc@antyplagiat.pl

