Додаток 4

Ні плагіату – only Copiright
Вправа передбачає активну пізнавальну та пошукову діяльність, зокрема в мережі
Інтернет. Кожна з груп має виконати почергово завдання, які будуть на картках, або
озвученні учителем/учителькою. На картці написаний текст з фото, в якому виділена
фраза або цитата.
Ваше завдання виконати ряд завдань. Відповіді на питання потрібно занотувати у
довільній формі на вільному аркуші, номеруючи завдання:
1) перевірити даний текст на плагіат, визначити оригінальність твору та решту його
показників – використавши ресурс https://unicheck.com/uk-ua;
2) знайти в мережі Інтернет кому належать виділені слова – з допомогою звіту із
завдання 1, або запустити перевірку на плагіат на цьому ж ресурсі лише для виділеного
тексту;
3) знайти, де (на якому сайті) вперше був оприлюднений матеріал – текст і фото –
використавши ресурс https://tineye.com/;
4) визначити автора тексту і фото – вказати назву ресурсу, де вони опубліковані,
ПІП атора;
5) перевірити, де та ким працює автор, чи є його думка авторитетною чи просто
роздуми на тему, які не можна сприймати за чисту монету.
Слова автора можна вважати правдивими/професійними, а сам ресурс таким, що
заслуговує довіри
- якщо вказано, що автор спеціаліст в даній темі, має відповідну освіту і це можна
перевірити;
- якщо сам ресурс дотримується правил академічної доброчесності, авторського
права та чинного законодавства, має певні регалії і довгий час займається діяльністю;
- якщо ресурс професійно і етично реагує та помилки, якщо такі трапляються –
тобто визнає їх, вносить зміни до статтей і вказує про це у описі самої статті.
6) перевірити чи текст, фото і виділена фраза належить одній особі;
7) написати свою рефлексію (до трьох коротких речень) кожен учасник/учасниця
команди на прочитане і поставити під написаним свій підпис (ініціали, прізвище, пседо
тощо) та знак копірайту.
Впровадження отриманих знань у повсякденному житті
- готуючи повідомлення, реферат, проект, домашнє завдання, або просто
розповідаючи комусь історію з мережі Інтернет – завжди вказуйте звідки ви взяли
інформацію.
- залишаючи будь-яку форму власного контенту в мережі – завжди залишайте значок
копірайту, свій оригінальний авторський знак чи підпис.
- Не забувайте перевіряти тексти на плагіат

