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Ψηφιακά εκπαιδευτικά Παιχνίδια, 
αξιοποιούν μεθόδους Επεξεργασίας 
Φυσικής Γλώσσας 
Το έργο «Λεξιπαίγνιο» στοχεύει στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου 
περιβάλλοντος Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ) για τη 
δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών για μαθητές. 
Αυτά τα παιχνίδια δημιουργούνται δυναμικά από τον 
εκπαιδευτικό για τον μαθητή, προκειμένου να βελτιώσουν το 
λεξιλόγιο και γενικότερα τις γλωσσικές δεξιότητές του. 
(http://lexipaignio.cti.gr/)  

 

http://lexipaignio.cti.gr/
http://lexipaignio.cti.gr/


Υποδομές ΕΦΓ που αξιοποιήθηκαν 
 Μορφολογικό Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας 

 Αποτελείται από περίπου 90.000 λήμματα, με πληροφορία: Ορθογραφική, 
Συλλαβισμού, Μορφηματική, Μορφοσυντακτική, Υφολογική, Ορολογική. 

 Θησαυρός Συνωνύμων - Αντιθέτων 

 • Περιέχει ~22.000 λήμματα: 11.500 ουσιαστικά, 5.150 επίθετα, 3.500 
ρήματα, 650 εκφράσεις και 1.200 επιρρήματα, προθέσεις και συνδέσμους. 

 • Σε κάθε λήμμα υπάρχει διάκριση σημασιών. Τα συνώνυμα, τα αντίθετα 
και τα παραδείγματα χρήσης ομαδοποιούνται ανά σημασία.  

 • Οι λημματικοί τύποι, οι σημασίες τους και τα συνώνυμα/αντίθετα ανά 
σημασία συνοδεύονται από υφολογικές και πραγματολογικές πληροφορίες. 

 • Για οποιαδήποτε λέξη ή φράση, η οποία παίζει το ρόλο συνωνύμου, 
αντιθέτου ή σχετικής έκφρασης μέσα σε ένα λήμμα, υπάρχει σχεδόν πάντοτε 
(96%) λήμμα του Θησαυρού που την περιγράφει. 



  



  



Εργαλεία ΕΦΓ που αξιοποιήθηκαν (1) 
 Ορθογράφος 

 Μέσω του ορθογράφου (ελεγκτή ορθογραφικών λαθών) ελέγχονται για 
προβλήματα ορθογραφίας λέξεις που πληκτρολογούνται/αναγνωρίζονται 
στον υπολογιστή, και εφόσον δεν υπάρχουν στο λεξικό (που σημαίνει ότι είτε 
είναι λανθασμένες, είτε απλά δεν έχουν εισαχθεί στο λεξικό), προτείνονται 
εναλλακτικές. 

 Λημματοποιητής 

 Ο Λημματοποιητής (Lemmatizer) είναι το γλωσσικό εργαλείο που δέχεται ως 
είσοδο έναν οποιοδήποτε λεκτικό τύπο και επιστρέφει το λημματικό τύπο 
στον οποίο αντιστοιχεί, π.χ. για τον τύπο κατέστη επιστρέφει το λημματικό 
τύπο καθιστώ.  



Εργαλεία ΕΦΓ που αξιοποιήθηκαν (2) 
 Συλλαβιστής 

 Προκειμένου να επιτύχουν πλήρη στοίχιση στις γραμμές μιας παραγράφου, 
τα συστήματα ηλεκτρονικής στοιχειοθεσίας μεταφέρουν στην επόμενη 
γραμμή κάθε λέξη που τείνει να βγει εκτός περιθωρίου, ενώ παράλληλα 
αυξάνουν ή ελαττώνουν ομοιόμορφα τα κενά ανάμεσα στις λέξεις κάθε 
γραμμής. 

 Λεξικό «Χτίζω Λέξεις» 

 Το πρωτότυπο αυτό λεξικό (Βασιλείου & Τσεβά, 2010) παρουσιάζει τους 
τρόπους με τους οποίους «χτίζονται» οι νεοελληνικές λέξεις, ποια είναι 
δηλαδή τα συστατικά τους και πώς συνδυάζονται μεταξύ τους. Περιέχει 
αναλυτικά σχολιασμένες σημασίες, παραδείγματα χρήσης, συνώνυμα-αντίθετα 
και σημειώσεις για την ορθογραφία και την ετυμολογία. 



Εργαλεία ΕΦΓ που αξιοποιήθηκαν (3) 
 Γραμματικός Διορθωτής 

 Είναι ένα ηλεκτρονικό εργαλείο σχολιασμού των σημείων του κειμένου όπου ενδέχεται:  

 να υπάρχει απόκλιση από κανόνα της Σχολικής Γραμματικής, π.χ. στη χρήση του τελικού 
-ν στον γραπτό λόγο ή στον τονισμό (ο δάσκαλος μας αντί του ορθού ο δάσκαλός μας). 

 να χρησιμοποιείται λανθασμένη γραμματική μορφή λέξης, π.χ. ο τύπος του επιθέτου να 
μη συμφωνεί με το ουσιαστικό που προσδιορίζει (π.χ. το αγχώδη άτομο αντί το αγχώδες). 

 να εμφανίζεται λανθασμένη χρήση μιας λέξης λόγω σύγχυσης με άλλη 
(π.χ. πραγματεύομαι – διαπραγματεύομαι). 

 να υπάρχει λανθασμένη χρήση λέξης στο εσωτερικό μιας φράσης (π.χ. απορώ και 
εξανίσταμαι αντί του ορθού εξίσταμαι). 

 να αποκλίνει μια συντακτική δομή (π.χ. αποποιήθηκε της περιουσίας αντί την περιουσία). 

 να μην ταιριάζει ένας γλωσσικός τύπος με το ύφος του κειμένου (π.χ. θεωρούσανε σε 
επίσημο ύφος αντί για θεωρούσαν). 





  

http://gc.corporate.neurolingo.gr/


Εκπαιδευτικά ζητήματα που καλείται να 
αντιμετωπίσει το έργο μέσω των παιχνιδιών 

 Υψηλού επιπέδου δυσκολίας κλίσεις (π.χ. τριγενή και δικατάληκτα) 

 α’ στερητικό 

 επίθημα -ώδης, -ειδής   

 αναλογικοί σχηματισμοί όπως αληθής – αληθινός  

 οικογένειες λέξεων   

 άλλα ορθογραφικά ζητήματα   

 τελικό ν 

 σημεία στίξης 

 ετυμολογία λέξεων 

 συλλαβισμός λέξεων  

 το επίθετο πολύς 

 ερωτηματικές λέξεις πού – πώς 

 τα δάνεια από ξένες γλώσσες 

 Προστακτική 

 συνώνυμα – αντώνυμα. 



Εκπαιδευτικές μέθοδοι, τεχνικές, 
μηχανισμοί και ασκήσεις 

 

 

α/α 

Είδη Ασκήσεων – 

Τεχνικών 

Σωστό – 

Λάθος 

Πολλαπλή 

Επιλογή 

Σύνθεση 

λέξης ή 

Λίστας 

Συμπλήρ-

ωση Κενών 

Παραγω-

γή λέξης 

ή λίστας Εκπαιδευτικά 

Ζητήματα 

1. Υψηλού επιπέδου 

δυσκολίας κλίσεις 

(π.χ. τριγενή και 

δικατάληκτα) 

✓  ✓  ✓  ✓  
 

2. α’ στερητικό ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

3. επίθημα -ώδης, -

ειδής   
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

4. αναλογικοί 

σχηματισμοί όπως 

αληθής – αληθινός  

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

5. οικογένειες λέξεων  

(Παράγωγα) 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

6. ομόηχα   ✓  ✓   ✓  ✓  

7. τελικό ν ✓    ✓   

8. σημεία στίξης      

9. ετυμολογία λέξεων ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

10. συλλαβισμός 

λέξεων  
✓    ✓   

11. το επίθετο πολύς ✓    ✓  ✓  

12. ερωτηματικές 

λέξεις πού – πώς 
✓    ✓   

13. δάνεια από ξένες 

γλώσσες 
✓    ✓   

14. Προστακτική ✓  ✓     

15. Συνώνυμα – 

Αντώνυμα 
✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 



Εκπαιδευτικά Παιχνίδια 
 

 

α/α 

Εκπαιδευτικά 

Παιχνίδια 

Multiple 

Choice 

Drag 

and 

Drop 

Σταυρ

όλεξο 

Αναγρα

μματισμ

ός 

Κρεμά

λα 

«Εκατ

ομμυρι

ούχος» Είδη Ασκήσεων 

1. Σωστό – Λάθος ✓      ✓  

2. Πολλαπλή Επιλογή ✓      ✓  

3. Σύνθεση λέξης ή 

Λίστας   
✓  ✓  ✓  ✓  ✓   

4. Συμπλήρωση Κενών ✓  ✓   ✓   ✓  

5. Επεξεργασία 

Κειμένου 

      

6. Σύνθεση ή 

ανταπόκριση σε 

Γρίφους 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

7. Έλεγχος ορθότητας 

Κειμένου 

(Γραμματικός 

Διορθωτής) 

      

8. Σωστή θέση / σειρά  ✓     ✓  

9. Παραγωγή λέξης ή 

λίστας 

 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 



Παραδείγματα: Τοποθέτησε τις λέξεις 



Παραδείγματα: Εντόπισε τα ρήματα 



Παραδείγματα: Εκατομμυριούχος 



Παραδείγματα: Πέφτουν γράμματα 



Συμπεράσματα 
 Με στόχο την αξιοποίηση της υποδομής επεξεργασίας φυσικής γλώσσας 
για τη δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών σε διάφορα σχολικά μαθήματα 
(π.χ., Νεοελληνική Γλώσσα, Βιολογία, Γεωγραφία), το έργο Λεξιπαίγνιο, 
έχει δώσει μέχρι στιγμής ενθαρρυντικά αποτελέσματα (με βάση την μέχρι 
τώρα ανάδραση από τις ερευνητικές παρουσιάσεις και τις συζητήσεις με 
εκπαιδευτικούς που έχουν πραγματοποιηθεί). Με τις υποδομές 
ολοκληρωμένες και μια σειρά από παιχνίδια υλοποιημένα, το επόμενο βήμα 
είναι τα παιχνίδια αυτά να δοκιμαστούν και να εγκριθούν από τους 
εκπαιδευτικούς.  

 Αν και το βήμα αυτό δεν είναι απλό, μιας που απαιτείται διεπιστημονική 
συνεργασία καθώς και μάλλον εκτενείς «επιτόπιες» δοκιμές, η έρευνα 
αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον ώστε τα αποτελέσματα να μπορέσουν να 
αποτελέσουν βάση για την βελτίωση/εξέλιξη των μέχρι τώρα πεπραγμένων. 
Ελπίζουμε ότι το έργο θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να 
δημιουργήσουν εύκολα «minigames» ανάλογα με τις δικές τους ανάγκες 
αλλά και τις ανάγκες των μαθητών τους. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 Το έργο «Λεξιπαίγνιο» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & 

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-05194).  


