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1 Εισαγωγή 

 

Το έργο ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ, είναι ένα ερευνητικό έργο, ενταγμένο στη Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ-05194). 

Για την υλοποίησή του συνεργάστηκαν δύο φορείς: το ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών 

και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) και η εταιρεία Neurocom A.E. 

Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η ανάπτυξη ενός σύγχρονου καινοτόμου και state-of-the-art 

υπολογιστικού περιβάλλοντος, για τη δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών που απευθύνονται 

σε μαθητές (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) για: α) τη βελτίωση του γλωσσικού και 

γενικότερα μαθησιακού τους επιπέδου και β) την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων τους σχετικά με το 

λεξιλόγιο και τη γλώσσα γενικότερα, αλλά και το περιεχόμενο ειδικών γνωστικών αντικειμένων (π.χ. 

γεωλογία-γεωγραφία, βιολογία, κτλ.). 

Το παρόν παραδοτέο, Π5.2: Τελική Αναφορά Ενεργειών Διάχυσης, περιγράφει τις δράσεις που 

πραγματοποιήθηκαν για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. 
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2 Το έργο ‘Λεξιπαίγνιο’ 

Τα τελευταία χρόνια, με την ένταξη των νέων τεχνολογιών τόσο στη σχολική όσο και στη γενικότερη 

καθημερινότητα των μαθητών, εξελίσσεται μια σημαντική αλλαγή στο μοντέλο διδασκαλίας και 

μάθησης, όπου πλέον οι ΤΠΕ παίζουν σημαντικό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών 

για την υποστήριξη της μάθησης (game based learning) μέσα από ένα εναλλακτικό πιο ελκυστικό τρόπο, 

έχει ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη σε Ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο, καθώς συνιστούν τη 

δημοφιλέστερη τεχνολογία στη νεανική διασκέδαση. Η εκπαιδευτική δυναμική των παιχνιδιών σχετίζεται 

με τις ιδιότητες της υποκίνησης, της διασκέδασης και της πρόκλησης ενδιαφέροντος, οι οποίες θεωρείται 

ότι μπορούν να οδηγήσουν σε θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη 

σχετική βιβλιογραφία (βλ. και ερευνητικά αποτελέσματα του έργου), τα παιχνίδια μέσω υπολογιστή 

προσδίδουν ένα γρήγορο και ενδιαφέροντα ρυθμό στη διδασκαλία, σε αντίθεση με τα συμβατικά 

διδακτικά μέσα, και υπό αυτή την έννοια μπορούν να αποτελέσουν μια νέα μορφή ηλεκτρονικής μάθησης. 

Το περιβάλλον που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου, υποστηρίζει την αυτόματη παραγωγή 

ερωτήσεων που αφορούν τα διαφορετικά επίπεδα δομής και χρήσης της νέας ελληνικής, για παράδειγμα 

την ορθογραφία, τη μορφολογία, το γενικό λεξιλόγιο και την ορολογία γνωστικών τομέων όπως 

χρησιμοποιούνται στα σχολικά εγχειρίδια, ενταγμένων στο πλαίσιο και στην αφήγηση ηλεκτρονικών 

εκπαιδευτικών παιχνιδιών. 

Επιπλέον, προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης δημιουργίας μεγάλου 

όγκου ερωτήσεων υπό τη μορφή ποικίλων εκπαιδευτικών παιχνιδιών (π.χ. σταυρόλεξα, παιχνίδια 

αντιστοίχισης, παιχνίδια επιλογής σωστού-λάθους, παιχνίδια συμπλήρωσης κενών, παιχνίδια 

αναγραμματισμών κ.ά.) με δυνατότητα προσδιορισμού παραμέτρων περιοχής ενδιαφέροντος όπως: α) την 

εκπαιδευτική βαθμίδα, β) το διδακτικό αντικείμενο (π.χ. γλώσσα, γεωλογία-γεωγραφία, βιολογία κ.ά.), γ) 

τη σχολική τάξη και τη διδακτική ενότητα, δ) τη γενικότερη κατηγορία γραμματικού φαινομένου (π.χ. 

ορθογραφία, κλίση, σύνταξη, λεξιλόγιο), κ.α. 

2.1 Οι στόχοι του έργου 

Στόχο του έργου αποτέλεσε η ανάπτυξη ενός σύγχρονου καινοτόμου και state-of-the-art υπολογιστικού 

περιβάλλοντος, για τη δημιουργία ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών που απευθύνονται σε μαθητές 

(πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) για: α) τη βελτίωση του γλωσσικού και γενικότερα 

μαθησιακού τους επιπέδου και β) την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων τους σχετικά με το λεξιλόγιο και τη 

γλώσσα γενικότερα, αλλά και το περιεχόμενο ειδικών γνωστικών αντικειμένων (π.χ. γεωλογία-

γεωγραφία, βιολογία, κτλ.). 
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Η καινοτομία και η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου έργου έγκειται στη δυναμική του ιδιότητα, στη 

δυνατότητά του δηλαδή να παράγει μεγάλο αριθμό ερωτήσεων ενσωματωμένων στο πλαίσιο ποικίλων 

και διαφορετικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών/σεναρίων (π.χ. κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα, παιχνίδια 

αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών, παιχνίδια επιλογής κτλ.), αξιοποιώντας ηλεκτρονικούς γλωσσικούς 

πόρους μεγάλης έκτασης, όπως σώμα κειμένων σχολικών βιβλίων, σώμα εκπαιδευτικού υλικού 

ηλεκτρονικών αποθετηρίων, μορφολογικό λεξικό με 90.000 λήμματα και 1.200.000 παραγόμενους 

κλιτικούς τύπους, θησαυρό συνωνύμων και αντιθέτων 22.000 λημμάτων, καθώς και εργαλεία 

επεξεργασίας κειμένων και εξαγωγής πληροφορίας από κείμενα. 

 

2.2 Οι εταίροι του έργου 

Για την υλοποίηση της πρότασης συνεργάστηκαν δύο φορείς: η εταιρεία Neurocom A.E. και το 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος» (www.cti.gr). 

Η εταιρεία Neurocom έχει μακρόχρονη εμπειρία στην κατασκευή λογισμικού. Σε σύμπραξη με την 

εταιρεία Neurolingo έχει αναπτύξει και διαθέτει σημαντικές υποδομές που αφορούν την ανάπτυξη πόρων 

και εργαλείων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, και ιδιαίτερα της νέας ελληνικής. 

Το ΙΤΥΕ είναι ένας ερευνητικός φορέας που ασχολείται κατά κύριο λόγο με τις ΤΠΕ και την εφαρμογή 

τους στην παιδεία (τόσο ερευνητικά όσο και αναπτυξιακά). Ειδικότερα, έχει αναπτύξει σημαντικές 

δράσεις αναφορικά με ψηφιακό υλικό για την εκπαίδευση αλλά και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

σε ΤΠΕ, καθώς και έχει σχεδιάσει και αναπτύξει εκπαιδευτικά παιχνίδια στο πλαίσιο έργων. 
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3 Σχεδιασμός Διάχυσης Αποτελεσμάτων 

Με βάση τόσο τον «τεχνικό σχεδιασμό» του έργου, όσο και τις πραγματικές ανάγκες του, στο πλαίσιο 

της Ενότητας Εργασίας 5 (ΕΕ5), προγραμματίστηκαν δράσεις διάχυσης με τους εξής στόχους: 

α) να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα του έργου και τα δυνητικά οφέλη τους και  

β) να τεκμηριώσει το σχέδιο εξέλιξης και επιχειρηματικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου. 

Οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν μέσα από ποικίλες δράσεις, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά σε επόμενη 

ενότητα του συγκεκριμένου παραδοτέου. 

3.1 Δημοσιοποίηση  και  Δικτύωση  στην  Εκπαιδευτική  

Κοινότητα 

Η πρώτη δράση διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου αφορούσε στο Παραδοτέο του έργου Π5.1: 

Πλάνο Ενεργειών Διάχυσης, το οποίο αποτέλεσε και το αρχικό master plan για τη διάχυση του έργου.  

Οι πρώτες  ενέργειες διάχυσης  αφορούσαν  τη  δημοσιοποίηση  της  προσπάθειας,  τη  διαμόρφωση  ενός 

διαφημιστικού φυλλαδίου, τη δημιουργία ιστότοπου παρουσίασης του έργου και τη δημιουργία ενός  

δικτύου άμεσης επικοινωνίας με ομάδα χρηστών από τον χώρο της εκπαίδευσης, οι οποίοι λάμβαναν 

ενημέρωση για το έργο μέσα από την ιστοσελίδα του.  

H ομάδα αυτή επεκτάθηκε καθ’ όλη τη  διάρκεια  του έργου μέσα από τη συνεχή επίτευξη κατάλληλων 

επαφών στον χώρο της εκπαίδευσης (μέσω επαφών με το Υπ. Παιδείας και άλλους φορείς ή επιχειρήσεις).  

Στη συνέχεια, ξεκίνησαν οι ενέργειες διάχυσης, που περιλάμβαναν κυρίως τις συναντήσεις επίδειξης του 

έργου καθώς και τη συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις με αντικείμενο την παρουσίαση 

του έργου, των αποτελεσμάτων του και των αναμενόμενων ωφελειών για την εκπαιδευτική κοινότητα. 

3.2 Μοντέλο  Επιχειρηματικής  Αξιοποίησης  και  

Business  Planning   

Μελετώντας τα πρακτικά  συναντήσεων που προέκυψαν  από τις  ενέργειες  διάχυσης  θα  προκύψουν 

συμπεράσματα  για την  αποδοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και της αγοράς. Με βάση αυτά θα 

σχεδιασθεί η εξέλιξη των αποτελεσμάτων σε ολοκληρωμένο  προϊόν,  έτοιμο  για  εμπορική  

εκμετάλλευση  και  αξιοποίηση.  Θα   συνταχθεί  μελέτη επιχειρησιακού πλάνου όπου θα καταγράφονται 

οι απαραίτητες ενέργειες εξέλιξης, πλάνο marketing και ανάγκες λειτουργίας, οι επενδύσεις και οι 

ποσοτικοποιημένες απεικονίσεις τους σε χρηματο-οικονομικό πλάνο επενδύσεων, λειτουργικών εσόδων, 

εξόδων και cash flow. 

Το κύριο αποτέλεσμα και όφελος της ενότητας εργασίας η πρόκληση του ενδιαφέροντος της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και της αγοράς για τα αποτελέσματα και τις επιδεικνυόμενες υπηρεσίες του 
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έργου, ώστε τελικά να σχεδιαστεί η εξέλιξη του ολοκληρωμένου προϊόντος και η εμπορική του 

εκμετάλλευση προς όφελος της επιχείρησης αλλά και εν γένει της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
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4 Υλοποιημένες δράσεις διάχυσης 

Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες στοχευμένες δράσεις: 

4.1 Δημιουργία ταυτότητας του έργου 

o  Λογότυπο (Logo) 

 

Εικόνα 1: Το ‘Λογότυπο’ του έργου ‘Λεξιπαίγνιο’ 

 

Εικόνα 2: Το λογότυπο του έργου ‘Λεξιπαίγνιο’ σε πορτοκαλί φόντο 

 

Εικόνα 3: Το λογότυπο του έργου ‘Λεξιπαίγνιο’ σε μαύρο φόντο 
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o Αφίσα 

 

Εικόνα 4: Η αφίσα του έργου ‘Λεξιπαίγνιο’ 
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4.2 Δημιουργία Ιστοσελίδας του έργου (http://lexipaignio.cti.gr/)  

 

Εικόνα 5:Στιγμιότυπο από την αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του έργου ‘Λεξιπαίγνιο’ 

http://lexipaignio.cti.gr/
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Εικόνα 6: Στιγμιότυπο από την αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του έργου ‘Λεξιπαίγνιο’ 
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Εικόνα 7: Στιγμιότυπο από σελίδα της ιστοσελίδας του έργου ‘Λεξιπαίγνιο’ που παρουσιάζει τους ‘εταίρους’ 
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Εικόνα 8: Στιγμιότυπο από σελίδα της ιστοσελίδας του έργου ‘Λεξιπαίγνιο’ που παρουσιάζει τους ‘εταίρους’ 
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4.3 Δημοσιεύσεις σε συνέδρια – Πίνακας με Συνοδευτικό Υλικό 

(τα παρακάτω βρίσκονται και στη σχετική σελίδα του ιστότοπου του έργου: ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ - Δημοσιεύσεις / Δημοσιότητα (cti.gr)  

Ημερομηνία Τίτλος Συγγραφείς Συνέδριο Υλικό 

17-19 Δεκεμβρίου 

2021 

Natural Language Processing as 

the basis for Digital Educational 

mini-games for the Greek 

Language 

Βαγγελάτος, A., 

Τσαλίδης Χρ. 

4th World Conference on Future of 

Education (WCFEDUCATION), 

Berlin, Germany 

Vagelatos_Tsalidis_PAPER-3.pdf  

26-27 Νοεμβρίου 

2021 

Γλωσσικά Ψηφιακά εκπαιδευτικά 

παιχνίδια, H5P και Moodle 

Βαγγελάτος, A., 

Aλεξόπουλος, Ν., 

Σταματόπουλος, Ι. 

5ο Συνέδριο moodlemoot 

GREECE, Ελλάδα 

moodlemoot-abstract-Vagelatos.pdf 

4-5 Νοεμβρίου 

2021 

Natural Language Processing 

Environment to Support Language 

Education Games for the Greek 

Language 

Βαγγελάτος, A., 

Σταματόπουλος, Ι., 

Φουντάνα, M., 

Γαβριηλίδου, Μ., 

Τσαλίδης, Χρ. 

IMCL2021 

International Conference on 

Interactive Mobile 

Communication, Technologies and 

Learning, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

IMCL-2021.pdf 

http://lexipaignio.cti.gr/apotelesmata/dimosieyseis
https://www.wcfeducation.org/
https://www.wcfeducation.org/
http://lexipaignio.cti.gr/pdf/Vagelatos_Tsalidis_PAPER-3.pdf
https://pretalx.ellak.gr/mootgr21/
https://pretalx.ellak.gr/mootgr21/
http://lexipaignio.cti.gr/pdf/moodlemoot-abstract-Vagelatos.pdf
http://www.imcl-conference.org/current/
http://www.imcl-conference.org/current/
http://www.imcl-conference.org/current/
http://www.imcl-conference.org/current/
http://lexipaignio.cti.gr/pdf/IMCL-2021.pdf
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29-31 Οκτωβρίου 

2021 

Υπάρχει χώρος για μικρά, 

ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, 

στην σύγχρονη εκπαίδευση; Το 

παράδειγμα του παιχνιδιού 

«Βρείτε τη λέξη» για το μάθημα 

της γλώσσας 

Φουντάνα, M., 

Γαβριηλίδου, Μ., 

Βαγγελάτος, A. 

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Το 

εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη 

στην εκπαίδευση και στον 

πολιτισμό, Αθήνα, Ελλάδα 

Λεξιπαίγνιο_ΕΚΕΔΙΣΥ_Final.pdf 

9-10 Οκτωβρίου 

2021 

Επεξεργασία φυσικής γλώσσας 

και Ψηφιακά εκπαιδευτικά 

παιχνίδια στη διάθεση του 

εκπαιδευτικού 

Βαγγελάτος, Α., 

Γαβριηλίδου, Μ., 

Φουντάνα, Μ., 

Σταματόπουλος, Ι., 

Τσαλίδης, Χρ. 

CIE 2021 13th Conference on 

Informatics in Education - Η 

Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα 

CIE2021_Vake-final.pdf 

8 Οκτωβρίου 2021 Λέξεις, γρίφοι και εκπαιδευτικά 

παιχνίδια 

Βαγγελάτος, Α. Ημερίδα «ΚΙ ΟΜΩΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ: 

Επαυξημένες Αφηγήσεις», 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελλάδα 

Lexi-KOK-2021-3.pdf 

23-25 Απριλίου 

2021 

Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια 

τεχνολογιών επεξεργασίας 

φυσικής γλώσσας στη διάθεση 

του εκπαιδευτικού: το παράδειγμα 

Γαβριηλίδου, Μ., 

Βαγγελάτος, A., 

Φουντάνα, M. 

6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 

gavrielidou-EKEDISY.pdf  

https://ekedisy.gr/2o-panellinio-synedrio-quot-to-ekpaideytiko-paichnidi-kai-i-techni-stin-ekpaideysi-kai-ston-politismo/
https://ekedisy.gr/2o-panellinio-synedrio-quot-to-ekpaideytiko-paichnidi-kai-i-techni-stin-ekpaideysi-kai-ston-politismo/
https://ekedisy.gr/2o-panellinio-synedrio-quot-to-ekpaideytiko-paichnidi-kai-i-techni-stin-ekpaideysi-kai-ston-politismo/
https://ekedisy.gr/2o-panellinio-synedrio-quot-to-ekpaideytiko-paichnidi-kai-i-techni-stin-ekpaideysi-kai-ston-politismo/
http://lexipaignio.cti.gr/pdf/%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B3%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%94%CE%99%CE%A3%CE%A5_Final.pdf
http://events.di.ionio.gr/cie/index.php/el/
http://events.di.ionio.gr/cie/index.php/el/
http://lexipaignio.cti.gr/pdf/CIE2021_Vake-final.pdf
http://lecad.arch.uth.gr/el/events
http://lecad.arch.uth.gr/el/events
http://lexipaignio.cti.gr/pdf/Lexi-KOK-2021-3.pdf
http://ekedisyconference.weebly.com/
http://ekedisyconference.weebly.com/
http://lexipaignio.cti.gr/pdf/gavrielidou-EKEDISY.pdf
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του «εκατομμυριούχου» στο 

μάθημα της γλώσσας 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ 21ο 

ΑΙΩΝΑ, Αθήνα, Ελλάδα 

23 Μαρτίου 2021 Gamification in Teaching & 

Learning. Moodle Gamification 

Plugins & the ‘Lexipaignio’ 

Project 

M. Fountana MaMLiSE seminar/info day: 

Multilingualism and Second 

Language Provision in Schools 

MaMLiSE seminar info day 

2021.pdf 

12 Μαρτίου 2021 Utilizing NLP tools for the 

creation of school educational 

games 

Aristides Vagelatos, 

Monica Gavrielidou, 

Maria Fountana, 

Christos Tsalidis 

Book Chapter: Educating 

Engineers for Future Industrial 

Revolutions. «Advances in 

Intelligent Systems and 

Computing» book series, Springer 

Lexi-BC-springer.pdf 

23-25 Σεπτεμβρίου 

2020 

Utilizing Natural Language 

Processing tools for the creation 

of school educational games 

A. Vagelatos, M. 

Gavrielidou, M. 

Fountana and Ch. 

Tsalidis 

ICL2020: Educating engineers for 

future Industrial Revolutions, 

Tallinn, Estonia 

Lexipaignio-ICL-8.pdf  

http://ekedisyconference.weebly.com/
http://ekedisyconference.weebly.com/
http://lexipaignio.cti.gr/pdf/MaMLISe_TeacherTraining_CTI_V.03.pdf
http://lexipaignio.cti.gr/pdf/MaMLISe_TeacherTraining_CTI_V.03.pdf
http://lexipaignio.cti.gr/pdf/MaMLISe_TeacherTraining_CTI_V.03.pdf
http://lexipaignio.cti.gr/pdf/MaMLISe_TeacherTraining_CTI_V.03.pdf
http://mamlise.home.amu.edu.pl/
http://lexipaignio.cti.gr/pdf/MaMLiSE%20seminar%20info%20day%202021.pdf
http://lexipaignio.cti.gr/pdf/MaMLiSE%20seminar%20info%20day%202021.pdf
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-68198-2
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-68198-2
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-68198-2
https://link.springer.com/bookseries/11156
https://link.springer.com/bookseries/11156
https://link.springer.com/bookseries/11156
http://lexipaignio.cti.gr/pdf/Lexi-BC-springer.pdf
http://icl-conference.org/icl2020/
http://icl-conference.org/icl2020/
http://lexipaignio.cti.gr/pdf/Lexipaignio-ICL-8.pdf
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2-4 Σεπτεμβρίου 

2020 

Implementing language games 

with NLP tools: the Greeκ case 

Ch. Tsalidis, M. 

Fountana, M. 

Gavrielidou, A. 

Vagelatos, and J. 

Stamatopoulos 

11th Hellenic Conference on 

Artificial Intelligence (SETN2020), 

Games and AI. Athens, Greece. 

Lexi-setn-2020-v16.pdf  

11-13 

Φεβρουαρίου 2020 

Utilizing grammar checking 

software within the framework of 

differentiated language teaching 

Kokkinos, T., Gakis, 

P., Iordanidou, A., & 

Tsalidis, C. 

9th International Conference on 

Educational and Information 

Technology (ICEIT 2020), St 

Anne's College, University of 

Oxford, United Kingdom 

final.publication_3383923.3383936-

1.pdf 

27 Ιανουαρίου 

2020 

Towards the development of a 

grammar checker and its 

utilization in the teaching of 

Modern Greek as mother tongue 

Gakis, P., Kokkinos, 

T., & Tsalidis, C. 

Digital Scholarship in the 

Humanities, 36(1), 87-100 

grammar-2020.pdf  

11-12 Μαΐου 2019 «Λεξιπαίγνιο»: σχεδιάζοντας την 

υποδομή για τη δημιουργία 

Βαγγελάτος, A., 

Γαβριηλίδου, Μ., 

Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Νέου 

Παιδαγωγού, Αθήνα, Ελλάδα 

vagelatos_et_al-2019-4-full.pdf 

https://setn2020.eetn.gr/
https://setn2020.eetn.gr/
http://lexipaignio.cti.gr/pdf/lexi-setn-2020-v16.pdf
http://www.iceit.org/
http://www.iceit.org/
http://www.iceit.org/
http://lexipaignio.cti.gr/pdf/final.publication_3383923.3383936-1.pdf
http://lexipaignio.cti.gr/pdf/final.publication_3383923.3383936-1.pdf
http://lexipaignio.cti.gr/pdf/grammar-2020.pdf
http://users.sch.gr/synedrio/Praktika_Synedriou_06_Synedrio_Neos_Paidagogos_2019.pdf
http://users.sch.gr/synedrio/Praktika_Synedriou_06_Synedrio_Neos_Paidagogos_2019.pdf
http://lexipaignio.cti.gr/pdf/vagelatos_et_al-2019-4-full.pdf
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ψηφιακών γλωσσικών 

εκπαιδευτικών παιγνίων 

Φουντάνα, M. & 

Τσαλίδης, Χρ. 

Πίνακας 1: Λίστα με δημοσιεύσεις στο πλαίσιο του έργου ‘Λεξιπάιγνιο’
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4.4 Παρουσιάσεις σε εκθέσεις 

1 Το ‘Λεξιπαίγνιο’ στη ΔΕΘ 2021 

 

Εικόνα 9:Το περίπτερο του ΙΤΥΕ ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ΄στη ΔΕΘ 
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Εικόνα 10: Το περίπτερο του ΙΤΥΕ ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ΄στη ΔΕΘ 

 

Εικόνα 11: Το ‘Λεξιπαίγνιο’ στη ΔΕΘ – Στοιχεία Επικοινωνίας με το έργο 
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Εικόνα 12: Το ‘Λεξιπαίγνιο’ στη ΔΕΘ – Περιγραφή των ‘Mini Games’ 
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Εικόνα 13:Το ‘Λεξιπαίγνιο’ στη ΔΕΘ – Γενικές Πληροφορίες για το έργο 
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2 Το ‘Λεξιπαίγνιο’ στην 7η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras IQ 2021 (8-

9-10 Οκτωβρίου 2021) 

 

 

Εικόνα 14: Πρόσκληση στο Patras IQ 2021 (8-9-10 Οκτωβρίου 2021) 
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Εικόνα 15:Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή του ΙΤΥΕ ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ και του Λεξιπαιγνίου στο Patras IQ 

2021 



 

 26 

 

Εικόνα 16: Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή του ΙΤΥΕ ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’ και του Λεξιπαιγνίου στο Patras IQ 

2021 
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4.5 Δημιουργία σελίδων κοινωνικής δικτύωσης 

• Το Λεξιπαίγνιο στο Facebook (https://www.facebook.com/lexipaignio)  

 

Εικόνα 17: Στιγμιότυπο από τη σελίδα διαχείρισης του ‘Λεξιπαιγνίου’ στο Facebook. 

 

• Το Λεξιπαίγνιο στο ResearchGate (https://www.researchgate.net/project/Lexipaignio)  

  

https://www.facebook.com/lexipaignio
https://www.researchgate.net/project/Lexipaignio
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• Το Λεξιπαίγνιο στο LinkedIn (https://tinyurl.com/y8hzmnru)  

 

 

 

 

  

https://tinyurl.com/y8hzmnru
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4.6 Δημοσιοποίηση μέσα από άλλες ιστοσελίδες, φορείς, έργα 

 

• Blog Ομάδας ‘Δημιουργικοί Εκπαιδευτικοί’ 

 

Εικόνα 18: Το Λεξιπαίγνιο στο Blog της Ομάδας ‘Δημιουργικοί Εκπαιδευτικοί’ 
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•  Προσωπικό Blog ‘Αριστείδη Βαγγελάτου’ (ερευνητικού υπεύθυνου έργου) 

 

Εικόνα 19: Το Λεξιπαίγνιο στο Blog του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου, Αριστείδη Βαγγελάτου 
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• Blog της Ομάδας ‘E-learning’ 

 

Εικόνα 20: Το Λεξιπαίγνιο στο Blog της Ομάδας ‘E-learning’ 
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• Blog της Ομάδας ‘Serious Games – Παιχνιδοκεντρική Μάθηση’ 

 

Εικόνα 21: Το Λεξιπαίγνιο στο Blog της Ομάδας ‘Serious Games – Παιχνιδοκεντρική Μάθηση’ 
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• Ιστοσελίδα του ΙΤΥΕ ‘ΔΙΟΦΝΤΟΣ’ (https://www.cti.gr/el/)  

 

Εικόνα 22: https://www.cti.gr/el/activities-el/research-projects/item/268-leksipaignio  

  

https://www.cti.gr/el/
https://www.cti.gr/el/activities-el/research-projects/item/268-leksipaignio
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4.7 Δελτίο Τύπου 

 

Εικόνα 23: Δελτίο Τύπου που ανακοινώνει τα αποτελέσματα του έργου ‘Λεξιπαίγνιο’ 
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Εικόνα 24: Στιγμιότυπο από δημοσίευση του Δελτίου Τύπου του Λεξιπαιγνίου στην ιστοσελίδα - 

https://www.techpress.gr/index.php/archives/164972 

https://www.techpress.gr/index.php/archives/164972
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Εικόνα 25: Στιγμιότυπο από δημοσίευση του Δελτίου Τύπου του Λεξιπαιγνίου στην ιστοσελίδα - 

https://www.olatanea.gr/erevnitiko-ergo-lexipegnio/  

 

  

https://www.olatanea.gr/erevnitiko-ergo-lexipegnio/
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Εικόνα 26: Στιγμιότυπο από δημοσίευση του Δελτίου Τύπου του Λεξιπαιγνίου στην ιστοσελίδα - 

https://www.inewsgr.com/107/erevnitiko-ergo-lexipaignio.htm  

  

https://www.inewsgr.com/107/erevnitiko-ergo-lexipaignio.htm
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Εικόνα 27: Στιγμιότυπο από δημοσίευση του Δελτίου Τύπου του Λεξιπαιγνίου στην ιστοσελίδα - 

https://www.techwar.gr/46707/ereynitiko-ergo-lexipaignio/   

 

https://www.techwar.gr/46707/ereynitiko-ergo-lexipaignio/

