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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-

05094). Για την υλοποίησή του συνεργάζονται δύο φορείς: το ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας 

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

Στόχος του έργου είναι η Ανάπτυξη προηγμένου, καινοτόμου και state-of-the-art υπολογιστικού 

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

με σκοπό: 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, κ.α.). 

Το παρόν παραδοτέο, Π5.4: Ιστότοπος έργου, αναφέρεται στην ανάπτυξη του ιστοχώρου του έργου, και 

στο περιεχόμενό του, όπως αυτό έχει προκύψει, στα 3 χρόνια υλοποίησης του έργου 

http://lexipaignio.cti.gr/. 

Στην παρούσα αναφορά, περιλαμβάνεται μια σύντομη περιγραφή του ιστοτόπου. 

 

 

  



 

 

1. Αναφορά  

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

της ΕΕ5, δημιουργήθηκε ο ιστότοπος του έργου. 

 

Για το σύνολο του έργου η δράση αυτή ήταν από τις πλέον σημαντικές, μιας και εκεί, αναρτούσε η 

ομάδα έργου, το σύνολο των αποτελεσμάτων του: παραδοτέα, λογισμικό, παιχνίδια, ερευνητικά 

αποτελέσματα, νέα, κ.α. 

Και όλα, με ελεύθερη/ανοιχτή άδεια χρήση για όποιον/όποια το επιθυμεί (με αναφορά φυσικά στον 

δημιουργό).  

Το παρόν παραδοτέο αναφέρεται στον ιστοχώρο του έργου http://lexipaignio.cti.gr/. 

 
  



 

 

2. Σύντομη Περιγραφή 

 

2.1. Βασικά χαρακτηριστικά 

Ο ιστοχώρος του έργου αναπτύχθηκε σε Joomla CMS, με χρήση PHP σε server Apache.  

Το Joomla! είναι λογισµικό ανοικτού κώδικα (open source) το οποίο υλοποιεί τη λειτουργικότητα 

συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου (Content Management System – CMS). Οι λέξεις-κλειδιά 

είναι “διαχείριση” και “περιεχόµενο” και αναφέρονται σε ένα σύστηµα λογισµικού το οποίο 

χρησιµοποιείται για την οργάνωση, ταξινόµηση και αρχειοθέτηση πληροφορίας.  

Παρακάτω παρουσιάζονται µερικά από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του Joomla!  

• ∆ωρεάν ανοικτός κώδικας  

• Απλό σύστηµα συντήρησης  

• Μηχανισµός caching για ταχύτατη προβολή σελίδων σε δικτυακούς τόπους υψηλής 

επισκεψιµότητας  

• ∆ιαχείριση διαφηµιστικών ή άλλων banners  

• ∆ιαχείριση multimedia αρχείων  

• WYSIWYG editor όµοιος µε το Word για την εισαγωγή πληροφορίας  

• Φιλικά προς τις µηχανές αναζήτησης URL  

• Υποστήριξη πολυγλωσσικότητας  

• Προγραµµατιστική διεπαφή για την ανάπτυξη εφαρµογών  

• Αναζήτηση πλήρους κειµένου στη διεπαφή χρήστη  

• Απλό και επεκτάσιµο σύστηµα προτύπων το οποίο ακολουθεί τα πρότυπα του W3C περί 

προσβασιµότητας  

• Στατιστικά επισκεψιµότητας σελίδων  

• Ιεραρχικά οργανωµένες οµάδες χρηστών  

• Σύστηµα δηµοσκοπήσεων  

• Σύστηµα επικοινωνίας µε χρήστες και διαχειριστές  

• ∆υνατότητα αξιολόγησης και βαθµολόγησης των άρθρων από τους χρήστες  

• Απλό σύστηµα εγκατάστασης  

• Ασφάλεια δεδοµένων και ιστότοπου µε συνεχείς ενηµερώσεις ασφαλείας  

• Τεράστια βάση επεκτάσεων στον ιστότοπο: http://www.joomlacode.org 

https://joomla.gr/


 

 

2.2. Βασικές προδιαγραφές ιστοχώρου 

Η υλοποίηση του ιστοχώρου του έργου, ξεκίνησε από τις παρακάτω βασικές απαιτήσεις: 

Όσον αφορά στην παρουσίαση: 

Α) Απλή και εύκολη παρουσίαση του περιεχομένου. 

Β) Μόνο η απαραίτητη πληροφορία χωρίς υπερβολές. 

Γ) Μενού που θα φτάνουν μέχρι το τρίτο επίπεδο, ώστε να είναι εύκολη η πλοήγηση. 

Όσον αφορά στο περιεχόμενο, μια βασική απαίτηση ήταν η ανάρτηση όλων των αποτελεσμάτων του 

έργου στον ιστοχώρο, ώστε να είναι ελεύθερα προσβάσιμα από το ευρύ κοινό (τόσο τον απλό 

ενδιαφερόμενο, όσο και από τον ερευνητή, τον εκπαιδευτικό, τον μαθητή, τον γονέα). 

Έτσι, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες, κάτω από το μενού «Αποτελέσματα» του έργου, 

υπάρχουν:  

• Τα παιχνίδια (βασικό παραδοτέο του έργου). 

• Τα παραδοτέα (τυπικά αποτελέσματα του έργου). Εδώ περιλαμβάνεται και ό,τι λογισμικό 

έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου. 

• Οι υποδομές (εφαρμογές ιστού για τα αποτελέσματα του έργου). 

• Οι δημοσιεύσεις και οι ενέργειες δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν. 

• Ένα ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για αξιολόγηση. 

• Λογισμικό του έργου, πέρα των τυπικών παραδοτέων, που μπορεί να αξιοποιήσει όποιος 

ενδιαφέρεται. 

Να σημειωθεί εδώ, ότι το περιεχόμενο του ιστοχώρου, δίνεται με άδεια Creative Commons Αναφορά 

Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 

 

 

 

  



 

 

2.3. Δείγματα σελίδων του ιστοχώρου 

Αρχική σελίδα 

 

 

 

 

 

 



 

 

Εταίροι 

 

  



 

 

Αποτελέσματα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Δημοσιεύσεις 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ομάδα έργου 

 

  



 

 

Λεξιθήρας 

 

Επικοινωνία 

 



 

 

Σύνδεσμοι 

 

 

 

  



 

 

2.4. Στατιστικά επισκεψιμότητας 

Με βάση τα google analytics με τα οποία έχει συνδεθεί η ιστοσελίδα του έργου, έχουμε τα παρακάτω 

στατιστικά επισκεψιμότητας για το τελευταίο έτος λειτουργίας του.  

 



 

 

 

 


