
 

 
 

 

Φοιτητικός Διαγωνισμός πρωτότυπης χρήσης της εθνικής Υποδομής 

Γλωσσικών πόρων και Τεχνολογιών στην Ελλάδα CLARIN:EL 

 

Για προπτυχιακούς/ες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ήτριες του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

 

Στόχοι του διαγωνισμού 

Το Υποέργο (10) «ΑΙΓΑΙΟ Γλωσσικοί Πόροι, Υπηρεσίες και Εφαρμογές» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ Εθνική 

Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και 

Καινοτομία» σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσουν φοιτητικό διαγωνισμό 

πρωτότυπης χρήσης της εθνικής Υποδομής Γλωσσικών πόρων και Τεχνολογιών στην Ελλάδα CLARIN:EL. 

Ο διαγωνισμός πρωτότυπης χρήσης της πλατφόρμας CLARIN:EL έχει ως στόχο τη διάδοση και ανάδειξη 

της πλατφόρμας ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών CLARIN:EL και των λειτουργιών της σε 

φοιτητές/ήτριες του Πενεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και την παραγωγή καινοτόμων ιδεών σχετικά με την 

χρήση της σε εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του κλάδου των ανθρωπιστικών επιστημών. 

Οι διαωνιζόμενοι καλούνται να εξοικειωθούν με το περιβάλλον, τους τύπους ψηφιακών δεδομένων και 

τους μηχανισμούς αναζήτησης της πλατφόρμας CLARIN:EL και να έρθουν σε επαφή με τα σώματα 

κειμένων και τα ψηφιακά εργαλεία επεξεργασίας κειμένων που παρέχονται στα αποθετήριά της. Κυρίως 

όμως, οι φοιτητές/ήτριες καλούνται να προτείνουν πρωτότυπους, δημιουργικούς και αποδοτικούς 

τρόπους αξιοποίησης των σωμάτων κειμένων και των ψηφιακών εργαλείων της πλατφόρμας σε 

εκπαιδευτικές ή ερευνητικές διαδικασίες που σχετίζονται με το γνωστικό τους αντικείμενο. Με αυτό τον 

τρόπο, οι φοιτητές/ήτριες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα αποκτήσουν εξοικείωση και 

πρακτική εμπειρία στις δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες για τις 

ανθρωπιστικές επιστήμες ενώ παράλληλα θα παραγάγουν νέα γνώση σχετικά με τις εφαρμογές τους σε 

εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία. 

 

Η πλατφόρμα clarin:el 

Το CLARIN:EL είναι η εθνική Υποδομή Γλωσσικών πόρων και Τεχνολογιών στην Ελλάδα. Μέσω της 

Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL συγκεντρώνονται, τεκμηριώνονται, συντηρούνται και διαμοιράζονται 

ψηφιακοί γλωσσικοί πόροι, εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας καθώς και πιστοποιημένες διαδικτυακές 

υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας. Η Υποδομή CLARIN:EL είναι το ελληνικό σκέλος της Ευρωπαϊκής 

Υποδομής CLARIN ERIC, που υλοποιείται από ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο πανεπιστημίων και ερευνητικών 

κέντρων, στο οποίο συμμετέχουν φορείς με ενεργό ερευνητική δράση και αναπτυξιακή δραστηριότητα 

στο χώρο των Γλωσσικών Πόρων και της Γλωσσικής Τεχνολογίας. 



 

 
 

Υπηρεσίες 

Επεξεργασία: Η Ερευνητική Υποδομή CLARIN:EL υλοποιεί, παρέχει, υποστηρίζει και συντηρεί εργαλεία 

και διαδικτυακές υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας. Στον Κεντρικό Κατάλογο CLARIN:EL ο χρήστης έχει 

τη δυνατότητα να ανακαλύψει και να κάνει χρήση των υπηρεσιών γλωσσικής επεξεργασίας, οι οποίες 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων υπηρεσίες λεκτικής ανάλυσης, υπηρεσίες αναγνώρισης λέξεων, ορίων 

προτάσεων και μερών του λόγου, υπηρεσίες μορφολογικής και συντακτικής ανάλυσης, υπηρεσίες 

αναγνώρισης ονοματικών οντοτήτων, ορολογίας, άποψης και συναισθήματος καθώς και πολλές ακόμα 

υπηρεσίες αναλυτικής κειμένου. 

Διαμοιρασμός: Η Υπηρεσία Διαμοιρασμού CLARIN:EL δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να αποθηκεύει, να 

διαθέτει και να διαμοιράζεται γλωσσικούς πόρους, εργαλεία και υπηρεσίες γλωσσικής επεξεργασίας 

στην Υποδομή CLARIN:EL σύμφωνα με τις αρχές διάθεσης και την άδεια που ορίζει ο ίδιος ως πάροχος. 

Το δικαίωμα αποθήκευσης και διαμοιρασμού πόρων στην Υποδομή CLARIN:EL έχουν Οργανισμοί που 

συμμετέχουν ως μέλη στο δίκτυο CLARIN:EL καθώς και ιδιώτες-εγγεγραμμένοι χρήστες, αφού 

προηγουμένως έχουν πραγματοποιήσει την εγγραφή τους στην Υποδομή CLARIN:EL. 

Τεκμηρίωση: Οι πόροι που διατίθενται μέσω της Υποδομής CLARIN:EL απαραίτητα συνοδεύονται από 

μεταδεδομένα τεκμηρίωσης. Η διαδικασία δημιουργίας μεταδεδομένων τεκμηρίωσης για έναν πόρο 

προηγείται της ανάρτησής του στην Υποδομή CLARIN:EL. Έτσι, ο διαμοιρασμός ενός πόρου στο CLARIN:EL 

ολοκληρώνεται μόνο εφόσον ο πάροχος έχει προηγουμένως περιγράψει τον πόρο του, συμπληρώνοντας 

(για παράδειγμα) στοιχεία που περιγράφουν τον πόρο, τεχνικά στοιχεία για τον πόρο και στοιχεία 

σχετικά με τη διαθεσιμότητά του. 

Επισημείωση: Η επισημείωση (annotation) αποτελεί μια διαδικασία επεξεργασίας κειμένων, κατά την 

οποία προσαρτώνται ετικέτες (tags) σε λέξεις ή/και σύνολα λέξεων ενός κειμένου ή ενός σώματος 

κειμένων. Η επισημείωση μπορεί να γίνει τόσο σε πρωτογενή δεδομένα (raw data) όσο και σε κείμενο 

που έχει ήδη υποστεί κάποια επεξεργασία (όπως μία πρώτη επισημείωση). Οι ετικέτες με τις οποίες 

περιγράφονται οι λέξεις/σύνολα λέξεων κατά τη διαδικασία της επισημείωσης δίνουν πληροφορία για 

το μέρος του λόγου στον οποίο ανήκουν (Part Of Speech Tagging), το λήμμα στο οποίο ανάγονται 

(Lemmatization), τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά (MorphoSyntactic Tagging), τη συντακτική δομή 

(Syntactic Parsing), ενώ μπορούν να αποδίδουν και σημασιολογικά χαρακτηριστικά (Semantic 

Annotation). 

 

Περιγραφή της εργασίας 

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να περιγράψουν και να παρουσιάσουν μια πρωτότυπη χρήση γλωσσικών 

πόρων και ψηφιακών εργαλείων που διατίθενται στην πλατφόρμα clarin:el για ένα εκπαιδευτικό ή 

ερευνητικό σκοπό σχετικό με το αντικείμενό ενδιαφέροντός τους. Η χρήση θα πρέπει να περιλαμβάνει 

την συνδυαστική αξιοποίηση τουλάχιστον ενός γλωσσικού πόρου και τουλάχιστον ενός ψηφιακού 

εργαλείου του clarin:el. Μεμονωμένη ή και συνδυαστική χρήση περισσότερων του ενός σωμάτων 

κειμένων ή/και εργαλείων είναι θεμιτή, υπό τον όρο η χρήση αυτή να εξυπηρετεί έναν ενιαίο σκοπό. 

 



 

 
 

 

Γλωσσικοί πόροι μπορεί να είναι σώματα κειμένων (Corpus) ή/και λεξικά (Lexical/Conceptual), ενώ τα 

ψηφιακά δεδομένα θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι τύπου κειμένου (όχι ηχητικά δεδομένα ή video). Τα 

δεδομένα κειμένου μπορεί να είναι οποιασδήποτε μορφής, πχ. απλό κείμενο, επισημειωμένο κείμενο 

κα. Ένας γλωσσικός πόρος μπορεί να διατίθεται στα αποθετήρια του clarin:el ή/και σε ένα εξωτερικό 

αποθετήριο, αρκεί να είναι καταχωρημένος στην βάση δεδομένων του clarin:el. 

Τα ψηφιακά εργαλεία (Tool/Service) μπορούν να αφορούν στην επεξεργασία ή/και στην ανάλυση 

κειμένου. Ως προς την εκτέλεσή τους, μπορεί να είναι: 

α. τοπικά (local), και να εκτελούνται στον υπολογιστή του χρήστη μετά από εγκατάσταση ή χωρίς 

εγκατάσταση, με την εκτέλεση ενός αρχείου .exe, 

β. τύπου native, να εκτελούνται δηλαδή απευθείας στην πλατφόρμα του clarin:el και να μην 

απαιτούν λήψη ή εγκατάσταση λογισμικού, 

γ. εξωτερικά, να εκτελούνται δηλαδή σε κάποιο απομακρυσμένο υπολογιστή (server) και ο χειρισμός 

τους να γίνεται από εξωτερική ιστοσελίδα. 

Ανεξαρτήτως κατηγορίας, τα εργαλεία θα πρέπει να είναι καταχωρημένα στην βάση δεδομένων του 

clarin:el. 

 

Παραδοτέα 

Προκειμένου να γίνει δεκτή μια συμμετοχή, θα πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα τα παρακάτω. 

1. Γραπτή αναφορά στην οποία θα πρέπει: 

α. να περιγράφεται καθαρά ο σκοπός της ερευνητικής ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας με την χρήση 

των ψηφιακών γλωσσικών πόρων του clarin:el, καθώς και το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο 

εμπίπτει. 

β. να αναδεικνύεται η πρωτοτυπία της εφαρμογής και η σημασία της για τον ερευνητικό ή 

επιστημονικό κλάδο. 

γ. να αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της ψηφιακής τεχνολογίας για την πραγματοποίησή της 

προτεινόμενης εκπαιδευτικής ή ερευνητικής δραστηριότητας. 

Εκτός από κείμενο, η αναφορά μπορεί να περιέχει εικόνες, διαγράμματα ροής ή γραφήματα που να 

υποστηρίζουν την ιδέα και να αναδεικνύουν τον στόχο και την πρωτοτυπία της. 

2. Συμπληρωματικά μπορούν να κατατεθούν αρχεία δεδομένων που προέκυψαν από την επεξεργασία 

ή ανάλυση των σωμάτων κειμένου, όπως για παράδειγμα αποτελέσματα επισημείωσης, συντακτικής 

ανάλυσης, αναζήτησης συμφραζόμενων, κα. Σε περιπτώσεις μεγάλου όγκου δεδομένων των 

σωμάτων κειμένου ή των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας, το περιεχόμενο των συμπληρωματικών 

αρχείων θα πρέπει να περιοριστεί στα απαραίτητα ενδεικτικά παραδείγματα, ενώ η πλήρης ανάλυση  



 

 
 

 

και τα συμπεράσματα θα πρέπει να συμπτυχθούν και να παρουσιαστούν περιγραφικά, 

παραδείγματος χάριν μέσω στατιστικών αποτελεσμάτων, διαγραμμάτων ή και άλλων μέσων. 

 

Κριτήρια αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των συμμετοχών θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Σημασία του ερευνητικού ή εκπαιδευτικού στόχου στον οποίο αποσκοπεί η προτεινόμενη εφαρμογή 

2. Αντίκτυπος και σημασία της προτεινόμενης χρήσης και αξιοποίησης των ψηφιακών γλωσσικών 

πόρων στην ερευνητική ή εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

3. Έκταση της προτεινόμενης εργασίας ως προς τα εργαλεία και τους γλωσσικούς πόρους που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

4. Πληρότητα περιεχομένου και ποιότητα της γραπτής αναφοράς και του συμπληρωματικού υλικού. 

 

Συμμετοχή και Αποστολή των Προτάσεων 

Οι συμμετοχές μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές (μέχρι 3 άτομα). 

Αποστολή των Προτάσεων με WeTranfer [https://wetransfer.com/] στα frantzi@aegean.gr 

stefanakis@rhodes.aegean.gr και  k.kaleris@aegean.gr μέχρι και την Παρασκευή 12/2/2021. Μετά την 

ημερομηνία αυτή οι Προτάσεις δε θα αξιολογούνται. 

Στην αποστολή πρέπει να φαίνεται καθαρά το ονοματεπώνυμο του/της συμμετέχοντα/ουσας, το Τμήμα, 

η Σχολή σας και ο Αριθμός Μητρώου. 

 

Βραβεία 

Θα βραβευτούν τρεις συμμετοχές, οι οποίες θα παρουσιαστούν  στο πλαίσιο ειδικής Εκδήλωσης. 

1ο Βραβείο - 200€ 

2ο Βραβείο - 150€ 

3ο Βραβείο - 100€ 

 

 

https://apollonis-infrastructure.gr/ 

https://www.clarin.gr/el  
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