
 
 

 

 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SpeakER (2020-1-FR01-KA201-080646) 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ 

 

Αξιότιμεσ κυρίεσ, 

Αξιότιμοι κφριοι, 

 

Όπωσ πικανότατα ιδθ γνωρίηετε, θ Περιφερειακή Διεφθυνςη Εκπαίδευςησ Δυτικήσ Μακεδονίασ 

ςυμμετζχει ωσ εταίροσ ςε ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο SpeakER. Βαςικόσ ςκοπόσ του 

προγράμματοσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ πολυγλωςςίασ και πολυμορφίασ μζςα από τθν καινοτόμο και 

δθμιουργικι προςζγγιςθ τθσ μεκοδολογίασ των Δωματίων Απόδραςθσ (Escape Rooms – ERs) ςτα 

γλωςςικά μακιματα ςτο επίπεδο τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.  

Τα τελευταία χρόνια, τα ERs ζχουν ςυγκεντρϊςει το ενδιαφζρον των εκπαιδευτικϊν, κακϊσ είναι 

αλθκινά ενδιαφζροντα και ςυναρπαςτικά. Ωςτόςο, οι υπάρχουςεσ λφςεισ είναι ςυχνά δαπανθρζσ, 

διατίκενται μόνο ςε ψθφιακι μορφι ι δεν ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν ςε ςχζςθ με 

τθν ποιότθτα ι/και τθν προςβαςιμότθτα. Για να βοθκιςει πραγματικά τουσ εκπαιδευτικοφσ, το 

ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα παρζχει ζτοιμο περιεχόμενο κακϊσ και πρακτικζσ ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν 

εφαρμογι των δραςτθριοτιτων αυτοφ του είδουσ ςτθν τάξθ για τθν εκμάκθςθ γλωςςϊν. Οι 

δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ κα αποτελοφνται από ζνα ςενάριο, με το οποίο οι μακθτζσ κα 

αναπτφςςουν τθν κατανόθςθ και παραγωγι γραπτοφ και προφορικοφ λόγου ςτθν ξζνθ γλϊςςα μζςα 

από τθν επίλυςθ γλωςςικϊν γρίφων, τθν αποκρυπτογράφθςθ γραπτϊν και προφορικϊν μθνυμάτων,  

τθν επικοινωνία ςτθ γλϊςςα-ςτόχο και τθν εξερεφνθςθ ενόσ περιβάλλοντοσ γεμάτο με προκλιςεισ και 

ςτοιχεία με τελικό ςτόχο τθν απόδραςθ από το δωμάτιο. 

Εκτόσ από τισ τζςςερισ βαςικζσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ που αναφζρκθκαν παραπάνω, το πρόγραμμα 

φιλοδοξεί να παρζχει επίςθσ ςτοιχεία ςχετικά με τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά. Εφόςον θ γλϊςςα 

αντανακλά πάντα τον τρόπο ςκζψθσ και τον πολιτιςμό τθσ κοινότθτασ των ανκρϊπων, είναι 

απαραίτθτο να διδαχκοφν οι μακθτζσ μασ τθν κουλτοφρα που κρφβεται πίςω από τθ γλϊςςα που 

μακαίνουν. Επίςθσ, το πρόγραμμα επιδιϊκει να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ των ψθφιακϊν δεξιοτιτων 

των κακθγθτϊν ξζνων γλωςςϊν, εκπαιδεφοντάσ τουσ να χρθςιμοποιοφν διάφορα μζςα, ζτςι ϊςτε να 

αντιλαμβάνονται για ποιο λόγο και με ποιον τρόπο μποροφν να εφαρμόςουν ςτθν πράξθ τθ χριςθ των 

ERs ςτα ξενόγλωςςα μακιματα  (κωδικοί QR, τεχνθτι νοθμοςφνθ, επαυξθμζνθ πραγματικότθτα, 

φωνθτικι αναγνϊριςθ, κ.ά.). 

Στο τζλοσ του προγράμματοσ κα διατίκενται ελεφκερα τα παρακάτω τελικά προϊόντα: 

• εγχειρίδιο με τίτλο “Escape Rooms και ξζνεσ γλϊςςεσ: ζνασ τζλειοσ ςυνδυαςμόσ”  

• κουτί δθμιουργίασ με εργαλεία, βοθκιματα και πθγζσ ζμπνευςθσ  

• ςυλλογι από 300 αινίγματα 

• οδθγό πάνω ςτθ δθμιουργία παιδαγωγικϊν ER για τθν ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ 



 
 

 

• 50 ςενάρια για Escape Rooms  

 

Μπορείτε να ενθμερωκείτε για το πρόγραμμα και να παρακολουκείτε τθν εξζλιξι του  

 ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ:  

https://speakerproject.eu/ 

 ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΠΔΕ Δυτικισ Μακεδονίασ:  

https://dmaked.pde.sch.gr/index.php/2018-07-13-06-26-24/speaker 

 

Ήδθ ζχει ολοκλθρωκεί θ ςυγγραφι του εγχειριδίου με τίτλο “Escape Rooms και ξζνεσ γλϊςςεσ: ζνασ 

τζλειοσ ςυνδυαςμόσ”, που μπορείτε να κατεβάςετε από τθν επίςθμθ ςελίδα του προγράμματοσ εδϊ. 

Το εγχειρίδιο προςφζρεται ςτισ γλϊςςεσ των χωρϊν-εταίρων που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα 

(αγγλικι, ελλθνικι, γαλλικι, ςερβικι, ρουμανικι, ιςπανικι). 

 

Ελπίηουμε το υλικό που κα παραχκεί να ςασ φανεί χριςιμο και να αξιοποιθκεί για τθ διδαςκαλία των 

γλωςςικϊν μακθμάτων. Από τθν πλευρά μασ, δεςμευόμαςτε να ςασ κρατάμε ενιμερουσ ςχετικά με τθν 

εξζλιξθ του προγράμματοσ.  

 

 

 

 

 

Από την Περιφερειακή Διεφθυνςη Α/θμιασ & Δ/θμιασ 

Εκπαίδευςησ Δυτικήσ Μακεδονίασ 

https://speakerproject.eu/
https://speakerproject.eu/
https://dmaked.pde.sch.gr/index.php/2018-07-13-06-26-24/speaker
https://speakerproject.eu/el/%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%bf%ce%b9/

