
 
 

Κοζάνη, 17 Σεπτεμβρίου 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Τρίτη εταιρικθ ςυνάντηςη (διαδικτυακά) ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ 

Erasmus+ με τίτλο “SpeakER”»  

Σθν Πζμπτθ 16 επτεμβρίου 2021 πραγματοποιικθκε θ τρίτθ εταιρικι ςυνάντθςθ ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ Erasmus+ (κωδικόσ προγράμματοσ: 2020-1-FR01-KA201-080646) με τίτλο “SpeakER”. 

Η Περιφερειακθ Διεφιυνςη Εκπαίδευςησ Δυτικθσ Μακεδονίασ ςυνεργάηεται με πζντε 

εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ από τθ ερβία, το Βζλγιο, τθ Ρουμανία, τθν Ιςπανία και τθ Γαλλία, που 

είναι και θ ςυντονίςτρια χϊρα.  Η διάρκεια του προγράμματοσ είναι 2 ζτθ (Οκτϊβριοσ 2020-

Οκτϊβριοσ 2022).  

Κατά τθ ςυνάντθςθ ςυηθτικθκαν οι εργαςίεσ 

που ζχουν ολοκλθρωκεί μζχρι τϊρα και 

αξιολογικθκε το υλικό που δθμοςιεφτθκε 

ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ 

https://speakerproject.eu/. τθ ςυνζχεια, 

παρουςιάςτθκε το προϊόν που βρίςκεται ςε 

εξζλιξθ κακϊσ και ο τρόποσ και χρόνοσ που 

αναμζνεται να ολοκλθρωκεί. υγκεκριμζνα, ςε 

ςχζςθ με τθ Συλλογθ 300 γρίφων, ζχει 

ολοκλθρωκεί θ δθμιουργία 120 γρίφων ςτθν αγγλικι γλϊςςα και μζςα ςτον επόμενο μινα κα 

ολοκλθρωκεί και θ ςυγγραφι 180 επιπλζον γρίφων που κα καλφπτουν όλεσ τισ γλϊςςεσ των 

εταίρων. Επίςθσ, παρουςιάςτθκαν λεπτομερϊσ τα βιματα και το χρονοδιάγραμμα για τθν 

ολοκλιρωςθ και των δυο τελευταίων προϊόντων μζχρι τθ λιξθ του ζργου,  ενόσ πρακτικοφ οδθγοφ 

εφαρμογισ ERs και βάςθ δεδομζνων με 50 ςενάρια για ERs. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ εξζλιξθ του 

ζργου δεν παρουςιάηει καμία απόκλιςθ από τον αρχικό τθσ ςχεδιαςμό και θ ςυνεργαςία μεταξφ 

των εταίρων είναι υποδειγματικι.  

Βαςικόσ ςκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ ενίςχυςθ τθσ πολυγλωςςίασ και πολυμορφίασ μζςα από 

τθν καινοτόμο και δθμιουργικι προςζγγιςθ τθσ μεκοδολογίασ Escape Room (ER) ςτα γλωςςικά 

μακιματα ςτο επίπεδο τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Σα Δωμάτια Απόδραςησ (Escape Rooms) 

είναι ηωντανά διαδραςτικά παιχνίδια γρίφων, κατά τα οποία οι παίκτεσ πρζπει να λφςουν όλουσ 

τουσ γρίφουσ, να βρουν λζξεισ, κωδικοφσ και κλειδιά για να ‘ελευκερωκοφν’ μζςα ςε ςυγκεκριμζνο 

χρόνο. Η χριςθ των escape rooms, που είναι ιδιαίτερα διαδεδομζνθ για ψυχαγωγικοφσ ςκοποφσ, 

προτείνεται να ενςωματωκεί και ςτθ διδαςκαλία ξζνων γλωςςϊν, λόγω  των κετικϊν 

αποτελεςμάτων που καταγράφονται ςτθ ςχετικι βιβλιογραφία. Σα αποτελζςματα του 

προγράμματοσ κα αξιοποιθκοφν από τουσ κακθγθτζσ ξζνων γλωςςϊν για τον εμπλουτιςμό τθσ 

διδαςκαλίασ με τθ χριςθ ψθφιακϊν μζςων κακιςτϊντασ ζτςι τθ διδαςκαλία ξζνων γλωςςϊν πιο 

ενδιαφζρουςα και αποτελεςματικι. 

https://speakerproject.eu/resources/

