
 
 

 

 

Κοηάνθ, 24 Ιανουαρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΘΕΜΑ: «Τζταρτθ εταιρικι ςυνάντθςθ ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Erasmus+ με 

τίτλο “SpeakER”»  

Σθν Σρίτθ και Σετάρτθ 18 και 19 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιικθκε θ τζταρτθ εταιρικι 

ςυνάντθςθ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Erasmus+ (κωδικόσ προγράμματοσ: 2020-1-FR01-KA201-

080646) με τίτλο “SpeakER” ςτθ Μάλαγα τθσ Ιςπανίασ. Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ 

Δυτικισ 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). 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. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ παρουςιάςτθκαν και ςυηθτικθκαν αναλυτικά όλα τα προϊόντα 

που είναι ςε εξζλιξθ. υγκεκριμζνα, θ εργαλειοκικθ (toolbox) με βοθκιματα και πθγζσ ζμπνευςθσ 

ζχει ολοκλθρωκεί και αναμζνεται θ μετάφραςθ τθσ ςε όλεσ τισ γλϊςςεσ των εταίρων. Επίςθσ, ζχει 

ολοκλθρωκεί θ ςυγγραφι των κεφαλαίων του οδθγοφ (Guide) για τθ δθμιουργία εκπαιδευτικϊν 

Escape Rooms ςτθν ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ. Σο επόμενο διάςτθμα κα ολοκλθρωκεί ο ςχεδιαςμόσ, 

θ ςυρραφι και μετάφραςι του ςτισ γλϊςςεσ του προγράμματοσ. Επίςθσ, οι εταίροι ζχουν 

ολοκλθρϊςει τθ δθμιουργία αινιγμάτων και το προςεχζσ διάςτθμα κα ολοκλθρωκεί θ ςυλλογι των 

300 αινιγμάτων ςτα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελλθνικά, ρουμάνικα, ςζρβικα, ιςπανικά και 

ολλανδικά. Σζλοσ, θ δθμιουργία 50 ςεναρίων ςε όλεσ τισ παραπάνω γλϊςςεσ άρχιςε τον περαςμζνο 

Δεκζμβριο και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί τον Μάρτιο, οπότε και κα ακολουκιςει θ πιλοτικι 

εφαρμογι τουσ για τθ βελτίωςθ και ολοκλιρωςι τουσ.  

Εκτόσ από τα προϊόντα του ζργου, οι εταίροι παρουςίαςαν αναλυτικά τθν πρόοδο των εργαςιϊν 

πάνω ςτισ δραςτθριότθτεσ για τισ οποίεσ είναι υπεφκυνοι, ψθφιακι παρουςία, διάδοςθ, επάρκεια 

τελικϊν προϊόντων, αξιολόγθςθ και διαχείριςθ του προγράμματοσ. ε όλα τα παραπάνω  

παρουςιάςτθκαν λεπτομερϊσ τα επόμενα βιματα και το χρονοδιάγραμμα για τθν ολοκλιρωςθ 

όλων των προϊόντων και ζγιναν προτάςεισ πάνω ςτον τρόπο με τον οποίο τα αποτελζςματα κα 

ζχουν τον μεγαλφτερο δυνατό αντίκτυπο ςτουσ εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ. 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. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και τα προϊόντα του ζργου που ζχουν ολοκλθρωκεί ζωσ τϊρα είναι 

προςβάςιμα ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ https://speakerproject.eu/.  

θμειϊνεται ότι τα Δωμάτια Απόδραςθσ (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 
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διδ

αςκαλία 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. 


