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Το SpeakER είναι ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους
καθηγητές ξένων γλωσσών στη δημιουργία escape games για τους μαθητές
τους, ώστε οι τελευταίοι να εξασκηθούν και να μάθουν σε ένα παιγνιώδες και
συναρπαστικό περιβάλλον. Κάποια από τα αποτελέσματα του έργου έχουν ήδη
δημοσιευτεί, όπως το εγχειρίδιο με θέμα "Escape Rooms και ξένες γλώσσες:
ένας τέλειος συνδυσαμός", η εργαλειοθήκη μας με βοηθήματα και πηγές
έμπνευσης που μπορούν να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό παιχνιδιών, καθώς
και η πρώτη συλλογή αινιγμάτων στα αγγλικά για τους εκπαιδευτικούς που
μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να επεξεργαστούν και να συνδυάσουν για να
δημιουργήσουν το δικό τους δωμάτιο διαφυγής.
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Κεφάλαιο 1
Πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε
τους μαθητές για ένα παιδαγωγικό
παιχνίδι απόδρασης;  Χρειάζονται
προηγούμενες γνώσεις; Ποιους
βασικούς κανόνες πρέπει να
ακολουθήσουν; Αυτά τα
ερωτήματα και αρκετά άλλα
αντιμετωπίζονται στο πρώτο
κεφάλαιο του οδηγού μας.

Κεφάλαιο 2
Είστε σίγουροι ότι όλοι οι μαθητές
είναι σε θέση να εμπλακούν και να
συμμετάσχουν πλήρως; Ο οδηγός
μας θα σας βοηθήσει να
προετοιμάσετε μια παιγνιώδη
εμπειρία που δεν αφήνει πίσω
κανέναν.  

Κεφάλαιο 3
Όσο πιο καθηλωτική είναι η
εμπειρία του παιχνιδιού, τόσο πιο
άνετα θα αισθάνονται οι μαθητές
μας να χρησιμοποιούν τη γλώσσα-
στόχο. Πώς μπορούμε άραγε να το
καταφέρουμε αυτό;

Κεφάλαιο 4
Τι κάνει ο εκπαιδευτικός ενώ οι
μαθητές παίζουν; Πρέπει να είναι
μαζί τους για να απαντάει στις
ερωτήσεις τους; Ο οδηγός μας
εξηγεί πώς να γίνετε Game Master
και να παρατηρείτε την εξέλιξή
τους στο παιχνίδι.

Κεφάλαιο 5
Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η
υλικοτεχνική υποδομή και η
προετοιμασία του χώρου του
παιχνιδιού. Θα χρειαστείτε κάποια
αντικείμενα, διακόσμηση ίσως και
κάποια έπιπλα στην αίθουσα, και
σίγουρα χρόνο για να δοκιμάσετε
το παιχνίδι πριν την εφαρμογή του.

Κεφάλαιο 6
Μπορεί να νομίζετε ότι η δουλειά
σας έχει τελειώσει αφού οι μαθητές
σας παίξουν το παιχνίδι. Λοιπόν,
μην τους στείλετε σπίτι τους
ακόμα! Το τελευταίο μέρος ενός
παιδαγωγικού παιχνιδιού
απόδρασης είναι ο απολογισμός με
τους μαθητές σας. 


