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1.  Kas skolotājam iepriekš jāsagatavo (ER (Escape 
Room) izveidei)? 

 

Runājot par izlaušanās istabu sagatavošanu, lielākā daļa skolotāju, kuri realizēja 

mūsu gatavo izlaušanās istabu testus, bija vienisprātis, ka ir būtiski pirms un 

pietiekami laicīgi pareizi izlasīt, izdrukāt un izpētīt ER (izlaušanās istaba) materiālus, 

lai tie varētu var paredzēt vajadzību pēc noteiktiem instrumentiem, piemēram, 

slēdzenēm, kastēm utt., vai nepieciešamību izveidot dažus materiālus. 

 

Piemēram, viena no izlaušanās istabām ietver kripteksa izveidi. Skolotāji var to 

iegādāties, ja vēlas to darīt, taču mēs izstrādājām ER tā, lai tās būtu iespējamas ar 

mazu budžetu. Līdz ar to vismaz vienu nedēļu pirms izlaušanās istabu sniegšanas 

var būt nepieciešams papildu sagatavošanās laiks, ja ir nepieciešama pašrocīga 

darbība. Tāpēc ir jāparedz vairāk laika, ja ir nepieciešami īpaši materiāli, piemēram, 

paštaisīt, pasūtiet tiešsaistē, aizdodiet no kolēģa vai drauga vai vienkārši 

iegādājieties veikalā. 

Iepriekšējas lasīšanas nozīme sakņojas arī tajā, ka skolotājam ir jāspēj reaģēt ER 

laikā, ja skolēni ir iestrēguši vai apiet soļus. Pareizas zināšanas par ER struktūru, 

posmiem un slēptām norādēm ļaus iegūt visaptverošāku pieredzi un vienmērīgi 

atšķetināt ER. 

 

Otrs punkts, par kuru mūsu testētāji un līdzstrādnieki vienojās, ir telpas izvēles 

nozīme. It īpaši, lai varētu atrast telpu, kas ir pietiekami liela, lai visi skolēni varētu ērti 

pārvietoties telpā, un kurā ir vai var ievietot visus nepieciešamos materiālus. Ir svarīgi 

arī izvairīties no telpām, kas ir ļoti šauras vai pilnas ar nesaistītiem skolas 

materiāliem. Pretējā gadījumā skolotājs uzņemas risku, ka, meklējot pavedienus, var 

tikt izrakts citos materiālos, kas, iespējams, tiek uzlauzti. Sagatavojot bēgšanas 

istabu, ņemiet vērā, ka var būt nepieciešams laiks, lai rezervētu atbilstošo telpu jūsu 

skolas iestādē vai lai nodrošinātu partnerību ar ārēju ieinteresēto personu, kas var 

uzņemt jūsu ER pieredzi. (muzejs utt.) 
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Trešais punkts, arī pašas telpas sagatavošana var būt laikietilpīga. Ja ER 

nepieciešams, piemēram, daudz dekoratīvu elementu, var būt lietderīgi nodrošināt 

telpu, kuru var sagatavot dienu pirms sesijas, lai tā būtu gatava, kad studenti ienāks. 

Skolotāji no Kipras paziņoja, ka atraduši iekārtošanas instrukcijas un materiālu 

kontrolsaraksts ir ļoti noderīgs šim solim. Vēl viens jautājums, ko viņi izvirzīja, ir 

nepieciešamība sagatavot visas elektroniskās ierīces arī iepriekš (ja nepieciešams 

ER) un pārliecināties, ka tām ir pilnas baterijas un ka visi materiāli ir pareizi 

lejupielādēti, lai izvairītos no problēmām ar Wi-Fi. 

 

Daļu sagatavošanās darbu var veikt ārējie dalībnieki, kas palīdzēs skolotājam tikt 

galā ar laikietilpīgākiem uzdevumiem un atvieglos daļu no organizatoriskā sloga, ja 

skolotājs, kurš īsteno ER, joprojām nav pieredzējis šī rīka lietošanā. Citi skolotāji, 

vecāki, aktieri, citi skolēni utt. var dot savu ieguldījumu ER izveidē vai īstenošanā. 

Pārbaudēs Itālijā aktieri palīdzēja ER ieviešanā. Kas skolotājam noderēja gan pirms 

ER, gan tās laikā un ļāva gūt ļoti ieskaujošu pieredzi. Tā kalpoja arī kā sava veida 

apmācība skolotājiem, ņemot vērā turpmāko pedagoģisko ER. 

 

Beļģijā notikušajā noslēguma pasākumā apmaiņā ar skolotājiem, kuriem ir pieredze 

pedagoģisko ER ieviešanā, tika uzsvērta nepieciešamība pareizi komunicēt ar 

kolēģiem, ja skolotājs vēlas izveidot starppriekšmetu ER, un ar kolēģu palīdzību to 

īstenot vairākās telpās vienlaikus. Tādējādi augstskolu vienlaikus var iziet lielas 

studentu grupas un tas būs izdevīgi vairākos mācību priekšmetos. 
 


