
 

 

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

3. Kādas potenciālās partnerības ar ārējiem 
dalībniekiem/vecākiem/ieinteresētajām personām jūs varat izveidot un kā? 

Tikai daži no skolotājiem, kas piedalījās Escape Room testos, nodibināja 

partnerattiecības ar ārējām ieinteresētajām personām. Itāļu skolotāji uzaicināja 

aktierus, lai palīdzētu viņiem īstenot savu ER un radīt skolēniem aizraujošāku 

pieredzi. Rezultātu ļoti atzinīgi novērtēja skolotāji, jo tas atviegloja nepieciešamo 

sagatavošanās darbu apjomu un kalpoja viņiem kā apmācība Escape Room 

ieviešanai. 

Arī skolēni novērtēja gūto pieredzi un gan skolēni, gan skolotāji uzskatīja, ka aktieri 

spēli padarīja saistošāku. Varētu apsvērt sadarbību ar skolas teātra pulciņu vai 

vietējo teātra grupu. 

Skolotāji no Kipras ierosināja dažādu skolēnu klases sacensties savā starpā kā 

ārpusskolas aktivitāti, kuras uzvarētāji saņems skolas piešķirto balvu (piem., kā viena 

ideja tika dota procentuālā daļa no viņu kopējās klases atzīmes, kas paaugstināta, ja 

tas ir veiksmīgs). palielināt līdzdalību). Konkursu starp skolām pat varētu uzskatīt par 

jauku motivējošu aktivitāti. 

Vairāki skolotāji ieteica veidot sadarbību ar muzeju atkarībā no ER priekšmeta. 

Beļģijas partneris ierosināja partnerību ar Mundaneum, jo tā ir daļa no viņu 

pārbaudītā ER scenārija. Taču Covid krīzes dēļ partnerība testu brīdī nebija 

iespējama. 

Daži skolotāji Bulgārijā ieteica sazināties ar uzņēmumiem, kas nodarbojas ar ER 

tēmu, piemēram, ar lidmašīnu uzņēmumu, ja ER notiek, piemēram, lidmašīnā. 

 

Viņi arī ierosināja iesaistīt skolēnu vecākus, brāļus un māsas vai skolotāju ģimenes 

locekļus. Viņi var piedalīties, piemēram, rekvizītu un dekorāciju veidošanā vai 

darboties kā personāži ER laikā. Sporta komandu, zinātnieku vai ekspertu 

iesaistīšana atkarībā no ER priekšmeta bija vēl viens vairāku skolotāju ierosinājums. 

 

Vēl viena iespēja būtu atrast vietējo senlietu, vintage vai lietotu preču veikalu, lai 

atrastu dekorācijas un rekvizītus, kas atbilst ER scenārija periodam. Dažiem 

cilvēkiem ir piemiņlietu kolekcijas par noteiktiem tematiem, un viņi varētu būt 
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pārliecināti daļu no tiem aizdot uz ER darbības laiku. Lai piedalītos jūsu projektā, var 

sazināties arī ar asociācijām, klubiem vai bezpeļņas organizācijām, ja ER priekšmets 

ir saistīts ar to kompetences jomu. 

Vienkāršāk sakot, ikviens, kurš vēlas palīdzēt izlaušanās istabā, vienmēr var 

iesaistīties, un, veicot nelielu izpēti, var atrast daudz resursu uz vietas un, iespējams, 

bez maksas. 

 

 

 

 

 

 


