
 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δε 
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις 
των συντακτών της, και η Επιτροπή δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

4. Πώς να προετοιμάσετε τη δράση ενός 

Δωματίου Απόδρασης με τους μαθητές; 

Υπάρχουν αρκετά σημεία που πρέπει να εξεταστούν όσον αφορά την από κοινού 

προετοιμασία του Δωματίου Απόδρασης με τους μαθητές. Όλοι οι εκπαιδευτικοί 

συμφώνησαν ότι η κύρια προετοιμασία που πρέπει να κάνουν μαζί με τους 

μαθητές είναι να επανεξετάσουν από κοινού τη διδακτέα ύλη που 

συμπεριλαμβάνεται στο περιεχόμενο των Δωματίων Απόδρασης. Ωστόσο, πρέπει 

επίσης να εξεταστούν και ορισμένες άλλες πτυχές: η προετοιμασία της ομάδας και 

η ενημερωτική συνεδρίαση πριν από την έναρξη του Δωματίου Απόδρασης.  

Διδακτέα ύλη: 

Η προετοιμασία με τους μαθητές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον εκάστοτε 

τελικό στόχο του Δωματίου Απόδρασης που τίθεται από τον εκπαιδευτικό. Το 

Δωμάτιο Απόδρασης προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μια εισαγωγή σε νέο 

διδακτικό αντικείμενο; Ως επανάληψη σε ένα διδαχθέν 

θέμα; Ως άτυπο εργαλείο αξιολόγησης των γνώσεων ή 

της κατανόησης των μαθητών σε ένα διδακτικό 

αντικείμενο; Ως επίσημο διαγώνισμα; 

Ανάλογα λοιπόν με τον τελικό στόχο του Δωματίου 

Απόδρασης, η προετοιμασία στην τάξη θα διαφέρει. 

Εάν πρόκειται για μια εισαγωγή σε ένα νέο διδακτικό 

υλικό, τότε δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία στην τάξη. Ωστόσο, για όλους τους 

άλλους στόχους, είναι απαραίτητο να ξανά δείτε μαζί με τους μαθητές το διδακτικό 

υλικό τουλάχιστον μία φορά (για επανάληψη ή άτυπη αξιολόγηση), και αρκετές 

φορές αν το Δωμάτιο Απόδρασης πρόκειται να εξυπηρετήσει ως επίσημο 

διαγώνισμα.  
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Όσον αφορά την ομαδική προετοιμασία:  

Μερικοί από τους εκπαιδευτικούς χώρισαν τις τάξεις τους σε διάφορες ομάδες και 

προετοίμασαν εναλλακτικό υλικό για να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τη 

διδακτέα ύλη, στην περίπτωση που δεν μπορούν όλοι οι μαθητές να περάσουν τη 

δοκιμασία του Δωματίου Απόδρασης με την πρώτη προσπάθεια. Ο περιορισμένος 

διαθέσιμος χρόνος και η περιορισμένη διαθεσιμότητα συναδέλφων για βοήθεια 

είναι παράγοντες που μπορεί να συντείνουν στο προαναφερθέν πρόβλημα.  

Μια άλλη πτυχή που πρέπει να εξεταστεί είναι οι επιλογές που έχετε αναφορικά με 

το αν επιθυμείτε να προειδοποιήσετε τους μαθητές εκ των προτέρων για τη 

διεξαγωγή του Δωματίου Απόδρασης, προφανώς για να δημιουργήσετε ένα κλίμα 

πειρασμού και αδημονίας, ή αν θέλετε να τους το κρατήσετε ως έκπληξη.  

Ενημέρωση πριν την έναρξη του Δωματίου Απόδρασης  

Μια ενημέρωση (briefing) πριν την έναρξη του Δωματίου Απόδρασης είναι 

απαραίτητη, ούτως ώστε οι μαθητές να ενημερωθούν για τα μέτρα ασφαλείας ή για 

τους χώρους της τάξης όπου βρίσκονται εκτός των ορίων του παιχνιδιού. 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί θα ήθελαν να καθορίσουν εκ των προτέρων 

συγκεκριμένους ρόλους στους μαθητές τους (όπως π.χ. αρχηγός, χρονομετρητής, 

ερευνητής στοιχείων κ.λπ.). Αυτό φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό. Ωστόσο, θα πρέπει 

να εξεταστεί το ενδεχόμενο της μη-ενεργούς συμμετοχής όλων των μαθητών στην 

ομάδα, ούτως ώστε να αποφευχθεί το σενάριο στο οποίο μόνο δύο ή τρεις μαθητές 

συμβάλλουν στην επίλυση των γρίφων του Δωματίου Απόδρασης, με αποτέλεσμα 

τα υπόλοιπα μέλη να μένουν αμέτοχα και παθητικά κατά την εκτέλεση του 

παιχνιδιού.  

Γενικά, ανάλογα με τον τελικό στόχο του Δωματίου Απόδρασης, το διδακτικό υλικό 

θα πρέπει να καλύπτεται κατάλληλα στην τάξη εκ των προτέρων, εκτός από την 
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περίπτωση που το Δωμάτιο Απόδρασης εξυπηρετεί τον σκοπό μιας εισαγωγής σε 

ένα καινούργιο διδακτικό αντικείμενο. Επίσης, οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τα 

μέτρα ασφαλείας και την οριοθέτηση του χώρου όπου πρόκειται να κινηθούν στο 

παιχνίδι. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι αξιοποίησαν τα Δωμάτια 

Απόδρασης ως επανάληψη ενός διδαχθέντος θέματος ή ως αξιολόγηση του 

επιπέδου αφομοίωσης της γνώσης των μαθητών πριν από ένα διαγώνισμα ή τις 

τελικές εξετάσεις.  

 


