
 

 
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. 

6. Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας και τήρηση κανόνων. 

 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν εντόπισαν πολλά μέτρα ασφαλείας κατά τη 

διάρκεια των δοκιμών των Δωματίων Απόδρασης. Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι οι 

περισσότερες δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο χώρο της τάξης, ο οποίος είναι ήδη 

προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών.  

Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν σε ορισμένα κοινά σημεία:  

Το κύριο σημείο αφορούσε την αποφυγή εύθραυστων και πολύ μικρών 

αντικειμένων, για να εξαλειφθεί ο κίνδυνος καταστροφής ή/και απωλειάς τους στην 

ταξη. Η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, smart κινητών, συσκευών tablet, 

υπολογιστών κ.λπ. πρέπει να παρακολουθείται στενά από τον 

εκπαιδευτικό.  

Ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο πρότυπο 

οδηγιών του Game Master, οι εκπαιδευτικοί πρέπει επίσης να 

βεβαιώνονται ότι οι μαθητές δεν κάνουν κακή χρήση του 

βοηθητικού εξοπλισμού ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν 

ζημιές, καθώς επίσης και ότι όλα τα αντικείμενα επανατοποθετούνται στη θέση 

τους αφού έχουν χρησιμοποιηθεί.  

Η ρητή απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής βίας ή διαπληκτισμού μεταξύ των 

παικτών κατά τη διάρκεια των Δωματίων Απόδρασης και η προώθηση της 

συνεργασίας.  

Ένα άλλο θέμα στο οποίο έγινε αναφορά είναι η ανάγκη να καθίσταται σαφής στους 

μαθητές η οριοθέτηση του χώρου όπου μπορούν να κινηθούν στο Δωμάτιο 

Απόδρασης. Επίσης θα πρέπει να γίνεται σαφές στους παίκτες ότι δε χρειάζεται να 

καταστρέφουν τα αντικείμενα για να τα ανοίξουν. Υπο κανονικούς όρους, οι 
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μαθητές δεν θα πρέπει να αναζητούν αντικείμενα πάνω από τις σανίδες οροφής και 

στους εκτός ορίων αποθηκευτικούς χώρους, και ότι δεν θα πρέπει να ανοίγουν τα 

παράθυρα και ούτε να σκαρφαλώνουν σε αυτά, κλπ.  

Καθώς η δοκιμαστική εφαρμογή των Δωματίων Απόδρασης πραγματοποιήθηκε 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid, ορισμένοι εκπαιδευτικοί συμπεριέλαβαν 

επίσης κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης εντός των Δωματίων Απόδρασης.  

Τέλος, το κλείσιμο της πόρτας του δωματίου κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του 

παιχνιδιού αποτελεί ακόμα θέμα προς συζήτηση. Ωστόσο, σε περίπτωση όπου 

αποφασίζεται το κλείσιμο της πόρτας του δωματίου, τότε θα πρέπει να διατηρείται 

ένα αντικλείδι το οποίο θα βρίσκεται σε ένα ορατό σημείο και στο οποίο θα έχουν 

πρόσβαση ανα πάσα στιγμή οι παίκτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

(συναγερμός πυρκαγιάς κλπ.) Ο εκπαιδευτικός μπορεί να εξηγήσει τους λόγους για 

τους οποίους διατηρείται το αντικλείδι στο δωμάτιο, αν χρειαστεί.  


