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Въведение 
Проектът ELMET и методологията му 

Проектът ELMET използва методологията на образователните стаи на загадките (стаи на тайните или 

ескейп стаи), с помощта на която да подпомогне повишаването на квалификацията на възрастните в 

неравностойно положение или в риск, по мотивиращ и увлекателен начин. 

Проектът цели да подготви специалистите по продължаващо професионално образование и обучение (C-

VET) с необходимите практически умения и ресурси, така че да могат да създават техни собствени 

образователни стаи на тайните. 

Стаята на тайните е физическа приключенска игра, в която играчите са „заключени“ в стая и трябва да 

използват елементи от стаята, за да решат поредица от загадки и да успеят да излязат за ограничено 

време. Игрите представляват физическата версия на видео игрите тип „избягай от стаята“. Игрите се 

реализират в различни измислени локации, като затворнически килии, подземия и космически станции и 

се използват масово като упражнения за изграждане на екип. 

В образователните стаи на загадките тази концепция се използва, за да се създаде мотивиращо и 

увлекателно учебно преживяване за специфична целева група от учащи. Това, което отличава 

образователната стая на тайните от тази за забавление е специфичният фокус върху учебните цели, които 

са интегрирани в цялостния дизайн, концепция, съдържание и преживяване. Целите могат да варират – от 

изграждане и демонстриране на специфични компетентности, до засилване на трансверсалните умения 

като изграждане на екип, комуникация, управление на времето, критично мислене и креативност. 
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Образователните стаи на тайните могат да се прилагат в различни образователни сфери, за различни 

предмети, в разнородна среда и по много различни подходи – индивидуално или в група; онлайн или 

наживо; в клас или като домашно задание, и също така могат да бъдат модифицирани от преподавателя 

в зависимост от учебните цели. 

Тук имаме баланс между удоволствие и учене, чрез редица предизвикателства, които трябва да бъдат 

преодолени в рамките на установеното за това време. Стаите на тайните включват следните игрови 

елементи: прогрес, автономност, обратна връзка, наратив, и др. (Cordero, 2018). 

Важна част от процеса е дебрифинг сесията, която предоставя възможност на участниците да рефлектират 

върху преживяването си и своето представяне. За разлика от традиционните (комерсиални) стаи на 

тайните, образователните стаи не са утежняващи от гледна точка на оборудване, локация и бюджет.  

За наръчника 

Наръчникът цели да подкрепи обучителите в създаването и прилагането на образователните стаи на 

тайните в класната стая, така че процесът на учене да бъде по-привлекателен, ангажиращ и мотивиращ за 

всички обучаващи се.  

Образователни цели на Наръчника 

Този Наръчник има за цел да ви подкрепи в ролята ви на учители във всички стъпки от процеса: 

● Да ви представи фазите на разработване на образователната стая на тайните и ролята на обучителя 

в тях; 

● Да ви помогне да откриете потенциала на този метод и как бихте могли да го адаптирате по време 

на учебните часове;  

● Да ви подготви с необходимите знания, умения и ресурси, така че да можете да създавате свои 

собствени образователни стаи на тайните. 

Създаването на добра образователна стая на загадките не е лесно, тъй като изисква правилната 

комбинация от забавление и игрови елемент, съчетани с предвидените резултати от обучението, 

внедрени по безпроблемен начин, който не отклонява участниците от игровото преживяване (School 

Break, 2021). 

Фази на разработване на образователната стая на тайните 

Не съществува една единствена формула за създаване на образователни стаи на загадките. Рамката, 
която се използва в Обучителния курс на ELMET се състои от 4 фази, в зависимост от различните роли 
които учителите изпълняват в разработването на стаята на загадките: 

• Във фазата на създаване вие сте в ролята на разработчик на цялото учебно преживяване на 
участниците – задавате учебните цели на база на нуждите на целевата група, създавате 
сюжетната линия, загадките и реквизита и декорирате локацията.  

• Във фазата на прилагане вие сте в организационна роля и установявате набор от правила и 
контролни списъци, за да подсигурите гладкото протичане за участниците.  

• Във фазата на фасилитиране вие сте в ролята на Модератор на играта, който приветства 
участниците и проследява начина, по който играчите подхождат към предизвикателствата, 
помагайки им с подсказки. 
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• Във фазата на оценка вие сте в ролята на учител. Ролята ви е да проведете ползотворна сесия за 
обратна връзка с участниците относно цялостното им преживяване и да съберете обратна връзка 
за нещата, които са протекли добре и какво е нужно да се подобри. Дебрифингът включва 
преглед на предизвикателствата и задачите и обсъждане на резултатите от ученето. 

 

Фаза 1. СЪЗДАВАНЕ 
Стъпка 1. Идентифициране на нуждите на обучаващите се 

● Важна стъпка касаеща участниците е да се вземат предвид демографските и образователните 

нужди на играчите. 

● Времевата рамка е друга важна стъпка, тъй като на играчите се задава времево ограничение, но 

също така и разработчиците имат времеви рамки, с които трябва да се съобразят. 

● Освен това трябва да се определи и нивото на трудност, за да се прецени трудността на загадките 

за различните видове аудитория. 

● Режим – режимът на стаята на загадките определя дали играчите ще работят заедно в атмосфера 

на сътрудничество или ще се надпреварват един с друг в атмосфера на конкуренция. В 

атмосферата на сътрудничество, играчите работят заедно за разрешаване на загадките. В 

атмосферата на съревнование всеки играч се опитва първи да реши загадките и да излезе от стаята. 

● Брой – за финал, избор на броя играчи, които ще участват в специфичната стая на загадките. 

Въпросът „Коя е целевата аудитория за това преживяване?“ е важна за разработчика, за да може да 

събере данни за участниците в тази среда. Обучителят трябва да отговори на някои въпроси – Какъв тип 

е групата? Съставена ли е от хора със сходни потребности или е смесена група? Колко човека са? Каква е 

възрастовата категория? Какъв е техният произход? 

В ролята си на създатели на учебно преживяване е важно да можете да се поставите на мястото на 

различните хора, до които искате да достигнете със стаите на тайните. 

Емпатията е от ключово значение за процеса на създаване, който е с фокус върху отделния индивид. 

Използвайте упражнението Карта на емпатията от Приложението. Проведете фокус групи, говорете с 

други учители, проследете резултатите/оценките от оценяването, за да установите кое е особено 

предизвикателно за вашата целева група и защо; кои са учебните пропуски; кои са предпочитаните теми 

и интереси. Всичко това ще ви помогне да създадете уникално учебно преживяване. 

 

Помислете за възможността да поканите обучаващите да се включат в процеса на създаване. 

Силно препоръчително е да ангажирате вашата целева група в процеса на създаване и оценка, така че да 

създадете преживяване което съответства на техните интереси, нужди и очаквания. На по-късен етап, 
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когато историята е готова, когато имате загадките и реквизитите и когато имате вече завършената стая на 

загадките, последвана от необходимите итерации, можете да организирате няколко спринтови теста.  

Създаването на стая на тайните означава да установите за кого е предназначена тя. Това може да е проект 

за конкретна група ученици, за цял клас или дори за цялостна дейност. Докладът „Иновативно 

образование и образование за иновации: силата на дигиталните технологии и умения“ (OECD 2016) 

подчертава, че „образователните игри включват съвместни, базирани на проект учебни преживявания, в 

които самите ученици стават създатели на игри и на съдържание. Изглежда, че изграждането на 

образователни игри засилва задълбоченото учене повече отколкото използването на съществуващи игри“. 

С помощта на вашите ученици, ще имате възможност да създадете изживяване, насочено към учащия, 

като в процеса на работа самите ученици развиват своите умения докато ви помагат да създадете общата 

рамка, чрез потапяне в процеса на проучване на информация, обсъждане на методология, 

компетентности и резултати, начертаване на сценарии и разработване на предизвикателства и загадки. 

Веднъж щом съберете нужната информация ще трябва да създадете списък със специфичните нужди за 

стаята на загадките, които да бъдат адресирани. 
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Стъпка 2. Създаване на дизайн, ориентиран към учащите 
Целите на стаята на загадките спадат към различни категории. Помислете внимателно какво е 

предназначението на преживяването и как в резултат на това да се оформи играта. Какво се опитвате да 

постигнете с дадената сесия? Как измервате напредъка на участниците? Формулиране на определени 

индикатори/дескриптори на компетентностите, които се очаква от учащите да демонстрират в резултат на 

това преживяване. 

Формулирайте ясно вашите SMART цели. Разработването на учебните цели на образователната стая на 

тайните по време на процеса на дизайн и създаване ще гарантира целта и полезността на играта. Тези 

цели могат да се заложат в темата, в загадките и в режима на стаята, като по този начин се структурира 

учебния план. Създаването на осезаеми учебни цели ще ви предостави възможност да оцените учебното 

преживяване на вашите играчи, учебните постижения и да модифицирате дизайна когато и колкото пъти 

е необходимо на късен етап.  

Дейността трябва да бъде пригодена според характеристиките на учениците (възраст, еволюционно, 

когнитивно и емоционално развитие). Трябва да се вземат предвид и заложените цели. Например, ако 

предметът е математика, предизвикателствата ще бъдат математически и съобразени с образователното 

ниво и възрастовата група на учащите. При желание, трудността може да се увеличава постепенно, 

започвайки с по-обикновени предизвикателства, които постепенно стават по-трудни. Модалността също 

може да варира (по-кооперативна, по-съревнователна, и т.н.).  

● Тип потребител: преценете кои са вашите играчи/потребители. Екипът може да има различни 

потребности/очаквания от учениците (учебни цели). Възрастта и произходът могат да окажат 

влияние върху решенията ви при създаването на играта. Например, медийният персонал и 

учениците могат да бъдат отблъснати при наличието на множество математически въпроси, от 

друга страна математиците могат да бъдат отблъснати при наличието на множество физически 

предизвикателства. Използвайте своята инициативност и преценете коя е вашата аудитория от 

играчи, за да създадете истински приятно преживяване. 

● Продължителност: С каква продължителност бихте искали да бъде вашето преживяване? 

Предпочитате ли преживяването да е под формата на бърза сесия с не повече от 15 минутна 

продължителност или пък да е нещо по-комплексно, което да продължава с часове, дни или дори 

седмици? Колкото по-рано вземете решение за това, толкова по-лесно ще ви бъде да прецените 

колко на брой и колко комплексни да бъдат вашите загадки. Не бихте искали да създадете 

следващия „код на да Винчи“ ако преживяването ви е с продължителност едва 15 минути. 

● Ниво на трудност: тук трябва да се вземе предвид какви са целевите потребители. Можете да 

зададете трудността на загадките според различните типове играчи, например студенти в начален 

курс на обучение, завършващи студенти, студенти в магистърска форма на обучение, докторанти, 

персонал и др. Друг вариант е да създадете поредица от преживявания и да ги обозначите с лесно, 

средно, трудно и изключително трудно ниво на трудност и дадете възможност на играчите да 

изберат нивото, което биха искали да изпробват. Този подход предоставя на играчите едно 

допълнително ниво на контрол върху играта. 
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● Самостоятелно/интегрирано преживяване: преживяването, което предлагате еднократно ли ще 

бъде или част от по-голямо интегрирано преживяване, което продължава с месеци или година? 

Интегрираните преживявания предоставят много добра възможност на хората да се почувстват 

така сякаш работят за нещо по-голямо, но същевременно имат своите предизвикателства от гледна 

точка на поддържане на ангажираността на играчите в игра, която е с по-голяма продължителност. 

● Инструкции/Ръководства: добрите преживявания имат ясно установени инструкции и правила. 

Това е добър момент да се отбележат всички неща, които не бихте искали играчите да докосват 

или да обясните нюансите на вашата сесия. Интегрирането на тези правила с темата на стаята може 

да ви помогне да изградите предистория на вашето преживяване. Искат ли играчите допълнителни 

инструкции, докато играят? Ако е така, помислете за допълнителни „ръководства“, които могат да 

бъдат направени така, че да изглеждат като реквизит за игра. 

● Режим: Това се отнася за начина, по който ще се играе в стаята, например някои видеоигри имат 

опция за засичане на оставащото време. Може да решите, че вашата стая ще се играе в режим на 

сътрудничество. В него играчите работят заедно за решаване на предизвикателствата или пък 

играта може да бъде в съревнователен режим, при който победител е този, който първи се справи 

с предизвикателствата и целите. Това може да се определи на база на времето, за което трябва да 

приключи играта, типовете потребители и други критерии. 

● Една/Множество дисциплини: Преживяването ви ще бъде ли насочено към решаване на 

проблеми, специфични за една дисциплина или ще бъде междудисциплинарно? Понякога е 

полезно да се съберат ученици от различни области, за да се изследват проблемите от различни 

гледни точки. 

● Меки умения: интерактивните игри наживо са чудесен инструмент за развиване на меки умения 

като общуване и лидерство. Как ще предизвикате играчите си, за да успеят да развият тези умения 

по време на вашето преживяване? Един от начините би могъл да бъде преживяването да се случва 

в няколко стаи и отговорите на загадките да са разпръснати из различните стаи. Единственият 

начин да се решат тези загадки е като играчите общуват помежду си и описват това, което 

забелязват около себе си на играчите, които се намират в друго помещение и обратно. 

● Подобряване на знанията по даден предмет – адресирайте различните области от учебната 

програма в зависимост от различните дисциплини или предмети и наблегнете на засилване на 

специфичните умения. 

Използвайте стъпките в Планирайте вашата стая на тайните в Приложението, за да създадете собствена 

стая на загадките. 
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Стъпка 3. Описание на сюжетната линия 
Наличието на тематична линия, в цялата игра не само я прави по-забавна, но също така помага на играчите 

да се потопят цялостно в сценария. Наличието на силна тема може или да създаде или да разруши 

елемента на забавление на стаята на загадките.  

Обикновено стаите на тайните имат два базови режима – традиционният режим на бягство, при който 

участниците трябва да излязат от заключената стая за ограничено време и режим на мистерия, при който 

трябва да намерят решение на предизвикателство в рамките на предварително зададено време.  

● В зависимост от дизайна на вашата игра има варианти за различна тематика: 

● Приключенска (пиратски, древни цивилизации, банков обир)  

● Детективски истории, криминални разследвания, мистерии  

● Sci-fi (луд учен, пандемия, космос, и т.н.) 

● Шпионска / Студената война 

● Бягство от затвора 

● Вълшебна и приказна 

● Ужаси (вампири, зомбита, духове, серийни убийци, др.)  

● Комедийна и много други. 
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Дизайн на историята 
Темата, която изберете трябва да има завладяваща история. Наличието на интересна история гарантира 

потапяща среда с щастливи играчи. Трябва да има обща нишка, която свързва всички дейности. Това ще 

помогне на учениците по-лесно да се потопят в дейността. Например, да трябва да се разгадаят някакви 

йероглифи, за да се избяга от пирамида в Египет. Избягвайте чувствителни теми, които се считат за 

неподходящи и за лош вкус, като трагични събития, бомбени атентати, войни, расистки конфликти, 

серийни убийства, изчезнали хора и т.н.  

Една от целите е да се стимулират уменията за общуване, за това сътрудничеството и споделянето на 

информация трябва да бъдат в сърцевината на цялата дейност. Например, подходяща активност би била 

различните групи да трябва да решат различни предизвикателства, но в края да трябва да обединят сили 

за постигане на финалната цел. 

Сюжетната линия представлява сбито и привлекателно обобщение на сюжета, създадено така че да 

заинтригува участниците. Можете да я използвате в промоционалните си материали и в интернет 

страницата и да я предоставите на играчите преди да влязат в стаята. Може да изглежда по следния начин: 

Пример на сюжетната линия на Тайната стая на Худини  
 
150-годишната къща, принадлежала на най-известния илюзионист Худини, сега е музей. Вие решавате 
да отидете там и да научите някои от най-големите му трикове и илюзии. Разхождайки се, вашето 
любопитство ви отвежда до тайна стая, в която никой не е стъпвал повече от век. Влизайки в стаята, 
вратата се затваря с трясък, оставяйки ви заключени вътре, докато стените започват бавно да се събират. 
На масата намирате послание от Худини, което гласи: 
„Вие сте избраникът успял да влезе в тази тайна стая. Който намери начин да излезе от нея ще получи 
привилегията да стане мой наследник.“ 
Ключът, който отключва вратата е скрит някъде в стаята. За да го намерите обаче, първо трябва да се 
справите с няколко предизвикателства. Худини ви е оставил молив, лепило и ножица, редом с шест 
различни карти, които ще ви помогнат да решите предстоящите предизвикателства. За да успеете да 
излезете от стаята ще трябва да проникнете в ума на най-великия илюзионист и да започнете да мислите 
като него. 
Ще успеете ли да избягате и да станете следващият Худини? 
Разполагате с 60 минути преди стените да ви затиснат, така че побързайте – часовникът тиктака! 
 

 

Стъпка 4. Създайте увлекателна история  
Символичната рамка, около която се създава история е онази, която ще улесни емоционалното свързване 

на учениците със самото преживяване. Изключително важно е да се трансформира стаята на загадките в 

истинско активно учебно преживяване. 

За да успеете да поддържате и да засилите ангажираността на учениците към активността ще трябва да 

разполагате с добра история. В ролята си на обучител трябва да прецените какви са интересите на вашите 

ученици, тъй като ключово за постигане на финалната цел на учебния процес ще бъде обединяването на 

интересите на учениците със сценария на историята.  

https://escaperoomgeeks.com/diy-escape-room-tutorial/
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Добрата история зависи от ангажираността на учениците в играта/учебния процес: дали участниците 

генерират знания или са просто получатели. Това би било пример за преход от формули за пасивно учене 

към модалности за активно учене. 

Как може наративът да се интегрира успешно в играта? Имайте предвид, че свързаният наратив може да 

допринесе значително за удоволствието на играчите от играта. Вземете предвид възрастта на учащите, за 

да изберете история, която би била най-подходяща за тях (учениците, които например са в гимназията, 

могат да предпочетат история на ужаси, което пък не би било подходящо за деца). 

Някои примери за истории, които могат да се използват в потапящото преживяване каквото е 

образователната стая на тайните биха могли да бъдат: 

● Намиране на ваксина за справяне с пандемията. 

● Намиране на улики, с помощта на които да се реши убийство, което е възникнало в център за 

обучение. 

● Справяне с извънземна атака по време на мисия до Марс. 

Не забравяйте, че стаите на загадките са създадени около някаква история, която ще даде смисъл на 

елементите, които въвеждате под формата на улики или предизвикателства.  

Предоставянето на активна роля на играчите е ключова стратегия при създаването на завладяваща игра 

на загадките. Създаването на игра на тайните, с фокус върху преживяването на играчите и историята, в 

която се използват предизвикателства и загадки, за да се илюстрира историята, би могла да мотивира 

учащите да обогатят знанията си и да обмислят как наученото се отнася към живота им. 

Пътуването на героя 

„Пътуването на героя“ описва етапите, изграждащи дадена история, които биха могли да се приложат 

към всеки наратив. Етапите от Пътуването на героя са 12: 

1. Обикновеният свят – предоставя разбиране за контекста и средата на героя. 

2. Призивът за приключение – оповестява, че трябва да се предприеме предизвикателство или 

приключение. 

3. Отказ от призива – героят се сблъсква със страхове и несигурност произтичащи от призива за 

приключение. 

4. Среща с ментора – менторът вдъхва на героя увереност, дава му съвет, носи му прозрение, обучава 

го или му дава супер сили, с които да преодолее страха. 

5. Преминаване на прага – когато героят най-накрая се ангажира с приключението и поема към 

Специалния свят на приключението. 

6. Изпитания, съюзници и врагове – героят среща изпитания, съюзници и врагове по време на 

пътуването, които му позволяват да разбере Специалния свят. 
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7. Подход (Приближаване до Бездната) – на този етап героят се приближава до сърцевината на 

пътешествието. 

8. Изпитанието – олицетворява централната криза на живот или смърт, в която героят се изправя лице в 

лице с най-големите си страхове и предизвикателства. 

9. Наградата – героят успява да преодолее предизвикателството от изпитанието. 

10. Обратният път – свързан е с пътя назад към Обикновения свят, от който идва героят. 

11. Възкресението – на този етап става ясно, че героят може да прилага всичко, което е научил и 

извлякъл от пътуването. 

12. Завръщане с еликсира – финалната награда от Пътуването на героя. 

 

Последователността в Стаята на тайните 
Важно е да има система за проверка на игровия поток на стаята, на загадките и тяхната подредба и на 

ключовите предмети, с които играчите трябва да взаимодействат. Лесен начин да се направи това е като 

се създаде „карта на стаята“. Стаите на загадките могат да имат предварително зададена 

последователност (последователна игра) или по-сложна (отворена поредица от загадки), или дори 

хибридни варианти с повече пътища (Nicholson, 2016). 

Примерна схема, създадена от Menelaos Lampis, CIP Citizens In Power  
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Стъпка 5. Създаване на загадките и предизвикателствата 
 

Загадките и предизвикателствата правят преживяването по-интересно, което е същината на тези 

преживявания. Когато създавате загадките се уверете, че вземате предвид учебните цели, които сте 

задали за това преживяване. Те трябва да отразяват общите цели за тази сесия. 

Според Nicholson (2015), загадките трябва да отразяват предимно целите, заложени в играта при нейното 

приключване. Те трябва да бъдат съпътствани с ясни инструкции, които да подсигуряват безопасността и 

забавлението на играчите и също така трябва да бъдат съпътствани с подсказки в случай, че играчите 

зациклят в играта. 

Важно е също така да намерите загадки, които прилягат на сюжетната линия. Ако например сюжетът на 

вашата стая е „Бягство от замъка на Дракула“ е добре да използвате по-старовремски загадки (в които има 

елементи като листа за писане, катинари, вериги, ключове, текст отразен в огледалото, невидимо мастило, 

дървени кутии, и др.). Не би било подходящо да се използват смарт телефони, интернет, дигитални 

часовници и други модерни технологии, тъй като това би било равнозначно на смесване на два различни 

стила. По-традиционните загадки биха могли да бъдат дори по-интересни отколкото използване на 

приложения и други технологии. 

Изберете предизвикателни, но същевременно възможни за решаване загадки и реквизити, които са 

интригуващи и добре обмислени, така че да създадете уникално и запомнящо се преживяване. 

Адаптирайте нивото, съдържанието, типа и броя загадки към целите на целевата група обучаеми. 
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Видове задачи 
Стаите на загадките са подходящи за различен тип потребители, тъй като използват разнородни задачи, 

които изискват използването на множество интелигентности (Gardner, 2015): 

● Кинестетична – търсене на улики, местене на предмети, навеждане, пълзене, скачане, използване 

на сила и сръчност, правене на възли; 

● Лингвистична – намиране на думи, решаване на гатанки, кръстословици;  

● Природна – познаване и използване на законите на природата;  

● Математическа – решаване на логически задачи, загадки с шифър, кубът на Рубик, шах, игри с 

клечки, др.; 

● Пространствена – използване на карти, ориентиране в лабиринт, лазерни лабиринти; 

● Интерперсонална – работа в екип, комуникация с другите.  

Не забравяйте, че тези игри се базират изцяло на преживяванията, не само на загадките! Когато 

приключите със създаването на уликите и загадките, поръсете ги с повече забавление! Вие вече сте най-

страхотният Модератор на игра, защото сте измислили всички тези предизвикателства и сте ги обединили 

в страхотна стая на тайните! 
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Брой и ниво на трудност на загадките 
Броят на загадките зависи от нивото на трудност, но обикновено в стая с 60 минутна продължителност 

играчите трябва да решат 10-15 загадки (средно 5 минути на загадка). 

Има различни нива на ментално предизвикателство, които трябва да се отбележат: 

● Ниско – подходящо за деца и новодошли; със средно ниво на успеваемост над 60%.  

● Средно – нивото на успеваемост е около 50%. 

● Трудно – за напреднали играчи, където нивото на успеваемост е най-ниско.  

На първо място трябва да се решат загадките, така че е добре да има баланс между предизвикателство и 

забавление. Включете различни загадки във всяко ниво (пространство): търсене, логика, физическа 

активност, сътрудничество… Започнете с по-лесни загадки. С нарастване на увереността и фамилиарността 

на играчите се придвижете към по-трудни загадки. 

Подсигурете достатъчно улики и пространство. Трябва да има поне 2 улики, по които екипът да работи във 

всеки един момент. Също така е важно всички загадки да се тестват предварително. Играчите ще следват 

логиката и подредбата, която създателят на играта е използвал при създаването ѝ, така че загадките трябва 

да функционират безупречно. 

Посетете раздела Направи си сам в Приложението, за да създадете собствени предизвикателства и 

загадки за стаята на тайните.  

 

Стъпка 6. Подсигурете оборудването за стаята на тайните  

Физически и технически реквизит 
Реквизитът представлява предмети, които могат да се местят на сцената по време на представление – 

декори, костюми и електрическо оборудване. Стаите на тайните могат да съдържат различни видове 

реквизит, които създават атмосферата на мястото и позволяват на всички тайни механизми, специални 

ефекти и гатанки да функционират. 

В по-сложно устроените комерсиални стаи могат да се намерят различни физически реквизити, които 

създават завладяваща атмосфера, приканвайки играчите да заемат ролите си на актьори в пиеса. Пазете 

се от участници, които са готови на всичко, за да спечелят играта. Физическите реквизити включват: 

● Декори: костюми, пердета, тапети, мебели, и др. 

● Декорации за Хелоуин: изкуствена кръв, черепи, пирати, лаборатория и вещерски вещи, и др. 

● Всякакви визуални физически реквизити (тайни врати, колела с шифър, бутони, превключватели, 

декоративни елементи) и елементи за игра (пъзели, кутии, улики, кодове, катинари, лампи, карти, 

лупи, компаси и др.) трябва да бъде подбрани добре и обвързани с темата. Например 

използването на бели плочки не би се вписало в интериора на пиратски кораб, нито пък 

използването на смарт телефон в стая чиято тема е Хари Потър. 
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Техническите реквизити като осветление, видео и звукови ефекти допринасят за създаването на потапящо 

и запомнящо се преживяване. Недостатъкът е, че съществува риск нещо да се повреди или счупи, както 

при всяка техника. Продължете с повишено внимание и осигурете стриктни тестове на тези елементи. Ако 

функционират добре, ще си гарантирате доволни играчи. А ако не функционират добре ще се случи 

обратното. 

Техническите реквизити включват: 

● Цялото оборудване, което играчите използвате – компютри, телефони, инструменти, 

екрани/мултимедия, VR и разширена реалност, GPS, лицево разпознаване, сканиране и др. 

● Аудио плейъри и аксесоари: високоговорителите, двупосочните радиостанции, производителите 

на шум, както и саундтраците и звуците (шепот, писъци, говорене, музика, драскане, въздишки, 

дишане) създават емоционален фон, който е свързан с основната тема на стаята. В приключенията, 

ужасите, мистериите и научнофантастичните истории е различно. В някои случаи музиката може 

също да предава съобщения и кодове, показващи нова фаза или мисия в играта. В YouTube канала 

на ELMET ще откриете безплатни лицензирани плейлисти и 1-часови тематични песни. 

● Друг елемент на стаите на загадките са осветлението и визуалните ефекти: лазери, светкавици, 

използване на Морзов код със светлината на фенер и др. Също така можете да използвате LED 

осветление, черна светлина и факли. Осигурете по-леко пространство в лаборатория, например, 

ако играчите трябва да направят някакви експерименти, или в бюрото на следователя, където 

уликите трябва да бъдат проучени подробно. Светлините трябва да бъдат фокусирани върху 

конкретните места, скриващи и разкриващи подсказки, както се изисква в сценария. 

● Различни технически реквизити като механични пъзели и джаджи със скрити ключалки, тайни 

врати, капани, детектори за движение, говорещи глави, обитавани от духове кукли, сензори, 

пневматични и вибриращи механизми, магнити и т.н. Те не само изглеждат добре, но и трябва да 

бъдат монтирани по подходящ начин в мебелите и реквизитите. 

Тези комплицирани елементи са най-скъпата част от оборудването. Ако самите вие не сте инженери или 

част от инженерен екип, можете да ги пропуснете като елемент във вашата стая на тайните и да се 

фокусирате върху създаването на завладяваща атмосфера на база на историята и на предизвикателствата. 

 

Списък на оборудването 
Списъкът на оборудването съдържа всички необходими елементи, загадки, предизвикателства и свалени 

материали, от които се нуждаете, за да създадете стаята. Тъй като вие ще създадете свой сценарий и 

загадки, ще трябва да създадете собствен списък с оборудване, като примерът по-долу.  

Примерен списък за оборудване от готовите за използване Coronavirus escape room на Legacy 
Escape Box 
 

1. Материали за разпечатване 
Разпечатайте си следните материали от www.legacyescapebox.com  
• Приветстващо писмо (ще го дадете на участниците в откриващата сцена от вашата стая на тайните). 

https://www.youtube.com/channel/UCSumCSFX39s1mkG0jVQiw6A/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCSumCSFX39s1mkG0jVQiw6A/playlists
https://www.legacyescapebox.com/coronavirus-escape-room
http://www.legacyescapebox.com/
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• 2ро писмо от Д-р Ноел Сумк и блокове в цветовете на дъгата (разпечатайте и сглобете блоковете, 
поставете ги в стаята на тайните).  
• Колело с шифър (разпечатайте, изрежете и сглобете преди да започне преживяването).  
 

2. Необходими материали 
• Разпечатките за стаята на тайните „Corona Virus“ от legacyescapebox.com  
• 2 кутии (малки е ОК), в които да се събират вещи. Кутиите трябва да могат да се заключват.  
• 2 катинара, за да се заключат двете кутии. Катинарите трябва да са четири цифрени.  
• Телефон от който може да се звъни. 
• Лаптоп или смарт телефон или нещо, с което може да се осъществи онлайн достъп.  
• Кубчета по 2,5 см (общо 7), дървени блокчета или зарове или нещо подобно.  
• Книга, в която можете да пишете с молив върху страниците. По-късно можете да изтриете 
написаното. 
• Прозрачен филм/хартия или предметни стъкла за микроскоп (количество 3) или нещо подобно за 
писане. 
 

 

Стъпка 7. Дизайн на пространството  
Хората посещават стаите на тайните търсейки забавление, промяна, разнообразие, необичайно 

преживяване, нещо извън обичайното. Контрастът с ежедневната рутина носи по-дълбоко ниво на 

емоционална ангажираност и потапяне. 

За образователната стая на тайните изберете локация във вашата организация, която е удобна и лесно 

достъпна за обучаващите се, така че намирането на локацията само по себе си да не се превърне в 

предизвикателство. Уверете се, че има достатъчно пространство, в което играчите да се движат. 

Физическата локация играе съществена роля за успеха на стаята на тайните. Образователните институции 

могат да използват своите помещения – учебните зали и научните лаборатории, медицински отделения и 

операционни зали, библиотеки/читални, коридори и стълбища, гимнастически салони и игрища, 

кафенета/закусвални, зали, спални помещения, складове и др. Също така можете да използвате и 

адаптирате изоставени стари сгради, училищни автобуси или други необичайни помещения, които не се 

използват. Макар да се нуждаят от ремонт, такива помещения веднага създават атмосфера на потапяне и 

могат лесно да се адаптират към избраната от вас тема. 

Внимание! Не провеждайте играта в среда, в която играчите има опасност да се наранят. Те са ваша 

отговорност (ние се отказваме от всякаква отговорност за наранявания...). Където е възможно, направете 

средата възможно най-реалистична. Отново, това помага на играчите да се потопят в изживяването. 

 

Дизайнът на пространството е от същностно значение, за да се подсигури потапящо и вълнуващо 

преживяване. Цялата обстановка трябва да бъде в синхрон с историята - оформлението, мебелите, 

декорацията и инвентара трябва да са подходящи и автентични. Нищо не трябва да се усеща като не на 

място. 
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Стаите на тайните могат да бъдат с различна големите. Въпреки че се говори за „стая на загадките“, 

всъщност тя включва няколко пространства / зони. Всяко от тях е свързано с различен етап/ниво от играта, 

създавайки нови емоции, увеличаващо се ниво на трудност и продължение на историята.  

Изберете пространството, от което ще имате нужда. Преживяването трябва да се случи във възможно най-

добрата среда, винаги в рамките на възможностите които образователните центрове предоставят. Важна 

е физическата подкрепа и използването на всички необходими предмети – от компютри до, защо не, 

очила за виртуална реалност. 

Карта на помещението 

 

Определете последователността на стаята на загадките, която участниците ще следват. Разпишете всяка 

стъпка, отбележете си необходимите материали, инструменти и съобщения, които трябва да бъдат 

позиционирани на правилните места и времето, необходимо за всяка стъпка. Разпишете го така сякаш 

някой друг ще трябва да го подготвя. Ако ще използвате стаята на загадките последователно с няколко 

групи, този списък ще ви послужи да можете да пренаредите/рестартирате стаята, за да е готова за 

повторна игра. 

Мебели 

Мебелите в стаята на тайните трябва да съответстват на избраната тема и да създават уникална среда в 

играта, така че играчите да се почувстват сякаш са се пренесли в различен свят. 

Започнете от ключовите елементи от мебелировката, която ви е необходима, за да създадете атмосфера 

в помещението. Подредете ги според историята. Например – етажерки с книги, стол, бюро и чекмеджета, 

легло и др.  

След това избройте специфичното оборудване, от което ще имате нужда – например компютър, телефон, 

или друг специфичен инвентар според темата. Например в стая на тайните, чиято тема е медицинско 

отделение или детективска история или бягство от затвора, ще имате нужда от коренно различни 

предмети. 
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Пример за подредба на Nursing Escape Room  в University of Kansas Health System 

 

 

В някои по-физически стаи хората могат да скачат, да повдигат предмети или например да се катерят на 

рафт за книги или маса. Ако искате да предотвратите това, трябва да поставите надписи или знаци 

индикиращи, че катеренето по мебелите е забранено. 

 

Декоративни елементи 
Декорацията е важна част от дизайна на стаята, който ви помага да създадете запомняща се, по-жива и 

потапяща атмосфера. Различните елементи като карти, снимки, картини, килими, пердета и др. могат да 

послужат за скриване на улики или самите те да играят ролята на улика. За да създадете достоверна среда, 

уверете се, че сте избрали елементи, които са времево коректни, изглеждат автентични, културно 

адекватни и тематично съобразени с историята. 

Търсете книги, филми, телевизионни предавания, снимки и игри в рамките на темата (местоположение, 

исторически период и т.н.), която сте избрали за вашата стая. Рисуването може също да помогне за 

визуализиране на пространството, атмосферата и стила. Направете списък с ключови елементи и предмети 

(инвентар), свързани с избрания жанр и сюжет. 

  

https://www.kansashealthsystem.com/-/media/Files/PDF/Nursing-Escape-Room-guide-update-_final.pdf
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„Червени херинги“ 
Червената херинга се използвала за разсейване на кучетата на конкурентите по време на лов. Изразът е 

останал и означава фалшива следа, подвеждаща улика или детайл, който умишлено или неволно, 

отклонява участниците от основната тема.  

Изчистете пространството, в което ще се случва играта, за да избегнете подвеждащи елементи. Това могат 

да бъдат фалшиви улики или част от информация, които са подвеждащи или разсейващи. Например 

картини, бутони, книги, кутии, вази или други декоративни елементи могат да изглеждат така сякаш крият 

някакво послание, докато всъщност не е така. Всички предмети, които не са част от играта, не трябва да 

бъдат в помещението, тъй като играчите ще загубят време да се опитат да разберат какъв е смисълът им. 

Ако има предмети, които не можете да махнете, можете да ги заключите в някой шкаф и да го декорирате 

по някакъв начин или да сложите стикер „не е част от играта“. Предупредете играчите предварително за 

значението на тези предупредителни стикери, за да не се опитват да отворят шкафовете със сила. 

Стаята не трябва да бъде залята с прекалено много детайли. Нещо допълнително което може да бъде 

полезно като преживяване в стаята на загадките са тъй наречените „червени херинги“. „Червените 

херинги“ представляват оборудване, което не е важна част от която и да е загадка, но допринася за 

декорацията на стаята. Внимавайте с такива елементи, които могат да бъдат объркани с истински улики! 

Те трябва да бъдат сведени до минимум, за да не се предизвика объркване у играчите и да не се разсеят. 

Ако оставяте прекалено много фалшиви улики, играчите ще се изгубят в пространството и ще загубят 

време. Представете си как оставяте 20 книги на етажерката и нито една от тях не е част от играта. Играчите 

ще започнат да проверяват всяка една от книгите докато не се отегчат. Това може да ги накара да загубят 

интерес към играта и вместо да бъде супер забавна, да се превърне в много изтощителна и монотонна. 
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Фаза 2. ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Стъпка 8. Тествайте стаята си 
До този момент трябва да сте разработили тема и история около съдържанието, което искате да 

преподавате, набор от пъзели и реквизити. Следващата стъпка е да предоставите преживяването. 

След като стаята на тайните бъде готова, трябва да я пуснете в действие. Тествайте стаята и проверете дали 

всичко работи по план и в рамките на заложеното време. Поканете пилотна група ученици и направете 

необходимите промени. 

Първото, което трябва да направите преди да предоставите това преживяване на целевата група, на която 

искате да преподавате е да тествате преживяването с хора, които не са били част от процеса на дизайн. 

Това би трябвало да помогне да се изгладят потенциалните проблеми, така че нещата да текат гладко в 

самия ден. 

Оценката се извършва от дизайнерите, за да се изчисли трудността на пъзелите, продължителността на 

играта и полезността на подсказките. Този процес има за цел да гарантира, че вашите цели в играта са 

постигнати. 

Важно! Силно препоръчително е да започнете да правите тестове възможно най-рано, за да съберете 

обратна връзка в ранна фаза от развитието на стаята и да можете лесно да адаптирате необходимите 

елементи и да избегнете пълно преобразуване на цялата стая на по-късен етап. Можете да организирате 

тестване на няколко етапа – когато историята е готова, когато загадките и реквизита са готови и когато 

стаята на тайните е напълно завършена, като направите необходимите итерации. 

Използвайте получената обратна връзка, за да подобрите учебното преживяване на целевата група. 

 

Стъпка 9. Популяризиране на стаята 
Когато сте доволни от резултатите, можете да популяризирате стаята сред вашата целева група. 

Разпечатайте някои покани/плакати или брошури, публикувайте информацията за поканата, която 

отправяте към организацията на интернет страницата си и в медийните канали, помолете колегите си да 

разпространят информацията. Можете също така да заснемете кратък тийзър, с който да уловите интереса 

на потенциалните си посетители.  

Ангажирайте персонала в поддръжката на стаята – може да се нуждаете от помощта на вашите колеги 

(библиотекар, други учители като консултанти, техник, който да постави някои от реквизитите или дори 

някои „актьори“ за конкретни части от сценария. 

 

Стъпка 10. Подготовка и управление на стаята  
За да осигурите подходящото функциониране на стаята на тайните трябва да помислите за следните 

технически и административни задачи: 
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● Да подготвите стаята, да настроите оборудването, да се уверите че пространството е чисто и 
приветстващо; 

● Да спазите протоколите за безопасност и да се уверите, че гостите се държат подобаващо; 

● Да оперирате медията (видео, звуци, допълнителни ефекти);  

● Да пренаредите стаята след приключване на играта; 

● Да бъдете лице за контакт за обучаващите се, да отговаряте за резервациите и за воденето на 
записи. 

 
В комерсиалната стая на тайните тези дейности се изпълняват от един член на екипа – от Модератора на 
играта. В образователната среда тези задачи могат да се разпределят между различни членове на екипа.   
Времето за подготовка (приблизително 20 минути) и времето за пренареждане (около 10 минути) е 
необходимо в началото и в края на играта, за да може да се нагласи цялото оборудване. Организирането 
на стаята и планът за разпределение на загадките могат да помогнат на Модератора на играта да 
координира всички стъпки.  

Списък на необходимите материали 
Включва всички разпечатани материали, игрови елементи необходими в играта – включително уликите, 

пъзелите, оборудването, реквизита, декоративните елементи (необходими за скриване на нещо или в 

качеството им на улики). Препоръчваме ви да имате отделна папка на вашия компютър за всяка част от 

сценария с всички необходими разпечатки, например за бележки, брошури, карти, писма, съобщения и 

др.  

Ако използвате определен тип документ в няколко копия съдържащи различни части от уликите, или 

появяващи се в различни етапи от играта, е необходимо да ги наименувате за себе си, например CV1, CV 

2, CV 3. Или пък ако използвате различни видове катинари и ключове може да използвате различни 

цветове за тях, заедно с етикет/надпис, за да можете лесно да ги намирате и разграничавате. 

Пример за материалите, които са необходими за стаята на тайните на ELMET: 

(Редът е този, в който елементите се появяват по време на играта) 

Допълнителни материали и реквизит, необходими за организиране на сцената 
В зависимост от сценария на стаята, това биха могли да бъдат различни неща, като: 

● Игрови елементи, от които участниците ще имат нужда, за да решат пъзелите – лаптопи, 
книги, ключалки, фенери, кутии и контейнери, улики, карти, огледала и т.н. 

● Неигрови елементи като декорация – столове, дивани, библиотеки и шкафове, картини, 
пердета, лампи и др. – те могат да имат роля в играта и да се използват с криене на улики 
в тях. 

● Заключена кутия 
● Смартфон 
● Един четирицифрен катинар 
● Един шестцифрен катинар 

Материали, които ще трябва да качите на лаптопа: 
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● Email 3.1 
● CV 3.2.1 & CV 3.2.2 
● Следният линк като „shortcut“ на десктопа 
https://drive.google.com/drive/folders/1_Ku6lUDf822WibQu84EDoGJHBEnORqAr?usp=sharing 
● QR3.2.3 & QR3.2.4 
● Бюлетин 3.3 

 
 

Друг пример: 

Пример от Стая на тайните „Студената война“ на Legacy Escape Box 

Това са 6 файла, които да свалите, да разпечатате и да нарежете за вашата стая на тайните. Също 
така има и 7-ми файл за сваляне, който представлява Упътване за настройка, който можете да 
прочетете и/или да разпечатате. 

● Уводно писмо 
● Визьор за уводно писмо 
● Шифър 0 до 9 - (трябва да го разпечатате, да го нарежете на лентички от по 2,5 см, 

подобно на лентите при използване на шредер, които като части от пъзел могат да се 
наредят обратно) 

● Шах код / символи на шахматни фигури / код на пишеща машина – разпечатайте и 
следвайте инструкциите 

● Как да подредите шахматна дъска – разпечатайте и поставете в стаята на загадките. 
Дава детайли как да се подреди шахматна дъска, както и рамка от А1, Ц7, и т.н. за всяка 
шахматна фигура на дъската при първоначалната подредба. 

● Знамена – можете да ги изрежете и да ги използвате като картончета със знамена в 
стаята на тайните. 

● УКАЗАНИЯ за модератора – изтеглете *pfd файла, който обяснява общата информация, 
подредбата, стъпките и хода на играта. 

● Няколко малки кутии, които трябва да се заключат 

● Катинар с 1 дума 

● Катинар с 4 числа 

● Шахматна дъска, пълна с всичките 32 фигури 

● Телефон за изходящи обаждания (мобилен, Алекса, и т.н.) 

● Атлас (или друг метод с помощта на който хората да могат да идентифицират държави 
на база на техните знамена). 

● Книга по ваш избор. Обичам да използвам тематични книги като например книга за шах 
или книга от руския автор Лев Толстой. 

● Полезно: клавиатура (може да бъде пишеща машина или на компютър), върху която да 
създадете прозрачен покривен слой. 

● Полезно: друга кутия или две, които могат да се заключат с код или с ключове (за да се 
скрият шахматни фигури / телефон). 

https://drive.google.com/drive/folders/1_Ku6lUDf822WibQu84EDoGJHBEnORqAr?usp=sharing
https://www.legacyescapebox.com/cold-war-escape-room-1
https://www.legacyescapebox.com/s/intro-letter-message-typewriter-find-diamonds-then-leave-canada-brazil-kenya-iceland.pdf
https://www.legacyescapebox.com/s/intro-letter-view-finder-cut-out.pdf
https://www.legacyescapebox.com/s/cipher-0-to-9-numbers-and-symbols.pdf
https://www.legacyescapebox.com/s/cold-war-sheet-print-chess-pieces-typewriter-codes.pdf
https://www.legacyescapebox.com/s/How-to-set-up-a-Chess-Board-printable.pdf
https://www.legacyescapebox.com/s/flags-24-count-ctt5.pdf
https://www.legacyescapebox.com/s/Moderator-directions-for-Cold-War-escape-room-1.pdf
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Направете списък на всички задачи, които имате да изпълните. Колкото по-дълъг и детайлен е списъкът, 

толкова по-добре, тъй като ще има много неща за които трябва да внимавате. Можете да изброите 

задачите в две колони – редовни задачи и незабавни, които трябва да изпълните непосредствено преди 

началото на всяка сесия. 

Обичайните задачи могат да бъдат подготвени часове или дори дни преди гостите да дойдат на вашето 

ескейп приключение (като заключване на кутиите с улики и скриване на ключа в книгата). Но някои от 

пъзелите трябва да бъдат направени точно преди пристигането на гостите. Например, настройката на 

морзовия код трябва да се направи 5 минути преди началото на играта, защото в противен случай 

батерията на мобилния телефон няма да издържи цял час. 

Ако искате да сведете до минимум възможностите да забравите нещо, уверете се, че всички подробности 

за играта са включени във вашия контролен списък. 

Насоки за оператора на стаята 

● За да избегнете неприятни изненади, се препоръчва винаги да правите преглед на 
материалите в края на всяка сесия и да проверявате статуса на сесията. Възможно е играчите 
да са драскали върху тетрадката, върху някоя игрова медия или да са прибрали някоя от 
уликите в джоба си. 

● Силно се препоръчва да имате копите на всички печатни материали (списъци, пъзели, 
подсказки, др.) както и на всички игрови елементи, в случай че нещо случайно се счупи или 
изгуби. 

● Можете да се възползвате от цялата екипировка и елементи от интериора, които вече имате 
под ръка (бюра, закачалки, лаптопи, контейнери, кутии, шкафове, и др.) и да ги адаптирате 
към нуждите на играта, вместо да купувате нови. Адаптирайте сценария на играта към неща, 
които можете да намерите лесно. 

● Всички улики трябва да бъдат разпечатани цветно, във формат А4, избирайки параметъра 
„Реален размер“ така че всички елементи да се виждат ясно.  

● Документите могат да се ламинират, за да се удължи живота им между различните игрови 
сесии. При ламиниране обаче, автентичността на документите ще се влоши. 

● Внимавайте когато подготвяте игровата зона – уверете се, че сте вкарали в списъка за 
рестартиране локацията на всяка улика! Това ще ви даде възможност да следите прогреса на 
участниците по време на играта и да им даде подходящите улики.  

● Имайте предвид, че прекалено честите прекъсвания могат да нарушат потапянето на играчите 
в преживяването. 

● На играчите не трябва да се налага да местят тежки предмети, за целта можете да използвате 
леки мебели, пуфове, колички, малки столове, и др. 
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Списък за рестартиране /връщане в изходно положение/ 
След като стаята бъде готова, използвайте блок-схемата с всички изброени стъпки, за да запишете 
подробни насоки стъпка по стъпка. Тя трябва да описва как изглежда всяко конкретно място, когато 
играчите влязат, как да настроите и подготвите реквизитите и пъзелите, какви материали и улики трябва 
да бъдат поставени и кога трябва да го направите. 

Списъкът за рестартиране е списък с всички загадки във вашето преживяване, които трябва да бъдат 
проверени, за да се гарантира че са в коректно състояние преди следващата група. Няма нищо по-
фрустриращо от това да стигнете до средата на преживяването и да откриете, че нещо е счупено или че 
даден пъзел не е върнат в изходното му положение. 

По време на рестартирането на стаята трябва да започнете от последната стъпка – отворете последната 
кутия/пъзел, поставете последното послание или награда в него, след което я заключете и поставете ключа 
и кода в предишната стъпка. Така че за целта ще имате нужда от блок-схемата и от описанието на хода на 
играта, но следвайки стъпките отзад напред.  

Използвайте хронометър, за да проверите колко бързо можете да подредите дадената сцена. Би трябвало 
да ви отнеме не повече от 20 минути за цялата стая. 

След всяка сесия трябва да се уверите, че всички материали, реквизити и пъзели са върнати в 

първоначалното им местоположение, така че следващата група да може да ги намери както е по план. За 

целта ще имате нужда от детайлен контролен списък, за да сте сигурни че не сте изпуснали нещо.  

Списък за рестартиране на стая на загадките „Студената война“ на Legacy Escape Box: 
a. Поставете диамантите във финалната кутия. Поставете числовия катинар в последната кутия. 

b. Поставете картите със знамената в кутия. Заключете кутията с катинара с дума. Как да направите 

картите със знамената: използвайте прозрачни протектори за карти. Използвайте нормално тесте за 

карти, с числата от 2 до 9, поставете ги на противоположната страна на картите със знамената. Това 

означава, че картата със знамето показва обратната страна на картата с числото, всяка страна се 

вижда през прозрачния протектор за карти. 

c. Поставете нарязания шифър (0-9) в чисто кошче за боклук. 

d. Скрийте шахматния шифър (A1 = , C7 = и т.н.) в стаята. Аз обичам да скривам неща под предмети като 

свещ или книга или подложка или нещо друго просто.  

e. Поставете 10-те шахматни фигури настрана със символи залепени от долната им страна. Подредете 

останалата част от шахматната дъска както е отбелязано на изображението. Оставете празни 

пространствата където участниците ще трябва да поставят скритите шахматни фигури. Скрийте 10-те 

шахматни фигури в стаята, като си отбележите местата, на които ги скривате. Парчетата могат да се 

скрият по групи или по отделно.  

f. Поставете пишеща машина или клавиатура в стаята.  

g. Скрийте прозрачното покритие за пишещата машина в стаята. Може да използвате за целта голям 

хартиен плик. За да направите прозрачното покритие, поставете прозрачно фолио/лист върху 

клавиатурата и с ножче за рязане очертайте по контурите на клавиатурата. След това напишете 

азбуката върху прозрачното фолио отзад напред, от дясно на ляво и от долу нагоре, която 

представлява кодът. Това означава да напишете А където би била последната буква (М), да 

напишете B където би било мястото на N, C където би било мястото на B, D на мястото на V, E на 

https://static1.squarespace.com/static/5cc850b33560c30f16688106/t/5e4ab6f7dd42c458f382d433/1581954809167/Moderator+directions+for+Cold+War+escape+room+1.pdf
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мястото на C, F на мястото на Х, и така нататък до последната буква, завършвайки с буквата Z на 

мястото на Q.  

h. Поставете избраната книга на видно място в стаята, може би близо до пишещата машина на 

основната маса или на бюрото.  

i. Поставете в стаята атлас ако е необходимо (или друго средство, по което хората да могат да 

идентифицират държавите и техните знамена).  

j. Оставете някъде в стаята документа „Как да подредите дъската за шах“. 

 

 

Фаза 3. ФАСИЛИТИРАНЕ 
 

Модераторът на играта 
В тази фаза учителят/обучителят играе ролята на Модератор на играта - церемониал-майстор, който е в 

ролята на домакин и има няколко отговорности. 

Модераторът на играта работи с играчите така, че да подсигури, че преживяването им в играта е добро. 
Стаите на тайните поставят участниците под някакво ниво на напрежение, ето защо ролята на Модератора 
на играта е толкова важна при организирането, мониторинга и насочването на играчите. 

● Приветствайте играчите и им помогнете да се потопят в атмосферата на мисията преди самата 
игра; 

● Обяснете им как работи стаята на тайните; 

● Спазвайте времето;  

● Следете играта отблизо, за да предоставите на участниците подсказки, напомняния и съвети;  

● Направете дебрифинг с играчите след като приключи играта.  

 

Стъпка 11. Подготовка на посрещането и правила на играта 
Посрещането се случва при влизането на участниците в стаята. В ролята си на модератор на стаята, 

посрещнете играчите. Представете се и обяснете каква е вашата роля – да сте там в случай, че 

участниците имат нужда от помощ или се изгубят в играта.  

След това обяснете общо какви са учебните цели на стаята, темата и историята на играта. 

Преди да започнете играта, в ролята си на модератор на играта, попитайте участниците дали имате 

предишен опит в стаи на загадките и ако нямат такъв им обяснете какво е предназначението и механизмът 

на игрите на загадките. 
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Запознайте ги с насоките за безопасност, например – вратите ще останат отворени ако някой иска да 
излезе, но времето няма да спре да тече; има паник бутон/звънец в случай, че имате нужда от мен; и т.н. 

Правила 
Установяването на правила в стаята на тайните гарантира, че преживяването ще бъде забавно за всички и 

че участниците ще бъдат в безопасност през цялото ескейп преживяване. 

Правилата също така са необходими, за да се гарантира, че участниците в стаята ще запазят мотивация. 

Това са примери на често използвани правила, които можете да адаптирате и да предоставите на 
участниците:  

● Играчите носят отговорност за собствената си безопасност. 

● Тичането в стаята е забранено. 

● Ако в някой момент усетите страх или паника, моля да информирате модератора на играта.  

● В стаята не се допуска внасянето на лични вещи. 

● Без мобилни телефони. Всичко от което се нуждаете е предоставено за вас. Не бихме искали да се 
наруши преживяването.  

● Всеки предмет с надпис „не участва в играта“ не трябва да се използва от играчите.  

● Всяка улика се използва само веднъж. 

● Няма улики, които да са скрити нависоко, така че няма нужда да се катерите по мебелите. 

● Не забравяйте да споделяте на другите играчи какво правите и се слушайте взаимно.  

● Не се колебайте да си разпределяте задачите. 

● Недейте да използвате сила, за да отворите предметите; ако усетите, че предметът може да се 
счупи, недейте да го форсирате. 

● Имате право на не повече от 3 подсказки. 

● Вещите могат да се използват само по веднъж. 

● Играчите могат да ползват тоалетна по време на играта, но времето ще продължи да тече. 

● Недейте да премахвате/взимате нищо от стаята. 

● Имате 60 минути да завършите задачите и да излезете от стаята. Забавлявайте се! 

 

Правилата трябва да бъдат прости и ясни, за да се избегнат недоразумения. Добре е да предоставите 
правилата и в хартиен вариант на играчите. 

С цел проследяване на прогреса на екипа от гледна точка на безопасността и за да проверите дали 

играчите следват правилата, модераторът на играта или други членове на екипа могат да присъстват в 

стаята. В този случай е необходимо това да бъде заложено в правилата, както и да предупредите играчите 

дали модераторът на играта ще се включва в играта или ще пази тишина. 
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Примерни правила за стаята от Nurse Escape Room 
 
Добре дошли в Стаята на тайните! Моля, спазвайте следните правила:  
1. Разполагате с 45/ 60 минути, за да излезете.  
2. Ако имате нужда да излезете по което и да е време от играта, можете да го направите. Имайте 
предвид обаче, че часовникът няма да спре да отброява времето.  
3. Когато отключите даден предмет, моля поставете катинара в обозначеното кошче.  
4. В играта ще присъства модератор. Модераторът няма да говори. Ще комуникира с вас единствено в 
писмена форма.  
5. Можете да помолите модератора да ви даде три безплатни подсказки. Всяка допълнителна 
подсказка, която си поискате извън трите възможни ще ви струва по една минута, която ще се 
редуцира от финалното време.  
6. Моля не използвайте сила при боравене с предметите. Ако се опитате да форсирате предметите 
може да ги счупите.  
7. Не забравяйте да бъдете ефективни, но и прецизни. 
9. Всичко от което се нуждаете, можете да го намерите в стаята.  
10. Без мобилни телефони!  
11. Успех и се забавлявайте! 
 

 

Брифинг за играта 
Брифингът трябва да се проведе преди играчите да влязат в стаята. Добър начин да оформите своя 

брифинг е като го обвържете с темата на преживяването. Ако например темата е шпионска то бихте могли 

да предоставите своя брифинг под формата на строго секретен документ. Брифингът винаги трябва да 

включва времето, с което играчите разполагат, за да завършат преживяването. В него също трябва да се 

зададат ако има специфични правила (например: Можете да докосвате това, но не докосвайте 

противопожарната аларма, и т.н.), както и дали екипът ще има нужда от някакви специфични технически 

знания, за да завърши предизвикателството. 

Във всяка стая на загадките, можете да поставите въвеждащо писмо или съобщение записано на някакъв 
медиен носител, които да помогнат на играчите да се потопят в историята и да ги въвлече в първото 
предизвикателство.  

Уверете се, че всичко е ясно за всеки един от участниците. Проверете дали все още имат някакви въпроси 
и им обяснете за играта. Напомнете им, че разполагат с точно 45/60 минути и когато потвърдят, че всичко 
е ясно им пожелайте успех и отворете вратата на стаята на тайните.  

 

Стъпка 12. Подготовка на материалите, които да подкрепят играчите в 

хода на играта 
Впускането в самата игра като преживяване е забавната част. Към този момент вашите играчи вече са 

наясно с правилата (посочени в брифинга) и могат да бъдат оставени да действат в рамките на 
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установеното време. Може да решите да поставите камери в стаята и да записвате действията на играчите. 

От опита ни сме видели, че това се оказва забавно както за играчите, така и за модератора на играта. 

Ролята на Модератора на играта по време на играта 
Съществуват различни подходи, с които да се подкрепи преживяването на обучаващите се по време на 

играта – от оставане извън играта до активно участие в играта. Всеки от тези подходи си има своите 

преимущества и недостатъци. 

● Ако искате да оставите пространство на играчите напълно да се потопят в учебното преживяване 

можете да изберете да останете извън игровото пространство. За целта обаче ще имате нужда от 

оборудвано администраторско помещение с монитори, камери (или двупосочно огледало), 

микрофони, и др.  

● Втори вариант е да останете в стаята, но да стоите настрана от групата, за да им предоставите 

достатъчно пространство да действат самостоятелно. Ползите от това са: придобиване на 

впечатления от първа ръка за силните и слабите страни на всеки от играчите, както и за напредъка 

в играта. В този вариант обаче може някой от участниците да се изкуши да пита за насоки или да 

преценява реакциите на Модератора на играта. Поради тази причина в някои стаи на загадките, 

участниците биват информирани, че в стаята ще има фасилитатор, който няма да говори, а само 

ще подава подсказки под формата на написани съобщения (вижте примера долу). 

● Третият вариант е да се ангажира модераторът на играта с някаква роля в самия сценарий, за да 

се подсили увлекателният елемент. Така модераторите на играта получават „пълното право“ да 

останат в стаята и да подават леки подсказки, които не нарушават преживяването. За целта обаче 

ще имате нужда от модератор с добри актьорски умения, иначе цялото преживяване може да бъде 

неловко за играчите. Изберете опцията, която е най-работеща за вас. 
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Според Nicholson (2015), или модераторът на играта или друг член на екипа управляващ стаята трябва да 

наблюдава напредъка на отбора от съображение за безопасност и да проверява дали играчите спазват 

правилата. Това наблюдение се извършва в същата стая където се провежда самата игра. 

Обикновено членовете на екипа на стаята могат да влязат в някоя от ролите споменати в наратива на 

играта. Пример за такава роля е свидетел при извършено убийство. Такива роли се използват, за да се 

поддържа нивото на въвлеченост на играчите в историята на играта. 

Предоставяне на подсказки 
Модераторът на играта трябва да познава и най-малките детайли от играта и да следи отблизо прогреса, 

за да може да прецени кога играчите се нуждаят от помощ и да подаде правилната подсказка в правилния 

момент. 

Ако сте в ролята на модератор на играта, направете така, че самите вие да изиграете играта много пъти в 

ролята на играч, така че да имате цялостен поглед и знания за всяка фаза и за всеки пъзел. Това ще ви 

помогне да усетите играта от позицията на учащите и да забележите дали има някакви детайли, които 

могат да се подобрят. За целта можете да използвате картата на емпатията дори на етапа на проектиране 

и да я повтаряте, докато напредвате в развитието на играта, както и при завършването й, правейки 

итерации, които биха усъвършенствали игровото изживяване.  

По време на пилотната фаза на играта ще можете да видите местата където играчите обикновено се 

объркват или зациклят. За всяко от тези предизвикателни места си направете списък с кратки подсказки, 

гатанки или въпроси, които да използвате, за да помогнете на участниците да познаят къде да търсят или 
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как да намерят отговор, вместо директно да им подавате отговора. По този начин ще поддържате 

интригата на играта, а участниците няма да се чувстват ощетени.  

Правилните подсказки съдържат точното количество информация, което да подбутне екипа в правилната 

посока, но са и достатъчно завоалирани така че да не отнемат от радостта и удовлетворението на играчите, 

когато достигнат до решение на пъзела. Подсказката може да бъде под формата на нетипичен предмет 

или поведение, нещо което липсва или е извън строя. 

Пример: 

● „Повечето хора забравят да изчистят папката си с изтрити файлове.“ 

● „Клайв е с безупречен стил, нали?“ – ще насочи вниманието на играчите към снимката на 

Клайв и гардероба, където има изтъркано дънково яке, което не е на мястото си.“ 

● Джордж винаги идва навреме. Това е нещо, което на Оливия ѝ харесва. 

● „Смартфоните имат някои много полезни приложения. Можете да сканирате кодове, които 
предоставят полезна информация. 

● „Общият имидж на човек в социалните медии е важен и трябва да сме много внимателни 
какво публикуваме там.“ 

 

В ролята си на модератор можете да решите да вмъкнете полезни улики в наратива преди да заключите 

стаята, за да засилите интереса на играчите и да проверите дали обръщат внимание на детайлите. 

По време на играта насочете цялото си внимание към онова, което се случва в стаята. Обърнете внимание 

на това как участниците взаимодействат, по какъв начин подхождат към загадките, дали повтарят едни и 

същи грешки, дали не забелязват много видима улика, която е точно пред очите им или пък поставят 

грешните парчета от пъзел, и т.н. Напомнете им за времето, ако видите че прекарват прекалено много 

време по дадена задача. 

Няма правило за това колко подсказки трябва да им дадете. Всяка група е различна и модераторът на 

играта е този, който да прецени какво е подходящо. Може да ви е особено трудно в ролята на модератор 

на играта да се въздържите да дадете подсказки веднага, разваляйки по този начин  

„аха“ момента. Не забравяйте, че хората наистина искат да намерят отговорите сами и най-малкото 

подбутване или въпрос може да ги насочи в правилната посока. Недейте да им давате готовите отговори. 

Дайте на участниците няколко минути, за да осъзнаят какво не е наред и да го поправят. Ако видите, че 

това отнема прекалено много време им подайте някакви подсказки, които да им помогнат да излязат от 

тази ситуация, преди фрустрацията да съсипе цялото преживяване. 

Ако планирате да останете извън стаята и ще следите играчите през камерите/екран, можете да: 

● подадете подсказките чрез озвучителната система;  

● пуснете песен, която съдържа ключови думи (например – „Диаманти“, „Билет“ или „Цирк“); 

● изпратите съобщение на телефон/имейл;  
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● плъзнете бележка под вратата; 

● ако останете в помещението по време на цялата игра можете да играете определен персонаж в 

зависимост от темата, така че да не нарушавате потапянето на играчите в преживяването.   

Краят на играта 
В края на играта ако участниците са успели да избягат в рамките на предоставеното им време, дайте им 

малко време, за да отпразнуват победата и ги поздравете. Можете да кажете например:  

„Поздравления, справихте се чудесно и успяхте да излезете от стаята! Събрахте всичко улики бързо, 

използвахте логическо мислене и събрахте необходимата информация, за да решите първата задача. 

Въпреки, че задачата/пъзелът беше труден, вие си помагахте, демонстрирахте добри познания и 

успяхте да решите задачата навреме. Можете да се гордеете със себе си.“ 

Или ако не са успели да излязат от стаята ги посрещнете на вратата и им кажете няколко окуражаващи 

думи за това колко близо са били до успеха! 

„Добра игра! За съжаление не успяхте да завършите мисията си навреме и останахте затворени. А 

бяхте толкова близо! Всичко което трябваше да направите беше да… Започнахте… След това съвсем 

правилно се ориентирахте… но след това… ви отне повече време. Частта с… беше предизвикателна. 

Демонстрирахте … и съм сигурен, че определено можете да се справите по-добре следващия път!“ 

След това можете да продължите с дебрифинга – „Нека седнем за малко и да чуем какви са ви 

впечатленията…“ 

 

Фаза 4. ОЦЕНЯВАНЕ 
Дебрифингът е важна част от учебния процес, тъй като улеснява процеса на дискусия и обратна връзка за 

преживяването на участниците. Помага да се установи дали учебните цели са били постигнати, тоест дали 

използваните методи са били ефективни от образователна гледна точка, кои конкретни аспекти от 

игровото преживяване са сработили добре и кои се нуждаят от подобрение.  

Стъпка 13. Да се помогне на участниците да рефлектират върху 

собственото си преживяване и да получат обратна връзка 
В този етап можете да се върнете към пъзелите, които не са били решени и да обясните на участниците 

процеса, който е трябвало да следват. Минете през мисиите и обсъдете задачите, материалите, пъзелите 

и уликите. Проверете кои неща са били истински увлекателни и кои най-предизвикателни. Отговорете на 

въпросите, които обучаващите се може да имат за логиката на играта или за специфичните знания, които 

може би им липсват. Обърнете внимание дали има коментари за това, дали е имало нещо, което е било 

неясно. Попитайте играчите как това преживяване би им помогнало да се придвижат напред в учебния си 

процес. 

Можете да използвате Въпросите за дебрифинг в Приложението.   
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Използвайте получената обратна връзка, за да адаптирате подхода си, методите или учебното 

съдържание, ако е необходимо. Върнете се в началото и проверете каква е била първоначалната ви цел 

при разработването на образователната стая на тайните. Какви са били позитивните промени, които сте 

очаквали тя да донесе? Тези резултати дали са постигнати? 

Пазете информацията за итерациите на играта, за да знаете кои са сработили и кои не са.  
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Често задавани въпроси  
Стъпка 14. Споделяне на опита ви 

● Колко време беше предоставено, за преминаване през стаята на тайните? 

Например: Можете да започнете по класическия начин – 60 минути и ако видите, че повечето 
групи успяват лесно да завършат предизвикателствата, можете да съкратите времето на 
45 минути, както е в повечето образователни стаи на загадките.  

● Колко подсказки дадохте на всяка една от групите? 

Например: Броят подсказки, от които се нуждае всяка група зависи от самата група. Даваме 
три безплатни подсказки. Всяка допълнителна подсказка отнема по една минута от 
финалното време.  

● Как можем да намалим разходите? 

Например: Използвайте своята креативност, за да намалите разходите. Например, вместо 
да използвате сейфове, можете да използвате други предмети, които бихте могли да 
заключите, като например кутия за принадлежности, чанта за грим, раница, кутия с 
инструменти и т.н. Можете да закупите всякакъв вид катинар. Уверете се, че катинарът 
може да издържи на многократна употреба и да не се счупи. Можете да използвате 
консумативи с изтекъл срок или да поискате консумативи от вашите доставчици. Ако никой 
от тези варианти не сработи, направете свой собствен предмет.  

● Коя е идеалната големина на групата? 

Например: Идеалната големина на групата е между четири и осем играча, но трябва да 
вземете предвид Ковид рестрикциите.  

● С какви пречки се сблъскахте? Например: 

1. Пъзели. Създаването на атрактивни предизвикателства и пъзели, които 
същевременно съответстват на обучителните цели, така че да има баланс между 
учене и забавление. 

2. Пространство. Намиране на помещение, което е достатъчно голямо, но не и прекалено 
голямо, след което да се уверите, че то е на разположение за предизвикателствата.  

3. Персонал. Нужни са двама души, за да се управлява. Можете да се справите и само с 
един човек, но в този случай пренареждането на стаята може да отнеме малко повече 
време.  

● Колко време отнема да се пренареди стаята?  

Например: В зависимост от сложността на стаята, това може да отнеме от 10 до 20 
минути. Разпечатайте няколко екземпляра на списъка за рестартиране, ламинирайте ги и 
използвайте сух изтриващ се маркер, за да си отбелязвате приключените стъпки.  

● Очаквахте ли да има някакви проблеми? Ако е така, какво направихте, за да се справите с тях?  



 

 

35 

 

35 

НАРЪЧНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ, ФАСИЛИТИРАНЕ  

И ОЦЕНЯВАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СТАИ НА ЗАГАДКИТЕ 

Например: Да, добре е да имаме резервен план за всеки сценарий. Подгответе торба с 
допълнителни предмети (табели, батерии, катинари, др.), в случай че нещо се счупи или 
липсва.  

Приложение 
Карта на емпатията 

Емпатията е от решаващо значение в процеса на създаване, насочен към човека. Като създатели на 

образователно съдържание, вие трябва да се поставите на мястото на целевата група, която адресирате с 

игрите на тайните. Картата на емпатията е лесен и полезен инструмент, който улавя и визуализира какво 

може да каже, мисли, чувства и прави член на вашата целева група.  

Карта на емпатията 

 
Източник: https://medium.com/the-xplane-collection/updated-empathy-map-canvas-46df22df3c8a  

Картата на емпатията е най-полезна в началото на създаването на процеса. Тя трябва да се основава на 

проучвания и наблюдения върху потребителите, които помагат да се разкрият нуждите и 

предизвикателствата им. Така дизайнерите и преподавателите могат да действат от гледна точка на 

потребителите и да предложат най-адекватните подходи, съдържание и опит. Картата може също да бъде 

ревизирана, когато се появят нови данни по време на процеса на проектиране. 

Единствените необходими материали са големи листа хартия или бяла дъска, цветни лепящи бележки и 

https://medium.com/the-xplane-collection/updated-empathy-map-canvas-46df22df3c8a
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маркери. Можете да скицирате картата си или да отпечатате Empathy Map Canvas. Това е представяне на 

потребителя, създадено от Дейв Грей, който първоначално го нарича „The Big Head Exercise“. 

Картата на емпатията е разделена на раздели, които включват следните въпроси, на които трябва да 

отговорите: 

1. Кой е целевият ви потребител? Помислете за обучаващия се, за когото създавате стаята на тайните, 

когото искате да разберете и към когото да проявите емпатия. Съберете нужната информация за 

ситуацията, нуждите им и предизвикателствата. Ако адресирате множество различни потребители, всеки 

от тях ще се нуждае от собствена карта. 

2. Каква е целта ви? Какво бихте искали обучаващите се да могат да правят? Каква промяна бихте искали 

да привнесете? Как би изглеждал потребителят, как би се чувствал или какво би направил по различен 

начин? Опишете успеха и резултата, който искате да видите. 

3. Какво вижда? Как изглежда ежедневието му? Представете си как изглежда, с какво се занимава, какво 

представляват ежедневните му дейности и занимания в обичайната му среда. Какво гледа, какво чете, с 

каква информация се сблъсква? 

4. Какво казва? С кого и за какво си говори? Как се изразява? Какво е отношението му? 

5. Какво прави? Какво е поведението му? Как се държи? Това може да се променя в зависимост от това 

къде са и с кого е. Забележете как се е променило поведението му напоследък или каква е промяната 

навън, сред хора в сравнение с поведението му у дома. 

5. Какво чуват? Кого и какво чува типичният представител на вашата целева група? Кой му оказва влияние? 

Каква музика слуша? Кои са важните фактори за него? Помислете за семейството, приятелите, колегите, 

учителите, медиите и експертите, които могат да оказват влияние на нагласите им и начина им на мислене. 

6. Какво мисли и чувства? Какво е от значение за обучаемия? Какви положителни и отрицателни мисли 

има в неговата глава? Какво го кара да се чувстват добре или зле? Какви цели и мечти? Към какво се 

стреми? Тук можете да използвате всякакви изследователски данни и цитати или да си представите, че сте 

в главата му. Как изглеждат успехът и провалът? Какви страхове, разочарования, предизвикателства и 

препятствия стоят на пътя му? Обмислете възможните психологически фактори, стимули и бариери за него 

в процеса на обучението. 

Когато попълните всички раздели си отделете време да помислите върху Картата на емпатията, която сте 

създали. Помислете как вашата перспектива за целевата група се е променила, какви нови идеи, изводи и 

прозрения е провокирало това упражнение. 
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Направете снимка или създайте онлайн версия на картата, към която можете да реферирате по всяко 

време по време на процеса на създаване, така че да не губите перспектива за кого създавате стаята на 

тайните. 

 

Планирайте вашата стая на тайните 
● Тип потребител: Кои са вашите целеви играчи/потребители? Обърнете се към Картата на 

емпатията и опишете техните специфични нужди, опит, мисли, поведение, вярвания, цели и т.н., 

които искате да адресирате или промените в играта.  

● Какъв тип стая на тайните планирате да създадете? Единично преживяване/интегрирано? 

Кооперативна/съревнователна? Единична или мултидисциплинарна? 

● Учебни цели: Какви компетентности (знания, умения, нагласи) бихте искали обучаващите се да 

развият? Кои конкретни сфери от учебната програма бихте искали учащи да адресират? Помислете 

и за меките умения, които бихте искали да насърчите.  

● Ниво на трудност: съобразете нивото на трудност на пъзелите спрямо различните типове играчи, 

като колежани, студенти, завършващи, докторанти и персонал. 

● Продължителност: каква ще бъде продължителността на преживяването в стаята на тайните?  

● Инструкции/Ръководства за учащите: избройте нещата, които бихте искали учащите да правят и 

да не правят и които е нужно да знаят, за да могат да завършат играта. 

 

Направи си сам 
Вместо да купувате готови загадки и пъзели бихте могли лесно да ги създадете сами като използвате 

готови за използвате безплатни разпечатки и множество идеи. Повечето от тях изискват: 

● обикновени предмети – мебели за стая (бюра, шкафове), картини за стена, часовник, огледало и 

др.; 

● различни видове кутии, контейнери и ключалки; 

● материали – хартия, ножици, снимки, карти и карфици, магнити, кибритени кутии, фенери, 

химикалки, въжета, вериги и др.;  

● предмети за игра – карти, зарове, пъзели, кибритени клечки, шах, лабиринти и други интересни 

реквизити, които можете да използвате като примамка; 

● шифри  

Съществуват много източници на вдъхновение (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и ELMET YouTube канал) 

Примери за Физически предмети в стаята на тайните от Legacy Escape Box 

https://www.youtube.com/watch?v=zzXf8cIJst8
https://lockpaperscissors.co/ciphers-playbook/
https://escaperoomtips.com/design/escape-room-puzzle-ideas
https://www.bigescaperooms.com/escape-room-puzzles/
https://www.escaperoomsupplier.com/200-escape-room-puzzle-ideas/
https://www.pinterest.com/search/pins/?q=escape%20room&rs=typed&term_meta%5b%5d=escape%7Ctyped&term_meta%5b%5d=room%7Ctyped
https://www.legacyescapebox.com/home
https://nowescape.com/blog/101-best-puzzle-ideas-for-escape-rooms/
https://lockpaperscissors.co/escape-room-puzzle-ideas/
https://www.youtube.com/channel/UCSumCSFX39s1mkG0jVQiw6A/playlists
https://www.legacyescapebox.com/news/physicality-and-items-in-an-escape-room
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● Червен лазерен шнур. Закачете връвта под различни ъгли и на различни места около входа или 
стаята, за да създадете лазер, който дава индикация на присъстващите, че трябва да започнат 
отначало. 

● Издърпване на ключ. Използвайте магнит и/или връв, за да издърпате важен предмет, като 
ключ. Поставете предмета зад решетка или на труднодостъпна локация като бутилка, решетка 
или друго място. Важно: спазвайте мерките за безопасност и не поставяте предмета в зона 
изпълнена с електричество или друга област, която може да е опасна за участника.  

● Използвайте маркирани области. Не ходете върху зони, които са „минирани“. 
● Събаряне / стрелба. Използвайте пистолети “Nerf” (марка играчки), за да стреляте по нещо (най-

вероятно в сценарий за зомбита)! 
● Преместване на предмет с помощта на връв, която виси от тавана. Закачете нещо по-тежко на 

висяща връв, която да можете да засилите и преметнете и да хванете нещо друго. Или можете 
да я използвате за контакт между двама души, които се намират в различни помещения 
(например затворнически килии), като този метод се използва за предаване и споделяне на 
вещи/бележки и т.н. 

● Бомба в куфар.  
● Използване на кантар, за да се измери тежестта на физически предмети и създаване на код от 

това. Създайте математическа загадка, в която на определени предмети има залепена буква или 
число. Същите предмети трябва да имат определено тегло, което ще определи поредността им 
и съответния код, който те формират.  

● Преместване на по-големи парчета. Понякога по-голям предмет като лост може да разкрие 
нова стая или зона (скрита етажерка за книги и др.). Можете да скриете картонена кутия върху 
арката на камината. След като се въведе правилният код, можете да махнете кутията и да се 
разкрие нещо интересно или пък просто може да се отвори ново пространство, където играчите 
да търсят нещо, което сте скрили там. 

● Пространство през което се минава пълзейки.  
 

Примери за пъзели, които да си направите сами от Escape Room Geeks 
 

Лист хартия върху друг лист хартия 
Вземете два листа хартия, единият съдържащ текст, а другият празен. Поставете ги на прозореца така че 
празният лист да покрива този с текст, така че светлината да ви помогне да виждате през него. 
Отбележете места на празния лист, които да изрежете, така че като наложите празния лист върху другия 
във всяко изрязано място да се вижда по една дума. Друг вариант е да използвате текст, който е на 
различен език – в този случай в изрязаните места могат да се виждат само една или две букви. Когато 
се свържат всички букви и думи се образува подсказка. 

https://escaperoomgeeks.com/diy-escape-room-tutorial/#DIY_Escape_Room_Puzzles


 

 

39 

 

39 

НАРЪЧНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ, ФАСИЛИТИРАНЕ  

И ОЦЕНЯВАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ СТАИ НА ЗАГАДКИТЕ 

 
Невидим текст 
Това е един от онези пъзели, при които се постига „уау ефект“. Всъщност трябва да го подготвите един 
час преди играта да започне. Уловката е, че върху листа има невидим текст, който става видим едва 
когато листа се потопи във вода. Не е нужно да използвате химикали или невидимо мастило, има лесен 
начин да се постигне това.  
Вариант 1. Ще имате нужда от: 2 листа хартия, 1 молив, вода в корито и гладка повърхност (огледало). 
Намокрете единия лист във водата, след което го поставете върху огледалото. Вземете сухия лист и го 
поставете върху мокрия. Напишете посланието върху сухия лист като използвате молив. Изхвърлете 
сухия лист, върху който сте написали посланието. 
Може да видите, че посланието, което е написано на сухия лист хартия оставя слаб отпечатък върху 
мокрия лист. Оставете листа напълно да изсъхне. Когато изсъхне напълно отпечатъкът става невидим. 
Когато играчите поставят листа под вода, посланието се появя отново. 
 
Вариант 2. Друг начин за написване на невидимо съобщение е да се използва лимонов сок. Добавете 1 
супена лъжица (15 мл) лимонов сок в една чаша. Прясно изстискан или бутилиран сок ще свърши добра 
работа. Намокрете края на памучен тампон или поставете четка за боя в лимоновия сок. Ще ги 
използвате, за да напишете своето послание. Напишете посланието си върху обикновен лист. То ще се 
вижда докато листът е мокър, за това оставете написаното с лимон съобщение да изсъхне напълно. 
За да прочетете съобщението е необходимо да доближите листа до гореща повърхност, например 
печка, да изгладите листа с ютия или да използвате светлина от свещ. Уверете се, че участниците са 
внимателни така че да не подпалят листа или самите себе си. Лимоновият сок съдържа въглеродни 
съединения, които са безцветни на стайна температура. Горещината може да разгради тези съединения, 
освобождавайки въглерода, като по този начин съобщението става видимо. 
 

Карта на стаята 
Използвайте обикновена карта на пространството с маркировка на точната локация където е скрита 
друга улика. Направете така, че уликата трудно да бъде намерена, така че играчите да не я открият 
случайно преди да стигнат до задачата с картата. В този пример, скритият предмет е мобилен телефон 
на дивана. Участниците ще имат нужда от мобилен телефон, за да решат следващото 
предизвикателство. 
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GPS координати 
Този пъзел провокира мислене извън кутията. Скрийте лист хартия, на който е написано голямо число. 
Поне 1 от 5 човека ще разпознае, че числото всъщност представлява GSP координати. Позволете на 
играчите да използват телефон или компютър в стаята, така че да намерят локацията, която ще бъде 
улика за следващото предизвикателство. 

 
 

UV светлини 
UV светлините са сред най-използваните загадки в стаите на тайните. Нямате нужда от специално 
осветление или скъпи маркери, за да създадете тази загадка. Можете да я направите с ежедневен 
флуоресцентен жълт маркер и обикновена лампа на батерии. 

Как да си направите невидимо мастило  
Вземете илюстрация/снимка с тъмен фон и напишете своето съобщение/улика върху нея, като 
използвате жълтия флуоресцентен маркер. След това го окачете на която и да е стена, където светлината 
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е малко по-слаба. По този начин всичко се вижда с изключение на скритото съобщение, което се появява 
само при наличието на черната светлина. По този начин съобщението изглежда по-добре и отнема по-
малко време за подготовка на пъзела. 
Не използвайте просто тъмна илюстрация/картина, по-скоро използвайте снимка на нещо, свързано с 
вашата тема (както направих с наклонената кула в Пиза). По този начин, дори при по-ярка светлина в 
стаята, картината отвлича вниманието от посланието и действа като камуфлаж за него. 

Как да си направите черна / ултравиолетова светлина: 
Можете да използвате обикновена лампа на батерия или дори фенерче на смарт телефон. Просто 
вземете парче прозрачна лента и го залепете точно върху фенерчето/лампата на батерия. След това 
вземете хайлайтър (текст маркер) в син цвят и го оцветете. Вземете друго парче лента, поставете го 
върху първата лента и отново я оцветете със синия маркер. Повторете това 5 пъти и ще имате домашно 
създадена черна светлина. 
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С помощта на този трик, участниците ще намерят комбинация за отключване на смартфона, който са 
намерили в предишната задача.  

Приложение за разпознаване на лице 
Интересен високотехнологичен пъзел. Можете да отпечатате различни снимки, свързани с конкретна 
тема (например Италия) и да ги скриете из стаята. Една от тях трябва да бъде на човек (в случая - 
Леонардо да Винчи). Участниците трябва да използват телефон и приложение за разпознаване на лице. 
Когато сканират лицето на да Винчи с помощта на приложението се появява четирицифрен код. Можете 
да използвате приложението Applock за разпознаване на лице/глас, за да създадете този пъзел.  
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Морзова азбука 
Като използвате морзовата азбука, можете да превърнете светлинните, гласовите и звуковите сигнали 
в текстова информация. Например: инсталирайте приложение за морзова азбука на вашия смартфон. В 
приложението напишете комбинацията, която отваря вашия катинар. Извадете крушката от таванната 
лампа и поставете телефона там. 

Международна морзова азбука: 

 

 

Уверете се, че телефонът ви има достатъчно батерия, за да може да предава морзова азбука с помощта 
на фенерче за поне час. В един момент от играта играчите намират морзова азбука с кодирано 
съобщение. Така че, когато разбият кода, те отварят катинара, който ще ги отведе към следващото 
предизвикателство. 

Този пъзел не е лесен, но когато най-накрая го решат, той дава на играчите много самочувствие и 
усещане за постижение. 
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Шифри 
 
Шифърът-заместител е метод, използван за кодиране на съобщение чрез замяна на всяка буква със 
символ, чертеж, число или друга буква. Това е един от най-ранните и прости типове шифри и се 
предлага в много варианти. 
 
Шифърът на Цезар е една от най-простите и популярни техники за криптиране. Това е вид заместващ 
шифър, при който всяка буква в открития текст се заменя с буква, определен брой позиции надолу в 
азбуката. Например, при изместване наляво с 3 позиции, Г ще бъде заменено с A, Д ще стане Б и т.н. 
Методът е кръстен на Юлий Цезар, който го използва в личната си кореспонденция. 

 
 
Симетричният ротационен шифър може да се използва в азбуки, които съдържат четен брой букви (на 
английски те са 26). Това позволява еднакво съчетаване на първата половина на азбуката с втората 
половина. За да дешифрирате кода, са ви необходими 2 диска, които съдържат еднакъв брой секции (в 
случая – 13). Единият от тях трябва да е с 2 см по-голям от другия в радиус. Запишете последователно 
първата половина от азбуката на по-големия диск, а след това другата половина на по-малкия. За да 
дешифрирате съобщение, трябва да знаете една правилна комбинация – например: X=A. Когато 
играчите намерят диска за въртене, те трябва да съпоставят кода (в този случай сложете A срещу Q), за 
да разберат как са свързани другите букви. 
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Шифър “Pigpen“ 
 
Това е геометричен шифър, който замества букви разположени в решетка, с фрагменти. За да създадете 
ключа, направете две решетки като в изображенията по-долу. След това попълнете азбуката от ляво 
надясно и отгоре надолу, както е посочено. Използвайте части от решетката свързани с всяка буква. 

 
 

 

Въпроси за дебрифинг  
Тази сесия може да предостави полезни идеи в динамиката на екипа, комуникацията и подходите за 

решаване на проблеми както за играчите, така и за създателите на играта/преподавателите. В хода на 

играта, модераторът на играта трябва да си води бележки за това как участниците действат и си 

сътрудничат, които можете да коментирате по-късно в дебрифинг сесията. 

Обърнете внимание на начина, по който предоставяте обратна връзка. Не бъдете прекалено критични и 

не сравнявайте участниците и екипите. 

Започнете като попитате участниците за това как се усещат, дали им е харесала играта и какво е минало 

добре. След това помолете участниците да формулират коя е била най-трудната част и да рефлектират 

върху това защо; кое е отнело повече време; какво са могли да направят по-различно. След това можете 

да им помогнете със своите безпристрастни наблюдения и въпроси и да помогнете на играчите сами да 

достигнат до заключения за себе си: „Забелязах, че всички вие открихте уликите, но след това 

зациклихте. Какво се случи?“ Това ще даде възможност на членовете на групата да рефлектират върху 

екипната си работа и да си дадат сметка, че не са общували достатъчно помежду си. Попитайте ги „Какво 

можехте да направите вместо това?“ 
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● Как се чувствате след играта?  

● Какво най-много ви хареса? 

● Беше ли ви трудно?  

● Коя част беше най-предизвикателна за вас?  

● Как успяхте да я решите?  

● Кои умения и компетентности ви помогнаха по време на играта? 

● Бяха ли пъзелите и игрите интересни?  

● Стигна ли ви времето да довършите задачите? 

● Имахте ли нужда от (повече) подсказки? 

● Според вас как се справихте като екип?  

● Какво можехте да направите по-добре? 

 
Тук е моментът да направите по-официална оценка на специфичните учебни цели, които може да сте си 

поставили за това преживяване. Можете да създадете анонимни въпросници и да включите въпроси 

свързани с ролята на учителя в преживяването, тъй като участниците може да не се чувстват комфортно 

да предоставят такава обратна връзка лично. Попитайте за всички елементи от средата и всички аспекти 

от играта. 

● Какви нови прозрения придобихте по време на играта? 

● Кое е най-важното което бихте си взели от образователна гледна точка? 

● Историята беше ли интересна? Какво бихте подобрили? 

● Имаше ли баланс между учене и забавление? 

● Имаше ли миг, в който се почувствахте демотивирани или в който ви доскуча? Кога? 

● Учителят/модераторът на играта беше ли ви от полза? Какво можеше да се направи по-добре? 

● Участвали ли сте в подобна образователна игра, било то под формата на стая на тайните или нещо 
друго?  

● Какво мислите за този образователен метод? 

● Как бихте формулирали цялостното си преживяване в едно изречение?  

● Бихте ли искали да споделите своята обратна връзка (на нашия уебсайт/група/книга), така че да 
можем да я използваме като референция?  
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Списък на използваните ресурси: 
 

Създайте своя собствена образователна стая на тайните 

Legacy Escape Box  

Как създадох първата „направи си сам“ стая на тайните. Ръководство стъпка по стъпка  

The Home Temple  

Lock Paper Scissors 

Ръководство за Nursing Escape Room 

Безплатни ескейп игри, които да играете вкъщи по време на социалното дистанциране в условията на 

Корона вирус 

40+ БЕЗПЛАТНИ дигитални стаи на тайните (плюс ръководство как да си създадете ваша стая – стъпка 

по стъпка)   

Най-добрите стаи на тайните 

Популярни шифри (pigpen, морзова азбука, ротационен, заместващ и др.) 

Реквизит и оборудване за стаята на тайните  

Отворете стая на загадките във вашия град 

Бизнес планове за стаите на тайните  

Насоки за доброто представяне на модератора на играта 

YouTube канал на проекта ELMET  

 

https://archive.dmll.org.uk/resources/tools/teaching-and-learning/educational-escape-room/
https://www.legacyescapebox.com/escape-rooms
https://www.50clues.com/index.php/en/qr/free
https://lockpaperscissors.co/blueprint
https://www.kansashealthsystem.com/-/media/Files/PDF/Nursing-Escape-Room-guide-update-_final.pdf
https://www.teamblackrose.com/free-escape-games/
https://www.teamblackrose.com/free-escape-games/
https://ditchthattextbook.com/30-digital-escape-rooms-plus-tips-and-tools-for-creating-your-own/
https://ditchthattextbook.com/30-digital-escape-rooms-plus-tips-and-tools-for-creating-your-own/
https://medium.com/@jt.redden/pigpen-cipher-6c66fefb7524
https://www.frightprops.com/escape-rooms.html
https://timequestlab.com/
https://www.puzzlebreak.us/blog/tips-for-escape-room-game-master-excellence
https://www.youtube.com/channel/UCSumCSFX39s1mkG0jVQiw6A/playlists

