
 

 

 

1 

  

 

 

 
This work has been funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, project 
"ELMET. Experiential Learning Methodologies addressing vulnerable employed and 
unemployed people", project no. 2020-1-ES01-KA202-082685. The European Commission 
support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, 

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 



 

 

 

2 

Περιεχόμενα 

Εισαγωγή ............................................................................................................ 3 

Φάσεις ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Δωμάτιου Απόδρασης .............................................................. 5 

Φάση 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ......................................................................................... 6 

Βήμα 1. Προσδιορίστε τις ανάγκες των μαθητών ............................................................................ 6 

Βήμα 2. Σχεδιασμός σύμφωνα με τους μαθητές ............................................................................. 7 

Βήμα 3. Περιγραφή της ιστορίας .................................................................................................... 10 

Βήμα 4. Αναπτύξτε μια συναρπαστική αφήγηση ........................................................................... 11 

Βήμα 5. Σχεδιασμός των γρίφων και των προκλήσεων ................................................................. 13 

Βήμα 6. Εξασφάλιση του εξοπλισμού του δωματίου απόδρασης ................................................. 15 

Βήμα 7. Σχεδιασμός του χώρου ...................................................................................................... 17 

Φάση 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ........................................................................................ 22 

Βήμα 8. Έλεγχος του δωματίου ...................................................................................................... 22 

Βήμα 9. Προώθηση του δωματίου ................................................................................................. 22 

Βήμα 10. Set up and operate the room .......................................................................................... 22 

Φάση 3. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ..................................................................................... 27 

Βήμα 11: Προετοιμασία των κανόνων υποδοχής και του παιχνιδιού ........................................... 27 

Βήμα 12. Προετοιμάστε το υλικό για να υποστηρίξετε/ βοηθήσετε τους παίκτες στην πορεία του 

παιχνιδιού ....................................................................................................................................... 29 

Φάση 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ....................................................................................... 34 

Βήμα 13: Βοηθήστε τους συμμετέχοντες να αναλογιστούν την εμπειρία τους από το παιχνίδι και 

συλλέξτε σχόλια .............................................................................................................................. 34 

Βήμα 14: Μοιραστείτε την εμπειρία σας ....................................................................................... 34 

Παράρτημα ...................................................................................................... 36 

Χάρτης ενσυναίσθησης ................................................................................................................... 36 

Σχεδιάστε το δικό σας δωμάτιο απόδρασής .................................................................................. 38 

Ιδέες αυτοσχεδιασμού.................................................................................................................... 38 

Ερωτήσεις Απολογισμού ................................................................................................................ 46 

Κατάλογος από τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν: .......................................... 48 

 



 

 

 

3 

Εισαγωγή 

Το έργο και η μεθοδολογία ELMET 
Το έργο ELMET εφαρμόζει τη μεθοδολογία των εκπαιδευτικών Δωματίων Απόδρασης (ΔΑ) για την 

υποστήριξη της αναβάθμισης των δεξιοτήτων ενηλίκων από μειονεκτούσες ομάδες ή ομάδες υψηλού 

κινδύνου με παρακινητικό και ελκυστικό τρόπο. 

Το έργο στοχεύει στον εξοπλισμό των επαγγελματιών συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (C-VET) με πρακτικές δεξιότητες και πόρους για να σχεδιάσουν τα δικά τους εκπαιδευτικά 

δωμάτια απόδρασης. 

Το δωμάτιο απόδρασης είναι ένα παιχνίδι περιπέτειας στο οποίο οι παίκτες είναι «κλειδωμένοι» σε ένα 

δωμάτιο και πρέπει να χρησιμοποιήσουν στοιχεία του δωματίου για να λύσουν μια σειρά από γρίφους 

και να αποδράσουν μέσα σε ένα καθορισμένο χρονικό όριο. Τα παιχνίδια είναι φυσικές εκδόσεις των 

βιντεοπαιχνιδιών "escape the room". Τα παιχνίδια τοποθετούνται σε μια ποικιλία φανταστικών 

τοποθεσιών, όπως κελιά φυλακής, μπουντρούμια και διαστημικούς σταθμούς, και είναι δημοφιλή ως 

ασκήσεις σύσφιξης της ομάδας. 

 

Στα εκπαιδευτικά Δωμάτια Απόδρασης, αυτή η έννοια χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει μια 

παρακινητική και ελκυστική μαθησιακή εμπειρία για μια συγκεκριμένη ομάδα-στόχο μαθητών. Αυτό που 
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διαφοροποιεί τα εκπαιδευτικά από τα δωμάτια απόδρασης αναψυχής είναι η ρητή εστίαση στους 

μαθησιακούς στόχους, οι οποίοι ενσωματώνονται στο συνολικό σχεδιασμό, την ιδέα, το περιεχόμενο και 

την εμπειρία. Οι στόχοι μπορεί να ποικίλλουν από το χτίσιμο και την επίδειξη συγκεκριμένων ικανοτήτων 

έως την ενίσχυση των εγκάρσιων δεξιοτήτων, όπως η σύσφιξη της ομάδας, η επικοινωνία, η διαχείριση 

χρόνου, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα. 

Τα εκπαιδευτικά δωμάτια απόδρασης μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορους τομείς σπουδών, σε 

διαφορετικά θέματα, σε διάφορα περιβάλλοντα και σε πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις – ατομικά ή 

ομαδικά., στο διαδίκτυο και εκτός σύνδεσης, ως εμπειρία στην τάξη ή εργασία στο σπίτι και μπορεί να 

τροποποιηθεί από τον εκπαιδευτή ανάλογα με τους μαθησιακούς στόχους. 

Αυτή είναι μια ισορροπία μεταξύ απόλαυσης και μάθησης, μέσω μιας σειράς προκλήσεων που πρέπει 

να επιλυθούν εντός του καθορισμένου χρόνου. Τα Δωμάτια Απόδρασης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα 

στοιχεία παιχνιδοποίησης: πρόοδο, αυτονομία, ανατροφοδότηση, αφήγηση κ.λπ. (Cordero, 2018). 

Ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας είναι ο απολογισμός, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να 

αναλογιστούν την εμπειρία και την απόδοσή τους. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά (εμπορικά) δωμάτια 

απόδρασης, τα εκπαιδευτικά δεν είναι και τόσο απαιτητικά από άποψη εξοπλισμού, τοποθεσίας και 

προϋπολογισμού. 

Στόχοι του Οδηγού 
Αυτός ο Οδηγός στοχεύει να σας υποστηρίξει ως εκπαιδευτικούς σε όλα τα βήματα της διαδικασίας: 

• Να σας παρουσιάσει τα στάδια ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού απόδρασης και τον 
ρόλο του εκπαιδευτή σε αυτά. 

• Να σας βοηθήσει να μάθετε τις δυνατότητες που παρέχει αυτή η μέθοδος και πώς μπορείτε να 
την προσαρμόσετε στην τάξη σας. 

• Να σας εξοπλίσει με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και πόρους για να σχεδιάσετε τα 
Εκπαιδευτικά Δωμάτια Απόδρασης. 

Η δημιουργία ενός καλού Εκπαιδευτικού Δωμάτιου Απόδρασης δεν είναι εύκολη, καθώς απαιτεί τον 
σωστό συνδυασμό διασκέδασης με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα ενσωματωμένα με 
τρόπο που να είναι απρόσκοπτο και να μην μειώνει το παιχνίδι (School Break, 2021). 
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Φάσεις ανάπτυξης Εκπαιδευτικού Δωμάτιου Απόδρασης 

Δεν υπάρχει μια ενιαία φόρμουλα για το σχεδιασμό Εκπαιδευτικών Δωματίων Απόδρασης. Το πλαίσιο που 
χρησιμοποιείται στον κύκλο μαθημάτων εκπαίδευσης του ELMET, περιλαμβάνει τα ακόλουθα 4 στάδια 
ανάλογα με τους διαφορετικούς ρόλους που διαδραματίζουν οι διδάσκοντες στην ανάπτυξη του Δωματίου 
Απόδρασης: 

• Στη φάση του Σχεδιασμού ενεργείτε ως προγραμματιστής ολόκληρου του μαθησιακού ταξιδιού για 
τους συμμετέχοντες – προσαρμόζετε τους μαθησιακούς στόχους σύμφωνα με τις ανάγκες της 
ομάδας-στόχου, δημιουργείτε την ιστορία, τους γρίφους και τα σκηνικά και σχεδιάζετε την 
τοποθεσία. 

• Στη φάση της Υλοποίησης διαδραματίζετε οργανωτικό ρόλο και θέτετε ένα σύνολο κανόνων και 
λιστών ελέγχου, προκειμένου να διασφαλίσετε την ομαλή παράδοση με τους συμμετέχοντες. 

• Στη φάση της Διευκόλυνσης, ενεργείτε ως Game Master που καλωσορίζει τους συμμετέχοντες και 
παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες προσεγγίζουν τις προκλήσεις και τους βοηθά με 
συμβουλές 

• Στη φάση της Αξιολόγησης ενεργείτε ως δάσκαλος. Ο ρόλος σας είναι να διεξάγετε μια γόνιμη 
συνεδρία σχολίων με τους συμμετέχοντες σχετικά με τη συνολική τους εμπειρία και να συλλέγετε 
σχόλια για το τι πήγε καλά και τι πρέπει να βελτιωθεί. Η σύντομη περιγραφή περιλαμβάνει μια πορεία 
στις προκλήσεις και τις εργασίες και μια συζήτηση για τα μαθησιακά αποτελέσματα. 
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Φάση 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Βήμα 1. Προσδιορίστε τις ανάγκες των μαθητών 
Το πρώτο βήμα για να σχεδιάσετε το δικό σας Εκπαιδευτικό Δωμάτιο Απόδρασης είναι να σκεφτείτε την 

ομάδα-στόχο των μαθητών σας, να προσδιορίσετε τις μαθησιακές ανάγκες και τις προκλήσεις τους και 

να διαμορφώσετε τι ακριβώς θέλετε να επιτύχετε. 

• Ένα σημαντικό βήμα στον τομέα των Συμμετεχόντων είναι να ληφθούν υπόψη τα δημογραφικά 

στοιχεία και οι εκπαιδευτικές ανάγκες των παικτών. 

• Ο χρόνος είναι άλλο ένα σχετικό βήμα, αφού θέτει ένα χρονικό όριο για τους παίκτες, αλλά θέτει 

και όρια για τους προγραμματιστές. 

• Επιπλέον, πρέπει να καθοριστεί το επίπεδο δυσκολίας προκειμένου να μετρηθεί η δυσκολία των 

γρίφων για διαφορετικά ακροατήρια. 

• Δομή – Η δομή του δωματίου απόδρασης ρυθμίζει εάν οι παίκτες θα συνεργαστούν σε ένα 

συνεργατικό περιβάλλον ή θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σε 

ένα συνεργατικό περιβάλλον, οι παίκτες συνεργάζονται για να λύσουν γρίφους. Σε ένα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, κάθε παίκτης προσπαθεί να είναι ο πρώτος που θα λύσει ένα γρίφο 

και θα αποδράσει από ένα δωμάτιο. 

• Αριθμός - Τέλος, επιλέγοντας τον αριθμό των παικτών που θα συμμετέχουν στο συγκεκριμένο 

δωμάτιο απόδρασης. 

Η ερώτηση "Ποιο είναι το κοινό-στόχος αυτής της εμπειρίας;" είναι σημαντική για τον σχεδιαστή που συλλέγει 

δεδομένα που αφορούν τους παίκτες σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Ο εκπαιδευτής πρέπει να απαντήσει σε 

ορισμένες ερωτήσεις: Τι τύπος ομάδας είναι; Αποτελείται από άτομα που έχουν παρόμοιες ανάγκες ή είναι 

μικτή ομάδα; Πόσοι είναι; Ποιο είναι το ηλικιακό εύρος; Ποιο είναι το ιστορικό τους; 

Ως σχεδιαστές εκπαίδευσης, είναι ζωτικής σημασίας να μπείτε στη θέση των διαφορετικών ανθρώπων στους 

οποίους απευθύνεστε με τα παιχνίδια απόδρασης. 

Η ενσυναίσθηση είναι ζωτικής σημασίας για μια ανθρωποκεντρική διαδικασία σχεδιασμού. Χρησιμοποιήστε 

την άσκηση του Χάρτη Ενσυναίσθησης στο Παράρτημα. Διεξάγετε ομάδες εστίασης, μιλήστε με άλλους 

δασκάλους, παρακολουθήστε τα αποτελέσματα/βαθμούς της αξιολόγησης, για να μάθετε τι είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο για την ομάδα-στόχο σας και γιατί. ποια είναι τα μαθησιακά τους κενά; ποια είναι τα προτιμώμενα 

θέματα και τα ενδιαφέροντά τους. Όλα αυτά μπορούν να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε μια μοναδική 

εμπειρία μάθησης. 

 

Εξετάστε το ενδεχόμενο να προσκαλέσετε μαθητές ως συν-σχεδιαστές στη διαδικασία 

Συνιστάται ιδιαίτερα να εμπλέκετε την ομάδα-στόχο σας στη διαδικασία σχεδιασμού και στην 

αξιολόγηση, προκειμένου να δημιουργήσετε μια εμπειρία που να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα, τις 

ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Αργότερα, μπορείτε να οργανώσετε πολλές δοκιμές - όταν η ιστορία 

είναι έτοιμη, όταν έχετε τους γρίφους και τα σκηνικά και όταν έχετε το ολοκληρωμένο δωμάτιο 

απόδρασης, ακολουθούμενο από τις απαραίτητες επαναλήψεις. 
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Ο σχεδιασμός ενός Δωματίου Απόδρασης σημαίνει να καθορίσετε σε ποιον απευθύνεται. Μπορεί να 

είναι ένα έργο για μια συγκεκριμένη ομάδα μαθητών, για μια ολόκληρη τάξη ή ακόμα και μια 

ολοκληρωμένη διαμορφωτική δράση. Η έκθεση “Innovative education and educating for innovation: the 

power of digital technologies and skills” (OECD 2016) υπογραμμίζει ότι «Το εκπαιδευτικό παιχνίδι 

περιλαμβάνει συνεργατικές μαθησιακές εμπειρίες βασισμένες σε έργα όπου οι ίδιοι οι μαθητές γίνονται 

σχεδιαστές παιχνιδιών και παραγωγοί περιεχομένου. Η κατασκευή εκπαιδευτικών παιχνιδιών φαίνεται 

να αυξάνει τη βαθιά μάθηση περισσότερο από τη χρήση απλώς υπαρχόντων παιχνιδιών». 

Με την υποστήριξη των μαθητών σας, θα έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε μια εμπειρία με 

επίκεντρο τον μαθητή και ταυτόχρονα, να βελτιώσετε τις δεξιότητές τους. Καθώς βυθίζονται στη 

διαδικασία της έρευνας για πληροφορίες, της συζήτησης της μεθοδολογίας, των ικανοτήτων και των 

αποτελεσμάτων, της σχεδίασης σεναρίων, της ανάπτυξης προκλήσεων, των γρίφων και θα σας 

βοηθήσουν να επιπλώσετε και να εξοπλίσετε τη διάταξη. 

Μόλις συγκεντρωθούν οι πληροφορίες, πρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα με τις συγκεκριμένες 

ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν για το δωμάτιο απόδρασης. 

 

Βήμα 2. Σχεδιασμός σύμφωνα με τους μαθητές  
Οι στόχοι ενός δωματίου απόδρασης μπορούν να εμπίπτουν σε διάφορες κατηγορίες. Σκεφτείτε 

προσεκτικά ποιος είναι ο σκοπός της εμπειρίας και πώς μπορεί να διαμορφωθεί το παιχνίδι ως 

αποτέλεσμα. Τι προσπαθείτε να πετύχετε με τη συνεδρία; Πώς μετράτε την πρόοδο των συμμετεχόντων; 

Ορίστε συγκεκριμένους δείκτες/περιγραφές των ικανοτήτων που αναμένεται να επιδείξουν οι 

εκπαιδευόμενοι ως αποτέλεσμα αυτής της εμπειρίας. 
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Διατυπώστε ξεκάθαρα τους SMART στόχους σας. Η ανάπτυξη των μαθησιακών στόχων ενός 

Εκπαιδευτικού Δωμάτιου Απόδρασης κατά τη διαδικασία σχεδιασμού θα εξασφαλίσει τον σκοπό και τη 

χρησιμότητα του παιχνιδιού. Αυτοί οι στόχοι μπορούν να ενσωματωθούν στο θέμα, τους γρίφους και τη 

λειτουργία του για να βοηθήσουν στη δομή του σχεδίου μάθησης. Η δημιουργία απτών στόχων μάθησης 

σάς επιτρέπει να αξιολογήσετε την εμπειρία εκμάθησης των παικτών σας, τα μαθησιακά επιτεύγματα 

και να επανασχεδιάζετε επαναληπτικά, εάν χρειαστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 

Η δραστηριότητα θα πρέπει να προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά των μαθητών (ηλικία, εξελικτική, 

γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη). Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι στόχοι που πρέπει να 

επιτευχθούν. Για παράδειγμα, εάν το μάθημα είναι τα μαθηματικά, οι προκλήσεις θα είναι μαθηματικές 

εντός του εκπαιδευτικού επιπέδου και της ηλικιακής τους ομάδας. Εάν το επιθυμείτε, η δυσκολία μπορεί 

να αυξηθεί σταδιακά, ξεκινώντας με απλές προκλήσεις που σταδιακά αυξάνονται σε δυσκολία. Ο τρόπος 

μπορεί επίσης να ποικίλλει (πιο συνεργάσιμος, πιο ανταγωνιστικός...). 

● Τύπος χρήστη: Λάβετε υπόψη τους παίκτες/χρήστες που θέλετε. Η αρχή αυτού του βήματος είναι 

ότι το προσωπικό μπορεί να έχει διαφορετικές ανάγκες/προσδοκίες από τους μαθητές 

(μαθησιακοί στόχοι). Η ηλικία και το υπόβαθρο μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις σας στη 

λήψη του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, το προσωπικό των μέσων ενημέρωσης και οι μαθητές 

μπορεί να αποθαρρύνονται από τις πολλές ερωτήσεις που βασίζονται στα μαθηματικά, ενώ οι 

μαθηματικοί μπορεί να αποθαρρύνονται από σωματικές προκλήσεις. Χρησιμοποιήστε την 

πρωτοβουλία σας και φροντίστε να θεωρείτε ότι οι παίκτες σας δημιουργούν πραγματικά 

απολαυστικές εμπειρίες. 

● Χρόνος: Πόσο καιρό θέλετε να διαρκέσει η εμπειρία σας; Θέλετε μια γρήγορη συνεδρία που δεν 

διαρκεί περισσότερο από 15 λεπτά ή κάτι πιο περίπλοκο που θα μπορούσε να διαρκέσει ώρες, 

ημέρες ή και εβδομάδες; Ρυθμίζοντάς το αυτό νωρίς, θα μπορέσετε να κρίνετε πόσο πολύπλοκα 

πρέπει να είναι οι γρίφοι σας. Δεν θέλετε να σχεδιάσετε τον επόμενο «Κώδικα DaVinci» εάν η 

εμπειρία διαρκεί μόνο 15 λεπτά. 

● Δυσκολία: Εδώ παίζει ρόλο η ομάδα των χρηστών στους οποίους απευθείνεστε. Ίσως θέλετε να 

κλιμακώσετε τη δυσκολία των γρίφων για διαφορετικά επίπεδα παικτών, όπως φοιτητές, 

προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί φοιτητές και προσωπικό. Εναλλακτικά, θα 

μπορούσατε να δημιουργήσετε μια σειρά από εμπειρίες και να χαρακτηρίσετε τη δυσκολία ως 

εύκολη, μεσαία, δύσκολη και ακραία και να επιτρέψετε στους παίκτες σας να διαλέξουν αυτό 

που θα ήθελαν να δοκιμάσουν. Αυτή η προσέγγιση δίνει επίσης στους χρήστες ένα πρόσθετο 

επίπεδο ελέγχου στο παιχνίδι τους. 

● Αυτόνομη/Ένθετη: Είναι η εμπειρία σας μια μεμονωμένη συνεδρία ή μέρος μιας μεγαλύτερης, 

ένθετης εμπειρίας που μπορεί να διαρκέσει μήνες ή ένα χρόνο; Οι ένθετες εμπειρίες δίνουν μια 

μεγάλη ευκαιρία να επιτρέψουν στους ανθρώπους να αισθάνονται ότι εργάζονται για κάτι 

μεγαλύτερο αλλά παρουσιάζουν προκλήσεις, όπως η διατήρηση της αφοσίωσης των παικτών σε 

όλο το ευρύτερο παιχνίδι. 

● Οδηγίες/Εγχειρίδια: Οι καλές εμπειρίες έχουν σαφείς, καθορισμένες οδηγίες και κανόνες. Αυτή 

είναι μια καλή στιγμή για να σημειώσετε οτιδήποτε δεν θέλετε να αγγίξουν οι παίκτες σας ή να 

εξηγήσετε τις αποχρώσεις της συνεδρίας σας. Η ενσωμάτωση αυτού με το θέμα σας μπορεί να 

σας βοηθήσει να δημιουργήσετε την ιστορία της εμπειρίας σας. Χρειάζονται οι παίκτες επιπλέον 
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οδηγίες ενώ παίζουν; Αν ναι, σκεφτείτε πρόσθετα «εγχειρίδια» που μπορούν να δημιουργηθούν 

για να μοιάζουν με σκηνικά παιχνιδιού. 

● Λειτουργία: Αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βιώσετε το δωμάτιο, για παράδειγμα 

ορισμένα βιντεοπαιχνίδια έχουν επιλογή χρονομετρημένης αναπαραγωγής έναντι κανονικής 

αναπαραγωγής. Μπορεί να θέλετε μια λειτουργία συνεργασίας όπου οι παίκτες συνεργάζονται 

για να λύσουν τα προβλήματα ή ίσως μια ανταγωνιστική λειτουργία όπου ο νικητής είναι ο 

πρώτος παίκτης που θα καταλάβει και θα πετύχει τους στόχους. Αυτό θα μπορούσε να εξαρτάται 

τόσο από τον χρόνο, όσο και από τον τύπο χρήστη μεταξύ άλλων μεταβλητών. 

● Solo/Multi-disciplinary: Η εμπειρία σας θα δημιουργηθεί για την επίλυση προβλημάτων ειδικά 

για έναν κλάδο ή θα είναι διεπιστημονική; Μερικές φορές μπορεί να είναι πολύτιμο να 

συγκεντρώνονται μαθητές από διαφορετικούς τομείς για να διερευνήσουν προβλήματα από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

● Soft Skills: Τα διαδραστικά παιχνίδια ζωντανής δράσης είναι εξαιρετικά εργαλεία που βοηθούν 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η επικοινωνία και η ηγεσία. Πώς θα προκαλέσετε τους παίκτες 

σας να τα αναπτύξουν στην εμπειρία σας; Μια μέθοδος μπορεί να είναι η εκτέλεση της εμπειρίας 

σε πολλά δωμάτια, με τις απαντήσεις να χωρίζονται μεταξύ τους. Ο μόνος τρόπος για να λυθεί 

αυτό το είδος παιχνιδιού είναι οι παίκτες να επικοινωνήσουν το περιβάλλον τους στο άλλο 

δωμάτιο και το αντίστροφο. 

● Βελτιώστε τις γνώσεις του θέματος - ασχοληθείτε με διαφορετικούς τομείς του προγράμματος 

σπουδών ανάλογα με μια σειρά διαφορετικών τομέων ή θεμάτων και ενισχύστε συγκεκριμένες 

δεξιότητες. 

Χρησιμοποιήστε το Planning Your Escape Room στο Παράρτημα για να σχεδιάσετε το δικό σας δωμάτιο 

απόδρασης. 
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Βήμα 3. Περιγραφή της ιστορίας 
Έχοντας ένα θέμα που τρέχει σε όλο το παιχνίδι, όχι μόνο κάνει το παιχνίδι πιο ευχάριστο, αλλά και 

ενσωματώνει τους παίκτες στο σενάριο. Ένα δυνατό θέμα μπορεί να κάνει ή να σπάσει τον «παράγοντα 

διασκέδασης» μιας πρόκλησης στο δωμάτιο απόδρασης. 

Γενικά, τα δωμάτια διαφυγής έχουν δύο βασικές λειτουργίες - την παραδοσιακή λειτουργία απόδρασης 

όπου οι συμμετέχοντες πρέπει να βγουν από το κλειδωμένο δωμάτιο σε καθορισμένο χρόνο και τη 

λειτουργία μυστηρίου, όταν πρέπει να λύσουν μια πρόκληση εντός του δεδομένου χρόνου. 

Ανάλογα με τον σχεδιασμό του παιχνιδιού σας, υπάρχει μια σειρά από διαφορετικά θέματα: 

● Περιπέτειες (πειρατής, αρχαίοι πολιτισμοί, ληστεία τραπεζών) 

● Ιστορίες ντετέκτιβ, έρευνα εγκλημάτων, μυστήρια 

● Επιστημονική φαντασία (τρελός επιστήμονας, πανδημία, διάστημα κ.λπ.) 

● Κατάσκοποι / Ψυχρός Πόλεμος 

● Απόδραση απο τη φυλακή 

● Μαγικό και παραμυθένιο 

● Τρόμου (βαμπίρ, ζόμπι, φαντάσματα, κατά συρροή δολοφόνοι κ.λπ.) 

● Κωμωδία και πολλά άλλα. 

 

Αφηγηματικός σχεδιασμός: 

Το θέμα που θα επιλέξετε πρέπει να έχει μια συναρπαστική ιστορία. Η καλή αφήγηση μεταφράζεται σε 

ένα καθηλωτικό περιβάλλον με χαρούμενους παίκτες. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό νήμα που 

διατρέχει τη δραστηριότητα. Αυτό θα διευκολύνει τους μαθητές να ασχοληθούν με τη δραστηριότητα. 

Για παράδειγμα, η επίλυση ιερογλυφικών για να βγούμε από μια πυραμίδα στην Αίγυπτο. Αποφύγετε 

ευαίσθητα θέματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ακατάλληλα και κακόγουστα, όπως τραγικά 

γεγονότα, βομβιστικές επιθέσεις, πόλεμοι, φυλετικές συγκρούσεις, κατά συρροή δολοφόνοι, 

αγνοούμενοι κ.λπ. 

Ένας από τους στόχους θα είναι πάντα η ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, επομένως η συνεργασία 

και η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της δραστηριότητας. Για 

παράδειγμα, μια καλή δραστηριότητα θα ήταν για τις διάφορες ομάδες να λύσουν τις προκλήσεις τους 

έως ότου, στο τέλος, πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να ολοκληρώσουν τον τελικό στόχο. 

Η ιστορία είναι μια συνοπτική και ελκυστική περίληψη της πλοκής, που έγινε για να ιντριγκάρει τους 

συμμετέχοντες. Μπορείτε να το τοποθετήσετε στο διαφημιστικό υλικό και στον ιστότοπό σας και να το 

παρέχετε στους παίκτες πριν μπουν στην αίθουσα. Μπορεί να μοιάζει με αυτό: 

 

Παράδειγμα ιστορίας από το Houdini’ Secret Room  
 

https://escaperoomgeeks.com/diy-escape-room-tutorial/
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Το σπίτι 150 ετών που ανήκε στον πιο διάσημο ταχυδακτυλουργό Χουντίνι είναι πλέον μουσείο. Αποφασίζεις 
να πας εκεί και να μάθεις μερικά από τα μεγαλύτερα κόλπα και τις ψευδαισθήσεις του. Περπατώντας, η 
περιέργειά σου σε οδηγεί σε ένα μυστικό δωμάτιο, στο οποίο κανείς δεν έχει πατήσει το πόδι του για πάνω 
από έναν αιώνα. Καθώς μπαίνετε στο δωμάτιο, η πόρτα κλείνει δυνατά, αφήνοντάς σας κλειδωμένο μέσα ενώ 
οι τοίχοι αρχίζουν να κλείνουν αργά. 
 
Στο τραπέζι βρίσκεται η μαρτυρία του Χουντίνι, η οποία λέει: 
«Είσαι ο εκλεκτός που κατάφερε να μπει σε αυτό το μυστικό δωμάτιο. Όποιος βρει τρόπο να ξεφύγει από 
αυτό, θα έχει το προνόμιο να γίνει κληρονόμος μου». 
Το κλειδί, που ξεκλειδώνει την πόρτα, είναι κρυμμένο κάπου στο δωμάτιο. Ωστόσο, για να το βρείτε, πρέπει 
πρώτα να λύσετε κάποιες προκλήσεις. Ο Χουντίνι σας άφησε ένα μολύβι, κόλλα και ψαλίδι, μαζί με έξι 
διαφορετικές κάρτες, που θα σας βοηθήσουν να λύσετε τις προκλήσεις που έχετε μπροστά σας. Αν θέλετε να 
βγείτε από αυτό το δωμάτιο, πρέπει να μπείτε στο μυαλό του μεγαλύτερου ταχυδακτυλουργού και να αρχίσετε 
να σκέφτεστε όπως αυτός. 
Μπορείς να αποδράσεις και να γίνεις ο επόμενος Χουντίνι; 
Έχετε 60 λεπτά πριν σας συντρίψουν οι τοίχοι, οπότε καλύτερα βιαστείτε—το ρολόι χτυπάει! 
 

Βήμα 4. Αναπτύξτε μια συναρπαστική αφήγηση 
Το συμβολικό πλαίσιο γύρω από το οποίο δημιουργείται η ιστορία είναι αυτό που θα διευκολύνει τη 

συναισθηματική επαφή του μαθητή με την εμπειρία. Είναι υψίστης σημασίας να μετατρέψετε το 

δωμάτιο απόδρασης σε μια πραγματική ενεργητική εμπειρία εκμάθησης. 

Η διατήρηση και η αύξηση της δέσμευσης των μαθητών στη δραστηριότητα θα απαιτήσει επίσης μια 

καλή ιστορία. Ως εκπαιδευτής, λαμβάνετε υπόψη τα ενδιαφέροντα των μαθητών σας, καθώς η ένωση 

ενδιαφερόντων με το σενάριο της ιστορίας θα είναι το κλειδί για την επίτευξη του τελικού στόχου που 

επιδιώκεται με τη μαθησιακή διαδικασία. 

Μια καλή ιστορία θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των μαθητών στο παιχνίδι/μαθησιακή διαδικασία: 

είτε είναι παραγωγοί γνώσης, είτε απλοί αποδέκτες. Αυτό θα ήταν ένα παράδειγμα μετάβασης από τους 

τύπους παθητικής μάθησης σε τρόπους ενεργητικής μάθησης. 

Πώς θα μπορούσε η αφήγηση να ενσωματωθεί με επιτυχία στο παιχνίδι; Σκεφτείτε ότι μια συνεκτική 

αφήγηση μπορεί να αυξήσει σημαντικά την απόλαυση των παικτών από το παιχνίδι. Λάβετε υπόψη την 

ηλικία των μαθητών σας για να επιλέξετε την πιο κατάλληλη αφήγηση για αυτούς (για παράδειγμα, οι 

μαθητές γυμνασίου μπορεί να προτιμούν μια ιστορία τρόμου, ενώ αυτή δεν θα είναι κατάλληλη για 

παιδιά). 

Μερικά παραδείγματα αφήγησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια καθηλωτική εμπειρία όπως 

το εκπαιδευτικό δωμάτιο απόδρασης μπορεί να είναι: 

● Λήψη της φόρμουλας εμβολίου για τον τερματισμό της πανδημίας. 

● Εύρεση ενδείξεων για την εξιχνίαση ενός φόνου που συνέβη στο εκπαιδευτικό κέντρο. 

● Αντιμετώπιση εξωγήινης επίθεσης σε αποστολή στον Άρη. 

Θυμηθείτε ότι τα δωμάτια απόδρασης έχουν σχεδιαστεί γύρω από μια ιστορία που θα δώσει νόημα στα 

στοιχεία που εισάγετε με τη μορφή ενδείξεων ή προκλήσεων. 
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Η παραχώρηση ενεργού ρόλου στους παίκτες είναι μια βασική στρατηγική σχεδιασμού πίσω από τη 

δημιουργία ενός συναρπαστικού παιχνιδιού απόδρασης. Η δημιουργία ενός παιχνιδιού απόδρασης που 

επικεντρώνεται στην εμπειρία του παίκτη και την ιστορία, που χρησιμοποιεί προκλήσεις και κλειδαριές 

για να μεταφέρει την αφήγηση, μπορεί να παρακινήσει τους μαθητές να διευρύνουν τις γνώσεις τους 

και να προβληματιστούν σχετικά με το πώς η μάθηση συνδέεται με τη ζωή τους. 

 

Το Ταξίδι του Ήρωα 

Το Ταξίδι του Ήρωα είναι ένας ορισμός σταδίων που βοηθά τις ιστορίες που μπορούν να εφαρμοστούν σε 

οποιαδήποτε αφήγηση, από τη δική τους οπτική γωνία. Τα στάδια του Ταξιδιού του Ήρωα είναι 12: 

 

1. Ο Συνηθισμένος Κόσμος - Επιτρέπει την κατανόηση του ιστορικού και του πλαισίου του ήρωα. 

2. Το Κάλεσμα στην Περιπέτεια - Ανακοινώνει ότι πρέπει να αναληφθεί μια πρόκληση ή μια αποστολή. 

3. Απόρριψη του Καλέσματος - Ο ήρωας αντιμετωπίζει τον φόβο και την ανασφάλεια που προέρχονται από 

το κάλεσμα για περιπέτεια. 

4. Συνάντηση με τον μέντορα - Ο μέντορας μεταφέρει την αυτοπεποίθηση, τη διορατικότητα, τις συμβουλές, 

την εκπαίδευση ή τις υπερδυνάμεις του ήρωα για να ξεπεράσει τον φόβο. 

5. Διασχίζοντας το Κατώφλι - Όταν ο ήρωας έχει τελικά αφοσιωθεί στην περιπέτεια και πηγαίνει στον Ειδικό 

Κόσμο της περιπέτειας. 

6. Δοκιμασίες, σύμμαχοι και εχθροί - Ο ήρωας συναντά δοκιμασίες, συμμάχους και εχθρούς κατά τη διάρκεια 

του ταξιδιού που επιτρέπουν την κατανόηση του Ειδικού Κόσμου. 

7. Προσέγγιση στα Βαθιά - Σε αυτό το στάδιο, ο ήρωας πλησιάζει την καρδιά του ταξιδιού. 

8. Η δοκιμασία - Αντιπροσωπεύει την κεντρική κρίση ζωής ή θανάτου, όπου ο ήρωας αντιμετωπίζει τους 

μεγαλύτερους φόβους και προκλήσεις. 

9. Η Ανταμοιβή- Ο ήρωας κατάφερε να ξεπεράσει την πρόκληση που τέθηκε στη δοκιμασία. 

10. Ο Δρόμος της Επιστροφής - Υποδηλώνει τον δρόμο της επιστροφής στον συνηθισμένο κόσμο από τον 

οποίο προέρχεται ο ήρωας. 

11. Η Ανάσταση - Σε αυτό το στάδιο αποδεικνύεται ότι ο ήρωας είναι σε θέση να εφαρμόσει όλη τη μάθηση 

που ανακτήθηκε από το ταξίδι. 

12. Επιστροφή με το Ελιξίριο - Η τελευταία ανταμοιβή του Ταξιδιού του Ήρωα. 

 

Ακολουθία του Δωματίου Απόδρασης 

Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σύστημα για να ελέγχει τη ροή του παιχνιδιού στο δωμάτιο, τους 

γρίφους και τη σειρά τους, καθώς και τα βασικά αντικείμενα με τα οποία πρέπει να αλληλεπιδράσουν οι 

παίκτες. Ένας απλός τρόπος για να γίνει αυτό είναι δημιουργώντας έναν «χάρτη δωματίου». Τα δωμάτια 

απόδρασης μπορούν να έχουν μια προκαθορισμένη ακολουθία (διαδοχικό παιχνίδι) ή μια πιο ευέλικτη 

(ανοιχτή ακολουθία γρίφων), ή ακόμα και υβριδικές λύσεις με περισσότερα μονοπάτια (Nicholson, 

2016). 

Παράδειγμα διαγράμματος ροής, created by Menelaos Lambis, CIP Citizens In Power, on Jamboard 
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Βήμα 5. Σχεδιασμός των γρίφων και των προκλήσεων 
Οι γρίφοι κάνουν την εμπειρία σας ενδιαφέρουσα και είναι σε τελική ανάλυση αυτές οι εμπειρίες. Όταν 

ορίζετε τους γρίφους, φροντίστε να ανατρέχετε στους μαθησιακούς στόχους που έχετε θέσει για την 

εμπειρία. Θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τους γενικούς στόχους της συνεδρίας. 

Σύμφωνα με τον Nicholson (2015), οι γρίφοι πρέπει να αντικατοπτρίζουν κυρίως τους στόχους που θέλει 

να επιτύχει το παιχνίδι με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Πρέπει να ακολουθούνται με σαφείς οδηγίες 

για να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η διασκέδαση των παικτών και πρέπει επίσης να συνοδεύονται 

από υποδείξεις, σε περίπτωση που οι παίκτες κολλήσουν. 

Είναι επίσης σημαντικό να βρείτε γρίφους που να ταιριάζουν με την ιστορία σας. Για παράδειγμα Εάν η 

ιστορία σας αφορά την «Απόδραση από το κάστρο του Δράκουλα», θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε 

μερικούς παλιάς σχολής γρίφους (όπως χαρτί, κλειδαριές, αλυσίδες, ψαλίδι, κλειδιά, κατοπτρισμός 

κειμένου, αόρατα μελάνια, ξύλινα κουτιά κ.λπ.). Δεν θα είναι κατάλληλο να χρησιμοποιείτε smartphone, 

internet, ψηφιακά ρολόγια και άλλη σύγχρονη τεχνολογία. Είναι σαν να συνδυάζεις δύο διαφορετικά 

στυλ. Οι γρίφοι της παλιάς σχολής μπορεί να είναι ακόμα πιο ενδιαφέροντες από τη χρήση εφαρμογών 

και άλλης τεχνολογίας. 

Επιλέξτε δύσκολους, αλλά επιλύσιμους γρίφους και βοηθήματα, τα οποία είναι ενδιαφέροντα και καλά 

μελετημένα για να δημιουργήσετε μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία. Προσαρμόστε το επίπεδο, το 

περιεχόμενο, τον τύπο και τον αριθμό των γρίφων στην ομάδα-στόχο των στόχων των μαθητών σας. 
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Τα δωμάτια απόδρασης είναι κατάλληλα για διαφορετικούς τύπους χρηστών επειδή χρησιμοποιούν 

ποικιλία εργασιών που περιλαμβάνουν πολλαπλές νοημοσύνες (Gardner, 2015): 

● Κιναισθητική: αναζήτηση ενδείξεων, κινούμενα αντικείμενα, κάμψη, σύρσιμο, άλμα, χρήση 

δύναμης ή επιδεξιότητας, κόμποι 

● Γλωσσική: εύρεση λέξεων, επίλυση γρίφων, σταυρόλεξων 

● Φυσική: γνώση και χρήση των νόμων της φύσης 

● Μαθηματικά: λογικά προβλήματα, κρυφοί γρίγοι, κύβοι ρούμπικ, σκάκι, παιχνίδια με σπίρτα κλπ. 

● Χωρική (χρήση χαρτών, προσανατολισμός σε λαβύρινθους, λαβύρινθοι λέιζερ) 

● Διαπροσωπική (επικοινωνία με άλλους) κ.λπ. 

Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα παιχνίδια έχουν να κάνουν με την εμπειρία, όχι μόνο τους γρίφους! Όταν 

τελειώσετε με τη ρύθμιση των ενδείξεων και των γρίφων, προσθέστε περισσότερη διασκέδαση! Νιώθεις 

ήδη σαν ο καλύτερος Game Master, γιατί έχεις ήδη καταλάβει όλες αυτές τις προκλήσεις και τις έχεις 

συνδέσει σε ένα καταπληκτικό δωμάτιο απόδρασης! 

 

Αριθμοί και δυσκολία 
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Ο αριθμός των κουίζ εξαρτάται από τη δυσκολία, αλλά συνήθως, σε ένα δωμάτιο 60 λεπτών, οι παίκτες 

πρέπει να λύσουν 10-15 γρίφους (με μέσο όρο 5 λεπτά ανά γρίφο). 

Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα νοητικής πρόκλησης, τα οποία πρέπει να υποδεικνύονται: 

Εύκολο – Κατάλληλο για παιδιά και νεοφερμένους, με μέσο ποσοστό ολοκλήρωσης άνω του 60% 

Μέτριο – Το ποσοστό ολοκλήρωσης είναι περίπου 50% 

Δύσκολο – Για προχωρημένους παίκτες, στους οποίους το ποσοστό ολοκλήρωσης είναι το χαμηλότερο. 

Οι γρίφοι προορίζονται να λύνονται εξαρχής, επομένως θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ 

πρόκλησης και διασκέδασης. Συμπεριλάβετε διάφορους γρίφους σε κάθε επίπεδο (χώρο): αναζήτηση, 

λογική, σωματικά δραστήριοι, συνεργάσιμοι... Ξεκινήστε με ένα πιο απλό γρίφο και μετά προχωρήστε 

σε πιο δύσκολο, καθώς οι παίκτες μεγαλώνουν σε αυτοπεποίθηση και εξοικείωση. 

Δώστε αρκετές ενδείξεις και χώρο. Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ενδείξεις για να εργαστεί η 

ομάδα ανά πάσα στιγμή. Επίσης, είναι σημαντικό να δοκιμάσετε όλους τους γρίφους εκ των προτέρων. 

Οι παίκτες θα ακολουθήσουν τη λογική και το μοτίβο που χρησιμοποίησε ο σχεδιαστής κατά τη 

δημιουργία τους, επομένως θα πρέπει να λειτουργούν άψογα. 

Ρίξτε μια ματιά στην ενότητα Do-It Yourself στο Παράρτημα για να σχεδιάσεις τις δικές σου προκλήσεις και 

γρίφους από το δωμάτιο απόδρασης. 

 

Βήμα 6. Εξασφάλιση του εξοπλισμού του δωματίου απόδρασης 
Φυσικά και τεχνικά βοηθήματα  

είναι αντικείμενα που μετακινούνται και χρησιμοποιούνται στη σκηνή μιας παράστασης - σκηνικά, 

κοστούμια και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. Τα δωμάτια απόδρασης μπορούν να περιέχουν διάφορα 

βοηθήματα, τα οποία δημιουργούν την ατμόσφαιρα του χώρου και επιτρέπουν τη λειτουργία όλων των 

μυστικών μηχανισμών, των ειδικών εφέ και των γρίφων. 

Σε πιο περίτεχνα εμπορικά δωμάτια, μπορεί κανείς να βρει διάφορα φυσικά βοηθήματα, τα οποία 

δημιουργούν μια συναρπαστική ατμόσφαιρα, καλώντας τους παίκτες να πάρουν τους ρόλους τους ως 

ηθοποιοί σε ένα έργο. Προσοχή στους συμμετέχοντες που είναι έτοιμοι να δοκιμάσουν τα πάντα για να 

κερδίσουν το παιχνίδι. Τα φυσικά βοηθήματα περιλαμβάνουν: 

● Διακόσμηση: κοστούμια, κουρτίνες, ταπετσαρίες, έπιπλα κ.λπ. 

● Αποκριάτικη διακόσμηση: ψεύτικο αίμα, κρανία, πειρατές, είδη εργαστηρίου και μαγείας κ.λπ. 

● Όλα τα ορατά φυσικά βοηθήματα (μυστικές πόρτες, τροχοί κρυπτογράφησης, κουμπιά, 

διακόπτες, διακοσμητικά στοιχεία) και τα αντικείμενα που μπορούν να παιχτούν (παζλ, κουτιά, 

ενδείξεις, κωδικοί, κλειδαριές, λάμπες, κάρτες, μεγεθυντικοί φακοί, πυξίδες, κ.λπ.) πρέπει να 

είναι σωστά επιλεγμένα και συνδέεται με το θέμα. Για παράδειγμα, η ύπαρξη λευκών πλακιδίων 

δεν ταιριάζει σε ένα πειρατικό πλοίο, ούτε η χρήση smartphone σε ένα δωμάτιο Χάρι Πότερ. 

Τεχνικά βοηθήματα όπως φωτισμός, βίντεο και ηχητικά εφέ συμβάλλουν στη δημιουργία μιας 

καθηλωτικής και αξέχαστης εμπειρίας. Το μειονέκτημα είναι ότι όπως συμβαίνει με όλη την τεχνολογία, 

διατρέχετε τον κίνδυνο να πάνε τα πράγματα στραβά ή να χαλάσουν. Προχωρήστε με προσοχή και 
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εξασφαλίστε αυστηρό έλεγχο με αυτά τα στοιχεία. Όταν δουλεύουν, ετοιμαστείτε να δείτε χαρούμενους 

παίκτες. Όταν δεν το κάνουν ισχύει το αντίθετο. 

Τα τεχνικά βοηθήματα περιλαμβάνουν: 

● Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούν οι παίκτες – υπολογιστές, τηλέφωνα, internet, εργαλεία, 

οθόνες/πολυμέσα, VR και επαυξημένη πραγματικότητα, GPS, αναγνώριση προσώπου, σάρωση 

κ.λπ. 

● Συσκευές αναπαραγωγής ήχου και αξεσουάρ: ηχεία, αμφίδρομα ραδιόφωνα, συσκευές 

παραγωγής θορύβου, καθώς και τα soundtrack και οι ήχοι (ψίθυροι, κραυγές, ομιλία, μουσική, 

γρατσουνιές, αναστεναγμοί, αναπνοές) δημιουργούν ένα συναισθηματικό υπόβαθρο, το οποίο 

σχετίζεται με το κύριο θέμα του δωμάτιο. Είναι διαφορετικό σε περιπέτειες, τρόμους, μυστήρια 

και ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μουσική μπορεί επίσης να 

μεταφέρει μηνύματα και κωδικούς που υποδεικνύουν μια νέα φάση ή αποστολή στο παιχνίδι. 

Στο ELMET YouTube channel  θα βρείτε δωρεάν λίστες αναπαραγωγής αδειών και θεματικά 

κομμάτια 1 ώρας, τα οποία χρειάζονται μόνο αναφορά. 

● Ένα άλλο στοιχείο των αιθουσών απόδρασης είναι το φως και τα οπτικά εφέ: λέιζερ, αστραπές, 

χρήση κώδικα Μορς με φακούς κ.λπ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε LED, μαύρο φως και 

φακούς. Εξασφαλίστε φωτεινό χώρο σε ένα εργαστήριο, για παράδειγμα, εάν απαιτείται από 

τους παίκτες να κάνουν κάποια πειράματα ή στο γραφείο του ερευνητή, όπου οι ενδείξεις πρέπει 

να διερευνηθούν λεπτομερώς. Τα φώτα πρέπει να εστιάζονται στα συγκεκριμένα σημεία, 

κρύβοντας και αποκαλυπτικά υποδείξεις, όπως απαιτείται στο σενάριο. 

● Διαφορετικά τεχνικά βοηθήματα, όπως μηχανικά παζλ και gadget με κρυφές κλειδαριές, 

μυστικές πόρτες, παγίδες, ανιχνευτές κίνησης, ομιλούντες κεφαλές, στοιχειωμένες κούκλες, 

αισθητήρες, πνευματικοί και δονούμενοι μηχανισμοί, μαγνήτες κ.λπ. Δεν έχουν μόνο ωραία 

εμφάνιση, αλλά πρέπει να τοποθετηθούν σωστά σε έπιπλα και στηρίγματα. 

Αυτά τα εξελιγμένα αντικείμενα είναι το πιο ακριβό μέρος του εξοπλισμού. Εάν δεν είστε ο ίδιος 

μηχανικός ή μέλος μιας ομάδας μηχανικών, μπορείτε να τους παραλείψετε στο εκπαιδευτικό σας 

δωμάτιο απόδρασης και να εστιάσετε στη δημιουργία μιας συναρπαστικής ατμόσφαιρας με βάση 

την ιστορία και τις προκλήσεις. 

 

Λίστα εξοπλισμού 

Η λίστα εξοπλισμού περιέχει όλα τα απαραίτητα αντικείμενα, γρίφους, προκλήσεις και λήψεις που 

χρειάζεστε για να ρυθμίσετε το δωμάτιο. Καθώς θα δημιουργήσετε το δικό σας σενάριο και γρίφους, θα 

χρειαστεί να φτιάξετε τη δική σας λίστα εξοπλισμού, όπως το παρακάτω παράδειγμα. 

https://www.youtube.com/channel/UCSumCSFX39s1mkG0jVQiw6A/playlists
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Παράδειγμα λίστας εξοπλισμού από το έτοιμο προς χρήση Coronavirus escape room από το Legacy Escape 

Box 

 

Λήψεις 

Εκτυπώστε τα ακόλουθα από το www.legacyescapebox.com 

• Εναρκτήρια επιστολή (θα το δώσετε στους συμμετέχοντες στην εναρκτήρια σκηνή του δωματίου σας 

απόδρασης) 

• 2ο γράμμα από τον Δρ. Noel Sumk και πολύχρωμα κουτιά (εκτυπώστε και βάλτε τα κουτιά μαζί και βάλτε 

το στο δωμάτιο απόδρασης) 

• Τροχός κρυπτογράφησης (εκτυπώστε, κόψτε και συναρμολογήστε πριν ξεκινήσει το δωμάτιο απόδρασης) 

 

Είδη που χρειάζονται 

• Οι εκτυπώσεις του Corona Virus Escape Room από το legacyescapebox.com 

• 2 κουτιά (το μικρό μέγεθος είναι εντάξει) για να τοποθετήσετε πράγματα. Τα κουτιά πρέπει να μπορούν να 

κλειδωθούν. 

• 2 κλειδαριές για να κλειδώσετε αυτά τα 2 κουτιά. Οι κλειδαριές πρέπει να κλειδώνουν με 4 ψηφία 

• Ένα τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση  

• Ένα φορητό υπολογιστή ή smartphone ή κάτι που μπορεί να έχει πρόσβαση σε έναν ιστότοπο 

• Κύβοι 1” ίντσας (ποσότητα 7) ξύλινα κουτιά ή ζάρια ή κάτι παρόμοιο 

• Ένα βιβλίο που μπορείτε να γράψετε με μολύβι σε μια σελίδα. Σβήσε το αργότερα, θα είσαι εντάξει. 

• Διαφανές φιλμ/χαρτί ή διαφάνειες μικροσκοπίου (ποσότητα 3) ή κάτι παρόμοιο για να γράφετε πάνω 

 

Βήμα 7. Σχεδιασμός του χώρου  
Οι άνθρωποι επισκέπτονται τα δωμάτια απόδρασης αναζητώντας ψυχαγωγία, αλλαγή, ποικιλία, μια 

ασυνήθιστη εμπειρία, κάτι το ασυνήθιστο. Η αντίθεση με την καθημερινή ρουτίνα φέρνει ένα βαθύτερο 

επίπεδο συναισθηματικής εμπλοκής και βύθισης. 

Για το εκπαιδευτικό δωμάτιο απόδρασης επιλέξτε μια τοποθεσία στον οργανισμό σας, η οποία είναι 

βολική και εύκολα προσβάσιμη από τους μαθητές, ώστε η αναζήτηση της να μην μετατραπεί σε 

πρόκληση. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος ώστε οι παίκτες να κινούνται άνετα. 

Η φυσική τοποθεσία παίζει ουσιαστικό ρόλο για την επιτυχία του δωματίου απόδρασης. Τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα μπορούν να επωφεληθούν από τις εγκαταστάσεις τους: αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια 

επιστήμης, ιατρικές πτέρυγες και χειρουργικές αίθουσες, βιβλιοθήκες/αναγνωστήρια, διάδρομοι και 

σκάλες, γυμναστήρια και παιδική χαρά, καφέ/καντίνα, αίθουσες, κοιτώνες, αποθήκες κ.λπ. Μπορείτε 

επίσης να προσαρμόσετε ένα εγκαταλελειμμένο παλιό κτίριο, σχολικό λεωφορείο ή άλλη ασυνήθιστη 

εγκατάσταση που δεν χρησιμοποιείται. Αν και μπορεί να χρειάζονται επισκευή, δημιουργούν αμέσως 

μια καθηλωτική ατμόσφαιρα και μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στο θέμα που έχετε επιλέξει. 

Προσοχή! Μην παίζετε το παιχνίδι σε περιβάλλον όπου οι παίκτες μπορεί να τραυματιστούν. Είναι δική σας 

ευθύνη (δεν έχουμε καμία ευθύνη για πιθανότραυματισμό…). Όπου είναι δυνατόν, κάντε το περιβάλλον όσο 

πιο ρεαλιστικό μπορείτε. Και πάλι, αυτό βοηθάει να βυθιστούν οι παίκτες στην εμπειρία. 

https://www.legacyescapebox.com/coronavirus-escape-room
http://www.legacyescapebox.com/
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Ο σχεδιασμός του χώρου είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση μιας καθηλωτικής και 

συναρπαστικής εμπειρίας. Το όλο σκηνικό θα πρέπει να συνάδει με την ιστορία – η διάταξη, τα έπιπλα, 

η διακόσμηση και ο κατάλογος πρέπει να είναι συναφής και αυθεντική. Τίποτα δεν πρέπει να αισθάνεται 

εκτός χώρου. 

Τα δωμάτια απόδρασης μπορούν να είναι διαφορετικών μεγεθών. Αν και μιλάμε για «δωμάτιο 

απόδρασης», στην πραγματικότητα περιλαμβάνει αρκετούς χώρους/ζώνες. Κάθε ένα από αυτά 

σχετίζεται με διαφορετικό στάδιο/επίπεδο του παιχνιδιού, δημιουργώντας νέα συναισθήματα, 

αυξανόμενη πολυπλοκότητα και συνέχεια της ιστορίας. 

Επιλέξτε τον χώρο που θα χρειαστείτε. Θα πραγματοποιηθεί στο καλύτερο δυνατό περιβάλλον, πάντα 

εντός των δυνατοτήτων των εκπαιδευτικών κέντρων. Η σωματική υποστήριξη είναι σημαντική και θα 

χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα αντικείμενα, από υπολογιστές μέχρι, γιατί όχι, γυαλιά εικονικής 

πραγματικότητας. 

 

Χάρτης δωματίου 

 
Καθορίστε την ακολουθία του δωματίου απόδρασης που θα πάρουν οι συμμετέχοντες. Σημειώστε κάθε 

βήμα, σημειώστε τα απαραίτητα υλικά, τα εργαλεία και τα μηνύματα που πρέπει να βρίσκονται στο 

σωστό μέρος και τον εκτιμώμενο χρόνο για κάθε βήμα. Γράψτε το σαν να έπρεπε να το ετοιμάσει κάποιος 

άλλος. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το δωμάτιο απόδρασης σας με πολλές ομάδες στη σειρά, αυτή 

η λίστα θα χρησιμεύσει για την επανεκκίνηση του δωματίου, ώστε να μπορείτε να παίξετε ξανά.  

 

Έπιπλα 

Τα έπιπλα δωματίου απόδρασης πρέπει να ταιριάζουν στο επιλεγμένο θέμα και να δημιουργούν ένα 

μοναδικό περιβάλλον στο παιχνίδι, έτσι ώστε οι παίκτες να μεταφέρονται σε έναν διαφορετικό κόσμο. 
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Ξεκινήστε από τα βασικά στοιχεία των επίπλων που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε μια ατμόσφαιρα 

στο δωμάτιο, τακτοποιημένα σύμφωνα με την ιστορία σας. Για παράδειγμα: ράφια, μια καρέκλα, ένα 

γραφείο με ένα συρτάρι, ένα κρεβάτι κ.λπ. 

Στη συνέχεια, αναφέρετε τον συγκεκριμένο εξοπλισμό που θα χρειαστείτε – όπως έναν υπολογιστή, ένα 

τηλέφωνο ή άλλο συγκεκριμένο απόθεμα ανάλογα με το θέμα. Για παράδειγμα – σε ένα δωμάτιο 

απόδρασης νοσοκομείου, σε μια ιστορία ντετέκτιβ και σε μια απόδραση, θα χρειαστείτε δύο εντελώς 

διαφορετικά σετ αντικειμένων. 

Παράδειγμα διάταξης δωματίου από το Nursing Escape Room από το University of Kansas Health System 

 

 
 

Σε μερικά πιο φυσικά δωμάτια οι άνθρωποι μπορούν να πηδήξουν, να σηκώσουν αντικείμενα ή, για 

παράδειγμα, να σκαρφαλώσουν σε ένα ράφι ή ένα τραπέζι. Αν θέλετε να το αποτρέψετε αυτό, θα πρέπει 

να κάνετε τα έπιπλα «μη αναρριχώμενα», να τοποθετήσετε κάτι που να απαγορεύει στους παίκτες να 

σκαρφαλώνουν. 

 

Στοιχεία διακόσμησης 

Η διακόσμηση είναι ένα σημαντικό μέρος του σχεδιασμού του δωματίου που σας βοηθά να 

δημιουργήσετε μια αξέχαστη, πιο ζωντανή και καθηλωτική ατμόσφαιρα. Τα διάφορα στοιχεία όπως 

χάρτες, φωτογραφίες, εικόνες, χαλιά, κουρτίνες κ.λπ. μπορούν να χρησιμεύσουν για την απόκρυψη 

ενδείξεων ή να λειτουργήσουν ως ενδείξεις. Για να δημιουργήσετε ένα αξιόπιστο περιβάλλον, 

βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει στοιχεία που είναι προσωρινά σωστά, φαίνονται αυθεντικά, πολιτιστικά 

επαρκή και θεματικά συνεπή με την ιστορία. 

https://www.kansashealthsystem.com/-/media/Files/PDF/Nursing-Escape-Room-guide-update-_final.pdf
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Αναζητήστε βιβλία, ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, εικόνες και παιχνίδια εντός του θέματος (τοποθεσία, 

ιστορική περίοδος κ.λπ.) που έχετε επιλέξει για το δωμάτιό σας. Το σχέδιο μπορεί επίσης να βοηθήσει 

στην οπτικοποίηση του χώρου, της ατμόσφαιρας και του στυλ. Δημιουργήστε μια λίστα με βασικά 

στοιχεία και στοιχεία (απόθεμα), που σχετίζονται με το επιλεγμένο είδος και την ιστορία. 

 

Παραπλανητικά στοιχεία 

Καθαρίστε το χώρο όπου θα γίνει το παιχνίδι για να αποφύγετε τα παραπλανητικά στοιχεία. Αυτά είναι 

ψευδείς ενδείξεις ή κομμάτια πληροφοριών που παραπλανούν ή αποσπούν την προσοχή. Για 

παράδειγμα - εικόνες, κουμπιά, βιβλία, κουτιά, βάζα ή άλλα διακοσμητικά αντικείμενα μπορεί να 

φαίνονται σαν να κρύβουν ένα μήνυμα, ενώ στην πραγματικότητα δεν το κάνουν. Όλα τα αντικείμενα 

που δεν αποτελούν μέρος του παιχνιδιού δεν πρέπει να βρίσκονται στο δωμάτιο, καθώς οι παίκτες θα 

χάσουν χρόνο για να τα βγάλουν νόημα. Εάν υπάρχουν τέτοια αντικείμενα που δεν μπορείτε να βγάλετε, 

μπορείτε να τα κλειδώσετε σε ένα συγκεκριμένο ντουλάπι και να το διακοσμήσετε με κάποιο τρόπο ή να 

βάλετε μια ετικέτα "δεν είναι μέρος του παιχνιδιού". Φροντίστε να ενημερώσετε τους παίκτες εκ των 

προτέρων για αυτά τα σημάδια, ώστε να μην προσπαθήσουν να τα ανοίξουν με δύναμη. 

Το δωμάτιο δεν πρέπει να είναι γεμάτο με λεπτομέρειες. Κάτι επιπλέον που μπορεί να είναι χρήσιμο σε 

μια εμπειρία Δωματίου Απόδρασης είναι τα παραπλανητικά στοιχεία. Πρόκειται για εξοπλισμό που δεν 

είναι σημαντικός για κανένα γρίφο, αλλά μπορούν να συμβάλουν στη διακόσμηση του δωματίου. Να 

είστε προσεκτικοί με τέτοια στοιχεία που μπορεί να θεωρηθούν εσφαλμένα ως πραγματικές ενδείξεις! 

Θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο, για να μην μπερδεύονται οι παίκτες και να αποσπώνται η 

προσοχή τους. Εάν αφήσετε πολλές ψευδείς ενδείξεις, οι παίκτες θα χαθούν στο χώρο και τον χρόνο. 

Φανταστείτε να αφήνετε 20 βιβλία στο ράφι και κανένα από αυτά δεν είναι μέρος του παιχνιδιού. Οι 

παίκτες θα αρχίσουν να ελέγχουν κάθε ένα από τα βιβλία μέχρι να γίνει τόσο βαρετό για αυτούς. Τελικά, 

θα χάσουν το ενδιαφέρον τους για το παιχνίδι και αντί να είναι εξαιρετικά διασκεδαστικό, το παιχνίδι 

σας θα γίνει εξαντλητικό και μονότονο. 
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Φάση 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Βήμα 8. Έλεγχος του δωματίου 
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να έχετε αναπτύξει ένα θέμα και μια ιστορία γύρω από το περιεχόμενο που 

θέλετε να διδάξετε, ένα σύνολο γρίφων και μια σειρά από σκηνικά. Το επόμενο βήμα είναι να 

παραδώσετε την εμπειρία. 

Μόλις το δωμάτιο απόδρασης είναι έτοιμο, πρέπει να το βάλετε σε εφαρμογή. Δοκιμάστε το δωμάτιο 

και ελέγξτε εάν όλα λειτουργούν όπως σχεδιάστηκε και εντός του χρονικού πλαισίου. Προσκαλέστε μια 

ομάδα μαθητών για πιλοτική χρήση και κάντε τις απαραίτητες αλλαγές. 

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε πριν παραδώσετε την εμπειρία στο κοινό που θέλετε να διδάξετε 

είναι να δοκιμάσετε την εμπειρία με άτομα που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία σχεδιασμού. Αυτό θα 

βοηθήσει στην επίλυση τυχόν προβλημάτων και θα επιτρέψει μια πιο ομαλή εκδήλωση την ημέρα. 

Η αξιολόγηση γίνεται από τους σχεδιαστές για να υπολογίσουν τη δυσκολία των γρίφων, τη διάρκεια του 

παιχνιδιού και τη χρησιμότητα των υποδείξεων. Αυτή η διαδικασία στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι στόχοι 

σας στο παιχνίδι έχουν επιτευχθεί. 

Σημαντικό! Συνιστάται ανεπιφύλακτα να ξεκινήσετε τις δοκιμές όσο το δυνατόν νωρίτερα, προκειμένου 

να συλλέξετε σχόλια σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και να μπορέσετε να προσαρμόσετε εύκολα τα 

απαραίτητα στοιχεία και να αποφύγετε ένα πλήρες remake ολόκληρου του παιχνιδιού. Μπορείτε να 

οργανώσετε πολλούς γύρους δοκιμών - όταν η ιστορία είναι έτοιμη, όταν έχετε τους γρίφους και τα 

σκηνικά και όταν έχετε το ολοκληρωμένο δωμάτιο απόδρασης, ακολουθούμενο από τις απαραίτητες 

επαναλήψεις. 

Χρησιμοποιήστε τα σχόλια για να βελτιώσετε τη μαθησιακή εμπειρία της ομάδας-στόχου. 

Βήμα 9. Προώθηση του δωματίου 
Όταν είστε ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα, μπορείτε να προωθήσετε το δωμάτιο σε όλη την ομάδα-

στόχο σας. Εκτυπώστε μερικές προσκλήσεις/αφίσες ή φυλλάδια, δημοσιεύστε τις πληροφορίες της 

πρόσκλησής σας στον ιστότοπο και στα κανάλια των μέσων ενημέρωσης του οργανισμού σας, ζητήστε 

από τους συναδέλφους σας να διαδώσουν επίσης τη λέξη. Μπορείτε επίσης να τραβήξετε ένα σύντομο 

teaser, βασισμένο στο να τραβήξετε το ενδιαφέρον των πιθανών επισκεπτών σας. 

Συμπεριλάβετε το προσωπικό για να υποστηρίξει τη λειτουργία της αίθουσας – μπορεί να χρειαστείτε τη 

βοήθεια των συναδέλφων σας (βιβλιοθηκονόμου, άλλων δασκάλων ως συμβούλων, τεχνικού για να 

βάλετε μερικά από τα σκηνικά ή ακόμα και ορισμένους «συντελεστές» για συγκεκριμένα μέρη του 

σεναρίου. 

Βήμα 10. Set up and operate the room  
Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του δωματίου διαφυγής, πρέπει να σκεφτείτε τις ακόλουθες 
τεχνικές και διοικητικές εργασίες: 

• Προετοιμάστε το δωμάτιο, ρυθμίστε τον εξοπλισμό, διατηρήστε τον χώρο καθαρό και φιλικό 

• Τηρείτε τα πρωτόκολλα ασφαλείας και βεβαιωθείτε ότι οι επισκέπτες ενεργούν κατάλληλα 
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• Κάντε αναπαραγωγή των πολυμέσων (βίντεο, ήχοι, πρόσθετα εφέ). 

• Επαναφέρετε το δωμάτιο μετά την ολοκλήρωση 

• Κρατήστε επαφή με τους μαθητές, είστε υπεύθυνος για την κράτηση και την τήρηση αρχείων. 

Σε ένα εμπορικό δωμάτιο απόδρασης, αυτό γίνεται από ένα μέλος του προσωπικού, τον Game Master. 
Σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, αυτές οι εργασίες μπορούν να κατανεμηθούν σε πολλά μέλη του 
προσωπικού. 

Χρόνος προετοιμασίας (περίπου 20 λεπτά) και χρόνος επαναφοράς (περίπου 10 λεπτά) είναι 
απαραίτητος στην αρχή και στο τέλος του παιχνιδιού για να εγκαταστήσετε και στη συνέχεια να 
αποθηκεύσετε όλο τον εξοπλισμό. Η οργάνωση του δωματίου και το σχέδιο διανομής στοιχείων μπορούν 
να βοηθήσουν τον Game Master στην εκτέλεση αυτών των βημάτων. 

Λίστα από απαραίτητα υλικά 

Αυτά περιλαμβάνουν τα υλικά προς εκτύπωση, τα στοιχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής που 

απαιτούνται στο παιχνίδι – συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων, γρίφων, εξοπλισμού, σκηνικών, 

διακοσμητικών ειδών (που μπορεί να είναι κρυμμένα ή να αποτελούν στοιχεία). Συνιστούμε να έχετε 

έναν ξεχωριστό φάκελο στον υπολογιστή σας για κάθε μέρος του σεναρίου με όλες τις απαραίτητες 

εκτυπώσεις – για παράδειγμα: σημειώσεις, φυλλάδια, κάρτες, γράμματα, μηνύματα κ.λπ. 

Εάν χρησιμοποιείτε έναν συγκεκριμένο τύπο εγγράφου σε πολλά αντίγραφα που περιέχουν διαφορετικά 

μέρη των ενδείξεων ή εμφανίζονται στα διαφορετικά βήματα, πρέπει να το ονομάσετε μόνοι σας – για 

παράδειγμα, CV1, CV 2, CV 3. Ή εάν χρησιμοποιείτε πολλά διαφορετικά τύπους κλειδαριών και κλειδιών, 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά χρώματα για αυτά, σε συνδυασμό με ετικέτα πάνω τους, 

ώστε να τα βρίσκετε εύκολα. 

Παράδειγμα των υλικών που χρειάζονται στο παιχνίδι του δωματίου απόδρασης ELMET : 

(Η σειρά είναι η σειρά που εμφανίζονται τα αντικείμενα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού) 

Πρόσθετα υλικά και σκηνικά που χρειάζεστε για να ρυθμίσετε τη σκηνή: 

Ανάλογα με το σενάριο σας, αυτό μπορεί να είναι διαφορετικού είδους αντικείμενα, όπως π.χ 

Αντικείμενα με δυνατότητα αναπαραγωγής που θα χρειαστούν οι συμμετέχοντες για να λύσουν τους γρίφους - 

φορητούς υπολογιστές, βιβλία, ντουλάπια, φακούς, κουτιά και δοχεία, στοιχεία, χάρτες, καθρέφτες κ.λπ. 

Αντικείμενα που δεν μπορούν να παίξουν, όπως διακόσμηση – καρέκλες, καναπέδες, βιβλιοθήκες και ντουλάπια, 

φωτογραφίες, κουρτίνες, λάμπες κ.λπ. – μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκρυψη των ενδείξεων  

Ένα κλειδωμένο κουτί 

Ένα smartphone 

Μια κλειδαριά 4-ψηφίων 

Μια κλειδαριά 6-ψηφίων 

Υλικό που θα πρέπει να φορτώσετε στον φορητό υπολογιστή: 

Email 3.1 

CV 3.2.1 & CV 3.2.2 

https://drive.google.com/drive/folders/1_Ku6lUDf822WibQu84EDoGJHBEnORqAr?usp=sharing 

QR3.2.3 & QR3.2.4 

Newsletter 3.3 

https://drive.google.com/drive/folders/1_Ku6lUDf822WibQu84EDoGJHBEnORqAr?usp=sharing
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Άλλο παράδειγμα: 

Παράδειγμα από το  Cold War escape room του Legacy Escape Box 

Αυτές οι 6 λήψεις που θα εκτυπώσετε και θα κόψετε για το δωμάτιο απόδρασης. Επίσης μια 7η λήψη που 

είναι οι Οδηγίες εγκατάστασης που μπορείτε να διαβάσετε ή/και να εκτυπώσετε. 

Intro letter 

Intro letter viewfinder 

Cipher 0 to 9 - (πρέπει να το εκτυπώσετε, να το κόψετε σε λωρίδες περίπου 1 ίντσας παρόμοιες με έναν 

«καταστροφέα εγγράφων» που μπορούν να μπερδευτούν ξανά μαζί) 

Chess code / chess piece symbols / typewriter code - Εκτυπώστε και ακολουθήστε τις οδηγίες 

How to set up a chess board - εκτυπώστε και τοποθετήστε το στο δωμάτιο απόδρασης. Αναφέρει λεπτομερώς 

πώς να στήσετε μια σκακιέρα, καθώς και το πλέγμα των A1, C7, κ.λπ. για κάθε κομμάτι σκακιού στη σκακιέρα 

κατά το στήσιμο. 

Flags - μπορείτε να τα κόψετε και να τα χρησιμοποιήσετε ως κάρτες σημαίας σας στο δωμάτιο απόδρασης. 

DIRECTIONS για τον συντονιστή: κατεβάστε το PDF που εξηγεί το σκηνικό, τη ρύθμιση, την παρουσίαση και 

τη ροή του παιχνιδιού.A couple of small boxes which need to be locked 

Κλειδαριά 1 λέξης 

1 αριθμητική κλειδαριά 4 ψηφίων 

Σκακιέρα, πλήρης και με τα 32 κομμάτια  

Τηλέφωνο για εξερχόμενη κλήση (κινητό τηλέφωνο, Alexa, κ.λπ.) 

Άτλας (ή άλλη μέθοδος για τον εντοπισμό χωρών με συγκεκριμένες σημαίες) 

Ένα βιβλίο της επιλογής σας. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ ένα θεματικό βιβλίο, όπως ένα βιβλίο σκακιού, ή 

κάτι του Ρώσου συγγραφέα Λέο Τολστόι. 

Χρήσιμο: πληκτρολόγιο (μπορεί να είναι γραφομηχανή ή υπολογιστής) πάνω στο οποίο θα δημιουργήσετε 

μια διαφανή επικάλυψη 

Χρήσιμο: άλλο ένα ή δύο κουτιά από αυτά που μπορούν να κλειδωθούν με κωδικό ή κλειδιά (για απόκρυψη 

πιάτων σκακιού / τηλεφώνου) 

 

Κάντε μια λίστα με όλες τις εργασίες που πρέπει να εκτελέσετε. Όσο μεγαλύτερη και λεπτομερέστερη 

είναι μια λίστα, τόσο το καλύτερο, καθώς υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα στα οποία θα πρέπει να 

προσέξετε. Μπορείτε να απαριθμήσετε τις εργασίες σε δύο στήλες – κανονικές εργασίες και άμεσες, τις 

οποίες πρέπει να χειριστείτε ακριβώς πριν από την έναρξη κάθε συνεδρίας. Οι κανονικές εργασίες 

μπορούν να προετοιμαστούν ώρες ή και μέρες πριν έρθουν οι καλεσμένοι στο πάρτι απόδρασης (όπως 

να κλειδώσετε τα κουτιά με στοιχεία και να κρύψετε το κλειδί στο βιβλίο). Αλλά μερικά από τους γρίφους 

πρέπει να γίνουν ακριβώς πριν φτάσουν οι καλεσμένοι. Για παράδειγμα, η ρύθμιση του κωδικού φωτός 

Μορς πρέπει να είναι 5 λεπτά πριν από την έναρξη του παιχνιδιού, γιατί διαφορετικά η μπαταρία του 

κινητού τηλεφώνου δεν θα κρατήσει μια ολόκληρη ώρα. 

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι λεπτομέρειες του παιχνιδιού περιλαμβάνονται στη λίστα ελέγχου σας, εάν 

θέλετε να ελαχιστοποιήσετε τις πιθανότητες να ξεχάσετε κάτι. 

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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Συμβουλές για τον χειριστή του δωματίου 

Για να αποφύγετε τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις, συνιστάται να επαναλαμβάνετε πάντα το υλικό στο τέλος 

κάθε συνεδρίας και να ελέγχετε την κατάσταση της συνεδρίας. Είναι πιθανό οι παίκτες να έχουν γράψει στο 

σημειωματάριο, σε ορισμένα μέσα παιχνιδιού ή να έχουν κρατήσει ενδείξεις στις τσέπες τους. 

Συνιστάται ανεπιφύλακτα να έχετε αντίγραφο όλων των εκτυπώσιμων υλικών (λίστες, παζλ, υποδείξεις κ.λπ.), 

καθώς και όλων των αντικειμένων που μπορούν να παιχτούν, σε περίπτωση που κάτι σπάσει ή χαθεί κατά 

λάθος. 

Μπορείτε να επωφεληθείτε από όλο τον εξοπλισμό και τα εσωτερικά αντικείμενα που έχετε ήδη στα χέρια 

σας (γραφεία, κρεμάστρες, φορητούς υπολογιστές, δοχεία, κουτιά, ντουλάπια, κρεμάστρες κ.λπ.) και να τα 

προσαρμόσετε, αντί να αγοράσετε νέα για το παιχνίδι. Προσαρμόστε το σενάριό σας σύμφωνα με αυτό που 

μπορείτε να βρείτε εύκολα. 

Όλες οι ενδείξεις έχουν σχεδιαστεί για έγχρωμη εκτύπωση. στο Α4, επιλέγοντας την παράμετρο "Πραγματικό 

μέγεθος" ώστε να φαίνονται καθαρά όλα τα στοιχεία. 

Τα έγγραφα μπορούν να πλαστικοποιηθούν για να εγγυηθεί τη διάρκεια ζωής τους μεταξύ των περιόδων 

παιχνιδιού απόδρασης. Ωστόσο, η απόδοση θα είναι λιγότερο ρεαλιστική. 

Προσοχή, όταν εγκαθιστάτε τη ζώνη παιχνιδιού: βεβαιωθείτε ότι έχετε βάλει στη λίστα επαναφοράς τη θέση 

κάθε ένδειξης! Αυτό θα σας επιτρέψει να παρακολουθήσετε την πρόοδο των συμμετεχόντων κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού τους και να τους δώσετε τις σωστές ενδείξεις. 

Λάβετε υπόψη ότι οι επαναλαμβανόμενες διακοπές ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη βύθιση των παικτών. 

Οι παίκτες δεν πρέπει να μετακινούν βαριά φορτία, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ελαφριά έπιπλα, 

καρότσια, πουφ, μικρές καρέκλες, ύφασμα… 

 

Λίστα επαναφοράς 

Αφού το δωμάτιο είναι έτοιμο, χρησιμοποιήστε το διάγραμμα ροής με όλα τα βήματα που αναφέρονται 

για να υποβάλετε λεπτομερείς οδηγίες βήμα προς βήμα. Θα πρέπει να περιγράφει πώς φαίνεται κάθε 

συγκεκριμένη τοποθεσία όταν μπαίνουν οι παίκτες, πώς να ρυθμίσετε τα στηρίγματα και τα παζλ, ποια 

υλικά και ενδείξεις πρέπει να τοποθετηθούν και πότε πρέπει να το κάνετε. 

Ένα φύλλο επαναφοράς είναι μια λίστα με όλους τους γρίφους/αινίγματα και τους δύσκολους στόχους 

της εμπειρίας σας που πρέπει να ελέγξετε για να διασφαλίσετε ότι βρίσκονται στη σωστή κατάσταση 

πριν από την επόμενη ομάδα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο απογοητευτικό από το να περάσετε στα μισά της 

εμπειρίας για να ανακαλύψετε ότι κάτι έχει σπάσει ή ένας γρίφος δεν επαναφέρεται! 

Κατά τη διάρκεια της επαναφοράς, πρέπει να ξεκινήσετε από το τελευταίο βήμα - ανοίξτε το τελικό 

πλαίσιο/γρίφο, βάλτε το τελικό μήνυμα ή βραβείο σε αυτό, στη συνέχεια κλειδώστε το και βάλτε το 

κλειδί και τον κωδικό στο προηγούμενο βήμα. Έτσι, θα χρειαστείτε το διάγραμμα ροής και την περιγραφή 

του παιχνιδιού, αλλά περιγράψτε τα βήματα προς τα πίσω. 

Χρησιμοποιήστε ένα χρονόμετρο για να ελέγξετε πόσο γρήγορα μπορείτε να ρυθμίσετε τη σκηνή. 

Συνήθως δεν θα χρειαστεί περισσότερο από 20 λεπτά για ολόκληρο το δωμάτιο. 

Μετά από κάθε συνεδρία, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά, τα σκηνικά και οι γρίφοι επιστρέφουν 

στην αρχική τους θέση, έτσι ώστε η επόμενη ομάδα να τα βρει όπως έχετε σχεδιάσει. Για αυτόν τον λόγο, 

χρειάζεστε μια λεπτομερή λίστα ελέγχου για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε χάσει τίποτα. 
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Επαναφέρετε το παράδειγμα από το Δωμάτιο Απόδρασης «Ψυχρός Πόλεμος» (Cold War) της Legacy 

Escape Box 

 

Τοποθετήστε τα διαμάντια στο τελικό κουτί. Βάλτε την κλειδαριά με συνδυασμό αριθμών στο τελικό 

κουτί. 

Τοποθετήστε τις κάρτες με σημαίες σε ένα κουτί. Κλείδωμα με κλειδαριά λέξεων. Πώς να φτιάξετε τις 

κάρτες με σημαίες: Χρησιμοποιήστε διαφανείς θήκες καρτών. Μια κανονική τράπουλα που 

χρησιμοποιεί τους αριθμούς από το 2 μέχρι το 9 τοποθετείται στην αντίθετη πλευρά των καρτών με 

σημαίες. Αυτό σημαίνει ότι η κάρτα με σημαία δείχνει την αντίθετη πλευρά της κάρτας με αριθμούς, 

με την κάθε πλευρά να φαίνεται μέσα από τη διαφανή θήκη της κάρτας. 

Βάλτε το κομματιασμένο τον κομματιασμένο κώδικα (0-9) σε έναν καθαρό κάδο απορριμμάτων. 

Κρύψτε τον σκακιστικό κώδικα (A1 = , C7 = κ.λπ.) στο δωμάτιο. Μου αρέσει να κρύβομαι κάτω από ένα 

αντικείμενο, όπως για παράδειγμα ένα κερί ή ένα βιβλίο ή ένα σουβέρ ή κάτι άλλο απλό. 

Κρατήστε τα 10 πιόνια του σκακιού με τα σύμβολα κολλημένα στην κάτω πλευρά. Στήστε το υπόλοιπο 

της σκακιέρας όπως παρουσιάζεται στην εικόνα. Κρατάτε ανοιχτούς τους χώρους όπου οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να τοποθετήσουν τα κρυμμένα πιόνια του σκακιού. Κρύψτε τα 10 πιόνια 

σκακιού στο δωμάτιο, σημειώνοντας πού είναι κρυμμένα. Τα κομμάτια μπορούν να κρυφτούν σε 

ομάδες ή μόνα τους. 

Τοποθετήστε μια γραφομηχανή ή ένα πληκτρολόγιο στο δωμάτιο. 

Κρύψτε τη γραφομηχανή με διαφανή επικάλυψη στο δωμάτιο. Θα ήταν καλό να την κρύψετε σε ένα 

μεγάλο φάκελο Μανίλα. -- Για να δημιουργήσετε μια διαφανή επικάλυψη, τοποθετήστε μια διαφάνεια 

σε ένα πληκτρολόγιο και χαράξτε τις διατάξεις των πλήκτρων με γράμματα (ακριβώς εκεί που 

βρίσκονται τα πλήκτρα, όχι τα αλφαβητικά γράμματα στα πλήκτρα) με ένα μαρκαδόρο Sharpie 

απευθείας πάνω στη διαφάνεια. Στη συνέχεια, γράψτε το αλφάβητο με ανάποδη σειρά στη διαφάνεια, 

δηλαδή από δεξιά προς τα αριστερά, από κάτω προς τα πάνω, που αντιπροσωπεύει τον κώδικα. Αυτό 

σημαίνει ότι θα γράψετε ένα A εκεί όπου θα ήταν το τελευταίο γράμμα (M), γράψτε B όπου το N είναι, 

C όπου το B είναι, D όπου το V είναι, E όπου το C είναι, F όπου το X είναι, και ούτω καθεξής, μέχρι τα 

τελευταία γράμματα, τελειώνοντας γράφοντας ένα Z όπου θα ήταν το Q στο πληκτρολόγιο. 

Τοποθετήστε το βιβλίο που επιλέξατε σε ένα ευδιάκριτο σημείο στο δωματίου, ίσως κοντά στη 

γραφομηχανή σε ένα κεντρικό τραπέζι ή ένα γραφείο. 

Τοποθετήστε έναν άτλαντα στο δωμάτιο εάν είναι απαραίτητο (ή επιλέξτε έναν άλλο τρόπο ώστε να 

μπορεί κάποιος να αναγνωρίζει τις χώρες με τις σημαίες). 

Τοποθετήστε το «Πώς να δημιουργήσετε ένα έγγραφο σκακιέρας» στο δωμάτιο 

  

https://www.legacyescapebox.com/cold-war-escape-room-1
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Φάση 3. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ 

Ο Αρχηγός του Παιχνιδιού (Game Master) 
Σε αυτή τη φάση ο δάσκαλος/εκπαιδευτής παίζει το ρόλο του Αρχηγού Παιχνιδιού – ενός Αρχηγού 

Τελετής που φιλοξενεί στο δωμάτιο τους παίκτες και έχει αρκετές ευθύνες: 

 Ο Αρχηγός του Παιχνιδιού συνεργάζεται με τους παίκτες για να βεβαιωθεί ότι έχουν καλή εμπειρία με 

το παιχνίδι. Τα δωμάτια απόδρασης ασκούν στους συμμετέχοντες ένα βαθμό πίεσης, γι' αυτό ο Αρχηγός 

του Παιχνιδιού είναι πολύ σημαντικός όταν πρόκειται για την οργάνωση, την παρακολούθηση και την 

καθοδήγησή τους. 

• Καλωσορίστε τους παίκτες και βάλτε τους στον πνεύμα της αποστολής τους πριν από το παιχνίδι. 

• Εξηγείστε πώς λειτουργεί το δωμάτιο απόδρασης 

• Να παρακολουθείτε τον χρόνο 

• Παρακολουθήστε προσεκτικά το παιχνίδι για να παρέχετε στους συμμετέχοντες στοιχεία/ 

υπαινιγμούς/γρίφους, υπενθυμίσεις και συμβουλές. 

• Συζητείστε με τους παίκτες μετά το τέλος του παιχνιδιού. 

 

Βήμα 11: Προετοιμασία των κανόνων υποδοχής και του παιχνιδιού 
Το καλωσόρισμα πραγματοποιείται κατά την είσοδο των συμμετεχόντων στο δωμάτιο. Ως Αρχηγός του 

Παιχνιδιού, καλωσορίστε τους παίκτες, συστηθείτε και εξηγήστε το ρόλο σας – ότι δηλαδή είστε εκεί σε 

περίπτωση που οι συμμετέχοντες χρειαστούν βοήθεια ή τα χάσουν στο παιχνίδι. 

Στη συνέχεια εξηγήστε γενικά τους μαθησιακούς στόχους της δωματίου απόδρασης, το θέμα και την 

ιστορία του παιχνιδιού. 

Πριν ξεκινήσετε το παιχνίδι ως Αρχηγός Παιχνιδιού, πρέπει να ρωτήσετε τους συμμετέχοντες εάν έχουν 

ήδη παίξει ένα δωμάτιο απόδρασης και αν όχι, να τους εξηγήσετε το σκοπό και τους μηχανισμούς των 

παιχνιδιών απόδρασης. 

Παρουσιάστε τους τις οδηγίες ασφαλείας – για παράδειγμα: οι πόρτες θα παραμείνουν ανοιχτές εάν 

κάποιος χρειαστεί να βγει έξω, αλλά ο χρόνος δε θα σταματήσει. Υπάρχει ένα κουμπί «πανικού» / 

χτυπήστε το σε περίπτωση που με χρειαστείτε κλ.π. 

Κανόνες 
Ο καθορισμός των κανόνων σε ένα Δωμάτιο Απόδρασης εξασφαλίζει μια ευχάριστη εμπειρία για όλους 

τους συμμετέχοντες και διασφαλίζει την ασφάλειά τους, καθ' όλη τη διάρκεια της εμπειρίας τους στο 

δωμάτιο. 

Απαιτούνται επίσης κανόνες για να διασφαλιστεί η κινητοποίηση των συμμετεχόντων στο δωμάτιο. 
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Όλα τα πιο πάνω αποτελούν παραδείγματα κοινών κανόνων που μπορείτε να προσαρμόσετε και να 

παρέχετε στους συμμετέχοντες: 

● Οι παίκτες είναι υπεύθυνοι για την ασφάλειά τους. 

● Απαγορεύεται το τρέξιμο στο δωμάτιο. 

● Εάν οποιαδήποτε στιγμή νιώσετε φόβο ή πανικό, ενημερώστε τον αρχηγό του παιχνιδιού. 

● Δεν επιτρέπονται προσωπικά αντικείμενα στο δωμάτιο. 

● Απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα. Σας έχει παρασχεθεί όλος ο εξοπλισμός που χρειάζεστε. Δε 

θέλουμε οποιαδήποτε αρνητική εμπειρία για κανέναν. 

● Οτιδήποτε φέρει την επισήμανση "δεν είναι μέρος του παιχνιδιού" δεν προορίζεται για χρήση 

από τους παίκτες. 

● Κάθε ένδειξη χρησιμοποιείται μόνο μία φορά. 

● Καμία ένδειξη δεν κρύβεται ψηλά, επομένως δεν χρειάζεται να σκαρφαλώσετε σε έπιπλα. 

● Να θυμάστε να δίνετε εξηγήσεις στους άλλους παίκτες για το τι κάνετε και να ακούτε ο ένας τον 

άλλον. 

● Μη διστάσετε να μοιράσετε τις εργασίες. 

● Μην πιέζετε τα αντικείμενα να ανοίξουν. Σε περίπτωση που αισθάνεστε ότι κάποιο αντικείμενο 

μπορεί να σπάσει, μην προσπαθήσετε περισσότερο. 

● Δεν μπορείτε να λάβετε περισσότερες από 3 συμβουλές. 

● Τα αντικείμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά. 

● Οι παίκτες μπορούν να κάνουν διαλείμματα στο μπάνιο, αλλά το ρολόι δεν θα τεθεί σε παύση. 

● Μην αφαιρείτε τίποτα από το δωμάτιο. 

● Έχετε 60 λεπτά για να ολοκληρώσετε τις εργασίες και να αποδράσετε από το δωμάτιο. Καλά να 

περάσετε! 

 

Οι κανόνες πρέπει να διατηρούνται απλοί και σαφείς για την αποφυγή παρεξηγήσεων. Ένα έντυπο των 

κανόνων καλό είναι να παρέχεται στους συμμετέχοντες. 

Για να παρακολουθείτε την πρόοδο της ομάδας όσον αφορά τους κανόνες ασφαλείας και να ελέγχετε 

την τήρησή τους από τους παίκτες, ο Αρχηγός του Παιχνιδιού ή άλλα μέλη του προσωπικού μπορούν να 

είναι παρόντες στο δωμάτιο. Εάν ισχύει αυτό, συμπεριλάβετέ το στους κανόνες και ειδοποιήστε τους 

παίκτες εάν ο Αρχηγός του Παιχνιδιού θα παίξει κάποιο ρόλο ή θα παραμείνει σιωπηλός. 

 

Παράδειγμα Κανόνων από το Δωμάτιο Απόδρασης Nurse 

 

Καλώς ήρθατε στο Δωμάτιο Απόδρασης! Λάβετε υπόψη σας τους ακόλουθους κανόνες: 

1. Έχετε 45/60 λεπτά για να αποδράσετε. 

2. Εάν χρειαστεί να βγείτε οποιαδήποτε στιγμή, μη διστάσετε να το κάνετε. Ωστόσο, το ρολόι δεν θα 

σταματήσει. 

3. Όταν ξεκλειδώνετε ένα αντικείμενο, να τοποθετείτε την κλειδαριά στον καθορισμένο κάδο/ κουβά. 

4. Θα υπάρχει ένας συντονιστής. Ο συντονιστής δε θα μιλά. Θα επικοινωνούν μαζί σας μόνο γραπτώς. 
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5. Μπορείτε να ζητήσετε από τον συντονιστή σας τρία δωρεάν κλειδιά/ στοιχεία . Κάθε κλειδί που ζητάτε 

μετά τα προβλεπόμενα θα κοστίζει ένα επιπλέον λεπτό που προστίθεται στον τελικό σας χρόνο. 

6. Παρακαλώ μην ανοίγετε με δύναμη τα αντικείμενα. Αν προσπαθήσεις να ασκήσεις δύναμη στα 

πράγματα, μπορεί να τα σπάσεις. 

7. Θυμηθείτε να είστε αποτελεσματικοί αλλά και ακριβείς. 

8. Ό,τι χρειάζεστε, θα το βρείτε στο δωμάτιο. 

9. Απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα. 

10. Καλή τύχη και καλή διασκέδαση! 

 

 

Ενημέρωση σχετικά με το παιχνίδι 
H ενημέρωση πρέπει να πραγματοποιείται πριν οι παίκτες εισέλθουν στο δωμάτιο. Ένας καλός τρόπος 

για να τοποθετήσετε ένα πλαίσιο στην ενημέρωση είναι να την οργανώσετε σε θεματικές ενότητες, όπως 

για παράδειγμα, εάν το θέμα σας βασίζεται σε κατασκοπεία, τότε μπορείτε να προσαρμόσετε την 

ενημέρωση με τη μορφή ενός άκρως απόρρητου εγγράφου. Η ενημέρωση πρέπει πάντα να 

συμπεριλαμβάνει τον χρόνο που έχουν οι παίκτες στη διάθεσή τους για να ολοκληρώσουν την εμπειρία 

του δωματίου απόδρασης. Η ενημέρωση θα πρέπει επίσης να θέτει συγκεκριμένους κανόνες (π.χ. 

Μπορείτε να το αγγίξετε αυτό αλλά να μην αγγίζετε τον συναγερμό πυρκαγιάς κ.λπ.) καθώς και 

οποιεσδήποτε συγκεκριμένες τεχνικές γνώσεις που μπορεί να χρειαστούν οι ομάδες για να 

ολοκληρώσουν την εμπειρία. 

Σε πολλές περιπτώσεις μπορείτε να έχετε στα δωμάτια απόδρασης μια εισαγωγική επιστολή ή μια 

συσκευή καταγραφής μηνυμάτων στα μέσα δικτύωσης, που θα βοηθήσει τους παίκτες να καταπιαστούν 

με την ιστορία και την πρώτη δοκιμασία. 

Βεβαιωθείτε ότι όλα είναι ξεκάθαρα για όλους τους συμμετέχοντες. Ελέγξτε αν έχουν ακόμα κάποιες 

απορίες και εξηγήστε το παιχνίδι. Θυμίστε τους ότι έχουν ακριβώς 45/60 λεπτά και όταν επιβεβαιώσουν 

ότι όλα τους είναι ξεκάθαρα, ευχηθείτε τους καλή τύχη και ανοίξτε την πόρτα στο δωμάτιο απόδρασης. 

Βήμα 12. Προετοιμάστε το υλικό για να υποστηρίξετε/ βοηθήσετε τους παίκτες 

στην πορεία του παιχνιδιού 
Παίζοντας μέσα από την εμπειρία είναι το ευχάριστο κομμάτι του παιχνιδιού. Οι παίκτες σας γνωρίζουν 

ήδη τους κανόνες (που ορίζονται στην ενημέρωση), επομένως μπορούν να αφεθούν στις συσκευές τους 

σύμφωνα με το καθορισμένο χρονικό όριο που τέθηκε. Μπορεί να θέλετε να εγκαταστήσετε μερικές 

κάμερες στο δωμάτιο για να καταγράψετε τις ενέργειες των παικτών. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, 

αυτό μπορεί να αποδειχθεί διασκεδαστικό τόσο για τους παίκτες όσο και για τον αρχηγό του παιχνιδιού. 

Ο ρόλος του Αρχηγού του Παιχνιδιού κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού 
Υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για να ενισχύσετε την εμπειρία των σπουδαστών κατά τη διάρκεια 

του παιχνιδιού - από το να μείνουν στην άκρη μέχρι να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στο παιχνίδι, το 

καθένα από τα οποία έχει και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. 
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• Εάν θέλετε να αφήσετε τον χώρο αποκλειστικά για τους παίκτες, ούτως ώστε να καταπιαστούν 

πλήρως με τη μαθησιακή εμπειρία, τότε έχετε την επιλογή να μείνετε εκτός του χώρου του 

παιχνιδιού. Ωστόσο, θα χρειαστείτε ένα δωμάτιο εξοπλισμένο με συσκευές διαχείρισης και 

παρακολούθησης με κάμερες (ή παράθυρο όπως εκείνο των αιθουσών ανάκρισης), μικρόφωνα 

κ.λπ. 

• Η δεύτερη επιλογή είναι να μείνετε στο δωμάτιο, αλλά να κρατήσετε απόσταση από την 

ομάδα, ώστε να τους παρέχετε αρκετό χώρο για να ενεργήσουν ανεξάρτητα. Τα οφέλη της 

δεύτερης επιλογής είναι ότι θα έχετε περισσότερες άμεσες εντυπώσεις για τα δυνατά σημεία, 

τις αδυναμίες και την πρόοδο του κάθε παίκτη στο παιχνίδι. Ωστόσο, ορισμένοι συμμετέχοντες 

μπορεί να μπουν στον πειρασμό να ζητήσουν καθοδήγηση ή να κρίνουν τις αντιδράσεις του 

Αρχηγού του Παιχνιδιού. Για το λόγο αυτό, σε κάποια δωμάτια απόδρασης, οι συμμετέχοντες να 

ενημερωθούν ότι θα υπάρχει ένας διευκολυντής στο δωμάτιο, ο οποίος δε θα μιλάει, αλλά θα 

γράφει μόνο μηνύματα με υποδείξεις (βλ. παράδειγμα παρακάτω). 

• Η τρίτη επιλογή είναι να εμπλέξετε στο σενάριο τον Αρχηγό του Παιχνιδιού δίνοντάς του έναν 

ρόλο, για να ενισχύσετε περαιτέρω την απορρόφηση των παικτών στο παιχνίδι. Στη συνέχεια, οι 

Αρχηγοί των παιχνιδιών θα έχουν το «απόλυτο δικαίωμα» να μείνουν στο δωμάτιο και να δίνουν 

διακριτικές υποδείξεις που δεν επηρεάζουν την εμπειρία των παικτών στο παιχνίδι. Ωστόσο, 

χρειάζεστε έναν Αρχηγό Παιχνιδιού με καλές υποκριτικές δεξιότητες, διαφορετικά μπορεί να 

νιώσουν άβολα οι παίκτες. Επιλέξτε τον τρόπο που σας βολεύει καλύτερα. 
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Σύμφωνα με τον Nicholson (2015), είτε ο Αρχηγός του παιχνιδιού είτε οποιοδήποτε άλλο μέλος του 

προσωπικού της εγκατάστασης πρέπει να παρακολουθεί την εξέλιξη της ομάδας για λόγους ασφαλείας 

και να ελέγχει αν οι παίκτες ακολουθούν τους κανόνες. Η παρακολούθηση πραγματοποιείται στον ίδιο 

χώρο με το παιχνίδι. 

Συνήθως, τα μέλη του προσωπικού της εγκατάστασης μπορούν να υιοθετήσουν έναν ρόλο που 

αναφέρεται στην αφήγηση του παιχνιδιού. Ένας τέτοιος ρόλος μπορεί να είναι ένας μάρτυρας σε μια 

δολοφονία, για παράδειγμα. Αυτού του είδους οι ρόλοι χρησιμοποιούνται για να κρατήσουν τους 

παίκτες απορροφημένους στην αφήγηση του παιχνιδιού. 

Παροχή στοιχείων/ κλειδιών 
Ο Αρχηγός του Παιχνιδιού πρέπει να γνωρίζει και τις πιο μικρές λεπτομέρειες του παιχνιδιού και να 

παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την πρόοδό του, προκειμένου να γνωρίζει πότε οι παίκτες χρειάζονται 

βοήθεια και να παρέχει τις σωστές συμβουλές την κατάλληλη στιγμή. 

Ως Αρχηγός του Παιχνιδιού, φροντίστε να έχετε παίξει το παιχνίδι πολλές φορές ως παίκτης, ώστε να 

έχετε πλήρη επίγνωση και εικόνα της κάθε φάσης και του κάθε παζλ. Αυτό θα σας βοηθήσει να μπείτε 

στη θέση των σπουδαστών και ίσως να παρατηρήσετε κάποιες λεπτομέρειες που θα μπορούσατε να 

βελτιώσετε. Για αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χάρτη ενσυναίσθησης ακόμα και στο στάδιο του 

σχεδιασμού, και να τον επαναλάβετε κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού, καθώς και κατά την ολοκλήρωσή 

του, κάνοντας επαναλήψεις, που θα τελειοποιήσουν την εμπειρία του παιχνιδιού. 

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του παιχνιδιού, θα μπορείτε να παρατηρήσετε εκείνα τα σημεία στα οποία 

οι παίκτες συνήθως μπερδεύονται ή κολλάνε. Για καθένα από αυτά τα ζόρικα σημεία, δημιουργήστε μια 

λίστα με σύντομες συμβουλές, γρίφους και ερωτήσεις, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να 

βοηθήσετε τους συμμετέχοντες να μαντέψουν πού να αναζητήσουν απαντήσεις και πώς να τις βρουν, 

παρά να τους υποδεικνύονται. Με αυτόν τον τρόπο θα διατηρήσετε αμείωτο το ενδιαφέρον και οι 

συμμετέχοντες δεν θα αισθάνονται ότι αδικούνται στο παιχνίδι. 

Ένα σωστό στοιχείο κλειδί πρέπει να περιέχει τις σωστές πληροφορίες, ούτως ώστε να παρακινούν την 

ομάδα προς τη σωστή κατεύθυνση ενώ μια σωστή υπόδειξη πρέπει να είναι αόριστες, ούτως ώστε να 

μην κλέβουν τη χαρά της ικανοποίησης από τους παίκτες όταν τελικά θα έχουν λύσει το παζλ. Η υπόδειξη 

θα μπορούσε να είναι ένα άτυπο αντικείμενο ή συμπεριφορά, κάτι που λείπει, ή κάτι εκτός λειτουργίας.  

Για παράδειγμα: 

• «Οι περισσότεροι άνθρωποι ξεχνούν να διαγράψουν τον φάκελο του κάδου απορριμμάτων.» 

• «Ο Κλάιβ έχει άψογο στυλ, έτσι δεν είναι;» θα στρέψει την προσοχή των παικτών στη 

φωτογραφία και την γκαρνταρόμπα του Κλάιβ, όπου ένα κουρελιασμένο τζιν μπουφάν δεν είναι 

στη θέση του.» 

• «Ο Γιώργος είναι πάντα στην ώρα του, αυτό είναι κάτι που αρέσει στην Olivia.» 
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• «Τα smartphone κινητά έχουν κάποιες πολύ χρήσιμες εφαρμογές. Μπορείτε να σαρώσετε 

κωδικούς που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες.» 

• «Η γενική εικόνα ενός ατόμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σημαντική και πρέπει να 

είμαστε πολύ προσεκτικοί σχετικά με το τι υλικό που δημοσιεύουμε σ' αυτά.» 

 

Ως Αρχηγός του παιχνιδιού, μπορείτε αν θέλετε να προσθέσετε χρήσιμα στοιχεία/κλειδιά στην αφήγηση 

πριν κλειδώσετε το δωμάτιο, για να τονώσετε το ενδιαφέρον τους και να ελέγξετε αν δίνουν προσοχή 

στις λεπτομέρειες. 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του παιχνιδιού, εστιάστε αποκλειστικά στο τι συμβαίνει στο δωμάτιο. 

Δώστε προσοχή στο πώς αλληλοεπιδρούν οι συμμετέχοντες, πώς προσεγγίζουν τα παζλ, εάν 

επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη, για παράδειγμα, αν αγνοούν μια πολύ εμφανές στοιχείο/κλειδί που 

βρίσκεται ακριβώς μπροστά τους ή αν λύνουν λανθασμένα τα παζλ κ.λπ. Υπενθυμίστε τους εάν δείτε ότι 

έχουν αφιερώσει πολύ χρόνο σε μια εργασία. 

Δεν υπάρχει κανόνας για το πόσα στοιχεία πρέπει να δώσετε. Κάθε ομάδα είναι διαφορετική και ο 

Αρχηγός του παιχνιδιού θα πρέπει να αξιολογήσει τι είναι κατάλληλο για την κάθε μια. Μπορεί να σας 

είναι ιδιαίτερα δύσκολο ως Αρχηγός του παιχνιδιού να αντισταθείτε στον πειρασμό να συμβουλέψετε 

και να χαλάσετε τη στιγμή «εύρηκα». Να θυμάστε ότι οι συμμετέχοντες θέλουν πραγματικά να βρουν τις 

απαντήσεις μόνοι τους και η παραμικρή παρότρυνση ή ερώτηση μπορεί να τους οδηγήσει στη σωστή 

κατεύθυνση. Μη δίνετε τις απαντήσεις. Αφήστε τους συμμετέχοντες λίγα λεπτά να συνειδητοποιήσουν 

τυχόν λάθη για να τα διορθώσουν. Εάν βλέπετε ότι αυτό διαρκεί πολύ, δώστε κάποια κλειδιά/ στοιχεία 

για να τους βοηθήσετε να βγουν από το αδιέξοδο, για να αποφύγουν τυχόν απογοήτευση που θα 

μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την συνολική τους εμπειρία στο παιχνίδι. 

Εάν σκοπεύετε να μείνετε έξω από το δωμάτιο και να παρακολουθείτε τους παίκτες από μια οθόνη, 

μπορείτε να: 

• Να δώσετε συμβουλές μέσω ενός ηχοσυστήματος 

• Να αναπαράγετε ένα τραγούδι με συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά (για παράδειγμα – «Διαμάντια», 

«Εισιτήριο» ή «Τσίρκο»).  

• Να στείλετε μηνύματα στο τηλέφωνο / email, 

• Να περάσετε ένα σημείωμα κάτω από την πόρτα 

• Εάν πρόκειται να μείνετε στο δωμάτιο καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, μπορείτε να 

υποδυθείτε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα ανάλογα με το θέμα, ώστε να μην επηρεάσετε την 

απορρόφηση των παικτών στο παιχνίδι. 

Τέλος του παιχνιδιού 
Στο τέλος του παιχνιδιού, εάν οι συμμετέχοντες έχουν αποδράσει εντός του καθορισμένου χρόνου, 

δώστε τους ένα λεπτό να γιορτάσουν τη νίκη τους και συγχαρείτε τους. Μπορείτε να πείτε κάτι σαν: 

«Συγχαρητήρια, κάνατε εξαιρετική δουλειά και καταφέρατε να αποδράσετε από το δωμάτιο! 

Συγκεντρώσατε γρήγορα όλα τα στοιχεία/ κλειδιά, εφαρμόσατε λογική σκέψη και συγκεντρώσατε τις 
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πληροφορίες για να λύσετε την πρώτη εργασία. Αν και… ήταν μια δύσκολη εργασία/παζλ, βοηθούσατε ο 

ένας τον άλλον, δείξατε να έχετε πολλές γνώσεις και καταφέρατε να λύσετε τις εργασίες στην ώρα τους. 

Μπορείτε να είστε περήφανοι για τον εαυτό σας». 

Ή αν δεν τα κατάφεραν, καλωσορίστε τους στην πόρτα και πέστε τους μερικά ενθαρρυντικά λόγια, όπως 

π.χ. «Ήσασταν τόσο κοντά»! 

«Καλό παιχνίδι! Δυστυχώς δεν καταφέρατε να ολοκληρώσετε έγκαιρα την αποστολή σας και 

παγιδευτήκατε. Ήσταν τόσο κοντά! Το μόνο που έπρεπε να κάνετε ήταν... Εσύ άρχισες … Τότε έκανες 

σωστά… αλλά μετά… πήρε περισσότερο χρόνο. Το… κομμάτι ήταν μεγάλη πρόκληση. Δείξατε να είστε 

καλοί παίκτες…. και είμαι σίγουρος ότι την επόμενη φορά σίγουρα θα τα καταφέρετε καλύτερα!» 

 

Στη συνέχεια, μπορείτε να συνεχίσετε με τον απολογισμό. – «Ας καθίσουμε για λίγο να ακούσουμε τις 

απόψεις σας…» 
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Φάση 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο απολογισμός είναι ένα σημαντικό μέρος της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς διευκολύνει τη συζήτηση 

εποικοδομητικής κριτικής σχετικά με την εμπειρία των παικτών. Μας βοηθά να καταλάβουμε εάν οι 

στόχοι της εκπαίδευσης έχουν επιτευχθεί, δηλαδή εάν οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 

αποτελεσματικές από εκπαιδευτική άποψη, ποιες συγκεκριμένες πτυχές της εμπειρίας από το παιχνίδι 

έχουν καλώς και ποιες χρειάζονται βελτίωση. 

Βήμα 13: Βοηθήστε τους συμμετέχοντες να αναλογιστούν την εμπειρία τους από 

το παιχνίδι και συλλέξτε σχόλια 
Σε αυτό το στάδιο μπορείτε να επιστρέψετε στους γρίφους που δεν λύθηκαν και να τους εξηγήσετε τη 

διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί. Κάντε μια αναδρομή στις αποστολές και συζητήστε τις 

εργασίες, τα υλικά, τα παζλ και τα στοιχεία κλειδιά. Ελέγξτε τι ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό και τι πιο 

απαιτητικό. Απαντήστε σε ερωτήσεις που μπορεί να έχουν οι μαθητές σχετικά με τη λογική των 

παιχνιδιών ή συγκεκριμένες γνώσεις που μπορεί να τους λείπουν. Δώστε προσοχή σε τυχόν σχόλια που 

τους ήταν ασαφή ή όχι ξεκάθαρα. Ρωτήστε τους παίκτες πώς η εμπειρία τους από το παιχνίδι μπορεί να 

τους βοηθήσει να προχωρήσουν με τις σπουδές τους. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Ερωτήσεις του Απολογισμού στο Παράρτημα.   

Χρησιμοποιήστε τα σχόλια για να κάνετε τυχόν προσαρμογές στην προσέγγιση, τις μεθόδους ή το 

περιεχόμενο διδασκαλίας, εάν χρειάζεται. Επιστρέψτε στην αρχή και ελέγξτε σε τι στοχεύατε όταν 

ξεκινήσατε να αναπτύσσετε το εκπαιδευτικό δωμάτιο απόδρασης. Ποιες ήταν οι θετικές αλλαγές που 

περιμένατε να φέρετε; Επιτεύχθηκαν τα επιθυμητά αποτελέσματα; 

Κρατήστε ένα αρχείο με τις συστηματικές σας προσεγγίσεις στο παιχνίδι, ώστε να γνωρίζετε ποιες από 

αυτές έχουν δουλέψει σωστά και ποιες όχι. 

Βήμα 14: Μοιραστείτε την εμπειρία σας 

Συχνές ερωτήσεις: 
 

● Πόσος χρόνος δόθηκε για να ολοκληρωθεί το Δωμάτιο Απόδρασης; 

Για παράδειγμα: Μπορείτε να ξεκινήσετε με την τυπική διαδικασία, δηλαδή με 60 λεπτά, και αν 

δείτε ότι οι περισσότερες ομάδες μπορούν να ολοκληρώσουν εύκολα τις εργασίες εντός αυτού 

του χρονικού πλαισίου, μπορείτε να συντομεύσετε το χρόνο σε 45 λεπτά, όπως συμβαίνει στα 

περισσότερα εκπαιδευτικά δωμάτια απόδρασης. 

● Πόσα στοιχεία/ κλειδιά δώσατε σε κάθε ομάδα; 

Για παράδειγμα: Ο αριθμός των στοιχείων/ κλειδιών που χρειάζεται κάθε ομάδα εξαρτάται από 

την ίδια την ομάδα. Δίνουμε τρία δωρεάν στοιχεία/ κλειδιά. Οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία 

κλειδιά  ισοδυναμούν με ένα λεπτό το καθένα, τα οποία προσμετρούνται στον τελικό τους χρόνο.  
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● Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε το κόστος χαμηλό; 

Για παράδειγμα: Χρησιμοποιήστε δημιουργικούς τρόπους για να διατηρήσετε το κόστος χαμηλό. 

Για παράδειγμα, αντί να χρησιμοποιείτε χρηματοκιβώτια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλα 

αντικείμενα που θα μπορούσατε να κλειδώσετε όπως ένα κουτί με σύνεργα, ένα σακίδιο πλάτης 

και ένα κουτί με καλλυντικά, μια εργαλειοθήκη κ.λπ. Μπορείτε να αγοράσετε οποιοδήποτε είδος 

κλειδαριάς. Βεβαιωθείτε ότι μπορεί να αντέξει σε πολλές χρήσεις για να μην σπάσει. Μπορείτε 

να χρησιμοποιήσετε προμήθειες που έχουν λήξει ή να ζητήσετε προμήθειες από τους 

προμηθευτές σας. Όταν όλοι οι άλλοι τρόποι που χρησιμοποιήσατε απέτυχαν, βρείτε το δικό σας. 

● Ποιο είναι ο ιδανικός αριθμός συμμετεχόντων σε μια ομάδα; 

Για παράδειγμα: Το ιδανικό μέγεθος μιας ομάδας είναι τέσσερις έως οκτώ συμμετέχοντες, αλλά 

πρέπει να λάβετε υπόψη και τους περιορισμούς για την πανδημία του κορονοϊού. 

● Ποια εμπόδια συναντήσατε; 

Για παράδειγμα: 

1. Παζλ. Ο σχεδιασμός ελκυστικών δοκιμασιών και παζλ με τέτοιο τρόπο ώστε να 

ανταποκρίνονται ταυτόχρονα στους μαθησιακούς στόχους, για να επιτυγχάνεται 

ισορροπία μεταξύ μάθησης και διασκέδασης. 

2. Χώρος Η πρόκληση που παρουσιάστηκε στην εύρεση και εξασφάλιση ενός διαθέσιμου 

δωματίου όχι υπερβολικά αλλά ικανοποιητικά μεγάλου. 

3. Προσωπικό Μόλις φτιάξετε το δωμάτιο, χρειάζονται μόνο δύο άτομα για να το 

λειτουργήσουν. Θα μπορούσατε πραγματικά να το κάνετε μόνο με ένα, αλλά η 

επανατοποθέτηση των αντικειμένων στο δωμάτιο μπορεί να πάρει λίγο χρόνο. 

● Πόσος χρόνος χρειάζεται για την επανεκκίνηση του δωματίου; 

Για παράδειγμα: Ανάλογα με το πόσο περίπλοκη είναι η τοποθέτηση των αντικειμένων στο 

δωμάτιό σας, μπορεί να χρειαστούν από 10 έως 20 λεπτά για να την επανεκκίνησή του. 

Εκτυπώστε πολλά αντίγραφα της λίστας για την τοποθέτηση των αντικειμένων στο δωμάτιο, 

πλαστικοποιήστε τα και χρησιμοποιήστε έναν μαρκαδόρο για να ελέγξετε τα βήματα. 

● Είχες προβλέψει κάποιο πρόβλημα; Αν ναι, τι κάνατε για το μετριασμό του προβλήματος; 

Για παράδειγμα: Ναι, είναι καλό να έχετε ένα εναλλακτικό σχέδιο για κάθε σενάριο. Ετοιμάστε 

μια τσάντα με επιπλέον αποθέματα (ταμπέλες, μπαταρίες, κλειδαριές κ.λπ.), σε περίπτωση που 

κάτι σπάσει ή χαθεί. 
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Παράρτημα 

Χάρτης ενσυναίσθησης 
Η ενσυναίσθηση είναι σημαντική σε μια ανθρωποκεντρική διαδικασία σχεδιασμού. Ως εκπαιδευτικοί 

σχεδιαστές, πρέπει να μπείτε στη θέση των μελών της ομάδας-στόχος στην οποία απευθύνεστε με τα 

παιχνίδια απόδρασης. Ο χάρτης ενσυναίσθησης είναι ένα εύχρηστο και χρήσιμο εργαλείο που 

καταγράφει και οπτικοποιεί τι μπορεί να λέει, να σκέφτεται, να αισθάνεται και να κάνει ένα μέλος της 

ομάδας στόχος σας. 

 

Οι χάρτες ενσυναίσθησης είναι πιο χρήσιμοι στην αρχή της διαδικασίας σχεδιασμού. Πρέπει να 

βασίζονται στην έρευνα και τις παρατηρήσεις της συμπεριφοράς των χρηστών, που βοηθούν στην 

κατανόηση των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί 

σχεδιαστές και οι εκπαιδευτικοί γενικότερα μπορούν να ενεργήσουν από τη σκοπιά των χρηστών και να 

προτείνουν τις καταλληλότερες προσεγγίσεις και το καταλληλότερο περιεχόμενο για την εμπειρία των 

χρηστών. Ο χάρτης μπορεί επίσης να αναθεωρείται διαρκώς καθώς νέα δεδομένα γίνονται διαθέσιμα 

κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού. 

Τα μόνα υλικά που χρειάζονται είναι μεγάλα φύλλα χαρτιού ή ένας πίνακας, χρωματιστές αυτοκόλλητες 

σημειώσεις και μαρκαδόροι. Μπορείτε να σχεδιάσετε το χάρτη σας ή να εκτυπώσετε τον Χάρτη 

Ενσυναίσθησης. Ο Χάρτης Ενσυναίσθησης είναι στην ουσία μια αναπαράσταση του χρήστη, που 

δημιουργήθηκε από τον Nτέιβ Γκρέυ, ο οποίος αρχικά την ονόμασε «The Big Head Exercise». 
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Οι χάρτες ενσυναίσθησης χωρίζονται σε ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ερωτήσεις 

που πρέπει να απαντήσετε: 

1. Ποιος είναι ο χρήστης-στόχος σας; Σκεφτείτε τον μαθητή, για τον οποίο σχεδιάζετε το δωμάτιο 

απόδρασης, και τον οποίο θέλετε να κατανοήσετε βαθύτερα και να συμμεριστείτε. Συνοψίστε την 

κατάσταση, τις ανάγκες και τις προκλήσεις του. Εάν απευθύνεστε σε πολλούς χρήστες, ο καθένας θα 

χρειαστεί τον δικό του χάρτη. 

2. Ποιος είναι ο στόχος σας; Τι θέλετε να μπορούν να κάνουν οι μαθητές; Τι σημαίνει επιτυχία; Τι είδους 

αλλαγή θέλετε να φέρετε; Τι εικόνα θα έχουν οι χρήστες, πώς θα αισθάνονται και τι διαφορετικό θα 

ξέρουν να κάνουν; 

3. Τι βλέπουν; Πώς μοιάζει η καθημερινότητά τους; Φανταστείτε τους ανθρώπους, τις δραστηριότητες 

και τις εμπειρίες στο περιβάλλον τους. Τι παρακολουθούν, τι διαβάζουν, τι είδους πληροφορίες συνήθως 

συναντούν; 

4. Τι κάνουν και τι λένε; Πώς συμπεριφέρονται και πώς ενεργούν; Ποια είναι η στάση τους και τι λένε; 

Αυτό μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το πού βρίσκονται και με ποιον είναι. Παρακολουθήστε πώς η 

συμπεριφορά τους μπορεί να άλλαξε τελευταία ή πώς αυτή διαφέρει μεταξύ της δημόσιας και της 

προσωπικής τους ζωή. 

5. Τι ακούνε; Τι ακούνε οι μαθητές και πώς μπορεί να τους επηρεάζει; Σκεφτείτε την οικογένεια, τους 

φίλους, τους συναδέλφους, τους δασκάλους, τα μέσα ενημέρωσης και τους ειδικούς, που μπορεί να 

επηρεάζουν τις στάσεις τους και τον τρόπο σκέψης τους. 

6. Τι σκέφτονται και πώς νιώθουν; Τι έχει ιδιαίτερη σημασία για τους μαθητές; Τι θετικές και αρνητικές 

σκέψεις  μπορεί  να κάνουν; Τι τους κάνει να νιώθουν ευχάριστα ή δυσάρεστα; Ποιοι είναι οι στόχοι και 

τα όνειρά τους; Σε τι προσδοκούν; Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε 

ερευνητικά στοιχεία και αποσπάσματα ή να φανταστείτε ότι είστε στο μυαλό τους. Τι σημαίνει επιτυχία 

και τι αποτυχία για αυτούς; Τι είδους απογοητεύσεις, προκλήσεις και εμπόδια μπορεί να συναντούν στο 

δρόμο τους; 

Όταν όλες οι ενότητες ολοκληρωθούν, αφιερώστε λίγο χρόνο για να σ αναλογιστείτε τον Χάρτη 

Ενσυναίσθησης που έχετε δημιουργήσει. Σκεφτείτε πώς μπορεί να έχει αλλάξει η αντίληψή σας για τους 

χρήστες-στόχος, τι νέες ιδέες, συμπεράσματα και γνώσεις αποκτήσατε από αυτή τη διαδικασία. 

Τραβήξτε μια φωτογραφία ή δημιουργήστε μια διαδικτυακή εκδοχή του χάρτη, στην οποία μπορείτε να 

ανατρέξετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασμού, για να μην χάσετε επαφή με 

τον αρχικό σας στόχο, δηλαδή να δημιουργήσετε ένα δωμάτιο απόδρασης για μια συγκεκριμένη ομάδα-

στόχος. 
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Σχεδιάστε το δικό σας δωμάτιο απόδρασής  
● Τύπος χρήστη: Σε ποιους παίκτες/χρήστες απευθύνεστε; Ανατρέξτε στον Χάρτη Ενσυναίσθησης 

και περιγράψτε τις συγκεκριμένες ανάγκες, εμπειρίες, σκέψεις, συμπεριφορές, πεποιθήσεις και 

τους συγκεκριμένους στόχους κ.λπ. που θέλετε να διευθετήσετε ή να αλλάξετε στο παιχνίδι. 

● Τι είδους δωμάτιο απόδρασης σχεδιάζετε; Είναι αυτόνομο, ανεξάρτητο ή συλλογικό; Ομαδικό 

ή ανταγωνιστικό; Αφορά μια μόνο επιστήμη ή είναι διεπιστημονικό; 

● Μαθησιακός στόχος: Ποιες ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές) θέλετε να 

αναπτύξουν οι μαθητές; Με ποιους συγκεκριμένους τομείς του προγράμματος σπουδών θέλετε 

να ασχοληθούν οι εκπαιδευόμενοι; Σκεφτείτε τις οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) που θέλετε να 

καλλιεργήσετε. 

● Βαθμός δυσκολίας: Κλιμακώστε το βαθμό δυσκολίας των παζλ ανάλογα με τα διάφορα επίπεδα 

παικτών, όπως φοιτητές κολλεγίου, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές ή 

προσωπικό. 

● Χρόνος: Πόσο χρόνο θα διαρκέσει η εμπειρία του δωματίου απόδρασης; 

● Οδηγίες/Εγχειρίδιο χρήσης για τους σπουδαστές - κάντε μια λίστα με τα πράγματα που πρέπει 

να γνωρίζουν ότι πρέπει να κάνουν και να μην κάνουν για να ολοκληρώσουν το παιχνίδι. 

 

Ιδέες αυτοσχεδιασμού 
Εκτός από την αγορά ετοιμόχρηστων σετ εργαλείων και παζλ, μπορείτε να τα φτιάξετε μόνοι σας εύκολα, 

χρησιμοποιώντας δωρεάν έτοιμες εκτυπώσεις ή άλλες ποικίλες ιδέες. Τα περισσότερα από τα δωμάτια 

απόδρασης απαιτούν: 

● Κοινόχρηστα αντικείμενα – έπιπλα δωματίου (ντουλάπια, συρτάρια), εικόνες τοίχου, ρολόι, 

καθρέφτη 

● Διαφορετικούς τύπους κουτιών, δοχείων και κλειδαριών 

● υλικά – χαρτί, ψαλίδι, φωτογραφίες, χάρτες και καρφίτσες, μαγνήτες, σπιρτόκουτα, δάδες, 

στυλό, σχοινιά, αλυσίδες κ.λπ. 

● επιτραπέζια παιχνίδια - κάρτες, ζάρια, παζλ, σπιρτόξυλα, σκάκι, λαβύρινθους και άλλο 

υποστηρικτικό υλικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως δόλωμα/ αντιπερισπασμό 

● Κώδικες 

Υπάρχουν πολλές πηγές έμπνευσης (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και κανάλι ELMET στο YouTube) 

Παραδείγματα φυσικότητας περιβάλλοντος χώρου και αντικειμένων από το Δωμάτιο Απόδρασης της 

Legacy Escape Box 

● Κόκκινες ακτίνες λέιζερ με τη μορφή σχοινιών. Κρεμάστε τα σχοινιά σε διάφορες γωνίες και 

σημεία σε ένα διάδρομο μιας εισόδου ή ενός δωματίου για να αναπαραστήσετε ακτίνες λέιζερ, 

που δίνουν το έναυσμα στους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν από την αρχή. 

● Ανακτήστε ένα κλειδί. Χρησιμοποιήστε ένα μαγνήτη ή/και ένα σχοινί για να ανακτήσετε ένα 

σημαντικό στοιχείο, όπως ένα κλειδί. Χρησιμοποιήστε το μαγνήτη ή το σχοινί για να ανακτήσετε 

ένα στοιχείο που βρίσκεται πίσω από κάγκελα ή σε μια άλλη δύσβατη τοποθεσία όπως ένα 

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|typed&term_meta%5b%5d=room|typed
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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μπουκάλι, μια σχάρα ή μια άλλη δυσπρόσιτη περιοχή. - Δήλωση αποποίησης ευθυνών: Να 

διατηρείτε τους κανόνες ασφαλείας και μην τοποθετείτε τα αντικείμενα σε χώρους όπου 

υπάρχει ηλεκτρισμός ή οπουδήποτε αλλού που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο ένα άτομο, σπίτι ή 

οτιδήποτε άλλο. 

● Χρησιμοποιήστε μια επισημασμένη περιοχή. Μην περπατάτε σε συγκεκριμένες περιοχές που 

αναπαριστούν περιοχή ανίχνευσης ή ναρκοπέδιο. 

● Γκρέμισμα, Κατεδαφισμός/ Πυροβολισμός. Χρησιμοποιήστε ένα πυροβόλο όπλο για να 

πυροβολήσετε κάτι (πιθανότατα σε ένα σενάριο ζόμπι)! 

● Μετακινήστε κάτι με ένα σχοινί που κρέμεται από την οροφή. Στερεώστε κάτι βαρύτερο σε 

ένα κρεμασμένο σχοινί για να το περιστρέψετε και να πιάσετε κάτι άλλο. Ή μπορείτε να το 

χρησιμοποιήσετε για να φέρετε σε επαφή δύο άτομα που βρίσκονται σε διαφορετικές 

τοποθεσίες (σκεφτείτε π.χ. τα κελιά στη φυλακή), μια μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για την ανταλλαγή αντικειμένων / σημειώσεων κ.λπ. 

● Βόμβα στη βαλίτσα. 

● Χρησιμοποιήστε μια ζυγαριά για να μετρήσετε το βάρος των φυσικών αντικειμένων και έπειτα 

να δημιουργήσετε έναν κώδικα από αυτό. Φτιάξτε ένα μαθηματικό παζλ στο οποίο κάποια 

αντικείμενα έχουν κολλημένο ένα γράμμα ή έναν αριθμό. Αυτοί οι αριθμοί και γράμματα στα 

αντικείμενα προσδιορίζουν ένα συγκεκριμένο βάρος, και η σειρά με την οποία εμφανίζονται 

αποκαλύπτει ένα κωδικό. 

● Μετακινήστε μεγαλύτερα αντικείμενα. Μερικές φορές ένα μεγαλύτερο αντικείμενο όπως ένας 

μοχλός θα μπορούσε να αποκαλύψει ένα καινούργιο δωμάτιο ή μια καινούργια τοποθεσία ( 

όπως ένα απόκρυφο σημείο σε ένα ράφι, ίσως;). Ένα χαρτόκουτο μπορεί να κρύβει μια είσοδο 

που οδηγεί σε ένα τζάκι. Μόλις καταχωρηθεί ο σωστός κωδικός, μπορείτε να το αφαιρέσετε ένα 

τέτοιο αντικείμενο, το οποίο θα οδηγήσει σε μια νέα «cool» αποκάλυψη ενός άλλου 

αντικειμένου ή ενός μέρους, στο οποίο μπορείτε να αναζητήσετε άλλα κρυμμένα αντικείμενα ή 

μέρη. 

● Υπόγεια φρεάτια 
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Παραδείγματα παζλ για Δωμάτια Απόδρασης από φανατικούς του παιχνιδιού, που μπορείτε να φτιάξετε 

μόνοι σας 

Χαρτί πάνω σε χαρτί 
Πάρτε δύο φύλλα χαρτιού, εκ των οποίων το ένα να έχει ένα γραμμένο κείμενο και το δεύτερο να είναι 

κενό. Βάλτε τα στο παράθυρο με τρόπο ώστε το κενό φύλλο να καλύπτει το άλλο, για να μπορείτε να 

βλέπετε μέσα από αυτό το γραμμένο κείμενο. Στο κενό φύλλο, μαρκάρετε κάποια σημεία και στη 

συνέχεια κόψτε τα δημιουργώντας τομές μέσα από τις οποίες, όταν το φύλλο τοποθετείται πάνω από 

το κείμενο, να φαίνεται μια μόνο λέξη. Μια άλλη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε ένα κείμενο σε μια 

άλλη γλώσσα – σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να εμφανίσετε μόνο ένα ή δύο γράμματα μέσα από τις 

τομές. Όταν ενώσετε όλα τα γράμματα και τις λέξεις, λαμβάνετε ένα στοιχείο κλειδί. 

 

Αόρατο κείμενο 
Αυτό είναι ένα παζλ όπως εκείνα που σε φέρνουν προ εκπλήξεως. Κανονικά, πρέπει να το 

προετοιμάσετε τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Το μυστικό αυτού του παζλ είναι 

ότι υπάρχει ένα αόρατο κείμενο στο χαρτί, το οποίο εμφανίζεται μόνο όταν το βάζουμε κάτω από το 

νερό. Δε χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε χημικά ή αόρατα μελάνια, εφόσον υπάρχει ένας εύκολος 

τρόπος για να το φτιάξετε αυτό το παζλ. 

Θα χρειαστείτε: 2 φύλλα χαρτιού, 1 μολύβι, νερό σε ένα δίσκο και μια λεία επιφάνεια (ένας 

καθρέφτης θα κάνει τη δουλειά του). 

● Μουλιάστε ένα από τα χαρτιά σε νερό για να βραχεί και τοποθετήστε το πάνω στον καθρέφτη. 

● Πάρτε το στεγνό χαρτί και τοποθετήστε πάνω στο βρεγμένο. 

● Γράψτε ένα μήνυμα στο στεγνό φύλλο χρησιμοποιώντας ένα μολύβι. 

● Πετάξτε το χαρτί στο οποίο έχετε γράψει το μήνυμα. 

https://escaperoomgeeks.com/diy-escape-room-tutorial/#DIY_Escape_Room_Puzzles
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Θα διαπιστώσετε ότι το μήνυμα που είναι γραμμένο στο στεγνό χαρτί αφήνει παράλληλα ένα ελαφρύ 

αποτύπωμα στο βρεγμένο. Αφήστε το να στεγνώσει τελείως. Όταν στεγνώσει τελείως, το αποτύπωμα 

γίνεται αόρατο. Όταν οι παίκτες βάζουν το χαρτί κάτω από το νερό, το μήνυμα εμφανίζεται ξανά. 

Ένας άλλος τρόπος για να γράψετε ένα αόρατο μήνυμα είναι να χρησιμοποιήσετε χυμό λεμονιού. 

Προσθέστε περίπου 1 κουταλιά της σούπας (15ml) χυμό λεμονιού σε ένα φλιτζάνι. Ένας 

φρεσκοστυμμένος ή εμφιαλωμένος χυμός θα δουλέψει μια χαρά. Μουλιάστε μια άκρη της μπατονέτας 

ή βάλτε το πινέλο στο χυμό λεμονιού. Θα χρησιμοποιήσετε το πινέλο για να γράψετε το μήνυμά σας. 

Γράψτε το μήνυμά σας σε ένα κενό χαρτί. Δε θα μπορέσετε να διαβάσετε το μήνυμα όσο το χαρτί είναι 

βρεγμένο, οπότε αφήστε το μήνυμα που άφησε ο χυμός λεμονιού να στεγνώσει εντελώς. 

Για να διαβάσετε λοιπόν το μήνυμα, πρέπει να βάλετε το φύλλο σε μια ζεστή επιφάνεια όπως μια 

σόμπα, να το σιδερώσετε ή να χρησιμοποιήσετε ένα φως κεριού. Βεβαιωθείτε ότι οι συμμετέχοντες 

είναι προσεκτικοί ώστε να μην κάψετε το μήνυμα ή τον εαυτό τους. Ο χυμός λεμονιού περιέχει χημικές 

ενώσεις άνθρακα, οι οποίες έχουν την ιδιότητα να είναι άχρωμες σε θερμοκρασία δωματίου. Η 

θερμότητα όμως μπορεί να διασπάσει αυτές τις ενώσεις και να απελευθερώσει τον άνθρακα, κάνοντας 

έτσι το μήνυμα να εμφανιστεί. 

Χάρτης Δωματίου 
Χρησιμοποιήστε έναν απλό χάρτη του δωματίου σημειώνοντας μια ακριβή τοποθεσία, όπου κρύβεται 

ένα άλλο στοιχείο/ κλειδί. Κάντε αυτό το στοιχείο δυσεύρετο , ώστε οι παίκτες να μην μπορέσουν να το 

βρουν κάπου τυχαία προτού φτάσουν στη δοκιμασία με τον χάρτη. Σε αυτή την περίπτωση, το κρυμμένο 

αντικείμενο είναι ένα κινητό τηλέφωνο στον καναπέ. Οι συμμετέχοντες χρειάζονται ένα κινητό 

τηλέφωνο για να λύσουν την επόμενη δοκιμασία. 

 

 

Συντεταγμένες GPS: 
Αυτό το παζλ ενεργοποιεί την αντισυμβατική σκέψη Κρύψτε ένα κομμάτι από χαρτί στο οποίο είναι 

γραμμένος ένας μεγάλος αριθμός. Τουλάχιστον 1 στα 5 άτομα πιθανότατα θα αναγνωρίσει ότι ο 

αριθμός αυτός αποτελεί στην πραγματικότητα συντεταγμένες GPS. Επιτρέψτε τους να χρησιμοποιήσουν 
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ένα τηλέφωνο ή έναν υπολογιστή στο δωμάτιο, ώστε να μπορούν να βρουν τον προορισμό, που 

αποτελεί στοιχείο κλειδί για την επόμενη δοκιμασία. 

 

 

Λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας  
Οι λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας είναι ένα από τα πιο κοινόχρηστα παζλ στα δωμάτια απόδρασης. 

Δεν χρειάζεστε κάποιο συγκεκριμένο είδος λάμπας ή ακριβούς μαρκαδόρους για να δημιουργήσετε 

αυτό το παζλ. Μπορείτε να το κάνετε με έναν τυπικό φωσφορίζων κίτρινο μαρκαδόρο και μια κανονική 

λάμπα μπαταρίας. 

Πώς να φτιάξετε το αόρατο μελάνι 

Επιλέξτε μια εικονογράφηση/ εικόνα με φόντο σκούρου χρώματος και γράψτε το μήνυμα/ το στοιχείο 

που θέλετε να μεταφέρετε σ' αυτό, χρησιμοποιώντας τον φωσφορίζοντα κίτρινο μαρκαδόρο. Στη 

συνέχεια, κρεμάστε την εικόνα σε οποιονδήποτε τοίχο όπου η φωτεινότητα είναι λίγο χαμηλότερη. Με 

αυτόν τον τρόπο όλα θα είναι ορατά εκτός από το κρυφό μήνυμα, το οποίο εμφανίζεται μόνο κάτω από 

μαύρο φως. Με αυτό τον τρόπο, το μήνυμα εμφανίζεται καλύτερα και χρειάζεται λιγότερος χρόνος για 

να το προετοιμάσετε το παζλ. 

Να μη χρησιμοποιήσετε μια απλή μονόχρωμη εικονογράφηση/εικόνα, αντίθετα επιλέξτε μια εικόνα με 

κάτι που να σχετίζεται με το θέμα σας (όπως στο παράδειγμα με τον κεκλιμένο πύργο της Πίζας). Με 

αυτό τον τρόπο, ακόμη και με πιο έντονο φως στο δωμάτιο, η εικόνα λειτουργεί σαν καμουφλάζ στο 

μήνυμα αποσπώντας έτσι την προσοχή των παικτών.  

Πώς να δημιουργήσετε το μαύρο φως: 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κανονική λάμπα μπαταρίας ή ακόμα και ένα φακό ενός smartphone 

κινητού. Απλώς πάρτε ένα κομμάτι από διαφανή ταινία και κολλήστε το ακριβώς πάνω από τον φακό 
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του κινητού/ τη λάμπα μπαταρίας. Στη συνέχεια, πάρτε ένα μπλε μαρκαδόρο και χρωματίστε τον/την. 

Πάρτε άλλο ένα κομμάτι ταινίας, τοποθετήστε το πάνω από την πρώτη ταινία και χρωματίστε το με μπλε 

μαρκαδόρο. Επαναλάβετε το ίδιο 5 φορές και έτσι θα δημιουργήσετε ένα αυτοσχέδιο μαύρο φως. 

 
Με αυτό το τέχνασμα, οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν ένα μοτίβο για το ξεκλείδωμα του smartphone 

κινητού που βρήκαν στην προηγούμενη δοκιμασία. 

Εφαρμογή αναγνώρισης προσώπου 
Ένα ενδιαφέρον παζλ που απαιτεί τη χρήση υψηλής τεχνολογίας. Μπορείτε να εκτυπώσετε διάφορες 

εικόνες που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα (για παράδειγμα, την Ιταλία) και να τις αποκρύψετε 

σε διάφορα σημεία μέσα στο δωμάτιο. Μια από τις εικόνες θα πρέπει να σχετίζεται με ένα πρόσωπο 

(σε αυτή την περίπτωση τον Leonardo da Vinci π.χ.). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει τώρα να 

χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνό τους και να λειτουργήσουν μια εφαρμογή αναγνώρισης προσώπου. 

Όταν σαρώσουν το πρόσωπο του Ντα Βίντσι χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, θα εμφανιστεί ένας 

τετραψήφιος κωδικός. Για να φτιάξετε αυτό το παζλ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή 

αναγνώρισης προσώπου/φωνής της Applock. 
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Σήματα Μορς  
Με τη χρήση των σημάτων Μορς, μπορείτε να μετατρέψετε τα φωτεινά, φωνητικά και ηχητικά σήματα 

σε πληροφορίες κειμένου. Για παράδειγμα: Εγκαταστήστε μια εφαρμογή σημάτων Μορς στο 

smartphone κινητό σας. Στην εφαρμογή, γράψτε τον συνδυασμό/ κωδικό που ανοίγει την κλειδαριά 

σας. Αφαιρέστε τη λάμπα από ένα φωτιστικό οροφής και τοποθετήστε το τηλέφωνο στη θέση του. 

 

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας έχει αρκετή μπαταρία για να μπορεί να μεταδίδει τα σήματα Μορς 

στο φακό της λάμπας για τουλάχιστον μία ώρα. Σε κάποιο σημείο στο παιχνιδιού, οι παίκτες βρίσκουν 

ένα αλφάβητο Μορς με ένα κωδικοποιημένο μήνυμα. Όταν λοιπόν σπάσουν τον κωδικό, ανοίγουν την 

κλειδαριά που τους οδηγεί στην επόμενη δοκιμασία. 

Αυτό το παζλ δεν είναι εύκολο, αλλά όταν τελικά οι παίκτες καταφέρουν να το λύσουν, τους δίνει μεγάλη 

αυτοεκτίμηση και το αίσθημα της επιτυχίας. 

 

Κώδικας 
Ένας κώδικας αντικατάστασης είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση ενός 

μηνύματος αντικαθιστώντας κάθε γράμμα με ένα σύμβολο, σχέδιο, αριθμό ή με ένα άλλο γράμμα. Αυτή 

η μέθοδος αποτελεί μια από τους παλαιότερους και απλούστερους τύπους κώδικα και υφίσταται σε 

πολλές μορφές. 

https://prof-redden.medium.com/pigpen-cipher-6c66fefb7524
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Η κώδικας του Καίσαρα είναι μια από τις απλούστερες και πιο ευρέως γνωστές  τεχνικές 

κρυπτογράφησης. Είναι ένας τύπος κώδικα αντικατάστασης στον οποίο κάθε γράμμα από το αρχικό 

κείμενο αντικαθίσταται από κάποιο άλλο γράμμα με σταθερή απόσταση κάθε φορά στο αλφάβητο. Για 

παράδειγμα, με μετατόπιση 3 (left shit), το D θα αντικατασταθεί από το Δ, το Β από το Ε, και ούτω 

καθεξής. Η μέθοδος πήρε το όνομά της από τον Ιούλιο Καίσαρα, ο οποίος τη χρησιμοποιούσε στην 

προσωπική του αλληλογραφία.  

 

Ένας συμμετρικός κώδικας περιστροφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αλφάβητα που περιέχουν ένα 

ζυγό αριθμό γραμμάτων (στα αγγλικά είναι 26). Αυτό επιτρέπει την ίση αντιστοίχιση του πρώτου μισού 

του αλφαβήτου με το δεύτερο μισό. Για να αποκρυπτογραφήσετε τον κώδικα, χρειάζεστε 2 δίσκους, οι 

οποίοι περιέχουν τον ίδιο αριθμό τμημάτων (στην περίπτωση αυτή – 13). Το ένα από αυτά θα πρέπει 

να είναι 2 cm μεγαλύτερο από το άλλο σε ακτίνα. Σημειώστε διαδοχικά το πρώτο μισό του αλφαβήτου 

στον μεγαλύτερο δίσκο και μετά το άλλο μισό στον μικρότερο. Για να αποκρυπτογραφήσετε ένα 

μήνυμα, πρέπει να γνωρίζετε τους σωστούς συσχετισμούς γραμμάτων – για παράδειγμα: X=A. Όταν οι 

παίκτες βρίσκουν τον δίσκο περιστροφής, πρέπει να ταιριάξουν τα γράμματα για να βρουν τον κωδικό 

(σε αυτή την περίπτωση, βάλτε το A έναντι του Q), για να μάθουν τις τους συσχετισμούς των άλλων 

γραμμάτων. 

Κώδικας του Χοιροστασίου  

Κατά την κρυπτογράφηση ενός μηνύματος, θα πρέπει να αναζητάτε το γράμμα στη σειρά του απλού κειμένου με το 
αντίστοιχό του στη σειρά του κωδικοποιημένου. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Substitution_cipher
https://en.wikipedia.org/wiki/Plaintext
https://en.wikipedia.org/wiki/Plaintext
https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
https://prof-redden.medium.com/pigpen-cipher-6c66fefb7524
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Αυτός είναι ένας γεωμετρικός κώδικας αντικατάστασης που αντικαθιστά τα γράμματα με τα μέρη ενός 

πλέγματος. Για να φτιάξετε το κλειδί, δημιουργήστε δύο πλέγματα "tic-tac-toe" και δύο πλέγματα «x». 

Στη συνέχεια, συμπληρώστε το αλφάβητο από τα αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω, 

όπως φαίνεται στην εικόνα. Χρησιμοποιήστε τα μέρη του πλέγματος που σχετίζονται με κάθε γράμμα. 

 

 

Ερωτήσεις Απολογισμού 
Αυτό το μάθημα μπορεί επίσης να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη δυναμική μιας ομάδας, την 

επικοινωνία και τις προσεγγίσεις επίλυσης προβλημάτων τόσο για τους παίκτες όσο και για τους 

σχεδιαστές/δασκάλους του παιχνιδιού. Κατά τη διάρκεια της διεκπεραίωσης του παιχνιδιού, ο Αρχηγός 

του Παιχνιδιού θα πρέπει να κρατά σημειώσεις για τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν και συνεργάζονται 

οι συμμετέχοντες, τις οποίες μπορείτε να σχολιάσετε αργότερα στον απολογισμό. 

Δώστε προσοχή στον τρόπο με τον οποίο κάνετε σχόλια. Μην είστε πολύ επικριτικοί και μην συγκρίνετε 

συμμετέχοντες και ομάδες. 

Ξεκινήστε ρωτώντας τους συμμετέχοντες πώς νιώθουν, αν τους άρεσε το παιχνίδι και τι πήγε καλά. Στη 

συνέχεια, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να διατυπώσουν ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι και 

αφήστε τους να σκεφτούν το γιατί / τι χρειάστηκε περισσότερο χρόνο / τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει 

διαφορετικά. Στη συνέχεια, μπορείτε να τους βοηθήσετε αμερολήπτως και αντικειμενικά με τις 

παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις, αφήνοντας τους παίκτες να εξάγουν συμπεράσματα από μόνοι τους: 

«Παρατήρησα ότι όλοι σας βρήκατε τα κλειδιά, αλλά μετά είχατε κολλήσει. Τι συνέβη;». Αυτό θα 

επιτρέψει στα μέλη της ομάδας να σκεφτούν την ομαδική τους εργασία και να παραδεχτούν ότι 

προφανώς δεν είχαν επικοινωνήσει αρκετά μεταξύ τους. Ρωτήστε τους «Τι θα μπορούσατε να κάνετε αντ 

'αυτού;» 

• Πώς νιώθετε μετά το παιχνίδι; 

• Τι σας άρεσε περισσότερο; 

• Ήταν δύσκολο; 
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• Ποιο μέρος ήταν το πιο δύσκολο για εσάς; 

• Πώς καταφέρατε να το λύσετε; 

• Ποιες συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες σας βοήθησαν στο παιχνίδι; 

• Ήταν ενδιαφέροντα τα παζλ και τα παιχνίδια; 

• Ήταν αρκετός ο χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών; 

• Χρειαζόσασταν (περισσότερα) στοιχεία/ κλειδιά; 

• Πιστεύετε ότι τα καταφέρατε ως ομάδα και πώς; 

• Τι θα μπορούσατε να κάνετε καλύτερα; 

 

Σε αυτό το σημείο, ήρθε η στιγμή να κάνετε μια πιο επίσημη αξιολόγηση των συγκεκριμένων μαθησιακών 

στόχων που μπορεί να είχατε θέσει για την εμπειρία του παιχνιδιού. Μπορείτε να δημιουργήσετε 

ανώνυμα ερωτηματολόγια και να συμπεριλάβετε ερωτήσεις σχετικά με το ρόλο του δασκάλου σε αυτή 

την εμπειρία, καθώς οι συμμετέχοντες μπορεί να μην αισθάνονται άνετα να παρέχουν τέτοια σχόλια 

αυτοπροσώπως. Ρωτήστε για όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος και όλες τις πτυχές του παιχνιδιού. 

• Ποιες νέες γνώσεις αποκτήσατε κατά τη διάρκεια αυτού του παιχνιδιού; 

• Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα από εκπαιδευτική άποψη; 

• Ήταν συναρπαστική η ιστορία; Τι θα βελτιώνατε; 

• Υπήρχε ισορροπία μεταξύ μάθησης και διασκέδασης; 

• Υπήρξε κάποια στιγμή που αισθανθήκατε απογοητευμένοι/βαριεστημένοι και πότε; 

• Ήταν βοηθητικός ο ρόλος του δασκάλου/ Αρχηγού του Παιχνιδιού; Τι θα μπορούσε να γίνει 

καλύτερα; 

• Έχετε συμμετάσχει σε παρόμοιο εκπαιδευτικό παιχνίδι, είτε δωμάτιο απόδρασης είτε οτιδήποτε 

άλλο; 

• Τι πιστεύετε για αυτή την εκπαιδευτική μέθοδο; 

• Πώς θα συνοψίζατε σε μια πρόταση τη συνολική σας εμπειρία από το παιχνίδι; 

• Θα θέλατε να μοιραστείτε τα σχόλιά σας (στον ιστότοπο/την ομάδα/το βιβλίο μας), ώστε να 

μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως αναφορές; 

 

 

 



 

 

 

48 

Κατάλογος από τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν: 

 

Design your own Educational Escape Room 

Legacy Escape Box  

How I Made My First DIY Escape Room. Step By Step Tutorial 

The Home Temple  

Lock Paper Scissors 

Nursing Escape Room Guide 

Free escape games to play at home during coronavirus social distancing 

40+ FREE digital escape rooms (plus a step by step guide for creating your own)   

Best escape rooms 

Popular ciphers (pig pen, Morse code, rotation, replacement, etc.) 

Escape room props and equipment  

Open an Escape Room in your city 

Escape rooms business plans  

Tips for escape room Game Master excellence 

ELMET Project YouTube channel  

 

https://archive.dmll.org.uk/resources/tools/teaching-and-learning/educational-escape-room/
https://www.legacyescapebox.com/escape-rooms
https://escaperoomgeeks.com/diy-escape-room-tutorial/
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://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

