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Escape room 

μια παιγνιώδης προσέγγιση 

« Αυτή η δράση προτείνει έναν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας στην 
οποία οι μαθητές συμμετέχουν σε μια δραστηριότητα διαδραστικού 
escape room. Βασιζόμενη στη δομή των παιχνιδιών τύπου escape 
rooms, αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα διεγείρει την 
ευρηματικότητα των μαθητών και την κριτική τους σκέψη, ευνοεί 
την ομαδοσυνεργατικότητα και αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες.

Η απόδραση από τις διδακτικές ρουτίνες μπορεί να μας οδηγήσει 
στην ανακάλυψη νέων μονοπατιών μάθησης!! 

Ίσως η ήρθε η ώρα να αποδράσουμε από την κλασική αίθουσα 
διδασκαλίας…μερικοί από τους κομβικούς μαθησιακούς στόχους 
της δράσης είναι: 

• Αναγνώριση κυτταρικών οργανιδίων
• Εξοικείωση με κυτταρικές εικόνες ηλεκτρονικού μικροσκοπίου
• Σύνδεση κυτταρικών δομών και λειτουργιών 
• Σύγκριση μεγέθους κυττάρων και κυτταρικών οργανιδίων ….»

Γ. Βίλιας

https://gvillias.wixsite.com/education



Τα 5 βασικά στοιχεία του παιχνιδιού: 

• Η ιστορία: Άγγλος γιατρός αναζητά τον μολυσματικό παράγοντα (ιό) 
που ευθύνεται για πολλά συμπτώματα 

• Επιστημονικά δεδομένα: περιγραφές από το ημερολόγιο του γιατρού 
και πληροφορίες για πολλούς διαφορετικούς ιούς. 

• Προκλήσεις: μέσα από γρίφους –βιολογικούς και όχι μόνο!-
αποκαλύπτονταν στοιχεία και απορρίπτονταν επιλογές 

• Αντίστροφη μέτρηση: ο χρόνος μετρά αντίστροφα!!

• Συνεργασία: οι γνώσεις και οι δεξιότητες του κάθε ατόμου 
συνεισφέρουν στην επίλυση.  



Η δική μας εμπειρία…
Το πρωί της Κυριακής, 5 
ομάδες των 4-5 ατόμων 
μπαίνουν σε αγώνα …
προσδιορισμού του 
συγκεκριμένου ιού που 
προκαλεί την ασθένεια που 
περιγράφεται στην κάθε ομάδα.

Θέλουμε όλοι να ζήσουμε την 
εμπειρία των escape rooms!

Πάνω στο χάρτη του ζωικού 
κυττάρου, αναγνωρίζοντας 
σωστά τις δομές, καταλήγαμε 
σε ένα κώδικα (γραμμάτων και 
αριθμών) που έπρεπε να 
αξιοποιηθεί……πού;;

-Σε μια εξίσωση ;;;

-Σε ένα χάρτη ;;;;

-Σε μια από τις πολλές 
κλειδαριές  ;;;

 



Λύνοντας τους πρώτους γρίφους, ανοίξαμε το ΚΟΥΤΙ. 
Επιπλέον εργαλεία είναι πλέον διαθέσιμα για να βοηθήσουμε τον Δρ. 
Ιολογίδη στην επίλυση του μυστηρίου….
 
Μέσα στο κουτί, πολλά «άγνωστης χρήσης» αντικείμενα..

?



Τα επιστημονικά μας δεδομένα



Προσπαθώντας
 να λύσουμε 
τους γρίφους…!







Τα καταφέραμε !!
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