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Nowoczesne technologie webowe i ich możliwości, 
w tym dostępność dużej liczby narzędzi internetowych 
umożliwiających tworzenie bardzo interesujących ma-
teriałów dydaktycznych, sprawiają, że nauczyciele stali 
się cyfrowymi twórcami. Ich umiejętności na pewno 
będą procentować kreatywnymi uczniami i przekładać 
się na sposób myślenia oraz działania młodzieży 
w przyszłości. 

Możliwości tworzenia w sieci jest bardzo dużo. 
Dzisiaj nie jest już problemem zaprojektowanie w In-
ternecie atrakcyjnej prezentacji, wygenerowanie osi 
czasowej prezentującej wydarzenia historyczne. W sieci 
można odnaleźć też mnóstwo narzędzi umożliwiających 
tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych: 
krzyżówek, zadań z lukami, wykreślanek, memory (np. 
learningapps, minstructor). Mamy również wiele portali 
edukacyjnych, które umożliwiają utworzenie materi-
ałów sprawdzających, weryfikujących wiedzę ucznia: 
quizów, testów (np. quizzes, kahoot). W Internecie 
możemy też programować na niemal każdym poziomie 
(Scratch, Baltie, Blockly Games, Code Monkey, Code 
Comb, MIT App Inventor). Wreszcie nauczyciele 
korzystają z gotowych baz wiedzy (np. epodreczniki.pl, 
edukator.pl, scholaris.pl, pl.khanacademy.org). Każdy 
nauczyciel przedmiotu ogólnokształcącego niezależnie 

od poziomu i typu szkoły jest w stanie znaleźć ciekawe 
propozycje narzędzi umożliwiających zaprojektowanie 
materiałów dydaktycznych na lekcje. 

W ostatnim czasie pojawiło się stosunkowo nowe 
rozwiązanie - wirtualne escape roomy / eduroomy. 
Niezwykle kusząca propozycja, angażująca uczestnika 
zabawy oraz wykorzystująca mechanizmy gier, może 
stać się ciekawym i - mam nadzieję - powszechnym 
rozwiązaniem procesu edukacyjnego. Na razie niewielu 
nauczycieli z tego korzysta, ale sądzę, że jest to obszar 
jeszcze zbyt mało rozpoznany i wierzę, że wkrótce po-
jawi się więcej takich przedmiotowych pokoi. 

Zanim rozpoczniemy pracę z nimi, warto uczniom 
przybliżyć istotę oraz zaprezentować ich historię. A jest 
o czym opowiadać, ponieważ odwołują one zarówno 
do wcześniejszych gier komputerowych, literatury, jak 
i filmu. Jestem przekonany, że właśnie z tego powodu 
każdy nauczyciel i uczeń powinien się tym tematem 
zainteresować. 

Z satysfakcją przekazujemy do Państwa rąk tę pub-
likację wierząc, że stanie się ona początkiem przygody 
z wirtualnymi pokojami dla tych, którzy jeszcze ich nie 
doświadczyli, a dla bardziej zorientowanych w tem-
acie będzie kompendium wiedzy porządkującej to 
zagadnienie.

Zanim powiemy o eduroomie, trzeba poszukać 
jego źródeł, które niewątpliwie leżą u podstaw escape 
roomu (w dosłownym tłumaczeniu pokoju ucieczki, 
nazywanego też pokojem zagadek). W przestrzeni 
rzeczywistej jest to gra zespołowa, realizowana w spec-
jalnie zaaranżowanym do tego celu pomieszczeniu, 
w którym uczestnicy zostają dobrowolnie zamknięci. 
Tam rozwiązują zadania, zagadki logiczne, otwi-

erają sejfy, skrzynie, odkrywają tajne miejsca, ukryte 
przedmioty, dodatkowe pomieszczenia, uruchamiają 
różnego rodzaju mechanizmy, urządzenia i w procesie 
tym współpracują jako zespół. Całość prowadzi do os-
tatecznego rozwiązania, które najczęściej kończy się 
zdobyciem klucza lub wpisaniem kodu do sejfu otwi-
erającego drzwi zamkniętego pokoju. Wszystko odbywa 
się we wcześniej określonych ramach czasowych. 

WPROWADZENIE

ISTOTA ESCAPE ROOMÓW
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      Od wielu lat escape roomy funkcjonują także w wy-
miarze wirtualnym i jako takie mogą być rozwiązywa-
ne przez indywidulanych graczy. Elementami łączący-
mi oba rodzaje pokojów są te same: mechanizmy gier, 
aranżacja przestrzeni, rekwizyty i dążenie do wyjścia, 
z tą jednak różnicą, że w tradycyjnych pokojach całość 
zdeterminowana jest przez czas rozgrywki, a w wirtu-
alnych niekoniecznie. W obu przypadkach towarzyszą 
graczom te same emocje, chociaż te w realu są znacz-
nie silniejsze niż w świecie cyfrowym1.

Jeżeli przyjmiemy powyższe założenia i zgodzimy 
się z nimi, to na pewno też zauważymy w sieci mnó-
stwo prac, które tylko z nazwy są escape roomami, ale 
tak naprawdę nic z nimi wspólnego nie mają. Trudno 
bowiem nazwać escape roomami samo rozwiązywanie 
zadań matematycznych, krzyżówek lub ćwiczeń (np. 
w Flippity, Blendspace, Learningapps) czy otwieranie 
kłódek na podstawie wykonanych zadań. Bardzo nie-
zręcznym rozwiązaniem będzie także zaprojektowanie 
zamkniętego pokoju w formularzach Google. Nieste-
ty powstało już mnóstwo takich pseudopokoi zagadek 
Chociaż ich autorzy dwoili się i troili, żeby przycią-
gnąć młodzież do zabawy oraz nauki, to brakuje im 
wielu fundamentalnych założeń. 

1. zob. R. Preus, Escape roomy w edukacji. Województwo kujawsko-
pomorskie. Diagnoza 2021, KPCEN w Bydgoszczy, s. 19-21, 23-24. 
 

Nawet najlepsze googlowskie produkcje escape ro-
omami nigdy nie będą, a ewentualni „gracze” szybko 
zorientują się, że coś chyba jest nie tak. 

Funkcjonowanie w przestrzeni internetowej projek-
tów, które tylko z nazwy są escape roomami wywołało 
już sporo zamieszania i wprowadziło świadomych użyt-
kowników podobnych przedsięwzięć w duże zdumie-
nie. Nie można się temu dziwić skoro nawet uliczne 
gry miejskie także już ochrzczono mianem tych pokoi. 

Właśnie dlatego warto najpierw zająć się rzetel-
ną analizą tego, co chcemy uczniom zaproponować, 
a w dalszej kolejności zachęcić ich do projektowania 
własnych pomysłów. 

Żeby zrozumieć istotę escape roomów, musimy do-
konać klasyfikacji pokoi. Może bowiem okazać się, że 
mamy do czynienia z różnymi odmianami escape ro-
omów i całe zamieszanie w sieci wynika z niewłaściwe-
go ich nazywania. W dalszej kolejności trzeba odpo-
wiedzieć na dwa pytania: czy projekty funkcjonujące 
w przestrzeni rzeczywistej można przenieść do świata 
wirtualnego oraz o czym należy pamiętać przy projek-
towaniu escape roomów. Dopiero po rozpoznaniu tych 
zagadnień można wykorzystać takie pokoje podczas za-
jęć lekcyjnych, a następnie zachęcić młodzież do ich 
samodzielnego zaprojektowania.  

Oprócz pokoi przeznaczonych dla graczy doro-
słych, na przykład z elementami horroru (np. Wam-
pir, Wiedźma II: Lochy, Paranoja), zaczęto tworzyć 
rozwiązania do celów edukacyjnych. W wielu mia-
stach naszego kraju pojawiły się propozycje dla dzieci 
i młodzieży2: bajkowe często odwołujące się wprost 
do konkretnych autorów, na przykład do baśni braci 
Grimm (Jaś i Małgosia), przygodowe z fabułą osa-
dzoną w dżungli, na wyspie czy wokół piramid (np. 
Jumanji, Nautilus: Podmorska przygoda, Przeklęta wy-
spa, Wikingowie. Amulety Mocy, W cieniu piramid), 
historyczne (Powstanie Warszawskie, Lochy Króla 
Artura, Legenda Miecza), kryminalne i detektywi-
styczne (Napad na bank, Zdrada w Breslau), fantasy 
(Magia Hogwartu, Galaktyka tajemnic, Wehikuł Czasu -  
- Tajemnica Leonarda) i inne. Każdy z wymienionych 
pokoi ma swoją odrębna historię osadzoną w różnych 
czasach. 

W 2018 roku w Polsce było ponad 1000 escape 
roomów funkcjonujących w przestrzeni rzeczywistej, 

2. Wszystkie tytuły i charakterystyki  pokoi zostały zaczęrpniete ze 
strony: https://lockme.pl/pl/polska/ranking-escape-room?page=4

KRÓTKA HISTORIA ESCAPE ROOMÓW

W 1988 roku John Wilson stworzył Behind Clo-
sed Doors (Za zamkniętymi drzwiami). Projekt Wilso-
na uznawany jest za pierwszy „escape room” powstały 
w przestrzeni wirtualnej. Gra stała się fundamentem 
do budowania podobnych pokoi i otworzyła możliwo-
ści do kolejnych, wirtualnych przedsięwzięć. Dzisiaj 
w Sklepie Play mamy kilkaset propozycji podobnych 
rozwiązań przygotowanych na mobilne urządzenia. 
Trzeba jednak pamiętać, że większość z nich jest anglo-
języcznych i z reguły nie posiada fabuły, a często też te-
matu. Ich autorzy zaprojektowali grę przede wszystkim 
nastawioną na rozwiązywanie zagadek, dzięki którym 
otwierane są kolejne drzwi. Następny poziom, to nowy 
pokój z zagadkami. Do grona takich rozwiązań należy 
m.in. polski projekt zatytułowany Ucieczka z pokoju. 
Mózgowe łamigłówki. 

Z sieci escape roomy zostały przeniesione do prze-
strzeni rzeczywistej. W Polsce proces ten rozpoczął się 
stosunkowo niedawno, około 2014 roku.
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które odwiedziło ok. 4,1 mln entuzjastów takich gier3. 
Obecnie w kraju jest ponad 500 pokoi, które - mimo 
pandemii - dzielnie się trzymają i cieszą się popularno-
ścią4. Trzeba przy tym pamiętać, że wszystkie zostały za-
projektowane przez młodych ludzi na bardzo wysokim 
poziomie merytorycznym. Widać w nich zaangażowa-
nie, ogromny wkład pracy oraz interesujące pomysły 
rozwinięte w ciekawe fabuły. 
Wszystko to wymagało zaaranżowania pomieszczeń, 
doboru odpowiednich rekwizytów i wprowadzenia 
wielu mechanizmów oraz urządzeń. Trzeba przyznać, 
że gromadzą one niezwykle silny potencjał twórczy 
młodych.

Z ważnych inicjatyw, które warto odnotować było 
zorganizowanie we Wrocławiu jednej z największych 
międzynarodowych konferencji, w której uczestniczyło 
blisko 1000 uczestników (2017)5. Dużą popularnością 
cieszą się również w Polsce ER Champ (Międzynaro-
dowe Mistrzostwa Escape Room), w których od 2017 
roku wzięło udział 2229 drużyn, w tym 7317 uczestni-
ków6. Obecnie organizuje się liczne webinaria i projek-
towane są escape roomy mobilne, z którymi można się 
przemieszczać po całym kraju. 

O skali popularności tych przedsięwzięć niech 
świadczy również wykorzystywanie ich pomysłów 
w filmie i literaturze. Ta ostatnia może pochwalić się 
już kilkudziesięcioma publikacjami kierowanymi za-
równo do czytelników dorosłych (np. M. Goldin, Esca-
pe room, 2019; I. Tapia, Escape book, 2018), jak i dzie-
ci oraz młodzieży. Uruchomiono nawet całą serię pod 
wspólną nazwą Escape Quest - Książka z łamigłówkami 
(zob. np. Poszukiwacze zaginionego skarbu, Za garść 
neodolarów, Sam w Salem, Świat wirtualny). Wszystkie 
wydane w 2020 roku. 

Jednym z nielicznych przedsięwzięć edukacyjnych, 
eduroomów przedmiotowych, na który warto zwrócić 
uwagę jest publikacja W. Grochowskiej, A. Krenc, M. 
Przybysz Polonistyczny Escape Room dla klas 4-6 (WiR, 
2019). Interesujące rozwiązanie metodyczne, a w zasa-
dzie „gotowiec” dla nauczycieli języka polskiego z trze-
ma propozycjami gier gwarantującymi zabawę uczniom 
w obszarze gramatyki i ortografii. 

Ciekawymi escape roomami utworzonymi dla po-
trzeb edukacyjnych są te, które zostały umieszczone 
w muzeach, teatrach czy bibliotekach. Na pewno war-
to odnotować przedsięwzięcie Instytutu Pamięci Naro-
dowej. Uruchomił on pokój, w którym uczestnicy gry 
mogą wcielić się w Żołnierzy Wyklętych. W 2017 roku 
ciekawym pomysłem pochwaliła się Pedagogiczna Bi-
blioteka Wojewódzka w Bydgoszczy, która uruchomi-

3. https://strefabiznesu.pl/jedna-z-najszybciej-rozwijajacych-sie-
branz-w-polsce-nie-przetrwa-kolejnego-lockdownu-branza-jest-
silna-i-wiele-juz-przeszla/ar/c3-15180452 
4. Dla porównanie Stany Zjednoczone mają ich 6019, Australia 
174, Niemcy 1166, Austria 126, Szwajcaria 102, Chorwacja 42
5. relacja z wydarzenia: https://www.facebook.com/wroescape/
videos/1908515952810218/  
6. https://erchamp.com/pl/poprzednie-edycje 

ła Klub Enigma, escape room nawiązujący do patrona     
biblioteki Mariana Rejewskiego. Projekt przygotowali 
nauczyciele bibliotekarze PBW w Bydgoszczy.

Oprócz wspomnianych projektów oraz bogatej już 
literatury dużą popularnością cieszyły się także produk-
cje filmowe, część z nich została wyświetlona w salach 
kinowych. Niestety większość to thrillery lub horrory  
przeznaczone wyłącznie dla widzów dorosłych. Warto 
jednak kilka z nich odnotować. Do ciekawych realizacji 
można zaliczyć Cube, pierwszą taką produkcję filmo-
wą z 1997 roku w reżyserii Vincenzo Natali, a potem 
Escape room, w reżyserii Willa Wernicka (2017), Esca-
pe room (2019) i Escape room: Najlepsi z najlepszych 
(2021) w reżyserii: Adama Robitela. We wszystkich 
wymienionych filmach stawką jest nie tylko wyjście 
z pomieszczenia, ale także życie. Ciekawą realizacją 
filmową, która przyciągała fabułą przygodową było 
Jumanji w reżyserii Joe Johnston (1995). Wprawdzie 
tutaj wciągnięto głównego bohatera do dżungli, a nie 
do pokoju, ale przestrzeń jest w tym wypadku sprawą 
umowną, o czym będę jeszcze pisał podczas próby kla-
syfikowania pokoi.

Niezwykłym przedsięwzięciem, które cieszy się 
w sieci dużym uznaniem, jest Live Cam Escape, wystę-
pujący również pod nazwami Live Video Escape Room 
czy Avatar online Room. Są to wirtualne escape roomy, 
z którymi łączą się uczestnicy z dowolnego miejsca na 
świecie i wspólnie - przy udziale przewodnika, które-
mu wydaje się polecenia -  rozwiązują zagadki. Wszyst-
ko odbywa się tu poprzez kamery internetowe (wideo 
chat). Polscy programiści mają także w tym swój udział. 
Wśród 175 pokoi na świecie w naszym kraju jest 11 ta-
kich rozwiązań.

Do tej bogatej listy przedsięwzięć trzeba jeszcze do-
dać gry terenowe, które były niefortunnie również na-
zwane escape roomami, a ich realizacja odbywała się 
w przestrzeni miejskiej7. 

Ten krótki przegląd pokazuje obfitość możliwości, 
duże zainteresowanie społeczne i edukacyjne escape 
roomami tworzonymi zarówno w przestrzeni rzeczy-
wistej, jak i wirtualnej oraz nieustający rozwój, który 
obecnie został nieco zahamowany pandemią. Niezależ-
nie od tego trzeba powiedzieć, że w obu przestrzeniach 
powstało bardzo mało escape roomów / eduroomów 
przedmiotowych, które odwoływałyby się do realizacji 
podstawy programowej. Od czasu do czasu nauczyciele 
tworzą je w klasach, w warunkach szkolnych oraz dzię-
ki narzędziom cyfrowym. 

7. zob. np. Forest Escape - gra fabularna w terenie oparta na formule 
escape roomu, Łódź: https://lockme.pl/en/company/forest-escape: 
Christmas Escape (świąteczna gra uliczna - Łodzi, 2015); Plot of 
the room, Bydgoski skarb (2019): https://lock.me/en/poland/
kujawsko-pomorskie/bydgoszcz/escape-room/odklucz-swoj-
umysl/2855-bydgoski-skarb, Bydgoskie Mistrzostwa Escape 
Roomów (2021): https://wyjscieawaryjne.pl/bydgoszcz/ 
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Rodzaj pokoju Krótka charakterystyka

wirtualne / 
rzeczywiste

escape roomy
ekspozycje stałe / 

mobilne

quest room

• przestrzeń zamknięta - ekspozycja w stałym miejscu lub pokój mobilny             
(mieszczący się w walizce, kufrze, skrzyni) z możliwością przemieszczania 
go w różne miejsca
• dowolna tematyka pokoju adresowana do różnych odbiorców
• odwołanie w literaturze (np. M. Goldin, Escape room, 2019; I. Tapia,   
Escape book, 2018)
• odwołanie w filmie (np. Cube, 1997; Escape room 1 i 2, 2020/2021)
• odwołanie w grach komputerowych (np. Behind Closed Doors; Za   
zamkniętymi drzwiami, 1988)
• odwołanie w grach mobilnych - escape games (np. Ucieczka z pokoju. 
Mózgowe łamigłówki, 2020)
• odwołanie rzeczywiste: escape roomy skupione wokół https://lock.me/pl/; 
escape train (fińskie koleje, Helsinki - Rovaniemi, 2017)

eduroomy
rzeczywiste / 

wirtualne

• szczególna odmiana escape roomu ukierunkowana na wiedzę 
przedmiotową

• przestrzeń zamknięta (rzeczywista - np. biblioteki, muzea, teatry, szkoły, 
klasy lub wirtualna, funkcjonująca w sieci)

• tematyka edukacyjna zgodna z podstawą programową 
• odwołanie rzeczywiste: Żołnierze Wyklęci, IPN Warszawa; Klub Enigma, 
PBW Bydgoszcz

• odwołanie w edukacji (np. W. Grochowska, A. Krenc, M. Przybysz, 
Polonistyczny Escape Room dla klas 4-6, WiR, 2019

• odwołanie w literaturze: Poszukiwacze zaginionego skarbu, Za garść 
neodolarów, seria Escape Quest 2020

• odwołanie w grach mobilnych (np. 100 Dors Gry Escape Room; Windows, 
2020)

forest escape street 
escape

• przestrzeń otwarta (las, ulica, miasto np. Christmas Escape, Łódź) lub 
zamknięta (np. labirynty naturalne: Łeba, Paproty, Kurozwęki, Bliziny)

• tematyka dowolna 
• odwołanie w filmach (np. Jumanji, 1995)

Live Video Escape 
Roomy / Live 
Cam Escape / 
Avatar online 

Room

• przestrzeń zamknięta, tylko w wersji wirtualnej
• realizacja w czasie rzeczywistym poprzez kamery internetowe (wideo chat)
• zespół prowadzony jest przez mistrza gry, z którym uczestnicy łączą się 
zdalnie (np. Wehikuł Czasu - Tajemnica Leonarda, Tajemnica świątyni 
Majów, Klątwa Skarbu Majów: https://lockme.pl/pl/polska) 

RODZAJE POKOI

Z powyższego podziału wynika, że obszarowi 
edukacji formalnej, szkolnej odpowiadają tylko ed-
uroomy. Można je projektować zarówno w przestrzeni 
rzeczywistej, jak i wirtualnej. Wspólną cechą tych 
przedsięwzięć jest ich wartość dydaktyczna, w tym 
przede wszystkim odwoływanie się do podstawy pro-
gramowej realizowanego przedmiotu. Trudność pro-
jektów realizowanych w przestrzeni rzeczywistej polega 
jednak na tym, że wymagają one często środków fin-
ansowych do zakupienia lub zorganizowania rek-
wizytów oraz aranżacji pomieszczenia. Eduroomy 
tworzone w przestrzeni wirtualnej nie mają takich 
ograniczeń.
Podsumowując można powiedzieć, że eduroom jest 
pokojem edukacyjnym, specyficznym rodzajem escape 
roomu, bo zaprojektowanym do realizacji podstawy 
programowej określonego przedmiotu.  Ale nie tylko. 

Nie można przecież wykluczyć eduroomów interdy-
scyplinarnych. W tym gronie znajdą się także przed-
sięwzięcia realizowane w ramach kół zainteresowań, 
szeroko pojętych zajęć pozalekcyjnych, np. rewal-
idacyjnych, terapii pedagogicznej, pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej, świetlicy szkolnej, rozwijające 
kompetencje emocjonalno-społeczne i inne. Nauczy-
ciele sami odczuwają potrzebę utworzenia takich pokoi. 
Dali temu wyraz w Ankiecie badawczej dotyczącej escape 
roomów8. Podkreślali też, że chodzi tu zarówno o ed-
uroomy tworzone w przestrzeni rzeczywistej, jak i wir-
tualnej. Te ostatnie będą przedmiotem moich dalszych 
rozważań. 

8. zob. R. Preus, Escape roomy w edukacji. Województwo ku-
jawsko-pomorskie. Diagnoza 2021, KPCEN w Bydgoszczy, s.17 
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Obecne narzędzia internetowe są dobrze przygo-
towane do tego typu rozwiązań. Aura tajemniczości 
z podkładem muzycznym w tle, znikające lub po-
jawiające się przedmioty, zadania logiczne, klucze i se-
jfy to tylko nieliczne i często wykorzystywane rekw-
izyty oraz mechanizmy w grach komputerowych. To 
przecież nic nowego. Można powiedzieć, że pokoje 
funkcjonują w sieci od dawna, chociaż nie zawsze były 
tak nazywane. Przy użyciu współczesnych, bezpłat-
nych narzędzi internetowych, istnieje szansa, że będą 

CZY PROJEKTY RZECZYWISTE MOŻNA PRZENIEŚĆ 
DO ŚWIATA WIRTUALNEGO?

coraz częściej pojawiać się w przestrzeni edukacyjnej. 
W tym obszarze widać jeszcze znaczącą lukę, którą 
warto wypełnić, projektując autorskie, przedmiotowe 
rozwiązania. Wprawdzie wadą wirtualnych projektów 
jest brak fizycznego kontaktu uczestników z przed-
miotami czy możliwości manipulowania rzeczy-
wistymi mechanizmami, ale będzie im towarzyszyło 
podobne jak w tradycyjnych pokojach zaangażowanie 
w rozwiązywaniu zadań edukacyjnych.

PORÓWNANIE

Eduroomy
w przestrzeni rzeczywistej

Eduroomy 
w przestrzeni wirtualnej

• tworzone są w pomieszczeniach zamkniętych 
(np. salach lekcyjnych, bibliotekach, muzeach, 
korytarzach, szkołach)

• mają ograniczony wygląd pomieszczeń
• celem jest wydostanie się z pokoju w określonym 

czasie (limit czasowy to około 60’)
• mają ogólny charakter edukacyjny
• umożliwiają wprowadzenie ograniczonej liczby 

zagadek / zadań logicznych / łamigłówek 
• uczestnik ma bezpośredni kontakt z obiektami, 

przedmiotami, mechanizmami i narzędziami
• gracz jest obserwowany (monitorowany) i dzięki temu 

uzyskuje podpowiedzi oraz wskazówki
• wymuszają pracę zespołową (grupa składa się z 2-4 

osób) i komunikację
• wymagają większego nakładu finansowego od twórcy 

(np. rekwizyty, aranżacja pomieszczeń, zagadki)
• trudniejsze do modyfikowania.

• tworzone są dzięki narzędziom internetowym 
  w przestrzeni wirtualnej
• mogą mieć dowolny wygląd pomieszczeń 
• czas opuszczenia pokoju nie jest narzucony, a nawet 

istotny 
• duża możliwość zastosowania różnorodnych rozwiązań 

multimedialnych zagadek / zadań logicznych / 
łamigłówek 

• gracz ma wirtualny kontakt z obiektami, 
przedmiotami, mechanizmami i narzędziami

• najczęściej wykorzystane treści odwołują się do 
podstawy programowej nauczanego przedmiotu

• umożliwiają zdobywania dodatkowych trofeów
• wyjście z pokoju uzależnione jest od zdobytej wiedzy 
• gra kończy się testem / quizem weryfikującym wiedzę
• uwzględniają system pomocy
• ograniczają pracę zespołową i komunikację z innymi 

graczami
• generują niskie koszty wykonania
• projekt może być wielokrotnie wykorzystywany 
  i szybko modyfikowany.

Z uwagi na wysoki koszt rekwizytów i aranżacji 
pomieszczeń, a także konieczność wyłączenia sali dy-
daktycznej na czas realizacji projektu zdecydowanie 
lepszym rozwiązaniem dla nauczycieli i uczniów jest ut-
worzenie eduroomów wirtualnych. Takie przedsięwzię-
cia mogą być realizowane z każdego miejsca na świecie. 

Wirtualny charakter pokoi nie przeszkadza również 
w ich realizacji na korytarzach podczas imprez szkol-
nych (np. Mikołajek, Walentynek, Dnia Edukacji Nar-
odowej, Dnia Chłopaka), szczególnie na monitorach 
dotykowych, projektorach i tablicach interaktywnych.
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Przede wszystkim trzeba mieć pomysł i wszech-
stronne umiejętności posługiwania się technologiami 
cyfrowymi. Mam tu na myśli zarówno narzędzia 
do projektowania pokoi zagadek, jak i umiejętności 
graficzne, edytorskie, montażowe, nagrywania dźwięku, 
wykorzystywania filmu. Do tego trzeba sprawnie por-
uszać się w sieci, z której pozyskane obiekty pomogą 
nam zaaranżować pomieszczenie, wypełnić je rekw-
izytami, stworzyć ciekawe zadania i klimat gry. 

Wprawdzie pracy jest sporo, ale efekt, który możemy 
uzyskać, da nam wiele satysfakcji, szczególnie wówczas, 
kiedy uczniowie dowiedzą się, że jesteśmy autorami ed-
uroomu.

Motywacją do projektowania zamkniętych pokoi 
powinna być dla nas świadomość, że proces uczenia 
się przebiega efektywniej podczas gier i towarzyszącym 
im pozytywnym emocjom. Dostrzegają to nauczyciele, 
którzy w przeprowadzonych badaniach ankietow-
ych dotyczących escape roomów9 pisali także o wielu 
wartościach wynikających z ich realizacji. Młodzież 
wykazuje się wówczas zdecydowanie większą otwartoś-
cią i zaangażowaniem. Ponadto pokoje wzbogacają pro-
ces dydaktyczny i urozmaicają go, przez co uczniowie 
są w stanie zrobić więcej, chętniej realizują materiał 
i nie trzeba ich specjalnie zachęcać, bo motywacja 
wewnętrzna jest tu silniejsza od zewnętrznej.

A. SPÓJNOŚĆ
Opowieść jest dobra wtedy, kiedy informacje są spójne, 

a nie wtedy, kiedy są kompletne. (Daniel Kahneman)
Wypowiedź amerykańskiego psychologa jest 

kluczem w zrozumieniu idei eduroomów wirtualnych.   
Nie mają być gotowym materiałem, ale rozsypanymi 
detalami zbieranymi przez ucznia, który z nich buduje 
sobie całość. 

Niezwykle istotnym elementem przy projektowaniu 
wirtualnego pokoju jest utrzymanie w całej grze 
spójności. Obejmuje ona: pomieszczenia, rekwizyty, 
zagadki, zadania, łamigłówki, dźwięk, muzykę, anim-
ację. Wszystko to musi pozostawać spójne z tematyką, 
tytułem, treścią, fabułą zarówno pod względem zn-
aczenia każdego z tych elementów, jak i epoki, w której 
się rozgrywa akcja, oraz z doborem odpowiednich 
kolorów i dźwięków. Słowem - musimy być konsek-
wentni. Nie jest to łatwe zadanie. Jeśli na przykład 
chcemy przenieść uczestników gry do XVIII-wiecznej 
przeszłości, to nie możemy umieścić w niej współczes-
nych rekwizytów. Całość powinna tworzyć atmosferę 
tamtych lat. Wszystko staje się wówczas nośnikiem 
treści, skupia uwagę ucznia na detalach i jednocześnie 
wyzwala kreatywne myślenie przy jednoczesnym 
zdobywaniu wiedzy. Uczeń powinien poczuć się tak, 
jakby w tamtych czasach żył i funkcjonował. W tym 
celu warto przejrzeć sieć pod kątem XVIII-wiecznych 
9. op. cit., s.20-21 

przedmiotów, np. szaf, sejfów, monet, szabli i postaci. 
Wszystkie elementy powinny tworzyć nastrój tamtej 
epoki i odwoływać się do niej. 

B. RYBA WIDZI NIE HACZYK, A PRZYNĘTĘ
Tytuł jest zawsze punktem strategicznym. Zanim 

uczeń zechce wejść do wirtualnego eduoomu, najpi-
erw przeczyta tytuł. I od niego właśnie zależy, z jakim 
nastawieniem podejdzie do zagadnień, które będą jego 
przedmiotem. Tytuł musi być tak zaprojektowany, żeby 
zaciekawił, przykuł uwagę, zaintrygował, zaskoczył, 
a może nawet wywołał emocje. Dobrze byłoby, aby 
nie był jednoznaczny, nie zdradzał wszystkiego, a tylko 
uchylał rąbka tajemnicy, np. Zaklęta Enigma, Sprytna 
Arbegla, Klątwa historii.

Swoistym mistrzostwem jest takie sformułowanie 
tytułu, żeby był krótki, dosadny i skutecznie zachęcał 
do wejścia w zamkniętą przestrzeń pokoju. 

C. FABUŁA
Przed wejściem do wirtualnego pokoju trzeba 

przedstawić zarys historii, która będzie przedmiotem 
gry. To nie muszą być szczegóły, to mogą być sygnały. 
Od fabuły zależy zaangażowanie uczniów, dlatego jest 
to niezwykle istotny element eduroomów. 

Fabuła może być tekstowa, widoczna na pierwszym 
ekranie, nagrana bądź prowadzona w postaci narracji 
lub opowiedziana obrazami filmowymi, animacją. 
Możliwości jest dużo. Ważne, żeby dawała uczniom 
poczucie realnego wpływu na przebieg zdarzeń, oddzi-
aływała na wyobraźnię i czyniła z młodzieży szkolnej 
bohaterów, zanurzając ich w historię pokoju. Wówczas 
będziemy mieli pewność, żę się zaangażują.

Przykład wprowadzenia do eduroomu.
Przykład 1.

Jesteś w ciemnym pomieszczeniu, z którego dobiega dzi-
wna muzyka. Po omacku szukasz światła. W zamkniętym 
pokoju znajdujesz kilka woskowych postaci i mnóstwo 
różnych śladów przeszłości. Twoją misją jest odkrycie 
ważnego wydarzenia historycznego, które za czasów króla 
polskiego zostało uwięzione w pamięci jego ludzi. Uwolnij 
je i zdobądź nagrodę. Jesteś gotowy? Powodzenia!10

Przykład 2.
Znajdujecie się w koszarach. Za ścianą słyszycie 

rozmowy żołnierzy Wehrmachtu. Z radia dobiegają 
komunikaty o natychmiastowej ewakuacji całego terenu. 
Na monitorach z obrazem z kamer widzicie skład 
tajemniczej broni, który musicie odnaleźć i powstrzymać 
jego detonację11. 

10. Zob. projekt własny eduroomu (Historia zamknięta w pokoju) 
wykonany przez autora artykułu: https://tiny.pl/7vw95
11. https://educarium.pl/inspiracje/zabawy-rozwijajace-zmysly/
edukacja-w-escape-roomie 

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PRZY PROJEKTOWANIU 
WIRTUALNYCH EDUROOMÓW?
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Żeby wirtualny eduroom spełnił swoje zadanie, 
musi być tak zaprojektowany, aby zmuszał do myślenia 
i zaangażowania ucznia-gracza. Powinien on mieć 
poczucie, że pokonane trudności - odnalezienie przed-
miotów, rozwiązanie zadań - są szansą na przejście do 
wyższego poziomu gry i ostateczne zwycięstwo, tj. 
wyjście z pomieszczenia.

Warto zwrócić uwagę, aby treść była podana 
w postaci misji do spełnienie i deklarowała korzyści, 
np. nagrodę w postaci oceny albo umieszczenie ucznia 
w rankingu najlepszych graczy.

Przy okazji warto powiedzieć, że wirtualny ed-
uroom nie może być łatwy. Powinien być raczej trud-
niejszy i trzymający w lekkim napięciu. Oczywiście nie 
możemy uczniów trudnościami zniechęcić.  

Najlepsze wirtualne eduroomy są takie, które mają 
mało wskazówek, a najgorsze te, które prowadzą ucznia 
za rękę do rozwiązania. Pamiętajmy, że w trakcie gry 
uczeń ma wyjątkową szansę do samodzielnego gener-
owania pomysłów, weryfikowania ich, poprawiania 
błędów i szukania różnych rozwiązań, co jest bardzo 
trudne do osiągnięcia podczas tradycyjnego procesu 
lekcyjnego. Starajmy się w ogóle nie podpowiadać 
uczniom. Projekt pokoju musi zakładać dużo zmian, 
w tym pojawiania się nowych obiektów, mechan-
izmów, urządzeń podczas odkrywania / budowania 
wiedzy. Całość ma sprzyjać zapamiętywaniu, lepszemu 
zrozumieniu poruszanych zagadnień i wyrabianiu 
spostrzegawczości. 

E. CZAS NIE JEST NAJWAŻNIEJSZY

D. POKONANE TRUDNOŚCI SĄ ZDOBYTYMI 
SZANSAMI (Winston Churchill)

W odróżnieniu od escape roomów projektowa-
nych w przestrzeniach rzeczywistych pokoje wirtualne 
(szczególnie edukacyjne) nie powinny mieć ograni- 
czeń czasowych. Czas może się w nich pojawić, ale 
nie może determinować wyjścia z pokoju, ponieważ 
uczniowie będą chcieli się z niego przede wszystkim 
szybko wydostać, a  pominą istotne elementy budujące 
ich wiedzę. Trzeba uświadomić uczniom, że czas jest 
ich sprzymierzeńcem, że najlepszy nie jest ten, kto 
wydostanie się z pokoju najszybciej, ale ten, kto zbadał 
przestrzeń najstaranniej i wyciągnął dla siebie najwięcej 
szczegółów merytorycznych potrzebnych do osiągnię-
cia celu - rozwiązania tajemnicy pokoju. 

Uczeń powinien być nastawiony na poszukiwanie 
wiedzy. Ma być odkrywcą, liderem misji do wykona-
nia. Nie ma pędzić przez pokój, tylko go badać, doświ-
adczać, eksperymentować. Niezależnie od tempa pracy, 
każdy powinien mieć szansę przejścia pokoju. Dlat-
ego tak ważne jest właściwe wprowadzenie uczniów 
do eduroomu. To od nauczyciela zależy, w jaki sposób 
młodzież podejdzie do zadań, do wartości wiedzy, sta-
ranności.

Narzędzia internetowe umożliwiają wprowadzanie 
zegarów, a nawet stoperów do wirtualnych pokoi, ale 
w przypadku rozwiązań edukacyjnych nie ma to sensu. 
Powinniśmy ukierunkować młodzież na rywalizację 
w obszarze wiedzy, a nie czasu wyjścia z zamkniętego 
pomieszczenia i szybkiego ukończenia gry. Opub-
likowanie rankingu wiedzy graczy będzie dla uczniów 
równie silną nobilitacją i skutecznym motywatorem. 
Ponadto pozwoli zainteresować się tym sposobem 
nauki w przyszłości także niezdecydowanym i opor-
tunistom.

F. KORZYŚCI ZE STOSOWANIA EDUROOMÓW
Mimo że edukacyjne pokoje zagadek tylko częś-

ciowo są zgodne z mechanizmami gier komputerow-
ych, to i tak warte są uwagi, przede wszystkim ze 
względu na wiele korzyści12:

• nowoczesne podejście do edukacji
• nowatorskie i niekonwencjonalne rozwiązanie 
organizacyjne zdalnego nauczania
• kształtowanie umiejętności logicznego myślenie
• rozwijanie umiejętności zarządzania czasem
• zaangażowanie uczniów
• wdrażanie do wytrwałości w rozwiązywaniu                                                                                                                                    
  zadań
• naukę poprzez zabawę
• wyzwalanie pozytywnych emocji
• tworzenie przestrzeni do osiągnięcia sukcesów
• uczenie zdrowej rywalizacji
• stosowanie wzmocnień pozytywnych podczas gry
• kształtowanie umiejętności łączenia/ kojarzenia                                                                                                                                       
  faktów

12. Zob. wypowiedzi nauczycieli w z Ankiety badawczej dotyczącej 
escape roomów w: R. Preus, Escape roomy w edukacji. Województwo 
kujawsko-pomorskie. Diagnoza 2021, KPCEN w Bydgoszczy, 
s. 20-21
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• rozwijanie spostrzegawczości
• naukę samodzielnego zdobywania lub utrwalania                                                                                                                                       
   wiedzy
• kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań                                                                                                                                            
   wymagających analitycznego myślenia

• nagradzanie za wysiłek
• odwoływanie się do podstawy programowej
• weryfikowanie wiedzy, np. poprzez quizy.

Wirtualne eduroomy

umożliwiają wprowadzanie: nie umożliwiają:

• zadań, zagadek, łamigłówek i wyzwań
• wszelkich treści edukacyjnych
• multimediów
• mechanizmów, urządzeń
• monitorowania postępów
• trofeów za ukończone zadania
• rywalizacji indywidualnej.

• rywalizacji zespołowej
• współpracy uczestników 
• automatycznego wprowadzania rankingu
• wymiany kolekcjonowanych trofeów z innymi                                                                                                                                           
  graczami
• zacieśniania więzi społecznych
• komunikacji między uczestnikami w czasie                                                                                                                                           
  rzeczywistym.

ODWRÓCONA „LEKCJA13” Z WIRTUALNYMI EDUROOMAMI
WPROWADZENIE

Na początku trzeba powiedzieć, że eduroomy 
można wykorzystywać z powodzeniem w szkole pod-
stawowej i ponadpodstawowej. Mimo że sprawdzą się 
na niemal każdym etapie edukacyjnym wskazówki, 
które zamieszczę w niniejszej publikacji będą dotyczyły 
klas IV-VIII szkoły podstawowej. 

Eduroomy możemy realizować w ramach pod-
stawy programowej niemal wszystkich przedmiotów 

w każdym czasie, nie tylko podczas pracy zdalnej. 
Powstało już kilka ciekawych pokoi z matematyki, 
fizyki, geografii, historii czy języka polskiego. Świadczą 
one o dużej kreatywności nauczycieli. Takie projekty 
sprawdzą się również podczas godziny wychowawczej, 
przy okazji różnych imprez szkolnych, np. andrzejek, 
walentynek czy mikołajek.

Zanim zaczniemy przygodę z eduroomami 
w ramach procesu edukacyjnego, musimy założyć, że 
część uczniów szkoły podstawowej nie miała do tej pory 
bezpośredniego kontaktu z takim rodzajem gier. Rza-
dko który uczeń przeszedł pokoje w przestrzeni rzeczy-
wistej. Jeśli nawet, któryś tego doświadczył, to zapewne 
w otoczeniu wspierających go rodziców. Uczniowie 
raczej nie mieli też okazji zapoznać się z wirtualnymi 
produkcjami, szczególnie edukacyjnymi odwołującymi 
się do podstawy programowej. Po prostu jest ich jeszcze 
zbyt mało. Dlatego całe przedsięwzięcie warto zacząć 
od ankiety badawczej diagnozującej wiedzę uczniów na 
ten temat. 

Dobrym narzędziem do jej utworzenia i zebrania 
wyników w postaci zarówno opisowej, jak i graficznej są 
Arkusze Google. Możemy w nich nie tylko zredagować 
pytania, ale również zadeklarować je w taki sposób, aby 
część z nich mogło być warunkiem przejście do następ-
nych odpowiedzi. Jest to bardzo istotne w przypadku 
mocno zróżnicowanych doświadczeń dzieci w obszarze 
zamkniętych pokoi. 

Ponadto ankieta powinna dotyczyć escape roomów, 
a nie eduroomów. Dlaczego? Ponieważ uczniowie jeśli 
w ogóle mają jakieś doświadczenia w tym zakresie, to 
zapewne z tymi pierwszymi rozwiązaniami, a nie z dru-
gimi. Poza tym chodzi nam o poznanie opinii młodzieży 
na ich temat. Chcemy się dowiedzieć, co o nich sądzą, 
jakie są ich wyobrażenia w tym zakresie, wreszcie jakie 
towarzyszyły im emocje i jak sobie w nich radzili. 

13. Słowo „LEKCJA” nieprzypadkowo zostało ujęte w cudzysłów. 
Wirtualne eduroomy są trudne do zrealizowania w klasie lekcyjnej, 
bo większość pracowni nie jest wyposażona w sprzęt kom-
puterowy. Ponadto generowałyby mnóstwo pytań i tym samym 
eliminowałyby samodzielne myślenie, odkrywanie, dochodzenie 
do rozwiązania.
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Przykładowa ankieta
Tytuł: Moja wiedza na temat escape roomów.

Wprowadzenie:
Drodzy uczniowie!
Proszę o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na 
celu pozyskanie informacji na temat Waszej wiedzy do-
tyczącej escape roomów. Szczere odpowiedzi pozwolą mi 
lepiej poznać Wasze potrzeby i przygotować wirtualny po-
kój tajemnic.

Pytania:
1. Czy byłeś / byłaś w escape roomie? (Pytanie jedno-
krotnego wyboru - tak, nie, nie wiem, co to jest)

Uwaga!
Jeśli uczniowie odpowiedzą twierdząco, to ankieta powin-
na ich przekierować do następnego pytania. W przeciwnym 
wypadku zbieranie odpowiedzi powinno się zakończyć. 

2. Opisz własnymi słowami, czym jest dla Ciebie esca-
pe room? (Pytanie typu krótka odpowiedź)
3. W ilu escape roomach byłaś / byłeś? (Pytanie jedno-
krotnego wyboru, menu rozwijane od 1-10)
4. Jakie są główne motywy Twoich wizyt w escape ro-
omach? (Pytanie wielokrotnego wyboru)
(np. ciekawość, chęć przeżycia czegoś interesujące-
go, zamiłowanie do gier, zainteresowanie zagadkami, 
atrakcyjne spędzanie czasu wolnego, inne - jakie?)
5. Ile razy udało Ci się wydostać z escape roomu w wy-
znaczonym czasie? (Pytanie jednokrotnego wyboru)
(np. nigdy, zawsze, 1, 2, 3, 4, 5,)
6. Jakie emocje towarzyszyły Ci podczas gry? (Pytanie 
wielokrotnego wyboru)
(np. ciekawość, radość, zaskoczenie, podziw, obawa, 
rozczarowanie, irytacja, złość, strach, inne - jakie?)
7. Co najbardziej podobało Ci się w escape roomach? 
(Pytanie wielokrotnego wyboru)
(np. tematyka, historia pokoju, aranżacja pomieszcze-
nia, rekwizyty, zadania / zagadki, efekty specjalne, me-
chanizmy / urządzenia)

Zakończenie
Dziękuję za szczere odpowiedzi i poświęcony czas.

Czego dowiemy się z ankiety i jak wykorzystamy 
tę wiedzę?

Ankieta jest krótka, ale zbiera bardzo istotne dla nas 
informacje. Otrzymamy odpowiedzi m.in. na następu-
jące pytania:
1. Ilu uczniów ma doświadczenie w pracy z escape ro-
omami?
2. Czym są dla młodzieży tego rodzaju gry?
3. Jakie towarzyszą uczniom emocje podczas pobytu 
w takich pokojach?
4. Jak sobie radzą nasi wychowankowie w escape ro-
omach?
5. Co najbardziej uczniom się w nich podoba?

Odpowiedzi na pierwsze pytanie zdecydują, czy bę-
dziemy musieli uczniów do tych pokoi wprowadzić, 
przyzwyczaić do panujących tam zasad. Może okazać 

się, że młodzież ma już w tym zakresie doświadcze-
nie i w związku z tym będziemy mogli przejść od razu 
do jego realizacji. Może być jednak różnie. Zapew-
ne młodsi będą wiedzieli o takich przedsięwzięciach 
mniej, a starsi więcej. 

Drugim pytaniem rozwiejemy wątpliwości co do 
istoty escape roomów, poznamy zdanie uczniów na ich 
temat. Dowiemy się, z czym najbardziej się im kojarzą. 

Odpowiedzi na trzecie pytanie dadzą nam obraz 
przeżyć, jakie dostarczają takie przedsięwzięcia. To bar-
dzo ważne, abyśmy wiedzieli, czy czuli się podczas ta-
kich rozwiązań bezpiecznie i dobrze się bawili, czy też 
zamknięcie w pokoju wyzwalało w nich lęk i budziło 
negatywne emocje, stres. 

Czwarte pytanie dostarczy nam informacji, czy 
uczniowie są gotowi do pokonywania trudności, czy lu-
bią takie wyzwania i ile razy udało im się wyjść z pokoi. 
     Zebranie danych z ostatniego pytania pozwoli do-
stosować nasze przyszłe projekty do ewentualnych pre-
ferencji młodzieży, odpowiednio zaaranżować pomiesz-
czenie, dobrać rekwizyty.

Wyniki ankiety są fundamentem do pierwszej roz-
mowy o escape roomach, nie eudroomach. Jeżeli uzna-
my, że bardzo mało uczniów korzystało w przeszłości 
z pokoi, to na pewno powinniśmy zabrać klasę do esca-
pe roomu funkcjonującego w przestrzeni rzeczywistej. 
Jest ich bardzo dużo. Oczywiście trzeba wybrać pokój 
odpowiedni dla wieku i dojrzałości uczniów oraz eta-
pu edukacyjnego. Dodatkowo warto poszukać w sieci 
przykłady escape roomów zaprojektowanych pod ką-
tem urządzeń mobilnych. Tym samym zainteresujemy 
i wciągniemy uczniów do zabawy, oswoimy z pokojem 
i jego zasadami. Szukamy więc zamkniętego pokoju 
nastawionego na spostrzegawczość i rozwiązywanie 
zadań uniwersalnych, wymuszających między innymi 
logiczne myślenie. Należy go raczej potraktować jako 
rozgrzewkę do właściwej gry, w której - w przyszłości - 
umieścimy materiały zgodne z realizacją podstawy pro-
gramowej określonego przedmiotu.

Do takich bezpłatnych rozwiązań dostosowanych 
do mobilnych urządzeń należą:

•  Ucieczka z pokoju - mózgowe łamigłówki, Escape                                                                                                                                           
       game: 50 rooms 1 (wymagany system Android14)
•   100 Dors Gry Escape Room (wymagany system 

       Windows).
Wymienione przykłady zapewniają solidny trening 

umysłu i spore wyzwanie. Szczególnie ostatnia gra 
może uczniom się podobać, ponieważ podczas jej re-
alizacji będą pomagali głównej bohaterce wydostać się 
ze szkoły. Przy okazji otworzą 100 drzwi, w tym 16 sal 
przedmiotowych, w których wykażą się wiedzą na przy-
kład z chemii czy historii. Nie musimy realizować całej 
gry, wystarczy zrobić z uczniami fragment.

14. W przypadku obu systemów uczniowie muszą mieć założone 
konta w Google Play lub Windows. Dopiero wówczas będą mogli 
je zainstalować na swoich urządzeniach.
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Jeżeli uznamy, że zasady escape roomów przeznaczo-
nych na urządzenia mobilne należy wyjaśnić na kon-
kretnym wirtualnym przykładzie i omówić je wspólnie 
z uczniami, wówczas mamy dwa rozwiązania:

1. Umożliwiamy uczniom korzystanie na lekcji 
z urządzeń mobilnych i podczas gry wymieniamy się 
doświadczeniami.

2. Instalujemy w szkolnej pracowni komputero-
wej odpowiedni emulator. Jest to program, który uru-
chamia na komputerach stacjonarnych system mobil-
ny (np. Androida) i daje takie możliwości korzystania 
z niego jak na urządzeniach typu smartfon czy tablet. 

Dobrodziejstwo takiego rozwiązania polega na tym, że 
podczas gry będziemy mogli używać dużego ekranu 
i posługiwać się myszką oraz klawiaturą. Trzeba jednak 
pamiętać, że emulatory są programami wymagającymi 
dobrego procesora, dużej ilości pamięci RAM oraz włą-
czonej wirtualizacji. Jeśli chodzi o tę ostatnią, to należy 
sprawdzić, czy jest ona obsługiwana przez nasz proce-
sor, uaktywniona we właściwościach naszego CPU. Je-
śli jest obsługiwana, ale wyłączona, to należy ją włączyć 
w BIOSie w zaawansowanych ustawieniach konfigura-
cji procesora. Do przykładowych emulatorów Andro-
ida na komputery stacjonarne należą: BlueStacks, Nox, 
Koplayer, AndY, MEmu Play.

Głównym problemem nauczania tradycyjnego jest 
czas, w którym uczeń poznaje nowy materiał bezpo-
średnio na lekcji. Wielu nauczycieli słusznie uważa, 
że powinien on być przeznaczony na rozwiązywanie 
problemów, doświadczenia, eksperymenty i dyskusje. 
Tylko jak to zrobić? Uczniowie przecież muszą zapo-
znać się z fundamentem wiedzy, który będzie inspiro-
wał ich i pomagał przy różnych aktywnościach, wzywał 
do działania. W jaki sposób przygotować materiał, aby 
efektywnie z nim dotrzeć do każdego ucznia przy du-
żym ich zróżnicowaniu i potencjale? Z pomocą przy-
chodzi lekcja odwrócona, dzięki której uczniowie poza 
szkołą zapoznają się z nowym tematem, a potem na lek-
cji pogłębiają go i utrwalają przy wsparciu nauczyciela.

Tutaj jeszcze trzeba wyjaśnić, że wcale nie dom musi 
być miejscem realizacji odwróconej lekcji, ale każde 
miejsce, w którym uczeń uruchomi materiał na przy-
kład z urządzenia mobilnego. Młodzież przecież prze-
mieszcza się w różne miejsca środkami komunikacji 
publicznej i z dużym prawdopodobieństwem możemy 
uznać, że odwróconą lekcję będzie realizował w tram-
waju, autobusie, galerii, a może podczas spaceru lub 
w parku. 

Przypomnijmy, jak to działa. Nauczyciele wykorzy-
stujący metodę odwróconej klasy wcześniej wyszuki-
wali materiałów dydaktycznych w sieci (np. artykułów, 
animacji, fragmentów lekcji wideo, dźwięków, aplika-
cji) prezentujących określone treści programowe i je 
udostępniali. Część z nich samodzielnie nagrywała se-
kwencje wideo i łączyła je w zwarty, kompletny mate-
riał. Nauczyciel planował całość, monitorował postępy 
uczniów i oceniał efekty. Uczniowie z kolei zapoznawali 
się z materiałem multimedialnym, sporządzali z niego 
notatki, wykonywali ćwiczenia i przychodzili na lekcję 
z konkretną wiedzą. Tym samym lekcja nie zaczyna-
ła się od tego, co już poznano, tylko od wyjaśnienia 
spraw niezrozumiałych i kontynuowania procesu dy-
daktycznego: wyznaczania zadań, stawiania pytań ba-
dawczych, rozwiązywania problemów w grupach przy 

METODA ODWRÓCONEJ KLASY

jednoczesnym stosowaniu metod aktywizujących np. 
burzy mózgów, debaty. Podczas takich zajęć nauczyciel 
nie staje się wykładowcą, podstawowym źródłem infor-
macji, lecz moderuje proces i jednocześnie monitoruje 
postępy prac wykonywanych przez młodzież, pomaga 
im, wspiera i wyjaśnia. Kieruje ich do samodzielnego 
poszukiwania.

Zaletą odwróconej lekcji jest na pewno wdrażanie 
uczniów do samodzielności, kształtowania pasji po-
znawczych, poszerzanie kompetencji przedmiotowych 
i odpowiedzialności. Poza tym metodę możemy rów-
nież wykorzystać wówczas, kiedy uczniowie są z róż-
nych powodów nieobecni w szkole. Umożliwia ona 
szybkie zapoznanie się z materiałem, częściowe nadro-
bienie zaległości i wracanie do niego w każdym czasie. 

Wartością dodaną stają się tu cyfrowe technologie, 
które w szkole są rzadko wykorzystywane. Trudno bo-
wiem wyobrazić sobie młodzież, która pracuje z nimi 
na dowolnym przedmiocie w klasach pozbawionych 
komputerów. W odwróconym procesie jest inaczej. 
Dzisiaj każdy uczeń ma dostęp do Internetu i urządze-
nia komputerowego to on staje się aktywny i zaanga-
żowany w procesie dydaktycznym. Nauczyciel jest jego 
wsparciem. 

Trzeba jeszcze dopowiedzieć, że odwracanie procesu 
dydaktycznego nie polega tu tylko na przeniesieniu go 
do sieci, w której uczniowie zapoznają się z materiałem, 
ale na jego rozpoczęciu „zadaniem domowym”, które 
w tradycyjnym nauczaniu go kończy.

Metoda jest znana od dawna. W odróżnieniu jednak 
od wcześniejszych prób jej zastosowania przy wykorzy-
staniu eduroomów stanowi szansę na zamianę nasta-
wienie uczniów do pracy i zwiększy ich zaangażowanie, 
aktywność. 

Eduroomy w lekcji odwróconej powinny odbywać 
się zgodnie z tą metodą poza przestrzenią tradycyjnej 
klasopracowni i mogą być realizowane w celu zapozna-
nia z nową tematyką lub utrwalenia zdobytej wiedzy.
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W pierwszym przypadku odwracanie procesu edu-
kacyjnego jest znacznie bardziej efektywne niż w dru-
gim, ponieważ uczeń samodzielnie buduje swoją wie-
dzę poprzez pozytywne emocje towarzyszące odkry-
waniu i poszukiwaniu, a więc w procesie niezwykle 
angażującym, który gwarantuje lepsze zapamiętywanie. 
Ponadto pokój można tak przygotować, żeby miał wie-
le poziomów trudności dostosowanych do indywidu-
alnych potrzeb uczniów i gwarantujących zbudowanie 
fundamentu wiedzy potrzebnej do zastosowania na na-
stępnych zajęciach w szkole. 

Eduroomy realizowane metodą odwróconej klasy 
są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, niż polecane 
dotychczas w tej metodzie filmy.  Nawet jeśli do takich 
filmowych produkcji nauczycielskich można wracać, 
zatrzymywać je i przeglądać, to są one zdecydowanie 
za mało angażujące. Uczeń staje się tu z reguły widzem, 
a nie zaangażowanym poszukiwaczem czy nawet od-
krywcą wiedzy, graczem. Jestem przekonany, że przej-
ście wirtualnego pokoju przedmiotowego pozostawia 
trwalszą wiedzę, niż bierne oglądanie filmu przedsta-
wiającego ten sam temat. Poza tym uczniowie mogą 
również wielokrotnie przechodzić eduroomy, powraca-
jąc do nich w każdym momencie, kiedy tylko uznają, 
że muszą jeszcze coś sobie przypomnieć, powtórzyć czy 
odkryć.

W eduroomach uczniowie nie zapoznają się wprost 
z materiałem udostępnionym przez nauczyciela, który 
przewidziany jest na następnych zajęciach, ale ten ma-
teriał niejako zdobywają poprzez przeszukiwanie po-
mieszczeń, badanie rekwizytów, odkrywanie kolejnych 

tajemnic, kluczy czy łamanie kodów. Mamy więc do 
czynienia ze spersonalizowanym podejściem do uczenia 
się. Nauczyciel nie występuje tu w roli wykładowcy -  
- przewodnika, bo cały proces edukacyjny skoncentro-
wany jest wokół ucznia i jego potrzeb. A co ważne, przy 
tym wszystkim towarzyszą młodzieży pozytywne emo-
cje, rywalizacja i chęć osiągnięcia celu. Uczą się niejako 
przy okazji. Film mógłby się pojawić w eduroomie jako 
zwieńczenie całości, nagroda końcowa uwzględniająca 
podsumowanie zagadnień zaprojektowanych w poko-
ju. Ale może być to również autorskie nagranie nauczy-
ciela. 

Nagrodą może być także dyplom ukończenia gry 
lub certyfikat. Wszystko zależy od nas.

W metodzie odwróconej klasy przejście wirtualne-
go pokoju edukacyjnego powinno kończyć się quizem 
podsumowującym, dzięki któremu nauczyciel otrzyma 
informację zwrotną, w jakim stopniu uczniowie pozna-
li materiał. W quizie warto także zapytać uczniów, jakie 
elementy merytoryczne gry wymagają wyjaśnienia na 
lekcji, powtórzenia. Quiz powinien także uwzględniać 
trudności, z jakimi uczniowie się spotkali i problemy, 
także te techniczne, które należałoby wyjaśnić na zaję-
ciach lekcyjnych w szkole.

Przykład quizu kończącego eduroom związanego 
z 230 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja: Historia 
zamknięta w pokoju 
(zob. eduroom: https://tiny.pl/7vw95) wykonany 
w Formularzach Google 
(zob. test: https://forms.gle/Z6U4AtytVbmJbPSg9).

Tytuł quizu: Konstytucja 3 maja 1971 roku
Informacja wprowadzająca: Na podstawie informacji pozyskanych z eduroomu wypełnij test.

1. Imię i nazwisko (pytanie typu krótka odpowiedź)
2. Wpisz kod, który otwierał sejf. (pytanie typu krótka odpowiedź)
3. Wpisz hasło wykorzystane w grze. (pytanie typu krótka odpowiedź)
4. Ustawa Rządowa została podpisana w Sali… (pytanie typu krótka odpowiedź)
5. Zaznacz miasto, w którym podpisano Konstytucję 3 maja 1791 roku. (pytanie jednokrotnego 

wyboru)

Kraków
Sandomierz
Warszawa
Gniezno

6. Zaznacz zmiany, jakie wprowadziła Konstytucja 3 maja 1791 roku. (pytanie wielokrotnego wyboru)

zmieniła ustrój na monarchię dziedziczną
ograniczyła znacząco demokrację szlachecką
nadawała liczne przywileje szlachcie
odebrała prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi
wprowadziła zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty
formalnie zniosła liberum veto
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7. W eduroomie wisiały portrety twórców Konstytucji 3 maja 1791 roku. Zaznacz te postacie. 
(pytanie wielokrotnego wyboru)

Hugo Kołłątaj
Stanisław Małachowski
Ignacy Potocki
Julian Ursyn Niemcewicz
Stanisław Staszic
Stanisław August Poniatowski

8. Z jakimi trudnościami spotkałeś się podczas gry? (pytanie typu krótka odpowiedź)
9. Jakie zagadnienia historyczne - w Twojej ocenie - wymagają omówienia na lekcji? (pytanie typu: 

krótka odpowiedź)

Dlaczego wirtualne pokoje edukacyjne powin-
ny być realizowane poza szkołą? 

Poza formalnym stosowaniem metody odwró-
conej klasy musimy także pamiętać, że takie roz-
wiązanie „wymusza” samodzielność myślenia. 
Gdyby eduroom był realizowany w klasie, wówczas 
generowałby pytania uczniów do nauczyciela, któ-
ry w konsekwencji tego prowadziłby ich za „rękę” 
do celu.

Wykorzystanie wirtualnych pokoi edukacyj-
nych jako elementu powtórzeniowego, już zreali-
zowanego materiału lekcyjnego, to również dobry 
sposób na zaktywizowanie uczniów i utrwalenie, 
usystematyzowanie kluczowych zagadnień. Tutaj 
jednak trzeba bardzo uważać, ponieważ materiał, 
który uczeń powtarza, teoretycznie nawet zna, nie 
jest już dla niego tak bardzo atrakcyjny i chętnie 
poszukiwany jak ten, który musi sobie zbudować 
podczas gry.

O WYNIKANIU JEDNYCH Z DRUGICH, 
CZYLI MYŚLENIU PRZYCZYNOWO-SKUTKOWYM

Niezwykle istotnym elementem eduroomów 
może okazać się wprowadzanie do nich ciągu dzia-
łań uwzględniających zasadę przyczynowo-skut-
kową. Upraszczając można powiedzieć, że rozwią-
zanie jednego zadania prowadzi do następnego. 
W przeciwnym wypadku uczeń nie może grać da-
lej. Tak długo musi myśleć, aż dojdzie do wyniku 
i przejdzie do następnego etapu (np. innej części 
pokoju). Ale jest to duże uproszczenie, bo przecież 
w samych zadaniach do rozwiązania możemy ująć 
także tę zasadę. Brak rozstrzygnięcia skutkuje nie 
tylko brakiem możliwości przejścia na następny 
poziom wiedzy, ale również zdobycia kolejnych tro-
feów, które są często motywacją dla młodych ludzi 

w grach komputerowych. Tutaj warto pokierować 
zadaniami w taki sposób, aby „wymuszały” na mło-
dzieży zdolność przewidywania efektów i konse-
kwencji swoich działań. Pomyłka może skutkować 
powrotem do niższego poziomu, pozostaniem na 
tym samym etapie lub utratą punktów. Z drugiej 
jednak strony ćwiczenia nie mogą być zbyt trud-
ne, bo w konsekwencji tego młodzież może sobie 
nie poradzić w pokoju i zrażona niepowodzeniem 
opuścić go bez dalszej chęci doświadczania wiedzy. 
W takiej sytuacji trzeba całość dobrze przemyśleć, 
zaopatrzyć trudniejsze partie materiału we wska-
zówki, podpowiedzi, komunikaty naprowadzające. 
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Na podstawie prac, które odnajdziemy w sieci, można wyróżnić dwa rodzaje escape roomów:

• linearne

• nielinearne15.

15. Szablony escape roomów z Genially: https://genial.ly/ 

O TWORZENIU EDUROOMÓW

RODZAJE WIRTUALNYCH POKOI EDUKACYJNYCH
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Pierwszy model reprezentowany jest przez pokoje 
tematyczne, w których projektant eduroomu prowadzi 
graczy w sposób systematyczny, uporządkowany linear-
nie, od początku do końca. Można by rzec po nitce do 
kłębka. Takich rozwiązań jest najwięcej. 

W drugim modelu jego twórca pozostawia graczom 
dowolny wybór co do kolejności rozwiązywania zadań. 
Tym samym może on wybrać jeden z wielu elementów 

gry. Nici do kłębka prowadzi dużo, ale każda z nich 
stanowi cząstkę rozwiązania, hasła, kodu. Całość po-
siada index, do którego gracz może zawsze wrócić i sa-
modzielnie zdecydować, od którego miejsca rozpocznie 
zabawę / naukę i na którym zadaniu skończy. Koniec 
misji następuje po rozwiązaniu wszystkich trudności, 
które dają możliwość ostatecznego wyjścia z pokoju.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby przygotowanie 
takich zagadnień przedmiotowych, które rozwijałyby  
u uczniów myślenie dywergencyjne. Zdolność gene-
rowania wielu pomysłów do rozwiązania tego samego 
zadania, gotowość na zmiany, wychodzenie poza stan-
dardowe, oczywiste rozstrzygnięcia, wreszcie weryfi-
kacja i refleksja nad słabymi stronami rozwiązania, to 
umiejętności uniwersalne, z którymi uczniowie wejdą 
w dorosłe życie.

Przy tym wszystkim poszczególne wyzwania eduro-
omów powinny być konkretnymi zadaniami z danego 
przedmiotu. Musi temu towarzyszyć wysiłek umysło-
wy, a nie łut szczęścia, zgadywanie albo rozbudowany 
system pomocy, który znacznie ułatwiłby uczniom wyj-
ście z pokoju i zakończenie gry. 

Zadania dla młodzieży możemy zaprojektować 
w wielu dostępnych, bezpłatnych narzędziach inter-
netowych. Poniższa lista powinna zaspokoić potrzeby 
najbardziej wybrednych twórców eduroomów:
1. Generator kodów tekstowych: 
http://tiny.pl/rp9pz
http://tiny.pl/txhwq
http://tiny.pl/rp54v
http://tiny.pl/rp54z 

NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA ZADAŃ / ZAGADEK

2. Generator graficzny (http://tiny.pl/t19pg )
3. Generatory labiryntów (http://tiny.pl/rp5km)
4. Generatory pisma lustrzanego (http://tiny.pl/rp5kw)
5. Wzory siatek (http://tiny.pl/rp5kd)
6. Kryptogramy (http://tiny.pl/rp5kj)
7. Narzędzi do generowania alfabetu różnymi sposoba-
mi (http://tiny.pl/rp5kl) 
8. Kody kreskowych
9. Kody QR (qr-online.pl, pl.qr-code-generator.com). 
Do dyspozycji mamy również alfabet Braille’a, szyfr Ce-
zara, kod Mors’a, szyfr harcerski GA - DE - RY - PO -  
- LU - KI. Łatwo znaleźć je w sieci i zaimplementować 
do naszej gry.

Warto też pamiętać, że jeśli wynikiem poszukiwań 
uczniów ma być konkretna liczba, to do każdej jej cyfry 
powinna być inna zagadka, trudność. 
Eduroomy, podobnie jak inne wirtualne gry 
edukacyjne mają za zadanie:

• angażować uczniów
• motywować do działania
• pobudzać do samodzielnego budowania wiedzy
• ukierunkowywać na rozwiązywanie problemów.

MAJĄC WYBÓR, CZASEM WARTO PODJĄĆ WYSIŁEK
Zanim zaprojektujemy eduroom, musimy wybrać 

odpowiednie narzędzie, czyli przestrzeń, w której bę-
dziemy mogli swobodnie tworzyć. Dużym nieporo-
zumieniem jest tworzenie takich pokoi we Flippity, 
Blendspace, Learningapps czy formularzach Google. 
Tego rodzaju przedsięwzięcia nigdy eduroomami nie 
będą, bo ich środowiska nie spełniają podstawowych 
założeń wirtualnych pokoi. Mogą one jedynie wspierać 

nasz projekt, ale tylko wówczas, gdy osadzimy je bez-
pośrednio w naszym eduroomie i uczniowie będą mo-
gli rozwiązywać utworzone w nich zadania bez opusz-
czania wirtualnego pokoju. 

Obecnie w sieci jest tylko jedno bezpłatne narzę-
dzie, w którym zaprojektujemy profesjonalny eduro-
om, tj. Genially. Żeby w nim pracować wymagane jest 
założenie indywidualnego konta użytkownika.
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Na początku warto uświadomić uczniom, że Genial-
ly jest chmurą komputerową podobną w swych założe-
niach do pracy Google, Office 365, Dropbox i innych. 
W każdej z wymienionych można utworzyć różnego 
rodzaju dokumenty. Podobnie jest w Genially. Tyle tyl-
ko, że tutaj są one nastawione na większą interaktyw-
ność z użytkownikami naszych prac. Zaprojektowane 
w Genially prezentacje, gry, infografiki, interaktywne 
obrazy, przewodniki, prezentacje wideo niosą za sobą 
również większą dynamikę i odpowiadają na potrzeby 
ciekawszych wizualnie projektów zbliżonych do współ-
czesnych reklam i multimedialnych materiałów. 

Genially proponuje bardzo intuicyjny interfejs 
i przez to jest narzędziem niezwykle przyjaznym za-
równo dla początkujących, jak i bardziej zaawanso-
wanych użytkowników technologii webowych. Jest tu 
możliwość realizowania autorskich pomysłów od pod-
staw albo skorzystania z wielu dostępnych szablonów. 
Twórcy otworzyli również swoje narzędzie do osadza-
nia w nim zewnętrznych kodów programistycznych, 
które w nieograniczony sposób rozszerzają możliwości 
tworzenia. Tym samym Genially pozwala zaprojekto-
wać najbardziej wyrafinowaną grę. Ostatecznie daje to 
możliwość wygenerowania w pełni interaktywnej pracy. 
Wszystko to zostało udostępnione w wersji bezpłatnej. 

Genially umożliwia wprowadzanie do eduroomu:
• dowolnych obiektów tekstowych z dostępnych kil-

kuset czcionek
• tekstu z szablonów
• zdjęć w formatach jpg, png, bmp, gif i innych, po-

branych z komputera użytkownika lub systemów 
chmurowych Google lub Dropbox

• zdjęć z portali fotograficznych: Pixabay, Unsplash
• zdjęć z dowolnych stron internetowych na podsta-

wie prowadzącego do nich adresu URL 
• animacji z portalu Giphy
• obiektów fotograficznych 
• interaktywnych danych, wykresów, diagramów, 
   galerii, profili, list, map, osi czasu
• haseł do pojedynczych stron realizowanego 
   projektu
• ikon, kształtów, wykresów, linii, ilustracji, scen, 

map, sylwetek ludzi, zwierząt, roślin
• interaktywnych przycisków, znaczników, oznaczeń 

mediów społecznościowych, liczb i liter
• niewidocznych obszarów, z którymi gracz - po ich 

odkryciu - może wchodzić w interakcję
• muzyki z dowolnych stron internetowych na pod-

stawie prowadzącego do nich adresu URL
• własnych nagrań dźwiękowych
• filmów z YouTube lub Vimeo na podstawie prowa-

dzącego do nich adresu URL
• linków dowolnych stron internetowych

• teł jednolitych kolorów lub pochodzących z kom-
putera użytkownika

• teł z bibliotek Genially oraz portali Unsplash, Pi-
xabay

• teł z dowolnych stron internetowych na podstawie 
prowadzącego do nich adresu URL

• dowolnej liczby stron
• skryptów wzbogacających atrakcyjność gier pole-

gających na przykład na zanikaniu i pojawianiu się 
obiektów, które mogą być wykorzystane do otwie-
rania drzwi, pokoi, skrzyń, sejfów i innych urzą-
dzeń

• kodów HTML (NP. embed i iframe code), któ-
re wyświetlają zawartość pochodzącą z witryn ze-
wnętrznych (27 obsługiwanych dostawców, w tym 
Learningapps, Padlet i innych).

Dodatkowo narzędzie daje możliwość:
• ukrywania pojedynczych stron przed użytkowni-

kami
• nadawania przezroczystości obiektom, niezależnie 

od ich rodzaju
• blokowania wprowadzonych obiektów tak, aby 

użytkownik nie mógł ich przypadkowo usunąć / 
przesunąć

• pozycjonowania obiektów według 9 predefiniowa-
nych punktów wyznaczonych na obszarze strony

• malowania / rysowanie obiektów bezpośrednio 
w zaprojektowanej grze

• przemieszczania / przeciągania obiektów w grze
• wprowadzania wskaźnika interaktywności, który 

podpowiada graczom, gdzie ukryte są interaktyw-
ne elementy.

Ponadto Genially ułatwia pracę na warstwach. Na 
ich stosie można osobno przechowywać różne ele-
menty: tło, przedmioty, postacie, przezroczyste obra-
zy, tekst, rekwizyty i inne. Każdy obiekt na warstwie 
można monitorować i zmieniać jego położenie wobec 
innych warstw i tym samym innych przedmiotów. 

Dodatkowo platforma daje szansę współdzielenia 
zaprojektowanych materiałów i udostępniania ich do 
wielokrotnego użytku. W związku z tym inni zareje-
strowani posiadacze konta Genially  mogą przejmować 
udostępnione materiały, modyfikować je i dostosowy-
wać do własnych potrzeb.

Platforma umożliwia także monitorowanie prac nad 
projektem poprzez generowanie rzeczywistego podglą-
du przed ostatecznym jego opublikowaniem.

Jak widać użytkownicy Genially otrzymał narzędzie 
o niemal nieograniczonych możliwościach projekto-
wania. Teraz już tylko od nas zależy, w jaki sposób je 
wykorzystamy przy projektowaniu wirtualnego pokoju 
edukacyjnego. Projektanta może tu jedynie ograniczać 
jego własna wyobraźnia.

GENIALLY - CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZIA POD KĄTEM 
PROJEKTOWANIA EDUROOMÓW
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• określ temat / tytuł pokoju, ewentualnie podtytuł 
(Pamiętaj! Tytuł jest punktem strategicznym. Naj-
ważniejszy jest pomysł.)

• napisz zarys historii (fabułę), która ma być przed-
miotem gry

• przygotuj pomieszczenia (Pamiętaj o tajemniczym 
klimacie wnętrz. Uczniowie to lubią. Tylko nie 
przesadzaj!)

• zgromadź wszystkie rekwizyty, które będą brały 
udział w zabawie (np. kłódki, klucze, sejf, monety, 
mapy, książki, lustra, obrazy, skrzynie, szafy, szu-
flady, lampy, kominki, szable, urządzenia, mecha-
nizmy, narzędzia; w tym celu przeszukaj sieć pod 
kątem potrzebnych Ci rekwizytów)

• zablokuj wszystkie elementy, które nie będą uczest-
niczyły w grze (Uwaga! Jeśli zapomnisz to zrobić,  
możesz zaburzyć cały projekt. W konsekwencji 
tego uczniowie będą mogli przemieszczać obiekty, 
które powinny pozostać w miejscu ich przeznacze-
nia.)

• określ rolę postaci (np. przewodnika, statystów. 
To bardzo ważne zadanie. Postacie w grach zawsze 
przyciągają uwagę.)

• zaprojektuj zagadki, kody, szyfry, pytania, hasła 
(Wykorzystaj do tego przywołane wcześniej gene-
ratory)

• uwzględnij zagadki logiczne
• wprowadź trofea (To mogą być np. monety, me-

dale, puchary.)
• przemyśl mechanizmy zamkniętego pokoju (np. 

znikanie / pojawianie się obiektów, światło latarki, 
interaktywne niewidoczne dla gracza pola, kody qr) 

PRZEPIS NA WIRTUALNY EDUROOM

• wprowadź wskazówki naprowadzające graczy (np. 
cytaty. Pamiętaj, że nie mogą prowadzić wprost do 
rozwiązania)

• uwzględnij pułapki (Te elementy wprawdzie od-
ciągają gracza od właściwych rozwiązań, ale to 
właśnie one zmuszają go do myślenia.) 

• używaj słów motywujących (np. jesteś na dobrej 
drodze, prawie osiągnąłeś cel, świetnie sobie z tym 
poradziłeś, został Ci do zdobycia ostatni medal, za 
chwilę wyjdziesz z pokoju)

• wykorzystaj całą przestrzeń pokoju (np. ścia-
ny, podłogę, sufit, zasłony) i infrastrukturę (np. 
światło, telefon, wodę, przewody, alarm, kamerę, 
gniazda elektryczne, zabezpieczenia na podczer-
wień)

• wprowadź animacje do obiektów i poszczególnych 
przejść (Pamiętaj o zasadzie: Nie wszystko, co się ru-
sza, jest piękne. Jeśli animacja nie ma kluczowego 
znaczenia i będzie przeszkadzać, to nie wprowa-
dzaj jej.)

• przygotuj tło muzyczne i efekty dźwiękowe (Pa-
miętaj o zasadzie spójności! Dźwięk trzeszczących 
starych drzwi będzie efektowny tylko wówczas, 
gdy będą one miały odpowiedni wygląd.)

• nagraj krótkie wypowiedzi (np. fabułę na początku 
gry, wskazówki dźwiękowe)

• zadbaj o spójność całości
• przemyśl nagrodę końcową (np. film o podobnej 

tematyce jako podsumowanie zagadnień zaprojek-
towanych w pokoju lub rozszerzających tę wiedzę, 
dyplom, certyfikat, ranking najlepszych graczy)

• uwzględnij quiz podsumowujący tematykę pokoju 
i weryfikujący zdobytą wiedzę.

KILKA REFLEKSJI I POMYSŁÓW

Często spotykam się z pytaniami, skąd wziąć zdję-
cia pomieszczeń oraz rekwizyty do wirtualnych eduro-
omów. Otóż jest mnóstwo portali fotograficznych, na 
których z powodzeniem znajdziemy interesujące ma-
teriały. 

W poniższym zestawieniu ująłem różnorodne banki 
zdjęć, grafik, ilustracji i ikon. Wszystkie zawierają bez-
płatne prace, ale zdarzają się wśród nich także takie, za 
które trzeba zapłacić. Część z portali wymaga - przed 
pobraniem rejestracji. 

Listę należy traktować jako mały wycinek tego, co 
można znaleźć w sieci.

Linki do bezpłatnych banków grafiki i zdjęć
• freeimages.com (https://freeimages.com/)
• Life Of Pix (https://www.lifeofpix.com/)
• pixabay (https://picjumbo.com/)
• Picjumbo (https://picjumbo.com/)
• Unsplash (https://unsplash.com/)

• Gratisography (https://www.gratisography.com/)
• Little Visuals (https://littlevisuals.co/)
• Death to the Stock Photo (wymagana rejestracja)
  (https://join.deathtothestockphoto.com/)
• Split shire (https://splitshire.com/)
• Magdeleine (https://magdeleine.co/)
• Jay Mantri (https://jaymantri.com/)
• Kaboompics (https://kaboompics.com/)
• Cupcake (https://cupcake.nilssonlee.se/)
• Snapwire Snaps (https://snapwiresnaps.tumblr.com/)
• Foodie’s Feed (zdjęcia żywności) 
  (https://foodiesfeed.com/)
• Startup Stock Photos (klimaty biurowe)
  (https://startupstockphotos.com/)
• New Old Stock (zdjęcia tylko w klimatach retro)
  (https://nos.twnsnd.co/)
• Pickup image (wymaga rejestracji) 
  (https://pickupimage.com/)
• Getrefe (zdjęcia wykonane urządzeniami mobilnymi)
  (https://getrefe.tumblr.com/)
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• Freestocks (https://freestocks.org/)
• Good Stock Photos (https://goodstock.photos/)
• Skitterphoto (https://skitterphoto.com/)
• Im free (https://imcreator.com/free)

Linki do bezpłatnych banków ikon i ilustracji 
Większość w wersji edytowalnej wektorowo.
• illustrations (https://undraw.co/illustrations)
• Opendoodles (https://opendoodles.com/)
• lukaszadam - illustrations 
  (https://lukaszadam.com/illustrations)
• fresh-folk (https://fresh-folk.com/)
• humaaans (https://www.humaaans.com/)
• illlustrations - open source (https://illlustrations.co/)
• icons (https://icons8.com/illustrations)

• absurd.design 
  (https://absurd.design/illustrations.html)
• graphics/illustrations/whoosh 
  (https://www.ls.graphics/illustrations/whoosh)
• manypixels - gallery 
  (https://www.manypixels.co/gallery/)
• iconscout - paper-illustrations 
  (https://iconscout.com/paper-illustrations)
• drawkit (https://www.drawkit.io/free)

Czy koniecznie musimy korzystać z powyższej listy? 
Gra nie musi być wcale zamknięta w przestrzeni nie-
znanego dla młodzieży pomieszczenia. Możemy prze-
cież całość zrealizować na podstawie zdjęcia klasopra-
cowni, na którym znajdą się również uczniowie. 

Fabuła oparta o zamkniętą klasę, z której młodzież 
musi się wydostać, może być równie interesującym 
wyzwaniem, co tajemnicza, nieznana im komnata. 
Krzesła, tablica, okna, parapet, żaluzje czy zasłony, ze-
gar, roślina, portrety, a nawet ściany, podłoga czy sufit 
to równie ciekawe miejsca do realizacji tajemniczego 
przedsięwzięcia i misji. Ważne, by uczniów uczynić bo-
haterami opowieści, ukryć także przy nich na wcześniej 
wykonanym zdjęciu zagadki, łamigłówki i niezbędne 
materiały, z którymi będą mogli się zapoznać. Każ-
da sala lekcyjna ma przecież swój specyficzny klimat, 

który nadawany jest przez aranżację pomieszczenia 
i rekwizyty przedmiotowe. Zdjęcie pracowni chemii, 
historii, geografii, matematyki, języka polskiego, biolo-
gii, informatyki może stać się przyczynkiem do wirtu-
alnej przygody uczniów.

Projektowanie wirtualnych eduroomów nie musi 
być przypisane tylko do pracy nauczycieli. Jestem prze-
konany, że zaangażowanie uczniów w proces tworzenia 
takiego pokoju przyniesie im dużo satysfakcji i równie 
ciekawe rozwiązania. 
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