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PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy nauczycielom, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym. Wszystkim osobom uczestniczącym w tym przedsięwzięciu jesteśmy wdzięczni za poświęcony czas.

WPROWADZENIE
Poszukiwanie rozwiązań edukacyjnych, w tym przede wszystkim nowych metod i form pracy aktywizujących uczniów, to jedno z najważniejszych zadań współczesnego nauczyciela. Poszukiwanie jest
tu jak najbardziej właściwym słowem-kluczem. Wszak towarzyszy mu ciągła zmiana, rozumiana jako
doskonalenie warsztatu pracy, uwzględniająca wyniki badań pedagogicznych, wnioski z neuronauk oraz
z systematycznie prowadzonej autoewaluacji własnej.
Nie są to jednak wyzwania łatwe. Chcemy widzieć w uczniach samodzielnych, kreatywnych młodych
ludzi z umiejętnościami radzenia sobie w przyszłym, trudnym świecie dorosłych.
Jednym z takich rozwiązań, które pomogłyby uzyskać zamierzony efekt są escape roomy, na gruncie
szkolnym nazywane także eduroomami1. Z jednej strony uwalniają w uczniach przywołaną kreatywność,
w tym bardzo istotne myślenie dywergencyjne, z drugiej - uczą logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, łączenia faktów. Nie możemy też zapominać, że w escape roomach wszystko odbywa się w kręgu
poszukiwania wiedzy i samodzielnego jej budowania. Przy okazji dzieci uczą się pracy zespołowej. Całość
osnuta jest wokół tajemniczej fabuły i utrzymana w konwencji gry. Można powiedzieć, że te popularne
pokoje kumulują w sobie bardzo wiele czynników pożytecznych dla rozwoju intelektualnego, społecznego
i psychologicznego ucznia. Byłoby niedobrze, gdybyśmy ich nie wykorzystywali podczas procesu
lekcyjnego, a także poza nim.
Ponadto podczas tworzenia escape roomu także nauczyciel staje się twórcą w bardzo szerokim znaczeniu: aranżuje pokój, wprowadza rekwizyty, tworzy zagadki, ustala fabułę i czas trwania gry. Musi się
więc wykazać kreatywnością i zmysłem organizacyjnym. Tak więc escape room przynosi korzyści każdej
ze stron.
Biorąc pod uwagę niewątpliwe zalety escape roomów, podjęliśmy się badań, które mogłyby dać odpowiedź na szereg pytań. Czy nauczyciele:
• doceniają je w kontekście edukacyjnym
• byli odbiorcami takich pokoi
• podjęli się już ich zaprojektowania
• wdrażają te niekonwencjonalne rozwiązania w szkole
• potrzebują pomocy, wsparcia w ich tworzeniu?
Do badań zachęciła nas także rosnąca popularność escape roomów na wolnym rynku. W 2018 roku
w przestrzeni rzeczywistej takich pokoi było w Polsce około 1000. Jeśli więc tam mogły się tak szybko
rozwinąć, to czy można je również zaimplementować na gruncie szkolnym? Sprawa nie wydaje się tak
łatwa i oczywista.
Podczas badań okazało się bowiem, że tworzenie escape roomów wymaga środków finansowych
i stałych pomieszczeń, które ostatecznie stały się blokerami w ich tworzeniu. Z kolei pokoje wirtualne,
chociaż łatwiejsze w zaprojektowaniu dzięki bezpłatnym szablonom-narzędziom, wymagają znajomości
języków obcych. Poza tym w obu przypadkach proces jest bardzo czasochłonny i wymagający ogromnej
ilości pracy. Niemniej badani nauczyciele wykazali duże zainteresowanie tematem, a większość z nich
chce zaprojektować pokoje przedmiotowe w przyszłości. Niektóre wyniki są zaskakujące i trudno było je
przewidzieć przed rozpoczęciem badań.
Z satysfakcją oddajemy w Państwa ręce pracę diagnozującą wiedzę nauczycieli w zakresie escape roomów
i ich przydatności edukacyjnej. Są to wyniki badań, jakich nigdy wcześniej nie przeprowadzono w Polsce.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby były one cennym materiałem źródłowym, skłaniały do refleksji oraz
stały się przyczynkiem do przyszłych pogłębionych analiz edukacyjnych.

1. R.Preus, Uciec czy utknąć? Projektowanie wirtualnych eduroomów, KPCEN w Bydgoszczy, 2021

4

O BADANIU
Badanie, na podstawie którego prezentujemy wyniki, zostało przeprowadzone od stycznia do
czerwca 2021 roku na grupie 690 respondentów, aktywnych zawodowo nauczycieli szkół województwa kujawsko-pomorskiego. Zastosowano w nim metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Badanie polegało na zebraniu danych liczbowych na temat escape
roomów i zostało zrealizowane za pośrednictwem Internetu. Głównym celem badania była diagnoza
nauczycieli na temat wiedzy i przydatności edukacyjnej escape roomów tworzonych w przestrzeni
rzeczywistej i wirtualnej. W narzędziu badawczym zastosowano pytania zamknięte (jednokrotnego
wyboru - 16, wielokrotnego wyboru - 9) i otwarte - 6.
Osiągnięcie celu głównego możliwe było poprzez sprecyzowanie celów szczegółowych:
1. Diagnozy częstotliwości korzystania przez nauczycieli z escape roomów.
2. Diagnozy emocji towarzyszących respondentom podczas pobytu w escape roomach.
3. Diagnozy potrzeb wykorzystania escape roomów w szkołach.
4. Diagnozy oczekiwań nauczycieli w zakresie wsparcia w projektowaniu escape roomów.
5. Diagnozy przydatności dydaktycznych escape roomów.
W raporcie - zarówno w treści tekstowej, jak i graficznej (wykresach) - zastosowano następujące
oznaczenia (kody) i skróty:
ER (R) - Escape Room Rzeczywisty
ER (W) - Escape Room Wirtualny
np. 464/690; 67,2% - 464 odpowiedzi na 690 respondentów biorących udział w ankiecie, co
stanowi 67,2% badanych
np. 181/254; 71,3% - 181 głosów na 254 odpowiadających w danym pytaniu, co stanowi
71,3%
Z uwagi na dużą liczbę danych szczegółowych autor zrezygnował z prezentowania tych, które
stanowiły pojedyncze wypowiedzi i nie miały wpływu na wyniki badań oraz wyciągane z nich
wnioski.
Liczby procentowe zostały zaokrąglone do jednego miejsca po przecinku (dziesiętnego). Osoby
zainteresowane wszystkimi danymi zapraszamy do kontaktu: robert.preus@cen.bydgoszcz.pl.
Narzędzie badawcze opracował Robert Preus. Konsultantami merytorycznymi byli nauczyciele Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy: Magdalena Chylebrant-Karolak,
dr Violetta Panfil-Smolińska, Grażyna Szczepańczyk, Jan Szczepańczyk.
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CZĘŚĆ I. CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ.
KIM BYLI RESPONDENCI?
Grupę badawczą stanowili nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz
nieliczni nauczyciele innych placówek.
MIEJSCE PRACY
W pytaniu (Pracuję w:) największy odsetek ankietowanych stanowili nauczyciele pracujący w szkole
podstawowej (464/690; 67,2%). Drugą co do wielkości grupą badanych byli nauczyciele szkół ponadpodstawowych (154/690; 22,3%). Trzecią przedstawiciele przedszkoli (70/690; 10,1%), a czwartą
bibliotek (15/690; 2,2%). W badaniu brali udział także nauczyciele innych szkół oraz placówek, których
jednak przedstawiciele nie przekroczyli 0,1% ogółu badanych. Najmniejszą grupę reprezentowali nauczyciele młodzieżowych ośrodków wychowawczy, zespołów szkół różnych typów, przedszkoli niepublicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
z autyzmem, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół podstawowych specjalnych, burs
szkolnych, młodzieżowych domów kultury i poradni psychologiczno-pedagogicznych.
WIEK
W badaniu uwzględniono trzy przedziały wiekowe:
• 24-34
• 35-49
• 50-65
Największą grupę stanowili nauczyciele w wieku 35-49 lat (375/690; 54,3%), następnie nauczyciele
należący do przedziału 50-65 lat (211/690; 30,6%), a najmniejszą grupą byli respondenci w wieku 24-34
lat (104/690; 15,1%). Dane te przedstawiamy na wykresie poniżej.

Wykres 1. Wiek respondentów (690 respondentów)
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STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
Największą grupę ankietowanych stanowili nauczyciele dyplomowani (459/690; 66,5%), potem
kontraktowi (105/690; 15,2%), mianowani (102/690; 14,8%) i stażyści (24/690; 3,5%).

Wykres 2. Stopień awansu zawodowego (690 respondentów)

PRZEDMIOT
Na pytanie: Większość pensum dydaktycznego realizuję w ramach, uzyskano następujące odpowiedzi:
• języka obcego nowożytnego (101/690; 14,6%)
• matematyki (89/690; 12,9%)
• języka polskiego (73/690; 10,6%)
• edukacji wczesnoszkolnej (67/690; 9,7%)
• przedszkola (67/690; 9,7%)
• wychowania fizycznego (34/690; 4,9%)
• biblioteki (24/690; 3,5%)
• przedmiotów zawodowych (21/690; 3%)
• informatyki (19/690; 2,8%)
• biologii (17/690; 2,5%)
• historii (16/690; 2,3%)
• geografii (14/690; 2%)
• fizyki (9/690; 1,3%)
• chemii (7/690; 1%)
• plastyki (7/690; 1%)
Przedstawiciele innych przedmiotów ogólnokształcących odpowiadający w ankiecie (np. muzyki,
wiedzy o społeczeństwie, techniki, edukacji dla bezpieczeństwa) nie przekroczyli w sumie 3,5% ogółu
badanych (24/690; 3,5%).
101 osób wskazało w ankiecie, że reprezentuje inne przedmioty (101/690; 14,6%).
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PODSUMOWANIE

Najliczniejszą grupą biorącą udział w badaniach byli nauczyciele szkół podstawowych. Można było
się tego spodziewać, ponieważ reprezentują oni największą grupę nauczycieli w placówkach wychowania
przedszkolnego i szkół wszystkich typów2.
Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że przyczyną największej liczby respondentów
wypełniających ankietę w przedziale 35-49 lat jest aktualna obecnie średnia wieku nauczycieli, którzy
właśnie w tym przedziale się mieszczą3. Świadczy to także o dużym doświadczeniu respondentów w pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Z wiekiem związana jest również droga awansu zawodowego. We wspomnianym przedziale mieści się
najwięcej osób posiadających najwyższy stopień - dyplomowany, który zgodnie z przepisami prawa oświatowego można uzyskać dopiero po kilkunastu latach od rozpoczęcia pracy w szkole. Stąd w badaniach
wiek pokrywa się z osiągnięciami respondentów w zakresie stopnia awansu zawodowego.
Największą grupą, która przystąpiła do badania, byli nauczyciele języków obcych. Z jednej strony może
to świadczyć o większym zaangażowaniu tej grupy w realizację escape roomów. Z drugiej strony wiąże
się z posiadanymi umiejętnościami językowymi, które pomagają tej grupie nauczycieli szczególnie w zakresie posługiwania się narzędziami do projektowania escape roomów wirtualnych, jak i rozwiązywania
ich w przestrzeni cyfrowej. Są to narzędzia, które wymagają znajomości języka obcego.
Warto odnotować, że narzędzie badawcze uwzględniało 22 przedmioty ogólnokształcące realizowane
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz dział przedmioty zawodowe. Mimo tego aż 101
osób wskazało w ankiecie, że reprezentuje inne przedmioty. Prawdopodobnie wynika to z dużej różnorodności przedmiotowej występującej w szkołach zawodowych, a także udziału w badaniu przedstawicieli jednostek oświatowych, które realizują swoje zadania bezprzedmiotowo, np. poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

2. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2019/2020, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Gdańsku, Warszawa, Gdańsk 2020,
s. 22 (zob.: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/oswiata-i-wychowanie-w-roku-szkolnym-20192020,1,15.html)
3. W roku szkolnym 2018/2019 średnia wieku w tej grupie zawodowej wynosiła 44,1 lata, średni wiek nauczycielek to 43,9 lat, a nauczycieli – 45,4 lat. (zob. https://glos.pl/nauczyciele-sie-starzeja)
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CZĘŚĆ II. WYNIKI PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
1. NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI
1. Ponad połowa ankietowanych nauczycieli (52,1%) nie była nigdy w escape roomie.
2. Wiedzę na temat escape roomów rzeczywistych nauczyciele czerpią bezpośrednio od innych - znajomych,
uczniów (83,5%). W przypadku pokoi wirtualnych jest to przede wszystkim sieć (88,7%).
3. Nauczyciele preferują escape roomy funkcjonujące w przestrzeni rzeczywistej (76,5%). Zdecydowanie mniej
odwiedza pokoje wirtualne (35,4%).
4. Nauczyciele mają większe doświadczenie w realizacji ER (R) niż ER (W).
5. Badani zadeklarowali, że byli w ponad 1348 pokojach, z czego 18 osób przyznało, że nie potrafiło sobie w nich
poradzić.
6. Największymi motywatorami do realizacji wyzwań w escape roomach są dla nauczycieli: ciekawość,
zainteresowanie zagadkami, atrakcyjne spędzanie czasu.
7. Dla nauczycieli rzeczywiste escape roomy są nośnikiem większych emocji niż wirtualne.
8. Emocjami, które zyskały najwięcej głosów, są: ciekawość (88,6% - ER(R); 86,3% - ER(W)), zaskoczenie (68,5% ER(R); 53% - ER(W)) i radość (61,8% - ER(R); 40,5% - ER(W)).
9. Respondenci wskazywali na trudne emocje, których doświadczali w escape roomach, np. strach, złość.
10.Zdaniem nauczycieli do najważniejszych zalet escape roomów należą: zadania, tematyka pokoi i aranżacja
pomieszczeń.
11. Blisko 70% nauczycieli nigdy nie utworzyła swojego escape roomu. Aż 85% badanych chciałaby zaprojektować
pokój przedmiotowy w ramach ER (R), a 70% ER (W).
12. Respondenci docenili tworzenie escape roomów nie tylko na zajęciach przedmiotowych, ale także na godzinie
wychowawczej, zajęciach terapii pedagogicznej, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz świetlicy.
13. Nauczyciele potrzebują przede wszystkim wiedzy w przygotowaniu escape roomów rzeczywistych (24,8%
badanych) i wirtualnych (30% badanych), którą chcieliby pozyskać na szkoleniach.
14. Ponad 90% nauczycieli dostrzega, że escape roomy są ciekawą formą samodzielnego budowania wiedzy przez
uczniów.
15. Największą wartością edukacyjną dla nauczycieli w ER (R) jest współpraca (33,8%), logiczne myślenie (27,3%)
i zaangażowanie (21,8%). Z kolei w ER (W) najbardziej doceniono naukę przez zabawę (18,5%), zaangażowanie
(15,9%) i rozbudzanie ciekawości u uczniów (15,2%).

2. NAUCZYCIELE W ESCAPE ROOMACH
ŹRÓDŁO WIEDZY
Wiedzę na temat escape roomów - zarówno tych tworzonych w przestrzeni wirtualnej, jak i rzeczywistej nauczyciele czerpią z trzech podstawowych źródeł:
• od znajomych (ER (R) 181/254; 71,3%, E(R) W 53/168; 31,5%)
• stron internetowych (ER (R) 168/254; 66,1%, ER (W) 149/168; 88,7%)
• od uczniów (ER (R) 31/254; 12,2%, ER (W) 13/168; 7,7%).
Inne odpowiedzi, które zaznaczyli respondenci w obszarze pozyskiwania wiedzy o escape roomach to: od rodziny, własnych dzieci, z plakatów, ulotek, reklam, portali społecznościowych (np. Facebooka), szkoleń (w tym online: webinariów, konferencji), od innych nauczycieli, z własnego doświadczenia. Nie miały jednak one istotnego wpływu na wyniki ogólne, ponieważ każda z przytoczonych wypowiedzi mieściła się zaledwie w przedziale
0,4%-0,6% badanych.
11

■

Liczba głosów

Wykres 3. Skąd czerpiesz wiedzę o escape roomach rzeczywistych? (254 respondentów)

■

Liczba głosów

Wykres 4. Skąd czerpiesz wiedzę o escape roomach wirtualnych? (168 respondentów)
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MOTYWACJA
Za największe motywatory do odwiedzin escape roomów rzeczywistych 254 nauczycieli uznało:
• atrakcyjne spędzanie czasu (182/254; 71,7%)
• zainteresowanie zagadkami (152/254; 59,8%)
• ciekawość (144/254; 56,7%)
• interesujące przeżycia (121/254; 47,6%)
• zamiłowanie do gier (49/254; 19,3%).
W escape roomach wirtualnych respondenci wskazali te same przesłanki, chociaż uplasowały się one na innych
miejscach:
• ciekawość (118/168; 70,2%)
• zainteresowanie zagadkami (102/168; 60,7%)
• atrakcyjne spędzanie czasu (51/168; 30,4%)
• interesujące przeżycia (40/168; 23,8%)
• zamiłowanie do gier (36/168; 21,4%).
Oprócz przytoczonych wypowiedzi, które stanowiły fundament badanego zjawiska, respondenci uznali jeszcze 15
innych powodów zainteresowania się escape roomami. Wśród nich znalazły się: realizacja projektu, zajęcia językowe,
przygoda, chęć zaciekawienia dzieci, przygotowanie atrakcji dla uczniów, rywalizacja, sprawdzenie wiedzy, wspólnie spędzony czas z dzieckiem. Jednak każdy z tych głosów stanowił jedynie 0,4% wszystkich badanych.

Wykres 5. Jakie są główne motywy Twoich wizyt w escape roomach rzeczywistych? (254 respondentów)
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Wykres 6. Jakie są główne motywy Twoich wizyt w escape roomach wirtualnych? (168 respondentów)

WIZYTY NAUCZYCIELI W POKOJACH ZAGADEK
Spośród 687 nauczycieli wypowiadających się w tym zakresie ponad połowa respondentów nie była w żadnym
escape roomie (tj. 52,1%), a było tam 47,9% badanych.
Po dokonaniu podziału tego samego pytania na ER (R) i ER (W) uzyskano bardziej szczegółowy obraz preferencji ankietowanych (zob. wykres 8. i 9.).
Na 332 odpowiedzi w obszarze ER (R) udział w nich zadeklarowało 254 nauczycieli (tj. blisko 79 %). Tylko
78 osób nie było w takich pokojach (24,2%). Zdecydowanie mniej, bo tylko 90 (35,4%) respondentów spośród
254 odpowiadających, odwiedziło pokoje wirtualne. 164 (64,6%) osoby napisały, że nigdy w takich pokojach
nie były.

Wykres 7. Czy byłaś / byłeś w escape roomie (rzeczywistym, wirtualnym)? (687 respondentów)
14

Wykres 8. Czy byłaś / byłeś w escape roomie rzeczywistym? (332 respondentów)

Wykres 9. Czy byłaś / byłeś w escape roomie wirtualnym? (254 respondentów)
Bardzo interesująco rozkłada się również liczba odwiedzanych pokoi rzeczywistych i wirtualnych, co prezentujemy poniżej.

Wykres 10. Zaznacz liczbę odwiedzanych escape roomów rzeczywistych (254 respondentów)
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W pierwszym przypadku (ER (R)) 73/254 nauczycieli (28,7%) odwiedziło jeden escape room, 70/254 dwa
pokoje (27,6%), 43/254 więcej niż 5 pokoi (16,9%), 30/254 trzy pokoje (11,8%), 19/254 cztery pokoje
(7,5%), 19/254 pięć pokoi (7,5%).

Wykres 11. Zaznacz liczbę odwiedzanych escape roomów wirtualnych (168 respondentów)

W wirtualnych przedsięwzięciach najwięcej respondentów brało udział w wielu pokojach. 57/168 (33,9%)
osób odwiedziło ponad 5 escape roomów, 40/168 (23,8%) nauczycieli było w dwóch takich pokojach, 25/168
(14,9%) w jednym, 24/168 (14,3%) w trzech, 13/168 (7,7%) w czterech, 9/168 (5,4%) odwiedziło pięć pokoi.
Tutaj - podobnie jak w projektach rzeczywistych - najwięcej nauczycieli odwiedziło 5 i więcej pokoi.

JAK RADZILI SOBIE NAUCZYCIELE W ESCAPE ROOMACH?
Na 254 deklarujących swój udział w pokojach rzeczywistych tylko 9 (3,5%) badanym nauczycielom nie udało
się wyjść z escape roomu. Dokładnie tyle samo osób przyznało się do porażki w rozwiązaniach wirtualnych. Tyle
tylko, że tutaj liczba osób wypowiadających się o grze była znacznie mniejsza (168), co ostatecznie przełożyło się na
większy procent badanych (5,4%).

Wykres 12. Ile razy udało Ci się wydostać z escape roomu rzeczywistego ? (254 respondentów)
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Wykres 13. Ile razy udało Ci się wydostać z wirtualnego escape roomu? (168 respondentów)
EMOCJE
W obszarze ER (R) aż 46,9% badanych (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza niski poziom, a 5 najwyższy) określiło siłę
swoich emocji na poziomie 4 (119/254), 31,5% (80/254) respondentów wskazało na najwyższy poziom, 19,3%
(49/254) zagłosowała na 3. Tylko 6 uczestników odczuwało niski poziom emocji, 2/254 (0,8%) - poziom 1,
a 4/254 (1,6%) poziom 2.

Wykres 14. Określ siłę swoich emocji doznawanych podczas pobytu w escape roomie rzeczywistym
(254 respondentów)
Trochę inaczej rozłożyły się emocje w grach wirtualnych. One również były badane w skali 1-5, ale silne emocje
odnotowało tylko 24/168 nauczycieli (14,3%). Na poziomie 4 zadeklarowało je 58/168 respondentów (34,5%).
Najwięcej głosów zebrał poziom 3, który można uznać za średni. Na niego swoje głosy oddało 68/168 (40,5%)
osób. Ponadto 13/168 nauczycieli zaznaczyło poziom 2 (7,7%), a 5/168 (3%) poziom 1.
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Wykres 15. Określ siłę swoich emocji doznawanych podczas pobytu w escape roomie wirtualnym
(168 respondentów)
Respondenci pytani byli także o konkretne emocje towarzyszące podczas gry (pytanie zamkniete, wielokrotnego wyboru). Na pierwszym miejscu - w obu rodzajach pokoi - wskazano ciekawość (225/254; 88,6% - ER (R);
145/168; 86,3% - ER (W), na drugim zaskoczenie (174/254; 68,5% - ER (R); 89/168; 53% - ER (W), a potem
radość (154/254; 60,6% - ER (R); 68/168; 40,5% - ER (W).

■

Liczba głosów

Wykres 16. Jakie emocje towarzyszyły Ci w escape roomie rzeczywistym podczas gry? (254 respondentów)
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■

Liczba głosów

Wykres 17. Jakie emocje towarzyszyły Ci w escape roomie wirtualnym podczas gry? (168 respondentów)
Warto zwrócić uwagę, że wiele osób wskazywało podczas gry nieprzyjemne emocje. W obu pokojach odnotowano m.in. strach (ER (R) 57/254; 22,4%, ER (W) 3/168; 1,79% ), irytację (ER (R) 33/254; 13%, ER (W)
26/168; 15,5%) i złość (ER (R) 12/254; 4,7%, ER (W) 9/168; 5,4% ), które na wykresach 16 i 17 zaznaczono
w kolorze czerwonym. Było też sporo obaw (ER (R) 58/254; 22,8%, ER (W) 12/168; 7,14% ) i rozczarowań (ER
(R) 12/254; 4,72%, ER (W) 13/168; 7,74%), ujętych na na wykresach w kolorze pomarańczowym.
W obu rodzajach pokoi respondenci podziwiali ich wykonanie (ER (R) 76/254; 29,9%, ER (W) 41/168;
24,4%).

ZALETY ESCAPE ROOMÓW
Nauczyciele biorący udział w badaniu byli zgodni, że zarówno w ER (R), jak i ER (W) najbardziej podobały
im się zadania, które trzeba było rozwiązać (ER (R) - 200/254; 78,7%; ER (W) - 127/168; 75,6%). W pierwszej piątce wskazań - w obu rodzajach pokoi - doceniono również tematykę (ER (R) - 140/254; 55,1%; ER
(W) - 111/168; 66,1%), aranżację pomieszczeń (ER (R) - 173/254; 68,1%; ER (W) - 55/168; 32,71%), efekty
specjalne (ER (R) - 92/254; 36,2%; ER (W) - 60/168; 35,7%) i rekwizyty (ER (R) - 125/254; 49,2%; ER (W) - 33/168; 19,6%).
W dalszej kolejności znalazły się mechanizmy i urządzenia wykorzystywane w escape roomach, historia pokoju
oraz muzyka (zob. wykresy 18. i 19.).
Warto odnotować, że z 254 osób, które wypowiadały się na temat tego, co najbardziej im się podobało w ER
(R), tylko jedna wpisała, że nic. W taki sam sposób wypowiedziały się dwie osoby na 168 respondentów w kontekście ER (W).
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Wykres 18. Co najbardziej podobało Ci się w escape roomach rzeczywistych? (254 respondentów)

Wykres 19. Co najbardziej podobało Ci się w escape roomach wirtualnych? (168 respondentów)
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PODSUMOWANIE. WNIOSKI
Największą wiedzę na temat escape roomów rzeczywistych nauczyciele pozyskują w sposób bezpośredni od
znajomych. To oznacza, że dla nauczycieli nie sieć jest najważniejszym źródłem informacji o ER (R), a ludzie.
Wielu nauczycieli wskazało uczniów jako podstawowe źródło informacji. Najprawdopodobniej jest to związane
z ich większymi doświadczeniami w zakresie bywania w tego typu pokojach.
Trochę inaczej przedstawiają się wyniki w obszarze escape roomów wirtualnych, co do których respondenci
pozyskują informację przede wszystkim dzięki Internetowi. Można było się tego spodziewać w kontekście rodzaju
pokoju i środowiska cyfrowego, w którym on powstaje. Tutaj również uczniowie partycypują w pozyskiwaniu przez
nauczycieli wiedzy na ten temat. Mają często lepszą orientację w nowościach cyfrowego świata i większe umiejętności wyszukiwania takich gier.
Największymi motywatorami do realizacji escape roomów zarówno rzeczywistych, jak i wirtualnych są: ciekawość, zainteresowanie zagadkami i atrakcyjne spędzanie czasu. Dwa pierwsze wymienione elementy skłaniają do
poznawania, odkrywania, poszukiwania i badania. Ponadto zainteresowanie zagadkami zmierza w kierunku działania w celu zaspokojenia potrzeb, w tym wypadku edukacyjnych. Środowisko szkolne sprzyja tego typu rozwiązaniom.
Warto odnotować, że w pierwszej piątce wskazań zarówno w ER (R), jak i ER (W) mamy do czynienia z tymi
samymi motywatorami wizyt, chociaż z inaczej rozłożoną liczbą głosów. Można więc założyć, że te same przesłanki
decydują o zainteresowaniu się escape roomami bez względu na przestrzeń, w której zostały one zaprojektowane.
Spośród badanych ponad połowa nie była w żadnym escape roomie. Z wyników można także wnioskować,
że nauczyciele preferują escape roomy funkcjonujące w przestrzeni rzeczywistej. Zdecydowanie mniej odwiedza
pokoje wirtualne. Świadczy to zapewne o chęci bezpośredniego doświadczania rzeczywistości, którą respondenci
przedkładają nad przestrzeń wirtualną. Taka postawa może mieć swoje źródło także w wieku respondentów, których
ukształtował otaczający świat - niewirtualny. W większym stopniu wolą więc uczestniczyć w grach i zabawach
odbywających się w tej przestrzeni, a mniejszym zaufaniem darzą świat cyfrowy.
Powyższe wyniki nie przełożyły się jednak na liczbę odwiedzanych rodzajów pokoi. Okazało się bowiem,
że co czwarty badany ma duże doświadczenie w realizowaniu escape roomów rozgrywających się w przestrzeni
rzeczywistej.
Warto też odnotować, że nauczyciele bardzo dobrze radzili sobie z pokonywaniem trudności w obu rodzajach
pokoi.
Podczas pobytu zarówno w pokojach rzeczywistych, jak i wirtualnych nauczycielom towarzyszyły podobne
emocje. Zdecydowanie silniejsze odnotowali jednak respondenci w tych pierwszych rozwiązaniach. Jest to zapewne
związane z większą rywalizacją, koniecznością wyjścia z pokoju w określonym czasie, pracą zespołową, manipulowaniem urządzeniami i bezpośrednim kontaktem z rekwizytami oraz aranżacją przestrzeni. Tymczasem wirtualne
pokoje rozwiązywane w zaciszu domowym i bez kontaktu z zespołem, a także pozbawione naturalnych bodźców
wypływających z otaczającej rzeczywistości nie wywoływały u nich tak silnych emocji.
Ze wskazań respondentów wynika, że zdecydowanie bardziej się oni bali w escape roomach rzeczywistych niż
wirtualnych. I tutaj - tak jak przy poprzednich wynikach - można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że
przestrzeń, w której człowiek funkcjonuje na co dzień, bardziej na niego oddziałuje, niż analogiczna gra utworzona
w świecie cyfrowym.
Na podstawie dokonanej analizy można wnioskować, że mniejsze było rozczarowanie pokojami rzeczywistymi,
a większe wirtualnymi, co może świadczyć o pewnych niedoskonałościach wykonania tych ostatnich przy pomocy
technologii cyfrowych, a na pewno niezgodnych z oczekiwaniami respondentów.
Nauczyciele biorący udział w badaniu byli zgodni w ocenianiu zalet escape roomów. Zarówno w ER (R), jak
i ER (W) najbardziej podobały się im zadania. Były ciekawe i urozmaicone. W obu rodzajach pokoi respondenci docenili również tematykę i aranżację pomieszczeń. Szczególnie ten ostatni element jest w grach trudny do
uzyskania. Jeśli - zdaniem nauczycieli - został osiągnięty, świadczy to o spełnieniu ich oczekiwań także względem nastroju i klimatu gry, a w kontekście zaprojektowanego pokoju również o spójności z przywołaną wcześniej
tematyką i wprowadzonymi zadaniami.
Escape roomy powinny być ważnym elementem procesu lekcyjnego, ponieważ zachęcają do myślenia dywergencyjnego i kreatywnego działania.

21

3. ESCAPE ROOMY. PROPOZYCJA EDUKACYJNA
NAUCZYCIEL - TWÓRCA
Z 254 odpowiedzi udzielonych na pytanie: Czy kiedyś utworzyłaś / utworzyłeś w szkole escape room dla uczniów?
176 osób (69,3%) odpowiedziało negatywnie, a 78 respondentów (30,7%) twierdząco.
Podobne wyniki uzyskano w kontekście wirtualnych przedsięwzięć. Ze 168 respondentów 111 (66,1%)
wskazało, że nigdy nie utworzyło ER (W), a 57 osób (33,9%) jest twórcami takich rozwiązań.

Wykres 20. Czy kiedyś utworzyłaś / utworzyłeś w szkole escape room dla uczniów? (254 respondentów)

Wykres 21. Czy kiedyś utworzyłaś / utworzyłeś escape room wirtualny dla uczniów? (168 respondentów)
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Bardzo ciekawie prezentują się odpowiedzi respondentów na pytanie: Chciałabym / chciałbym utworzyć escape
room w klasie, w ramach przedmiotu. Wynika z nich, że zdecydowana większość nauczycieli wyraża gotowość utworzenia takiego pokoju.
Na 254 nauczycieli wypowiadających się w tej kwestii aż 216 (85%) osób jest gotowa to zrobić. 71 (28%) respondentów odpowiedziało na to pytanie twierdząco (Tak), a pozostali sprecyzowali dodatkowo konkretny przedmiot, w ramach którego chcieliby taki pokój utworzyć. Największą grupę w tym zakresie stanowili nauczyciele:
1. języka angielskiego (19/254; 7,5%)
2. języka polskiego (18/254; 7,1%)
3. matematyki (17/254; 6,7%).
Na dalszych miejscach uplasowali się nauczyciele:
4. wychowania przedszkolnego (10/254; 3,9%)
5. biologii (8/254; 3,1%)
6. historia (7/254; 2,8%)
7. geografii i chemii (po 6 głosów na 254; 2,4%)
8. informatyki, przyrody i biblioteki (po 5 głosów na 254; 2%)
9. edukacji wczesnoszkolnej (4 / 254; 1,6%)
10. fizyki, plastyki, wos, j. obcych (po 3 głosy na 254; 1,2%)
11. muzyki, ekologii, wychowania fizycznego, godziny wychowawczej (po 2 głosy na 254; 0,8%)
12. języka niemieckiego, logiki, techniki, religii, edukacji dla bezpieczeństwa, świetlicy, mechatroniki (po 1
głosie na 254; 0,4%).
Dwóch nauczycieli napisało, że chce utworzyć escape room interdyscyplinarny (2/254; 0,8%), a jeszcze inni
marzą o wykonaniu pokoju:
• rozwijającego kompetencje emocjonalno-społeczne, w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)
(2/254; 0,8%)
• w ramach zajęć rewalidacyjnych w szkole średniej (1/254; 0,4%), zajęć warsztatowych (1/254; 0,4%), treningu umysłu, koła zainteresowań (1/254; 0,4%), zdrowia (1/254; 0,4%).
Ponadto trzy osoby napisały, że projektują już takie pokoje. Dwóch respondentów odpowiedziało bez związku
z określonym tematem.
Część osób była jeszcze niezdecydowana, co znalazło swoje odzwierciedlenie w takich wypowiedziach, jak:
• może (3/254; 1,2%)
• nie wiem (4/254; 1,6%)
• nie myślałam o tym (1/254; 0,4%).
Wśród respondentów byli także przeciwnicy tworzenia pokoi przedmiotowych w przestrzeni rzeczywistej.
Odpowiedź „nie” została odnotowana aż 31 razy, co stanowi 12,2% badanych.
Jeżeli chodzi o deklarację utworzenia przez nauczycieli escape roomów wirtualnych (Chciałabym / chciałbym
utworzyć wirtualny escape room w ramach przedmiotu), to tutaj również zdecydowana większość respondentów
była nastawiona pozytywnie. Ze 168 osób biorących udział w badaniu tego obszaru aż 118 (70%) odpowiedziało
twierdząco (Tak). Tylko 12/168 (7,1%) zadeklarowało, że jest przeciwna tworzeniu pokojów wirtualnych. Kilka
osób (5/168; 3%) napisało, że już zrobiła swój escape room lub jest w trakcie tworzenia. Tyle samo nauczycieli nie
wiedziało lub nie zastanawiało się nad tym zagadnieniem (5/168; 3%).
Przedmioty, na których respondenci skłonni byliby realizować utworzone pokoje, to:
• matematyka (24/168; 14,3%)
• język angielski (19/168; 11,3%)
• język polski (17/168; 10,1)
• edukacja wczesnoszkolna (7/168; 4,2)
• fizyka, informatyka, przyroda, godzina wychowawcza (po 4 głosy na 168; 2,4%)
• wychowanie fizyczne, biblioteka (po 3 głosy na 168; 1,8%)
• biologia, chemia, język niemiecki, religia, historia (po 2 głosy na 168; 1,2%)
• geografia, chemia, biblioteka, plastyka, język rosyjski, polski, obcy, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie przedszkolne, edukacja społeczna, koła zainteresowań, terapia pedagogiczna, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, świetlica szkolna, Trening Umiejętności Społecznych, czas wolny, zajęcia pozalekcyjne, techniki trenowania
umysłu, mój region lub moje miasto Bydgoszcz (po 1 głosie na 168; 0,6%).
Pozostałe głosy nie miały bezpośredniego związku z podjętym tematem lub brak było odpowiedzi w tym zakresie.
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POMOC / WSPARCIE
Z wypowiedzi co czwartego respondenta (63/254; 24,8%) wynika, że nie mają oni wiedzy na temat tworzenia
ER (R). Dotyczy to zarówno wskazówek merytorycznych, technicznych, szczegółów dotyczących etapów tworzenia
takich pokoi, jak i pomocy w organizacji przestrzeni, budowania zadań, projektowania zagadek, układania fabuły4.
Część z respondentów wskazała na potrzebę szkoleń w tym zakresie, na których uzyskaliby: praktyczne, konkretne
wskazówki, karty pracy, instrukcje krok po kroku budowania takich pokoi.
Wielu nauczycieli (56/254; 22%) odnotowało potrzebę wsparcia finansowego. Uznali, że środki te są niezbędne
do zaprojektowania escape roomów w przestrzeni rzeczywistej. Wypowiedzi w tym obszarze miały też ścisły związek
z wyposażeniem, przede wszystkim rekwizytami, które w ankiecie uplasowały się jako trzeci konieczny element
wsparcia. Respondenci wskazali konkretne potrzeby, np. mechanizmy, walizki, klucze, szyfrowane szafki, kłódki,
pudełka, urządzenia, gadżety.
31 nauczycieli (12,2%) uznało, że brakuje im pomieszczeń, w których miałby funkcjonować escape roomy. Część
z nich - uszczegóławiając swoje wypowiedzi - zapisała, że pokój powinien być utworzony w osobnym, dostępnym
dla wszystkich miejscu.
26 nauczycieli na 254 wypowiadających się (tj. nieco ponad 10%) wskazało, że brakuje im pomysłów na ułożenie
zadań, logicznych sekwencji, zagadek, tworzenie pokoi tematycznych czy pisanie scenariuszy.
Niewielka grupa nauczycieli uznała (9/254; 3,5%), że potrzebuje pomocy w aranżacji pomieszczeń, tj. w zakresie m.in. organizacji przestrzeni, wystroju sali, scenografii, dekoracji czy materiałów plastycznych.
Kilkunastu nauczycieli (13/254; 5%) stwierdziło, że brakuje im czasu na zaprojektowanie pokoju, a 11
(4,3%) z wypowiadających się w ankiecie nie potrzebuje wsparcia, co na Wykresie 22. zostało ujęte w kolorze pomarańczowym.

■

Liczba głosów (254 respondentów)

Wykres 22. Jakiego wsparcia potrzebujesz, aby przygotować escape room rzeczywisty dla uczniów?

4. Wszystkie określenia zapisane kursywą pochodzą z wypowiedzi nauczycieli z Ankiety badawczej dotyczącej escape roomów
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Nieco inaczej wyglądały wypowiedzi nauczycieli w obszarze pomocy, którą chcieliby pozyskać w przygotowaniu
pokoi wirtualnych. Jest to zrozumiałe w kontekście zupełnie innego środowiska, w którym są one tworzone.
Wprawdzie tutaj również najwięcej osób zadeklarowało, że brakuje im wiedzy i wsparcia merytorycznego (52/168;
30%), ale w dalszej kolejności za pilną potrzebę uznano poznanie narzędzi internetowych do tworzenia escape
roomów (25/168; 14,9%), w tym przede wszystkim Genially.
W dalszej kolejności nauczyciele byli zdania, że brakuje im wsparcia technicznego / informatycznego (24/168;
14,3%). Przy czym wiele osób doprecyzowało je w kontekście pomocy ze strony informatyków, programistów i posiadania dobrego sprzętu multimedialnego. Następnie wskazano, że potrzebne są: czas (15/168; 8,9 %), pomysły
(8/168; 4,8%), a mniej środki finansowe (4/168; 2,4%) i aranżacja pomieszczeń (1/168; 0,6%). Dwa ostatnie
wymienione ogniwa - ważne do projektowania pokoi - nie powinny budzić wątpliwości. W sieci można znaleźć
narzędzia do tworzenia escape roomów, które nie wymagają środków finansowych, oraz bezpłatnie pozyskać interesujące zdjęcia gotowych do gry pomieszczeń. Być może dlatego elementy te były wymieniane bardzo rzadko.
Warto odnotować, że 27 osób ze 168 odpowiadających (tj. 16,1%) nie potrzebuje wsparcia w zakresie tworzenia
ER (W), co zostało zaznaczone na Wykresie 23. w kolorze pomarańczowym.
Kilkanaście wypowiedzi nie było związanych z tematem lub pole do wypowiedzi pozostawiono puste.

■

Liczba głosów (168 respondentów)

Wykres 23. Jakiego wsparcia potrzebujesz, aby przygotować escape room wirtualny dla uczniów?
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BUDOWANIE WIEDZY

Wykres 24. Czy uważasz, że escapeciekawą formą samodzielnego budowania wiedzy przez uczniów?
(254 respondentów)

Wykres 25. Czy uważasz, że escape room wirtualny może być ciekawą formą samodzielnego budowania wiedzy
przez uczniów? (168 respondentów)

Zdecydowana większość nauczycieli dostrzega, że escape roomy są ciekawą formą samodzielnego budowania
wiedzy przez uczniów. W obu rodzajach pokoi wyniki są niemal identyczne. W przypadku ER (R) 234/254
(92,1%) respondentów odpowiedziało na to pytanie twierdząco, a w kontekście ER (W) 155/168 (92,3%).
Odmienne zdanie na ten temat ma - w obu przypadkach - niespełna 8% nauczycieli, co odpowiada 20 osobom
wypowiadającym się w obszarze ER (R) i 13 osobom w zakresie ER (W).
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WARTOŚCI EDUKACYJNE ESCAPE ROOMÓW
Jeśli na poprzednie pytanie udzieliłaś / udzieliłeś twierdzącej odpowiedzi, to wypisz, jakie dostrzegasz wartości dydaktyczne takiego pokoju.
Z 254 osób wypowiadających się w obszarze escape roomów rzeczywistych na pytanie udzieliło odpowiedzi 216
osób (tj. 85%). Z uwagi na typ pytania (otwarte o nieograniczonych możliwościach) nauczyciele wypowiadali się
dość szeroko, wskazując niejednokrotnie kilka wartości, które dostrzegają w realizacji takich pokoi. Nie zawsze były
to jednak wartości dydaktyczne. Często pojawiały się społeczne, z obszaru psychologii i inne, które nie miały bezpośredniego związku z dydaktyką. Z uwagi na złożoność zagadnień uznaliśmy, że najlepiej będzie zaprezentować
wszystkie wypowiedzi bez dokonywania podziału na wartości różnych obszarów.
Zdecydowanie największa grupa respondentów stwierdziła, że nadrzędną wartością escape roomów rzeczywistych jest współpraca (73/216; 33,8%). Przy czym określano ją m.in. frazami: umiejętność pracy zespołowej, działanie zespołowe, w grupie, kooperacja, współdziałanie, doskonalenie pracy w grupie. Tak napisał co trzeci nauczyciel.
Na drugim miejscu uplasowało się logiczne myślenie, które określano m.in. jako logiczne łączenie faktów, budowanie ciągów przyczynowo-skutkowych, rozwiązywanie zagadek logicznych, umiejętność wnioskowania. Takie zdanie miało 59 nauczycieli z 216 (27,3%).
Z kolei 47/216 osób (21,8%) oddało swoje głosy na zaangażowanie, które było rozumiane zarówno jako
ogólne aktywizowanie grupy, jak i zaangażowanie emocjonalne. Zdaniem nauczycieli jest ono bardzo ważne podczas procesu edukacyjnego, bo - jak pisano - zwiększa skuteczność zapamiętywania i wpływa na trwałość wiedzy.
W dalszej kolejności jako wartość escape roomów nauczyciele wskazywali: naukę przez zabawę (25/216;
15,3%), którą określano także uczeniem się / odkrywaniem przez działanie, ruch.
Doceniono również samodzielne rozwiązywanie problemów rozumiane przez wielu respondentów jako
radzenie sobie z trudnościami czy pokonywaniem trudności (31/216; 14,4%).
Uznaniem cieszyło się również rozbudzanie ciekawości (23/216; 10,6%), w tym zainteresowań, zaciekawienie
tematem. Część nauczycieli zakwalifikowała je do ciekawości poznawczej.
20 głosów oddano na integrację klasy, budowanie więzi rozumianej nie tylko w kontekście samych uczniów,
ale również uczniów z nauczycielem (20/216; 9,3 %).
Dla części respondentów ważna też były:
• motywacja (12/216; 5,6%)
• rozbudzanie wyobraźni, w tym przestrzennej (10/216; 4,6%)
• umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, w tym nowych sytuacjach i praca pod presją czasu
(9/216; 4,2%).
W dalszej kolejności wskazywano: spostrzegawczość (8/216; 3,7%) i interdyscyplinarność (korelację wiedzy)
(2/216; 0,9%). Tyle samo głosów otrzymały również rozbudzanie zainteresowań oraz zdrowa rywalizacja. Pojedyncze osoby wpisały: zapamiętywanie, aktywność, pokonywanie własnych słabości, umiejętność szybkiego
podejmowania decyzji, wytrwałość w dążeniu do celu, niepoddawanie się.
38 nauczycieli zrezygnowało z udzielenia odpowiedzi na to pytanie.
Z kolei w obszarze pokoi wirtualnych ze 168 nauczycieli aż 151 zdecydowało się zabrać głos w sprawie wartości dydaktycznych. Podobnie jak w przypadku pokoi rzeczywistych tu również pozostawiliśmy respondentom
swobodę. Pytanie było otwarte, bez ograniczeń wprowadzanych znaków. Wielu z nauczycieli skorzystało z tej
możliwości, wskazując niejednokrotnie kilka wartości (niekoniecznie dydaktycznych), które dostrzegają w realizacji escape roomów.
Najwięcej głosów uzyskała nauka przez zabawę (28/151; 18,5%), potem zaangażowanie rozumiane najczęściej jako zwiększenie aktywności uczniów (24/151; 15,9%). Z kolei rozbudzanie ciekawości zajęło trzecie miejsce
(23/151; 15,2%). Na czwartym uplasowało się myślenie logiczne (20/151; 13,2%), a na piątym samodzielne
myślenie (17/151; 11,2%).
Po 16 głosów uzyskała kreatywność, motywacja i rozwiązywanie problemów (16/151; 10,6%). W dalszej
kolejności doceniono współpracę (11/151; 7,3%), spostrzegawczość (10/151; 6,6%).
Nauczyciele zwrócili również uwagę na: interdyscyplinarność (łączenie wiedzy z różnych dyscyplin) - 10/151;
6,6%, cyfrowe technologie (7/151; %), emocje (4/151; 2,6%), rozwijanie wyobraźni (3/151; %). Po dwa głosy
uzyskały: zapamiętywanie, samokształcenie, nauka wytrwałości (2/151; 1,3%).
W pojedynczych wypowiedziach uwzględniono: pokonywanie trudności, rozwijanie myślenia przestrzennego, wprowadzenie elementu zaskoczenia i tajemnicy, postawę badawczą, dociekliwość.
Warto odnotować, że tylko dwie osoby zauważyły zagrożenia, które upatrują w uzależnieniu dzieci od świata wirtualnego. Uważają, że prowadzi to do kłopotów wychowawczych, psychologicznych i nieradzenia sobie
w świecie rzeczywistym.
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PODSUMOWANIE. WNIOSKI
Blisko 70% nauczycieli nie utworzyła escape roomów. Może to oznaczać, że część respondentów nie ma
gotowości do podjęcia takiego wyzwania. Prawdopodobnie wynika to z długiego procesu tworzenia i przygotowania, a także braku warunków do ich funkcjonowania w środowisku szkolnym (np. pomieszczeń).
Z drugiej strony brak gotowości może wynikać z niedostatecznej wiedzy o projektowaniu escape roomów,
zarówno tych tworzonych w przestrzeni rzeczywistej, jak i wirtualnej.
Większość badanych deklaruje utworzenie escape roomów w ramach prowadzonego przez siebie przedmiotu. A skoro tak, to może oznaczać, że większość nauczycieli docenia tego typu rozwiązania i ich wpływ
na rozwój edukacyjny dzieci oraz młodzieży. Być może wkrótce aktualne wyniki badań przełożą się na
utworzenie przez nauczycieli escape roomów przedmiotowych. Nie możemy mieć jednak w tym zakresie
pewności. Pewne jest tylko to, że escape roomy stają się przedmiotem coraz większego zainteresowania tej
grupy zawodowej.
Warto też podkreślić, że respondenci docenili tworzenie escape roomów nie tylko na zajęciach przedmiotowych, ale także na godzinie wychowawczej, zajęciach terapii pedagogicznej, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz świetlicy.
Z badań wynika, że nauczyciele potrzebują przede wszystkim wiedzy w przygotowaniu escape roomów
rzeczywistych i wirtualnych. Co czwarty respondent chciałaby pozyskać ją na szkoleniach. Można więc
uznać te odpowiedzi jako rekomendację dla placówek doskonalenia nauczycieli, które powinny uwzględnić potrzeby nauczycieli i przygotować odpowiednią ofertę szkoleń w tym zakresie.
Znacznie więcej nauczycieli potrzebuje wsparcia w tworzeniu ER (R) niż ER (W). Być może jest to
przesłanka do wnioskowania, że nauczyciele lepiej radzą sobie z projektowaniem escape roomów w środowisku cyfrowym. Duży wpływ na to ma zapewne swoboda pracy nad pokojami i mobilność, a także
niemal nieograniczona przestrzeń wirtualna oraz dobór narzędzi. Przy tym wszystkim trzeba też uwzględnić czas wykonania pokoju w przestrzeni rzeczywistej, który jest znacznie dłuższy oraz środki finansowe
konieczne do aranżacji pomieszczenia i wprowadzenia ciekawych rekwizytów.
Zdecydowana większość nauczycieli dostrzega, że escape roomy są ciekawą formą samodzielnego
budowania wiedzy przez uczniów. Można zatem przypuszczać, że w przyszłości pokoje będą wykorzystywane do realizacji zajęć lekcyjnych jako jedna z metod aktywizujących.
Z badań wynika, że bardzo wielu nauczycieli dostrzega w escape roomach dużo cennych wartości nie
tylko dydaktycznych.
Odpowiedź na pytanie o wartości escape roomów nie była w ankiecie wymagana, a jednak ponad 85%
nauczycieli jej udzieliło. Z uwagi na typ pytania (otwarte o nieograniczonych możliwościach) nauczyciele
wypowiadali się dość szeroko, wskazując niejednokrotnie kilka wartości, które dostrzegają w realizacji
takich pokoi. Nie zawsze były to jednak wartości dydaktyczne. Często pojawiały się społeczne, z obszaru
psychologii i inne, które nie miały bezpośredniego związku z pytaniem. To jednak oznacza, że dla zdecydowanej większości nauczycieli wartości są ważnym zagadnieniem i czują potrzebę wypowiadania się na
ich temat.
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CZĘŚĆ III. REKOMENDACJE
Wnioski z przeprowadzonych badań pozwoliły na sformułowanie rekomendacji przydatnych do pracy z nauczycielami.
Należy:
1. Upowszechniać w szkołach informacje o escape roomach tworzonych w przestrzeni rzeczywistej.
2. Zachęcać nauczycieli do wykorzystania escape roomów w procesie edukacyjnym.
3. Popularyzować wartość edukacyjną escape roomów.
4. Organizować wycieczki do escape roomów funkcjonujących w przestrzeni publicznej.
5. Upowszechniać projektowanie escape roomów na zajęciach pozalekcyjnych.
6. Powołać sieci współpracy i samokształcenia umożliwiające wymianę doświadczeń w zakresie projektowania escape
roomów.
7. Pozyskać wysokiej jakości specjalistów / ekspertów wyjaśniających nauczycielom mechanizmy gier.
8. Przybliżyć metodologię budowania escape roomów.
9. Zapewnić nauczycielom szkolenia w zakresie projektowania escape roomów przedmiotowych.
10. Ogłosić konkursy dla nauczycieli na zaprojektowanie escape roomu przedmiotowego.
11. Wzmocnić kompetencje nauczycieli poprzez organizowanie konferencji o escape roomach.
12. Pogłębić badania o escape roomach w kontekście ich wpływu na efektywne nauczanie.
13. Systematycznie diagnozować nauczycieli w zakresie potrzeb związanych z escape roomami, aby placówki
doskonalenia nauczycieli i uczelnie mogły przygotować adekwatną ofertę szkoleniową.

SPIS WYKRESÓW
Wykres 1. Wiek respondentów
Wykres 2. Stopień awansu zawodowego
Wykres 3. Skąd czerpiesz wiedzę o escape roomach rzeczywistych?
Wykres 4. Skąd czerpiesz wiedzę o escape roomach wirtualnych?
Wykres 5. Jakie są główne motywy Twoich wizyt w escape roomach rzeczywistych?
Wykres 6. Jakie są główne motywy Twoich wizyt w escape roomach wirtualnych?
Wykres 7. Czy byłaś / byłeś w escape roomie (rzeczywistym, wirtualnym)?
Wykres 8. Czy byłaś / byłeś w escape roomie rzeczywistym?
Wykres 9. Czy byłaś / byłeś w escape roomie wirtualnym?
Wykres 10. Zaznacz liczbę odwiedzanych escape roomów rzeczywistych
Wykres 11. Zaznacz liczbę odwiedzanych escape roomów wirtualnych
Wykres 12. Ile razy udało Ci się wydostać z escape roomu rzeczywistego ?
Wykres 13. Ile razy udało Ci się wydostać z wirtualnego escape roomu?
Wykres 14. Określ siłę swoich emocji doznawanych podczas pobytu w escape roomie rzeczywistym
Wykres 15. Określ siłę swoich emocji doznawanych podczas pobytu w escape roomie wirtualnym
Wykres 16. Jakie emocje towarzyszyły Ci w escape roomie rzeczywistym podczas gry?
Wykres 17. Jakie emocje towarzyszyły Ci w escape roomie wirtualnym podczas gry?
Wykres 18. Co najbardziej podobało Ci się w escape roomach rzeczywistych?
Wykres 19. Co najbardziej podobało Ci się w escape roomach wirtualnych?
Wykres 20. Czy kiedyś utworzyłaś / utworzyłeś w szkole escape room dla uczniów?
Wykres 21. Czy kiedyś utworzyłaś / utworzyłeś escape room wirtualny dla uczniów?
Wykres 22. Jakiego wsparcia potrzebujesz, aby przygotować escape room rzeczywisty dla uczniów?
Wykres 23. Jakiego wsparcia potrzebujesz, aby przygotować escape room wirtualny dla uczniów?
Wykres 24.Czy uważasz, że escape room rzeczywisty może być ciekawą formą samodzielnego budowania wiedzy przez uczniów?
Wykres 25. Czy uważasz, że escape room wirtualny może być ciekawą formą samodzielnego budowania wiedzy przez uczniów?
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