
ESCAPE ROOM
PLAN DE LECȚIE 6

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII
EDUCATORUL va juca rolul unui îndrumător și va ghida cursanții printr-o serie de
subiecte și reguli.

Pentru a vă crea propriul Escape room, va trebui să concepeți o serie de lecții mai
întâi – de preferat ceva în strânsă legătura cu subiectul dorit. După, va fi nevoie să
creați sarcini pentru fiecare punct din lecție. În timpul activităților, puzzle-urile vor
fi ascunse în diferite locuri din interiorul locației alese, cum ar fi sala de clasă
(mediu de învățare), iar cursanții se vor plimba, încercând să găsească indiciile. 

OBIECTIVELE PLANULUI DE
LECȚIE:

Activitățile de tipul Escape room sunt
foarte populare, deoarece implică
cursanții cât mai mult posibil și, de
asemenea, necesită folosirea aptitudinilor
din secolul 21 (Cei 4 C): creativitate,
gândire critică, colaborare și comunicare.
Pot fi folosite la orice nivel, iar sarcinile
de lucru pot include gramatică,
vocabular, precum și citire, ascultare și
scriere. Obiectivul principal al acestui
plan de lecție este să îmbunătățească
abilitățile cursanților din mai multe
puncte de vedere, în funcție de abilitatea
lingvistică pe care dorim să o
îmbunătățim.

REZULTATE AȘTEPTATE
ALE ÎNVĂȚĂRII:

Cursanții vor fi capabili să
colaboreze și să comunice mult
mai eficient.
Cursanții vor învăța multe
cuvinte noi, ce sunt în strânsă
legătură cu subiectul selectat.
Cursanții își vor îmbunătăți
creativitatea și gândirea critică.

 

DESPRE PLANUL DE LECȚIE

DURATĂ:  60-70 minute 
Dacă grupul are nevoie de mai mult timp, lecția poate dura mai mult.

RESURSE: markere, flipchart, note autoadezive; tablă albă de scris; plicuri; 
Activitatea are loc într-o încăpere echipată cu: mese, laptop, dicționare, cărți,
sertare, CD player, postere sau ghivece de flori (doar pentru a ascunde ghicitorile/
puzzle-urile).



Dacă vorbim de o cameră mare, puteți ascunde puzzle-urile în cărți, dicționare,
în sertare, în spatele posterelor, sub laptop-uri – totul depinde de
echipamentele din cameră. De asemenea, merită să implicați și formatorii în
realizarea unor puzzle-uri/ ghicitori.

EXAMPLU DE PARCURS AL UNUI ESCAPE ROOM
1. EDUCATORUL pregătește câteva plicuri. Pe fiecare plin este notat un număr
(ex. 2, 38, 42258302, 10024). El sau ea va comunica cursanților faptul că în unul
dintre aceste plicuri este cheia de la ieșire (într-un Escape Room real, camera
este închisă, iar într-un mediu de învățare, cheia nu este adevărată, ci este doar
printată pe o foaie) și că celelalte plicuri sunt goale. Sarcina cursanților este să
rezolve ghicitoarea pentru a identifica plicul care conține cheia respectivă.

2. Cursanții vor lucra în perechi. Fiecare pereche primește o sarcină de lucru de la
EDUCATOR (ex. pentru un nivel lingvistic mai scăzut, imaginile ar trebui să fie
semnate, iar la unui mai ridicat, în loc de imagini puteți oferi definiția cuvintelor).
Literele din căsuțele marcate cu numere vor indica unde este ascunsă
următoarea sarcină (ex. biroul EDUCATORULUI).

3. Formatorii iau un plic (ar trebui să fie câte un plic pentru fiecare pereche).
Plicul conține foi cu întrebări și răspunsuri. Cursanții vor forma întrebările în
funcție de numere și vor potrivi răspunsurile corecte la fiecare întrebare. Apoi vor
nota literele (marcate cu puncte) în ordinea în care au pus răspunsul. Cuvântul
scris indică unde este ascuns următorul plic (ex. carnețelul Educatorului).

4. Cursanții vor găsi un alt puzzle. Sarcina lor este să citească un mesaj scurt și
să răspundă la întrebări. Dacă reușesc, EDUCATORUL oferă cursanților încă un
indiciu.

5. Cursanții vor primi o propoziție care trebuie completată cu un cuvânt. Dacă
sunt 5 grupuri, fiecare grup primește câte o propoziție (fiecare grup primește câte
o propoziție diferită), dar dacă sunt mai puține, unele grupuri primesc câte două
propoziții. Când cursanții își termină sarcina, trebuie să coopereze, deoarece doar
atunci când vor forma o propoziție din cuvintele lipsă, vor afla care este plicul pe
care trebuie să îl aleagă (ex. cursanții trebuie să formeze întrebarea ”Care este
numărul tău de telefon?”, astfel că pe plicul cu cheia este inscripționat
”42258302”, deoarece aceasta este singura combinație de cifre ce poate forma
un număr de telefon). Organizați acest tip de activitate la sfârșit, pentru că de
obicei unele grupuri lucrează repede și altele mai încet, iar cu acest tip de
puzzle-uri toate grupurile trebuie să termine sarcinile pentru a găsi următorul
plic. Dacă ultima sarcină nu necesită colaborarea grupurilor, unul dintre ele s-ar
putea să termine pasul respectiv mai repede (știind în care plic se află cheia), în
timp ce alte grupuri sunt pe la jumătatea sarcinii.



RESURSE PENTRU LECTURĂ ULTERIOARĂ

Conținutul pentru autor (EDUCATOR – în calitate de îndrumător și ghid pentru
conținutul de vocabular). Educatorul își pregătește propriul parcurs, după modelul
escape room. 

HANDOUT-URI

Consultați Handout-urile de la 6.1 la 6.3 (Exemplul Escape Room – Nivelul A1)

REZULTATE
- dezvoltarea Celor 4 C
- câteva imagini/ grafice reflectând cel mai dificil vocabular,  pregătite de acei
cursanți cu abilități artistice, pentru ca mai apoi să fie afișate în panoul cu
informații
- post-it-uri cu cele mai dificile cuvinte
- dezvoltarea tehnicilor de memorare
- creșterea capacității de reținere a informației


