Skultéty Zoltánné: Szabadulj ki!
A szabadulószoba létrehozását személyes motivációnk, érintettségünk sürgette. Ez mutatja az
elkötelezettségünket is, minden bizonnyal. Annyira nagyszerű időtöltésnek, agymozgatónak
gondoljuk, hogy lelkesedésünket szerettük volna a diákokra is ráragasztani.
Így született meg az az ötlet, hogy a 2017-es Digitális témahétre diákjainkkal készítsünk
szabadulószobát. Három diákcsoport segítségével dolgoztunk, két héten keresztül.
Feladatokat, fejtörőket terveztünk, rajzoltunk, írtunk. Egymáson teszteltük a
megoldhatóságukat, rendkívül lelkesen. Egyik fizikaszakos kollégánk még speciális eszközt is
tervezett, amely segítségével lehetett egy feladványt megoldani.
Az elkészült pályákat az iskolaudvaron felállított sátrakban lehetett kipróbálni. A pálya
avatását természetesen az iskolavezetésre bíztuk. Őket számos diákcsoport követte,
folyamatosan, a sokszor eleredő eső sem zavarta meg a mulatságot.
Iskolánk már harmadik éve kínál programot a Kutatók éjszakáján. Gondoltuk, hogy ha a mi
diákjaink ennyire élvezték a kihívást, felkínáljuk programként az eseményen résztvevőknek is.
Telt ház volt késő éjszakáig, már a regisztráció megnyitása után igen hamar beteltek az
időpontok.
Itt született meg bennünk az a gondolat, hogy jó lenne az iskola padlásán létrehozni egy
állandó szabadulószobát, hogy ne kelljen újra s újra összeállítani és szétszedni. Ez a célunk már
nem annyira távoli, egy pályázat keretében megvalósítjuk majd az elképzelésünket.
2017 őszén rendezték meg Nyíregyházán a IV. Innovatív pedagógus konferenciát, ahová a
szervező meghívott minket, hogy választható programot nyújtsunk a konferencián részt vevő
kollégáknak. Nagy sikerünk volt ott is.
Jelen pillanatban digitális szabadulószobát tervezünk a matematika története témakörben.
Ehhez az Office 365 alkalmazás OneNote programját használjuk.
Az utolsó előtti tanítási napon, illetve helyett egy izgalmas napot szervezünk a tanulóknak,
ahol berendezzük újra a szabaduló szobát, a virtuális is debütálni fog.
Feltétlenül le kell írnom, hogy egy pályázat keretében lehetőségünk volt profi lakatok, ládikák,
kisméretű széfek vásárlására. Minden bizonnyal a micro:bitet is sikerül bekacsolnunk a
rejtélyek megoldásába.
Amennyiben felkeltettük a zsűri érdeklődését, és támogatják a részvételünket a fesztiválon, a
projektbemutatót úgy képzeljük el, hogy berendezünk egy szabaduló szobácskát egy kisebb
teremben. Ehhez nem szeretnénk forgatókönyvet csatolni, mert a feladványokat nem
szeretnénk elárulni előre! Meglepetés!
https://sway.com/lF8rTujxLrL7nyMT?ref=Link

