
 

 

 

V januarju smo v sodelovanju s projektom Iz principa izvedli ESCAPE ROOM STEM, s katerim smo 

mlade, ki so v fazi kariernega odločanja glede nadaljnjega izobraževanja, z zanimivo in poučno izkušnjo 

spodbujali k razmisleku za izobraževanje v naravoslovno tehničnih smereh. 

Escape room STEM je med osnovnimi šolami naletel na velik odziv, na dan so nas obiskale 4 šole iz vse 

Slovenije, obisk je trajal uro in pol.  

Tanja Rudolf Čenčič iz projekta Iz principa je z nami delila več informacij. 

1. Zasnovali ste sobo pobega STEM. Lahko na kratko opišete, za kaj gre in komu je namenjena? 

 

Escape room STEM smo zasnovali, da bi na zabaven način med mladimi spodbujali 

izobraževanje in kariero na področjih znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike. V prvi 

različici jeseni 2022 je bil namenjen predvsem dekletom, ki smo jih želeli spodbuditi, da 

pozabijo na stereotipe in se v večji meri odločajo za kariero na področju naravoslovno-

tehničnih ved. V partnerstvu z Zavodom RS za zaposlovanje pa smo z nekoliko prilagojenim 

konceptom nagovarjali predvsem devetošolce_ke, ki se odločajo za nadaljevanje izobraževanja 

v srednjih šolah.  

 

2. Kaj želite sporočiti mladim z izkušnjo v sobi pobega STEM? 

 

V mladih želimo z zabavno in inovativno zasnovano mehaniko predvsem vzbuditi zanimanje za 

področja znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike. S prostočasno aktivnostjo, v okviru 

katere razpletajo izzive, povezane s temi področji, jim želimo sporočati, da ta področja še 

zdaleč niso dolgočasna in nekreativna, temveč prinašajo poklice prihodnosti, ki bodo naslednja 

desetletja poganjali svet. 

 



3. Kakšne povratne informacije vam dajo mladi_e, ki obiščejo sobo pobega STEM? 

 

Vsi_e, ki so doslej obiskali_e naš escape room, so bili_e nad izzivi in potekom »igre« ter nad 

celotno izkušnjo navdušeni_e; mnogo je bilo tudi takšnih, ki so se dejavnosti v družbi različnih 

prijateljev_ic udeležili večkrat. Veseli nas, da je escape room v mnogih spodbudil dodatno 

razmišljanje o karieri v naravoslovno-tehničnih poklicih. 

 

4. Koliko udeležencev_k se je že udeležijo vaše sobe pobega? 

 

Doslej je izzive našega escape rooma reševalo nekaj več kot 400 udeležencev_k. Tako jeseni 

2022 kot januarja 2023 je zanimanje za obisk presegalo zmožnosti oziroma termine, ki so bili 

na voljo.  Zato upamo, da ga bomo odprli še kdaj in da ta številka udeležencev_k še ni 

dokončna. 

 

5. S katerimi poklici mladi_e najpogosteje povežejo zahtevane izzive? 

 

Za reševanje izzivov je potrebnega nekaj znanja iz kemije, fizike, matematike, logike, 

informatike, geografije, astronomije …, sicer pa so najpomembnejše »spretnosti« za dobro 

reševanje sposobnost povezovanja, asociativnosti, kreativnosti ter seveda dobrega 

sodelovanja v ekipi.  

 

6. V kolikšni meri menite, da bo soba pobega pripomore k promociji izobraževanja na področjih 

znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike? 

 

Menimo, da projekt vsekakor izzove dodaten razmislek o udejstvovanju na teh področjih, 

skupaj s pogovorom pred in po aktivaciji pa smo poklice vsem udeležencem_kam dodatno 

promovirali z informacijami o vedno večji iskanosti teh profilov ter o tem, da gre za 

nadpovprečno dobro plačane poklice. K razmisleku o odločitvi za te poklice in »razbijanju« 

stereotipov in predsodkov, ki veljajo v družbi, smo dodatno spodbujali dekleta. Med pogovori 

smo ugotovili, da mladi_e slabo poznajo poklice, ki jih omogoča izobraževanje na 

naravoslovno-tehničnih smereh, zato smo jim jih nekaj tudi predstavili. Najdragocenejša 

vrednost Escape rooma STEM pa je ta, da mladi_e v sobi začutijo strast in veselje do reševanja 

zagonetk, ki bi se jim zdele v šolskem okolju »težke« in celo dolgočasne.  

 

 

 


