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W 2012 roku będąc na emeryturze zostałam wolontariuszem EURO 2012,  
uczestniczyłam w grach miejskich opracowanych przez UEFA. Gra miejska 
zorganizowana na starym mieście w Gdańsku bazowała na historii PRL, m.in. 
poszukiwaliśmy nielegalnego punktu wymiany walut, sklepu z papierem 
toaletowym, trzeba też było odnaleźć  zabytki oraz odpowiedzieć na wiele pytań. 
Jednocześnie podczas realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych 
Grundtvig dla osób 60,70,80+ zauważyłam trudności w organizowaniu 
zwiedzania starego miasta z przewodnikiem wynikające z braku funduszy oraz  
słabej znajomości języka angielskiego naszych seniorów i gości z zagranicy. 
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem było stratą czasu i pieniędzy. Postanowiłam 
zaadaptować gry miejskie angażując uczestników spotkań z komputerem na 
Politechnice Gdańskiej w opracowanie prototypu gry w formie papierowej. 
Okazało się,  że  nie tylko opracowanie, ale również zwiedzanie Gdańska 
z wykorzystaniem gry miejskiej daje seniorom ogromną satysfakcję i motywuje 
do kolejnych działań edukacyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych. 
 
 



 

 
 

 



W ramach projektu są możliwe dwa poziomy aktywności: 

Pierwszy poziom - polega na włączeniu seniorów 60+,70+, 80+ w proces 
tworzenia gier w przestrzeni miejskiej, która jest im szczególnie bliska, 
opracowują karty do gry w formie papierowej oraz elektronicznej. 
Drugi poziom - to udział w grze, gdzie kilkuosobowe zespoły graczy ruszają do 
gry w przestrzeni miejskiej  by jak najlepiej wykonać postawione w instrukcji 
zadania. Korzystając z mapy uczestnicy szukają obiektu/miejsca, odpowiadają na 
pytanie, wykonują zdjęcia obiektu/miejsca.  
 

  
 
W październiki 2019 roku napisała do mnie Szkotka z Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, poprosiła o pomoc w zwiedzaniu starego miasta. Szkoci otrzymali  grę 
miejską mailem. Zagraliśmy w nią razem pokazując zabytki Gdańska. Wspólnie 
zaplanowaliśmy spotkanie w Edynburgu we wrześniu 2020. 
 

  
 
Niestety COVID 19 uniemożliwił nam tegoroczny wyjazd do Szkocji.  
Zamiast spotkań twarzą w twarz organizowaliśmy  spotkania online.  
Historię gier miejskich pokazujemy w projekcie  ERASMUS+ Strategic Partnership 
for Older People’s Inclusion  into the Digital World (SPIDW) w naszym krótkim 
filmiku na YouTube - https://youtu.be/tI6dm71Uvw4. 

https://youtu.be/tI6dm71Uvw4
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