
QuestCity 
 

Naucz się pomagać! 
www.questcity.eu 
 

Internetowa gra edukacyjna 

dla dzieci w wieku od 8 - 12 lat  

Współfinansowana przez Komisję Europejską w 

programie „Uczenie się przez całe życie“, w 

2009 i 2012 

Otrzymała nagrodę „Comenius-EduMedia Seal" za wyróżniające 

się kreatywne i pedagogiczne podejście, 2012 



QuestCity została współfinansowana przez Komisję Europejską w 

Programie LLP w projektach: 

• e-self-help – komputerowy program edukacyjny  

       „Poprawa samopomocy" (2010-2011) 

• QuestCity – Gra edukacyjna dla Europy (2013-2014) 

Dyrektoriat Generalny ds. Edukacji, 

Kultury i Sektora Audiowizualnego 

Program „Uczenie się przez całe 

życie” (LLP) 

Projekt Europejski 



          Norwegia 

 Dyrektoriat Ochrony Ludności i 

Planowania Kryzysowego 

          Polska 

 Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

          Słowenia 

 Dyrektoriat Ochrony Ludności 

          Turcja 

 Szpital Polikliniczny 

          Międzynarodowy 

 Międzynarodowy Związek 

Samarytański 

Autorzy QuestCity 

          Austria 

 Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Wiedeń 

 Służba Ratownicza Tyrolu 

          Cypr 

 Obrona Cywilna 

 Instytut Naukowy i Konsultacyjny 

          Niemcy 

 Uniwersytet AKKON 

 Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 

 UBILABS – firma technologiczna 

          Łotwa 

 Sveta Jana Palidziba – organizacja 

pozarządowa 

          Litwa 

 Szkoła Pożarnicza  



Autorzy QuestCity 

Johanniter, organizacja pozarządowa - 

Niemcy/Austria 

Uniwersytet AKKON – Niemcy 

Sveta Jana Palidziba, 

organizacja pozarządowa – 

Łotwa 

Cyprus Civil Defence 

GO, Cyprus 

Ubilabs, firma technologiczna - Niemcy 

 

Dyrektoriat Ochrony Ludności i 

Planowania Kryzysowego - 

Norwegia   

Służba Ratownicza Tyrolu – Austria 

Szkoła Pożarnicza – Litwa 

Dyrektoriat Ochrony Ludności - Słowenia 

 

Instytut Naukowy i Konsultacyjny RCI - 

Cypr 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej – 

Polska 

Szpital Polikliniczny – Turcja 

Międzynarodowy Związek 

Samarytański 



Angielski 

Niemiecki 

Grecki 

Łotewski 

Turecki 

Litewski 

Polski 

Słoweński Norweski 

Wersje językowe QuestCity 



• Grupa docelowa dzieci: 8 – 12 lat. 

• Nieformalny instrument edukacyjny. 

• Uczy w przyjazny sposób samopomocy oraz reagowania na 

zdarzenia niebezpieczne.  

• Motywuje do pomagania innym. 

• Uświadamia jak ważne są umiejętności radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach i pomagania:  

tobie, sobie, rodzinie, znajomym oraz każdemu kto tego potrzebuje. 

• Umacnia osobiste zaangażowanie oraz chęć pomocy innym.  

• Podnosi zdolności samopomocy w społeczeństwie europejskim. 

• Uświadamia znaczenie prewencji w społeczeństwie europejskim. 

• Zachęca dzieci do stosowania wyuczonych zdolności w ich 

codziennym życiu.  

Cele gry 



Certyfikaty 

Classification as Learning Programme 

Organizacja Entertainment Software Self-Regulation Body…  

• ... certyfikowała grę jako program edukacyjny. 

• ... klasyfikowała jako “Dozwolona do użytku bez ograniczeń 

wiekowych zgodnie z Art. 14 Ustawy o ochronie dzieci i 

młodzieży (JuSchG).“ 

Comenius-EduMedia Seal in 2012 

Eksperci z 10 krajów docenili QuestCity za to, że: 

•jest wyróżniającym się pedagogicznym i kreatywnym 

medium edukacyjnym 

•Ma duży potencjał wsparcia procesu kształcenia i 

rozwoju kwalifikacji. 

•Wiąże ze sobą podnoszenie wiedzy i zabawę na rzecz 

kształtowania prawidłowych zachowań w sytuacjach 

kryzysowych 

 



Cele edukacyjne 
• Gry sprawdzają umiejętności i sprawiają, że stajesz się w nich 

lepszy. 

• Dzieci uczą się szybciej poprzez zastosowanie gier edukacyjnych. 

• QuestCity pokazuje, że pomaganie może być ekscytującym 

doświadczeniem. 

• QuestCity daje użytkownikowi możliwośc podemowania decyzji w 

sytuacjach niebezpiecznych tym samym edukując gracza. 

• QuestCity pokazuje zdarzenia z życia codziennego a także 

katastrofy, które odzwierciedlają rzeczywistość w uproszczony 

sposób. 

• QuestCity poprawia zdolności samopomocy w nieformalny i 

atrakcyjny sposób. 

• QuestCity uświadamia gracza ... 

... o prawdziwych zdarzeniach niebezpiecznych w naszym życiu. 

... jak ważnym jest reagowanie w sytuacjach zagrożenia. 

... jak ważna jest wiedza co robić w sytuacjach zagrożenia. 



Zawartość edukacyjna w QuestCity 

Pomaganie w sytuacjach niebezpiecznych dnia codziennego 



Zawartość edukacyjna w QuestCity 

Pomaganie w misjach na całym świecie 



Jak grać w QuestCity? 

Rejestracja & Logowanie 

• Zarejestruj się stosując tylko adres  

e-mail 

• Aktywuj link potwierdzający, który 

zostanie wysłany przez QestCity na 

twojego maila. 

• Utwórz hasło i zacznij grać.  

• W tym momencie możesz już 

logować się do gry za pomocą 

swojego maila i hasła. 



Jak grać w QuestCity? 

Profil & Awatar 

• Zdefiniuj swój własny profil. 

• Stwórz dowolną ksywkę. 

• Stwórz indywidualny wygląd swojego 

awatara.  

 

 Nie ma rzeczywistych nazwisk oraz 

adresów zamieszkania. 

 Nie ma powiązań z prawdziwą osobą.  

 



Jak grać w QuestCity? 

Okolice domu 

Potrzebna jest Twoja pomoc! 

Wybierz język gry. 

 

Podgląd „Mapy Świata". 

 

Wejdź do „Sklepu Sprzętu 

Ratowniczego". 

 

Za grę przyznawane są Trofea. 



Jak grać w QuestCity? 

Jak rozwiązać problem 
• Krótki opis historyjki powie ci co się 

stało. 

 

• Złap myszką kolejne działania i 

przenieś je na lewą stronę w tabelce w 

poprawnej kolejności. 

Poprzez rozwiązanie sytuacji 

zdobywasz doświadczenie a 

także otrzymujesz dukaty. 

Poziom trudności gry podnosi 

się adekwatnie do zdobytych 

punktów doświadczenia. 



Jak grać w QuestCity? 

Mapa Świata 

• Mapa świata prowadzi cię do misji do 

zrealizowania na całej ziemi. 

• Misja   

= grupa sytuacji o podobnej specyfice 

   (np. „w górach", „powodzie", „pożary") 

• Zielona ikonka „Domku” pozwala ci 

wrócić do strony startowej i sytuacji w 

okolicy twojego domu. 



Jak grać w QuestCity? 

Jak przystąpić do Misji • Sytuacje określa temat przewodni misji. 

• Powtarzaj rozwiązanie problemów tyle 

razy ile będziesz chciał.  

• Ocena wykonania misji oznaczona jest 

gwiazdkami. 

• Zblokowane misje możesz zrealizować 

po rozwiązaniu innych dostępnych 

zdarzeń. 

• Doświadczenie i dukaty są 

zwielokrotnione w przypadku 

rozwiązania całej misji. 



Jak grać w QuestCity? 

Sklep ze sprzętem ratowniczym 

• W sklepie możesz kupić sprzęt 

ratowniczy. 

• Płacisz zgromadzonymi dukatami. 

• Poszczególny sprzęt ratowniczy jest 

wyceniony w ilości dukatów 

• Niektóre przedmioty możesz kupić 

dopiero po wejściu w odpowiednią 

misję na świecie.   



Jak grać w QuestCity? 

Gra grupowa 

• Zaproś do gry swoich przyjaciół i 

stwórz swoją drużynę. 

• Oliwier, Tomek, Lucyna, Olek i Emilia 

będą ci towarzyszyć. 



Jak grać w QuestCity? 

Najwyższy wynik 

• Porównaj swoje osiągnięcia z innymi 

graczami QuestCity. 

• Sprawdź na którym miejscu jesteś na 

liście najlepszych wyników. 



QuestCity - Bezpieczeństwo 
W jakim wieku powinien być gracz 

• Komunikacja oraz treści są bezpieczne i dostosowane dla każdej grupy 

wiekowej. 

• Relacja między graczami powinna być przyjazna, odpowiedzialna i z 

poszanowaniem drugiej osoby. 

 

Bezpieczeństwo danych osobowych 

• Rejestracja tylko przy pomocy adresu email.  

• Personalizacja gracza poprzez ksywkę. 

• Brak powiązania gracza z rzeczywistymi  

danymi osobowymi. 

• Nie stosujemy prawdziwych nazwisk oraz  

Adresów.  

 

No Costs  

• QuestCity ma cel edukacyjny i można  

w nią grać w całości zupełnie za darmo teraz i w przyszłości. 



Społeczności QuestCity 

• QuestCity można znaleźć na facebook. 

• QuestCity można śledzić na Twitter. 

• zwiastun QuestCity można odnaleźć na 

Youtube. 



Kontakt w sprawie gry QuestCity 

Osoby do kontaktu w sprawie gry  

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

01-629 Warszawa, Polska 

www.sgsp.edu.pl 

 

mł. bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński – tzweglinski@sgsp.edu.pl 

Tel. +48 225617355 

 

st. kpt. mgr inż. Grzegorz Bełtowski – gbeltowski@sgsp.edu.pl 

Tel. +48 225617746 

 

kpt. dr inż. Paweł Gromek – pgromek@sgsp.edu.pl 

Tel. +48 225617501 

   

http://www.sgsp.edu.pl/
mailto:tzweglinski@sgsp.edu.pl
mailto:gbeltowski@sgsp.edu.pl
mailto:pgromek@sgsp.edu.pl


Dziękujemy za uwagę! 


