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PROJEKT MAX-CAREER

Max-career jest częścią projektu „Kariera na Maxa”
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Max-career to gra przeznczona na platformę Facebook

Gra została zaprojektowana jako forma edutainment

Edutainment w przypadku gry to wykorzystanie zasobów merytorycznych i 
przystosowanie ich do oczekiwań odbiorcy, który jest użytkownikiem określonych 
technologii oraz funkcji społeczności sieciowych. 



FACEBOOK

70% polskich użytkowników sieci korzysta z sieci 
społecznościowych,

59% posiada profil na Facebook,

49 % użytkowników Facebook odwiedza swój 
profil codziennie,
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38,5% użytkowników to osoby w wieku 15-24,

27,5% to uczniowie, studenci (największa grupa)

32,6 % deklaruje, że jeszcze nigdy nie pracowała

(są to najliczniejsze grupy wśród badanych)

PROFIL UŻYTKOWNIKA

Dane na dok 2010 / Raport Internet Standard

http://www.internetstandard.pl/whitepapers/1594/Raport.social.media.2010.html

Facebook jest efektywnym 
narzędziem komunikacji 
z młodzieżą i studentami, 
którzy nie mają jeszcze 
doświadczenia zawodowego



GRA SPOŁECZNOŚCIOWA

Co to jest gra społecznościowa:
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rozrywka interaktywna,

gra w dużej mierze bezpłatna,

gra posiadająca pewne mechanizmy, które pozwalają jej 
współdziałać w obrębie społeczności internetowej:

wymienianie komunikatów o grze wśród 
użytkowników, 

wymienianie interaktywnych prezentów na 
dany temat, 

możliwość rozwoju i obserwowanie postępu 
innych, które sprzyja pozytywnej rywalizacji 

Max-career nie ma 
obowiązkowych opłat – jest 

dostępny dla każdego

gra jest zrozumiała 
i prosta w obsłudze 

„Ukończyłem kurs 
strażaka”

Dzielę się moimi 
zainteresowaniami

Chcę awansować 
I robić karierę 



EDUTAINMENT

Prekursorzy:

1951 – Programy edukacyjne BBC

1969 - Ulica Sezamkowa (75mln widzów)
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Edutainment ze względu na cele 
i zawartość:

na rzecz poprawy jakości życia odbiorców 
i lepszej kontroli nad życiem (edukacja 
nieformalna, kształtowanie postaw, 
styl życia) – zazwyczaj poprzez 
dyskusję i narrację;

na rzecz kształtowania umiejętności 
życiowych – prezentacja doświadczeń, 
symulacji.



ZACZYNAMY

Max career game to gra dedykowana na 
platformę Facebook aby grać:

- trzeba posiadać spersonalizowany profil 
Facebook,

- trzeba posiadać znajomych na profilu,

- warto orientować się w budowie 
społeczności aby szybciej i skuteczniej 
odnaleźć grę,

- warto odwiedzić i śledzić stronę dla 
fanów gry

https://www.facebook.com/MaxCareer
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DOM

Dom gracza to miejsce w którym gracz:
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zbiera meble i ozdoby otrzymane za prace

posiada lodówkę, dzięki której uzupełnia poziom jedzenia

posiada szafę, w której może się przebrać i zmienić wygląd

regeneruje się klikając na zgromadzone przedmioty

zarabia pieniądze jeśli posiada bankomat
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MIASTO I AWANS

Miasto to plansza na której znajdują się:
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budynki w których można pracować

budynki w których można się uczyć

budynki w których można zrobić zakupy: jedzenie, 
pojazdy, zwierzęta, większe domy

znajdują się zadania ukryte w ikonkach po lewej 
stronie planszy – po kliknięciu pojawiają się 
wskazówki jak grać dalej. 
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ZDOBYWAM ZAWÓD

Aby zdobyć zawód trzeba przejść następująca ścieżkę w grze:

a) trzeba wybrać spośród kursów dostępnych w 2 uczelniach 
i ratuszu,

b) przed rozpoczęciem kursu, trzeba zadbać o karmienie, 
morale i energię postaci, tak aby mogła ona przystąpić do 
kursu,

c) wybieramy kurs, rozpoczynamy wykłady i kontynuujemy je 
do zakończenia,

d) po ukończeniu kursu otrzymujemy dyplom i 
prawdopodobnie drobny upominek świadczący o naszym 
zawodzie. 

e) Pracujemy w zawodzie odpowiednią ilość czasu aby mieć  
możliwość odblokowania kolejnych kursów
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MOJE PORTFOLIO

Gdzie znajduje się wiedza o moich postępach:

w domu po kliknięciu mebla zwanego gablotką 
pojawia się popup z zakładką dyplomy –
tam składujemy nasze osiągnięcia 
zawodowe,

w głównym menu znajduje się tzw. „karta 
gracza” czyli szczegółowy opis postępu w 
branżach, w zawodach oraz przegląd 
wszystkich dostępnych specjalizacji w grze,

w obrazie naszej postaci: jeśli jest ubrana w 
strój związany z wykonywanym zawodem,

w domu, jeśli znajdują się w nim meble lub 
dekoracje związane z zawodami.
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ODWIEDZINY

Odwiedziny pozwalają lepiej poznać graczy i ich 
zainteresowania zawodowe oraz hobby!

Podczas odwiedzin gracz może:
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zajrzeć do gablotki sąsiada, aby dowiedzieć się 
jakie kursy ukończył

obejrzeć zawartość jego domu – być może 
znajdują się tam przedmioty związane 
z wykonywanymi zawodami 

uczestniczyć w imprezkach tematycznie 
związanych z hobby sowich sąsiadów w grze. 



GDZIE JESTEŚMY?

Adres gry:

https://apps.facebook.com/maxcareergame/

Strona gry:

http://www.play.max-career.com/

17


