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Prezentare generală 
 

 

“Avem datoria față de elevi să aducem la clasă lucrurile de care sunt pasionați.” 

 

 

Cursul ”Minecraft: Education Edition” aduce ora de curs și programa școlară într-un mediu cu care 
elevii s-au obișnuit deja și în cadrul căruia se simt confortabil. Oferă, de asemenea, experiența 
Minecraft cu care numeroși elevi sunt deja obișnuiți, adăugând unele caracteristici care permit 
elevilor colaboreze la clasă iar educatorilor le oferă sprijin pentru furnizarea activităților de învățare 
prin intermediul jocului. Mai mult, cu ajutorul programului „Code Connection”, elevii pot conecta 
M:EE la platforme bine cunoscute de învățare a programării, cum ar fi Scratch, Tynker și MakeCode, 
ultima, creată de Microsoft pentru a dezvolta programarea creativă prin intermediul jocurilor. 

 

• Colaborare: M:EE este conceput astfel încât elevii să poată lucra fie în echipe, pentru a rezolva 
probleme, fie la nivel de clasă pentru a face mai bine față provocărilor jocului. Implicarea în 
echipe de lucru ce cooperează și mediile de învățare care favorizează cooperarea în clasă 
ajută la pregătirea cursanților pentru viitor. 
 

• Creativitate: Copiii învață în mod natural combinând metoda observării cu metoda învățării 
din greșeli și cu practica derivată din joacă. Un mediu deschis de învățare, precum este 
Minecraft, le oferă elevilor libertatea de a experimenta, de a-și stabili singuri scopuri și de a 
le atinge. La fel ca în viața reală, în M:EE nu există instrucțiuni pas cu pas - cursanții trebuie să 
încerce, să aibă parte de eșecuri iar apoi să încerce din nou să obțină rezultatul dorit.  
 

• Rigoare: Pentru a împlini idealul unei clase incluzive, profesorii trebuie să creeze activități de 
învățare care să răspundă tuturor tipurilor de elevi. Învățarea prin practică oferă cursanților 
un sentiment de împlinire atunci când își pot demonstra cunoștințele. În Minecraft: Education 
Edition profesorii au posibilitatea de a realiza proiectele și activitățile conform standardelor 
curriculare pentru a obține direct rezultatele specifice ale învățării. 
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Bine ați venit în comunitate 
 

 

Stimate Profesor, 

 

Folosind Minecraft drept platformă pentru învățare, profesorii pot motiva și inspira elevii să realizeze 
mai mult și pot trezi în aceștia pasiunea pentru învățare. Când folosiți M:EE vă alăturați unei 
comunități de profesori care învață cum să utilizeze Minecraft pentru a debloca potențialul fiecărui 
elev. Dorim să vă sprijinim încă din momentul în care începeți această călătorie și în secțiunile 
următoare încercăm să vă arătăm potențialul acestei platforme atunci când se află în mâini capabile 
ca cele ale dvs. Vă vom prezenta modulele pentru a vă ajuta să învățați și să înțelegeți potențialul 
Minecraft pentru o educație eficientă. Sperăm că vă veți alătura nouă în această călătorie și că veți 
deveni un membru valoros al comunității noastre globale Minecraft, unde profesorii apelează unii la 
alții, în căutare de idei și de inspirație. 

 

Echipa Minecraft Education
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Planul general al cursului 
 

Modulul I – Instalarea, configurarea și uneltele M:EE 
 

Lecția 1 | Instalarea și configurarea M:EE 
După terminarea lecției 1, veți putea: 

• Instala și configura Minecraft: Education Edition pentru utilizare 
• Naviga în meniurile și setările Minecraft: Education Edition 

 

Lecția 2 | Configurarea lumii M:EE 
După terminarea lecției 2, veți putea: 

• Utiliza cele trei moduri în care puteți crea o lume M:EE 
• Folosi jocul M:EE în diferite moduri și la diferite niveluri de dificultate 
• Utiliza instrucțiuni de bază în linia de comandă pentru configurarea unei lumi M:EE 

 

Lecția 3 | Controlul avatarului și fabricarea uneltelor în M:EE 
După terminarea lecției 3, veți putea: 

• Să vă deplasați, să înotați și să utilizați blocuri în M:EE 
• Utiliza blocurile din inventar și aplica rețetele pentru fabricarea de unelte 
• Aplica cele de mai sus pentru vă familiariza cu jocul M:EE 

 

Modulul II – Configurarea și controlul clasei M:EE în rețea 
 

Lecția 4 | Jocul colectiv 
După terminarea lecției 4, veți putea: 

• Enumera cerințele pentru crearea unei lumi în vederea unui joc colectiv 
• Configura o lume de tip colectiv 
• Participa, în calitate de jucător, în lumea altui participant la joc 

 

Lecția 5 | Modalitatea de joacă „Împreună cu clasa” 
După terminarea lecției 5, veți putea: 

• Descrie particularitățile modalității de joacă „Împreună cu clasa” 
• Instala și iniția modalitatea de joacă „Împreună cu clasa” 
• Modifica setările lumii M:EE utilizând modalitatea de joacă „Împreună cu clasa” 
• Utiliza harta și comunica cu elevii utilizând modalitatea de joacă ”Împreună cu clasa” 

 

Lecția 6 | Gestionarea eficientă a clasei în MEE 
După terminarea lecției 6, veți putea: 

• Crea o comunitate pozitivă de învățare 
• Stabili un obiectiv de învățare 
• Planifica activitățile în M:EE 
• Gestiona clasa în timpul unei sesiuni de joc colectiv în M:EE 
• Promova o atmosferă destinsă la clasă 
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Modulul III – Abilități practice și pregătirea lecțiilor cu M:EE 
 
Lecția 7 | Deveniți un jucător Minecraft 
După terminarea Lecției 7, veți putea: 

• Utiliza cele două medii principale folosite pentru a juca M:EE 
• Demonstra stilurile de joc și sarcinile din M:EE 
• Supraviețui nopții și dincolo de aceasta 
• Aplica câteva reguli de bază pentru joc 

 

Lecția 8 | Exemplu de lecție în Minecraft 
După terminarea Lecției 8, veți putea: 

• Revizui un plan de lecție Minecraft, existent 
• Realiza conexiuni curriculare 
• Elabora planul de lecție 
• Îmbunătății planul de lecție creat  

 

Modulul IV – Controlul avansat în M:EE și IDE-ul MakeCode 
 
Lecția 9 | Lucrul cu instrucțiuni în linia de comandă a M:EE (comenzi ”slash”)  
După terminarea Lecției 9, veți putea: 

• Utiliza linia de comandă și activa derogările (cheats) 
• Utiliza sistemul de coordonatele din M:EE pentru orientare, teleportare și umplere 
• Utiliza mai multe căi de adresare a comenzilor Minecraft 
• Utiliza comenzi de bază pentru a crea și gestiona experiențe de învățare 

 

Lecția 10 | Code Connection – conectarea IDE-ului MakeCode la M:EE 
După parcurgerea Lecției 10, veți putea: 

• Prezenta avantajele introducerii elementelor de bază ale programării, la gimnaziu 
• Descărca și instala Code Connection 
• Utiliza MakeCode conectat la M:EE 
• Folosi la clasă exemple de activități realizate în MakeCode și rulate în M:EE 
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Lecția 1 | Instalarea și configurarea M:EE 
 

Activități de învățare 
După terminarea lecției 1, veți putea: 

• Instala și configura Minecraft: Education Edition pentru utilizare 
• Naviga în meniurile și setările Minecraft: Education Edition 

Să începem. 
 

Instalarea și configurarea M:EE în vederea utilizării 
• Înainte de a instala Minecraft: Education Edition, aveți nevoie de următoarele: 

o Un cont de Office 365 pentru instituții de învățământ. 
 Dacă în prezent nu aveți un astfel de cont, accesați site-ul Microsoft destinat 

abonamentelor Office 365 pentru instituții de învățământ pentru a crea unul 
gratuit sau contactați administratorul IT al școlii. 

 Un dispozitiv care rulează fie macOS (High Sierra sau mai recentă), fie 
Windows 10 (versiunea 1803 sau mai recentă). Actualizarea la cel mai recentă 
versiune a sistemului de operare este recomandată și gratuită.  

 Dacă nu aveți încă Windows 10 accesați acest link pentru a-l instala. 
• Instalarea Minecraft: Education Edition în versiunea de încercare gratuită! 

o Pentru dispozitivele cu macOS, mergeți la pagina de descărcare a site ului Minecraft 
Education și apăsați butonul macOS din dreptul M:EE. 

o Pentru dispozitivele cu Windows 10, există trei variante de instalare dar o vom expune 
aici doar pe cea mai simplă și mai rapidă dintre ele: 
1. Navigați la pagina de descărcare M:EE și apăsați pe primul buton Download.  
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2. Veți fi întâmpinați de o fereastră de genul cele de mai jos (Firefox): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Asigurați-vă că deschideți fișierul cu Program de instalare a aplicațiilor 
(implicit) și faceți clic pe butonul Deschide linkul. E posibil ca în alte navigatoare 
web acest pas să nu fie necesar și să fiți întâmpinați direct de fereastra de mai jos: 
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4. Dacă nu pornește automat, faceți clic pe instalare. La sfârșitul acesteia se deschide 
M:EE gata de utilizare, cerându-vă datele de autentificare care trebuie să fie ale 
unui cont de Office 365 pentru instituții de învățământ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. În cazul în care întâmpinați dificultăți, urmați acest link pentru a descărca local 
fișierul de instalare al aplicației M:EE. Instalarea acestuia ca administrator este 
varianta cea mai recomandată. 
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6. Navigați în folderul în care ați salvat fișierul de instalare cu extensia .appxbudle 
(implicit este, de obicei, folderul Descărcări) și faceți dublu clic pe acest fișier. Se 
va lansa automat instalarea (vezi pașii nr. 3-4). Procedați astfel și în cazul în care 
conexiunea la internet este slabă și preferați, din motive de eficiență, să distribuiți 
fișierul de instalare cu ajutorul unor stick-uri usb sau a unor CD-uri. 

 
 

7. După ce veți introduce datele dvs. de autentificare ale contului de Office 365 
pentru instituții de învățământ, va trebui să acceptați termenii EULA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. În funcție de tipul de cont Office 365 pentru instituții de învățământ utilizat, veți 
avea dreptul la 25 de încercări ca profesor și doar 10 ca elev. Faceți clic pe OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

o Aveți nevoie de mai multe informații despre Microsoft Minecraft: Education Edition? 
Există un set complet de materiale în baza noastră de cunoștințe gata de a fi utilizate 
și partajate cu colegii dvs. și cu administratorii IT. 
 

 

8 
 

https://education.minecraft.net/support/knowledge-base/deploying-minecraft-windows-store-business/


Minecraft: Education Edition pentru profesori                             Lecția 1 | Instalarea și configurarea M:EE 
 

Navigarea în meniurile și setările Minecraft: Education Edition  
• De câte ori lansați în execuție Minecraft: Education Edition trebuie să introduceți datele de 

autentificare pentru contul Office 365 pentru instituții de învățământ. Rețineți că, în calitate 
de profesor, aveți la dispoziție doar 25 de conectări în versiunea de încercare, asigurați-vă 
deci, că le veți folosiți cu înțelepciune!  

• Când ajungeți în fereastra principală a M:EE, veți vedea trei opțiuni: Play, Settings, Quick 
Play și o pictograma Umeraș. 

o Play vă permite să creați propria lume, să importați o lume creată de altcineva, să 
începeți un joc colectiv pentru a permite altora să se alăture jocului sau să vă alăturați 
dvs.  jocului colectiv al altcuiva. 

o Settings vă permite să configurați anumite aspecte ale jocului, cum ar fi cele audio, 
video, limba, comenzile rapide de la tastatură și multe altele. 

o Quick Play generează automat o lume la întâmplare în modalitatea creativă și pașnică 
de joacă. Nu vom explora această opțiune dar, informativ, trebuie să știți ce face. 

o Pictograma Umeraș vă permite să modificați aspectul exterior al avatarului dvs. din 
Minecraft.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pentru mai multe informații despre aceste meniuri, pentru a afla modalitățile în care puteți 
personaliza setările Minecraft: Education Edition și cum puteți îmbunătăți experiența de joc, 
vă recomandăm să vizionați acest videoclip. 
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Încercați singuri 
 
În continuare, veți avea de efectuat câteva sarcini. Utilizați materialele furnizate dacă rămâneți blocat. 
Dacă aveți întrebări pe măsură ce parcurgeți acest material, amintiți-vă că puteți să contactați 
întotdeauna Minecraft: Education Edition Support pentru a primi ajutor, indicând sarcina pe care 
încercați să o efectuați. 
 
Sarcina 1: 
Dacă încă nu ați instalat Minecraft: Education Edition, ce mai așteptați? Reveniți la pagina Activități 
de învățare, instalați-l și faceți o captură de ecran a ecranului de pornire. 

Sarcina 2: 
Schimbați-vă avatarul și efectuați o captură a ecranului de pornire cu noul avatar. 

     
Sarcina 3: 
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Schimbați volumul muzicii și sunetului la valoarea 42, în cinstea lui Douglas Adams și faceți o captură 
de ecran care arată această schimbare. 

 
Sarcina 4: 
Modificați tasta asociată deplasării pe direcția înainte, de la “W” la “Tasta Săgeată în sus” și asociați-
o înapoi la  „W” după ce ați făcut o captură de ecran. 
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Lecția 2 | Configurarea lumii M:EE 
 

Activități de învățare 
 
După terminarea lecției 2, veți putea: 

• Înțelege cele trei moduri în care puteți crea o lume Minecraft: Education Edition 
• Folosi diferite modalități de joacă în M:EE la diferite niveluri de dificultate 
• Executa instrucțiuni de bază în linia de comandă pentru configurarea unei lumi 

Să începem. 

Cele trei moduri în care puteți crea o lume M:EE 
o Cea mai simplă modalitate de a începe crearea unei lumi în M:EE este dintr-un șablon 

disponibil în joc. 
 Pentru a utiliza un șablon, faceți clic pe 

Play din meniul principal (fereastra de 
pornire) și apoi pe Create New, după 
care veți vedea șabloanele disponibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Din fereastra Available Templates, selectați șablonul pe care doriți să îl utilizați.   
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 În următoarea fereastră este recomandabil să redenumiți lumea (în câmpul 

World Name) pe care tocmai o creați, pentru a o putea distinge de șablonul 
originar.  
 

 Selectați Create și 
lumea se va genera 
automat după șablon. 
Veți începe să activați 
în această lume de la 
punctul de inserție 
(spawn point), la fel ca 
oricare alt jucător care 
utilizează acest șablon. 

 

o În M:EE se pot importa lumi, 
din fișiere cu extensia .mcworld (descărcate din internet, primite de la prieteni sau 
salvate anterior de către dvs. pe computer). 
 Pentru a deschide un fișier 

.mcworld, aveți posibilitatea fie să 
faceți dublu clic pe acesta, fapt ce va 
lansa M:EE și va importa lumea în 
jocul dvs., fie puteți utiliza butonul 
de import din fila de selecție a lumii 
(Worlds), după cum se vede alături (butonul verde). 
 

o De asemenea, puteți genera o lume absolut nouă și unică în Minecraft (Quick Play – 
din meniul principal) sau puteți începe de la o „tabula rasa” (Flat). 

 
 Din fereastra Available Templates 

în loc de un șablon (vezi ultima 
imagine de la pagina 12), selectați 
de această dată butonul Create 
New World și veți fi direcționați 
către fereastra din care puteți să 
creați o lume nouă. Alegeți un 
nume pentru viitoarea lume, 
personalizați-o conform dorințelor 
dvs. și apoi faceți clic pe Create 
(vezi alături). 
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Diferite modalități de joacă și niveluri de dificultate în M:EE 
o M:EE dispune de trei modalități de joacă: Survival, Creative și Adventure. Primele 

două sunt disponibile ca modalități de joacă implicite, al treilea doar ca modalitate 
personală de joacă. 
 Modalitatea de joacă Adventure (Aventură) este restricționată, destinată în 

primul rând pentru realizarea experiențelor de învățare, fără posibilitatea de a 
amplasa sau de a distruge blocuri. Jucătorii pot doar să se deplaseze și să 
interacționeze numai cu comutatoare, butoane și alte articole similare. 

 Modalitatea de joacă Creative (Creativă) oferă jucătorilor un inventar nelimitat 
al tuturor resurselor din M:EE și posibilitatea de a suspenda dependența de 
indicatorii de bază a jocului (sațietatea și sănătatea). Nu vă va fi niciodată foame, 
nu vă veți pierde sănătatea și, de asemenea, veți putea „zbura”, pentru a vă 
deplasa cu rapiditate în cadrul unei lumi. 

 Modalitatea de joacă Survival (Supraviețuire) este cea cu care majoritatea 
elevilor sunt familiarizați, cea în care jucătorii trebuie să procure materii prime 
și să le folosească pentru a fabrica materiale și unelte ca să poată supraviețui. 
Jucătorilor li se va face foame, vor trebui să mănânce și se vor putea îneca, vor 
putea cădea, se vor putea arde și vor putea fi atacați de vietăți ostile. Este totuși 
posibil să jucați în modalitatea Survival controlând, însă, inventarul jucătorilor 
și/sau eliminând vietățile din joc. Mai multe despre aceste aspecte veți 
descoperi în cele ce urmează. 

o M:EE dispune și de posibilitatea alegerii nivelului de dificultate al jocului: 
 Nivelul de dificultate Peaceful 

(Pașnic) este deseori folosit în 
combinație cu modalitatea de 
joacă Survival. La acest nivel de 
dificultate, sănătatea și sațietatea 
se regenerează automat, astfel că 
este dificil, dar nu imposibil, să vă 
„îmbolnăviți” și/sau să „muriți”. În 
lume nu vor apărea vietăți ostile și 
acestea nu vor fi putea fi invocate 
de către jucători. Opțiunile Easy, 
Medium și Hard (Ușor, Mediu și 
Greu) determină, în special, 
agresivitatea vietăților ostile. 
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Configurați lumea M:EE cu instrucțiuni în linia de comandă (slash commands). 

o Atunci când începeți o sesiune de învățare într-o lume Minecraft, există câteva 
instrucțiuni în linia de comandă care vă vor înlesni succesul. Dar mai întâi, câteva 
cuvinte despre linia de comandă: 
 M:EE fiind proiectat ca joc colectiv are la dispoziție o modalitate de comunicare 

între jucători și anume fereastra de discuții (Chat) care poate fi apelată cu 
ajutorul tastei T și poate fi utilizată ca orice altă aplicație de mesagerie instant.  

 Tot în această fereastră există posibilitatea de lansare în execuție a unor 
comenzi care produc modificări ale lumii și abilităților pe care le au jucătorii în 
cadrul ei. Aceste comenzi nu întrerup jocul și sunt o cale mai facilă de a controla 
ce se întâmplă într-o lume cu mai mulți jucători. Există însă și câteva comenzi 
utile și pentru cineva care joacă de unul singur.  

 Diferența dintre o discuție purtată în fereastra de chat și o 
instrucțiune/comandă, este aceea că instrucțiunile/comenzile trebuie precedate 
de caracterul „/” slash. De aici și denumirea alternativă de „comenzi slash”. 

 Pentru a accesa fereastra de chat/linia de comandă în timp ce vă aflați într-o 
lume M:EE puteți apăsați tasta T sau Enter. Dacă însă aveți intenția clară să 
lansați în execuție o comandă, este recomandabil să apăsați tasta „/” pentru că 
aceasta va introduce automat caracterul „/” (slash) la început de rând, 
informând M:EE că urmează să tastați o comandă. 

 Tastarea caracterului „/” la începutul rândului va duce la afișarea tuturor 
comenzilor pe care le puteți tasta în contextul respectiv. Pe măsură ce tastați 
litere din comanda dorită, lista se va actualiza și vă va afișa doar comenzile care 
încep cu acea/acele literă/litere. 
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 Dacă ați identificat comanda dorită printre cele afișate sau se afișează doar 
comanda dorită, puteți să scutiți efortul de tastare a întregii comenzi utilizând 
tasta „Tab ↹” care va completa automat restul literelor din comanda dorită. 
Dacă în listă sunt mai multe comenzi 
posibile (care încep cu aceeași 
literă/litere) apăsați tasta „Tab ↹” în 
mod repetat până când în linia de 
comandă apare instrucțiunea dorită 
apoi apăsați tasta Spațiu pentru a 
vedea ce subcomenzi sau parametrii 
așteaptă comanda respectivă și 
procedați la fel ca până acum, apoi 
apăsați tasta Enter. 

 Majoritatea comenzilor sunt 
disponibile doar în anumite situații. Pentru început luăm în calcul situația cu un 
singur jucător, situație în care comenzile slash sunt disponibile doar dacă este 
activă opțiunea „derogări” (Activate Cheats).  

 Pentru verificarea/activarea acestei opțiuni suspendați jocul cu ajutorul tastei 
Esc, apoi apăsați butonul Settings. Fereastra care se deschide este împărțită în 
două pe verticală. În partea stângă apăsați butonul Game din grupul World 
apoi în partea dreaptă derulați în jos până la grupul Cheats și deplasați 
comutatorul Activate Cheats înspre dreapta (dacă nu este activat deja).  
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o Acum vom explora împreună câteva dintre comenzile disponibile și în cazul în care 

jucați de unul singur: 
 Dacă doriți să vedeți coordonatele poziției în care vă aflați în cadrul lumii, puteți 

folosi comanda "/gamerule showcoordinates true/false" pentru a 
activa/dezactiva afișarea acestei informații fără să suspendați jocul. După cum 
ați reținut, unele comenzi dispun de subcomenzi și parametrii. Atunci când 
parametrii așteptați sunt de tip boolean (adevărat/fals) puteți să folosiți funcția 
de completare automată cu ajutorul tastei „Tab ↹” care la fiecare apăsare 
comută între true și false. 

 Nu uitați, după fiecare comandă sau subcomandă scrisă în linia de comandă, 
apăsați tasta Spațiu pentru a vedea dacă respectiva comandă mai așteaptă și 
alte informații înainte de a fi executată apoi, la final, Enter. 

 Vă deranjează vremea? Puteți folosi comanda “/weather clear” pentru a opri 
ploaia sau furtuna din joc. Explorați și celelalte subcomenzi/parametri. 

 Doriți să comutați între modalitățile de joacă Survival și Creative? Puteți folosi 
comanda "/gamemode C/S" pentru a comuta între ele. De asemenea, puteți 
folosi această comandă și în cazul altor jucători, dacă e vorba de un joc colectiv 
dar despre asta vom discuta ulterior mai în detaliu. 

 Dacă doriți să executați o comandă dată anterior puteți naviga prin istoricul 
comenzilor cu ajutorul tastelor săgeți (sus și jos). 

 

o Pentru informații suplimentare aveți la dispoziție un videoclip de la Neal Manegold din 
echipa Minecraft: Education Edition, care face o prezentare generală a modului de 
configurare a unei lumi M:EE. 
 

Notă: În secțiunea următoare v-a trebui să deschideți o lume șablon numită „Tutorial World”. Lumea ar trebui să fie 
listată în mod automat. Dacă nu apare asigurați-vă că rulați o versiune recentă de Minecraft: Education Edition (ar 
trebui să fie 1.4.0 sau mai recentă). Dacă cu toate acestea lumea nu apare în listă o puteți descărca/deschide (în funcție 
de navigatorul web folosit și preferința dvs.) de aici: “Download World”. Dacă mergeți pe varianta descărcării, asigurați-vă 
că salvați fișierul într-un folder ușor de găsit. Importați această lume identificând fișierul „Tutorial World.mcworld” pe 
computerul dvs.  și făcând dublu clic pe acesta. Acum ar trebui să apară în listă. Dacă întâmpinați orice fel de probleme, 
vă rugăm să contactați  imediat serviciul de asistență pentru a restabili funcționarea seminarului World. 
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Încercați singuri 
În continuare, veți avea de efectuat câteva sarcini. Utilizați materialele furnizate dacă rămâneți blocat. 
Dacă aveți întrebări pe măsură ce parcurgeți acest material, amintiți-vă că puteți să contactați 
întotdeauna Minecraft: Education Edition Support pentru a primi ajutor, indicând sarcina pe care 
încercați să o efectuați. 

Sarcina 1: 
Accesați meniul Play și deschideți șablonul aferent lumii Minecraft Tutorial. Fixați cruciulița pe 
tăblița din fața dvs. cu ajutorul mausului apoi faceți clic dreapta pe ea, acționați comutatorul cu un 
clic pentru a debloca editarea și adăugați la sfârșitul textului numele dvs. Blocați la loc editarea apoi 
închideți fereastra tăbliței cu un clic pe „X” (colțul din dreapta sus). Faceți o captură de ecran în lumea 
Minecraft Tutorial în fața tăbliței cu numele dvs. Pentru această sarcină folosiți tasta „PrtSc” apoi 
lipiți în Paint, sau folosiți Instrument de decupare (Snipping Tool). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sarcina 2: 
Creați o lume nouă și configurați modalitatea 
de joacă și dificultatea pe Creative și respectiv 
Peaceful. Executați în linia de comandă 
instrucțiunea necesară afișării coordonatelor 
apoi instrucțiunea /list și imediat după, faceți 
o captură de ecran în care să vi se vadă poziția 
și numele. 
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Lecția 3 | Controlul avatarului și fabricarea uneltelor în M:EE 
 

Activități de învățare 

Lecția 3 se desfășoară în seminarul ”Minecraft”. După terminarea lecției 3, veți putea: 
• Să vă deplasați, să înotați și să utilizați blocuri în M:EE 
• Să aplicați rețetele pentru fabricarea de unelte 
• Să aplicați cele de mai sus pentru vă familiariza cu jocul M:EE 

Să începem! 

Cum să lansați seminarul ”Minecraft” (să deschideți șablonul Minecraft Tutorial). 
• Parcurgând acest seminar de tip ”misiune de căutare”, veți putea învăța cu ușurință cum să 

vă deplasați, să înotați, cum să utilizați blocurile și cum să fabricați unelte. 
• Accesați seminarul ”Minecraft”, selectând Play din meniul principal și alegând Create New. 

• Captura de ecran de mai jos arată șablonul  „Minecraft Tutorial” selectat (verde). 
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• Clic pe Create după deschiderea șablonului „Minecraft Tutorial”. Nu este nevoie să 
modificați setările pentru a începe, cu excepția redenumirii lumii pentru a putea fi 
diferențiată de șablonul său. 

          
• Veți fi salutați prin intermediul 

acestui panou indicator și veți fi 
întâmpinați de către „personaje 
neparticipante le joc” prietenoase 
(NPC-uri), care vă vor prezenta 
elementele de bază ale jocului 
Minecraft. Veți afla cum să: 

o Vă deplasați   
o Înotați 
o Amplasați blocuri 
o Creați unelte 
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Cum să vă deplasați, să utilizați blocuri și să înotați în Minecraft 
 

• Deplasare: W,A,S,D: Dacă sunteți familiarizați cu 
jocurile pe calculator de tip ”persoana întâi” 
(perspectiva unui avatar), controlul avatarului ar trebui 
să vă fie ușor de înțeles. Veți folosi tastele W, A, S, D 
de pe tastatură pentru a vă deplasa înainte, la stânga, 
înapoi, și la dreapta. Mausul acționează ca și când ar 
reprezenta capul și ochii voștri, mișcându-l veți putea 
„privi în jur” în lumea M:EE. 

  

• Urcarea treptelor: Avatarul dvs. poate sări la o 
înălțime de un bloc dacă apăsați bara de spațiu. 
Combinați bara de spațiu cu tasta W (A,S,D) pentru a 
sări și a vă deplasa în același timp. Combinați tasta 
SPAȚIU cu tasta W pentru a urca treptele din fața 
voastră. 

 

• Deschiderea unei uși de fier: Deschiderea unei 
uși de fier se face prin acționarea unei manete. 
Maneta este amplasată deasupra ușii, „uitați-vă” 
direct la ea și utilizați butonul drept al mausului. 
Dacă faceți clic dreapta pe elementele din joc, veți 
interacționa cu ele, indiferent dacă manevrați o 
manetă, apăsați un buton sau deschideți un cufăr. 

• Distrugerea blocurilor: Pentru a trece de un 
perete, uneori trebuie să distrugeți blocurile din 
care este construit pentru a vă face drum prin 
acesta, și/sau pentru a colecta blocuri din 
materialul respectiv. Pentru aceasta trebuie să „vă 
uitați” la blocul pe care doriți să-l distrugeți și/sau 
colectați (suprapuneți cruciulița mică, albă pe 
blocul respectiv), apoi să țineți apăsată tasta 
stângă a mausului până când blocul este dislocat 

și apare plutind în miniatură, deasupra pământului. Pentru a-l colecta în inventar este nevoie 
să vă deplasați până lângă el, moment în care acesta se va încărca automat în inventarul dvs. 
Puteți oricând verifica câte blocuri de un anumit fel aveți în inventar pentru că numărul lor va 
fi afișat peste blocul respectiv din inventar (max. 64).  
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• Înotul: Înotul în Minecraft este similar mersului pe 

jos. Utilizați tastele W, S, A, D pentru a vă deplasa 
prin apă și mausul pentru a vă uita în jur. Tasta 
SPAȚIU vă va aduce la suprafață, astfel încât să 
puteți ajunge la aer. Notă: Nu vă puteți ține 
respirația sub apă pe termen nelimitat.  

 

• Construirea treptelor: În acest punct, ar 
trebui să aveți șase sau mai multe blocuri de 
pământ în inventarul dvs. Uitați-vă în partea de 
jos a ecranului, în primul compartiment din 
stânga trebuie să vedeți un (număr) de blocuri 
de pământ. Unul dintre ele ar trebui să fie deja 
în „mâna” dumneavoastră dreaptă. Făcând clic 
dreapta, încercați să plasați aceste blocuri de 
pământ pentru a  construi niște trepte care să 
vă ajute să escaladați peretele. Dacă le plasați 

într-un loc nepotrivit, distrugeți-le din nou cu clicuri stânga și reîncepeți. Amintiți-vă că puteți 
sări doar la înălțimea unui bloc, așadar construiți treptele în mod corespunzător. 

             

Cum să utilizați articolele din inventar și să fabricați unelte 
 

• Inventar: În Minecraft, există două locuri în care puteți păstra bunurile. Unul, denumit 
„hotbar”, păstrează articolele pe care doriți să le aveți la îndemână, ca și cum le-ați avea la 
purtător (buzunare, centuri pentru unelte). Puteți depozita nouă articole în „hotbar” și puteți 
selecta unul dintre ele fie utilizând tastele 1-9, fie cu rotița mausului. După cum sugerează și 
denumirea de „inventory”, articolele din „hotbar” fac parte din inventarul dumneavoastră. 
Pentru restul articolelor, care „nu vă încap în buzunare” sau pe care nu e nevoie să le aveți la 
îndemână, dispuneți de un al doilea loc de  depozitare, cu 27 de compartimente, accesibil 
prin apăsarea tastei E. Considerați acest spațiu ca fiind rucsacul dvs. Cele mai multe articole 
din Minecraft pot fi “stivuite”, ceea ce înseamnă că puteți avea până la 64 de blocuri de același 
fel, într-un singur compartiment. Cu toate acestea, unele articole, cum ar fi uneltele, pot fi 
depozitate doar câte unul în fiecare compartiment. 
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• Fabricarea uneltelor: În M:EE, blocurile nu sunt doar 
niște articole care pot fi amplasate sau distruse, unele 
reprezintă materiile prime necesare pentru fabricarea de 
unelte sau materiale. Există două opțiuni pentru a fabrica 
ceva în M:EE. Prima, este o grilă de 2 x 2 pe care o aveți 
tot timpul „în rucsac” să-i zicem colțul meșteșugarului. 
Plasând materii prime aici, obțineți un număr limitat de 
materiale gen, cherestea, bețe, torțe, butoane, 
comutatoare și, foarte important, tot aici vă fabricați 
cea de a doua opțiune și anume bancul de lucru.  
 
 

• Pentru a fabrica un banc de lucru trebuie ca mai întâi să obțineți un buștean lovind un copac, 
de aproape, cu mâna goală, de 10 ori încontinuu (țineți apăsat butonul mausului când 

cruciulița este pe trunchi). După ce dislocați un bloc din 
trunchiul copacului, colectați-l în inventar. Apăsați tasta E 
și plasați bușteanul în colțul meșteșugarului într-unul 
dintre cele 4 pătrățele ale matricei 2x2 (clic » trageți » clic). 
În pătrățelul din dreapta vor apărea 4 scânduri. Trageți-le 
în inventar iar dacă au mai rămas bușteni neprelucrați 
trageți-i și pe iei înapoi. Acum trageți (clic » trageți) cele 
4 scânduri și depuneți-le cu câte clic dreapta în fiecare 
dintre cele 4 pătrățele. Trageți bancul de lucru rezultat în 
„hotbar”, apăsați tasta ESC sau E  pentru a ieși din 
inventar, apoi selectați bancul de lucru în „hotbar” și cu 
un clic dreapta îl plasați în joc.  
 

• Bancul de lucru este o grilă 3 x 3, care vă este absolut 
necesară pentru fabricarea articolelor mai complexe și 
care funcționează similar colțului meșteșugarului. Acesta 
trebuie mai întâi plasat în lumea M:EE și apoi îl puteți 
accesa oricând aveți nevoie, deplasându-vă în fața 
bancului de lucru iar apoi făcând un clic dreapta după ce 
v-ați „ațintit” privirea asupra lui.  
În afara de materiile prime, articolele din M:EE pot fi 
obținute pe baza unor rețete de fabricație. Acestea 
prezintă materiile prime sau materialele de care aveți 
nevoie pentru a crea un anumit articol, precum și modul 
de plasare al acestora pe bancul de lucru. 
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De exemplu, pentru a crea un topor 
de lemn, trebuie să amplasați pe 
bancul de lucru trei scânduri și două 
bețe, exact cum vedeți în imaginea 
din stânga: 

 

 

 

 

 

Cum ne amintim toate aceste rețete de fabricație? Pe cele utilizate mai frecvent le veți memora, dar 
dacă doriți o „carte” cu rețete de fabricație, există două site-uri. Rețineți, însă, că acestea sunt 
gestionate de comunitate și nu sunt întotdeauna la zi. 

 

https://www.minecraftcraftingguide.net/                   http://www.minecraft-crafting.net/ 

 

                      

Resurse suplimentare: Odată ce ați început să folosiți Minecraft, puteți explora baza de cunoștințe.  

Puteți recapitula deplasarea, folosirea blocurilor și înotul, vizionând acest videoclip. 
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Încercați singuri 
 

În continuare, veți avea de efectuat câteva sarcini. Utilizați materialele furnizate dacă rămâneți blocat. 
Dacă aveți întrebări pe măsură ce parcurgeți acest material, amintiți-vă că puteți să contactați 
întotdeauna Minecraft: Education Edition Support pentru a primi ajutor, indicând sarcina pe care 
încercați să o efectuați. 

Sarcina 1: 

Pentru a experimenta puterea cu care creativitatea 
poate fi dezlănțuită cu ajutorul M:EE, construiți în 
modul ”Creative”. În timp ce sunteți în modul de joc 
”Creative”, creați o lume nouă și utilizați blocurile 
disponibile în inventar pentru a construi. Treceți la 
construirea: 

• Locuinței voastre din copilărie, folosind 
indicatoare pentru a vă nota amintirile preferate. 

• Școlii/clasei voastre actuale, sau și mai bine, 
reproiectată pentru învățarea centrată pe elev. 

 

Sarcina 2: 

Indicatoarele (signs) și tablele (Chalkboards) 
vă permit să oferiți cursanților îndrumări, 
orientări de-a lungul unui parcurs de învățare. 
Începeți realizarea unei activități în Minecraft 
în care cursanții trebuie să urmeze pașii de pe 
un indicator sau de pe o tablă și să 
construiască o structură care să demonstreze 
înțelegerea de către ei a unui anumit subiect. 

 

 

Sarcina 3: 

Supraviețuiți prima noapte în Minecraft și verificați cât de multe rețete de fabricație puteți pune în 
practică. Amintiți-vă de link-urile furnizate în partea anterioară a lecției ca resursă pe măsură ce 
învățați noi rețete de fabricație în M:EE: 
 
https://www.minecraftcraftingguide.net/        și     http://www.minecraft-crafting.net/. 
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Puteți să colectați articole pe măsură ce parcurgeți modul ”Survival” și apoi să le depozitați într-un 
cufăr (chest), precum cel din imaginea de mai sus.  

Pe măsură ce învățați să fabricați noi articole observați cum resursele disponibile încep să se 
înmulțească. 
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Lecția 4 | Jocul colectiv (multiplayer) 
 

Activități de învățare 

După terminarea lecției 4, veți putea: 
• Enumera cerințele pentru crearea unei lumi în vederea unui joc colectiv 
• Configura o lume de tip colectiv  
• Participa, în calitate de jucător, în lumea altui participant la joc 

Să începem. 

 

Cerințe pentru crearea unei lumi de tip colectiv    
Modul colectiv de joacă reprezintă  o oportunitate pentru ca elevii să învețe, iar capacitatea lor de a 
colabora pentru a rezolva probleme va crește atunci când în clasă veți introduce jocurile colective. 
Elevii se pot conecta cu ușurință la o lume comună, astfel încât să poată construi și testa soluții 
împreună și astfel să experimenteze puterea creativității.   

• Vă rugăm să țineți cont că jocurile colective Minecraft: Education Edition se desfășoară prin 
conectarea cu ajutorul adresei IP și a unui cont de Office 365 pentru instituții de 
învățământ. De aceea pot juca împreună doar utilizatori din cadrul aceluiași abonament 
instituțional de Office 365 pentru învățământ (au același domeniu al adresei de e-mail, după 
simbolul @) conectați la același rețea locală, fie LAN, fie WLAN. 

• Câteva lucruri pe care trebuie să le cunoașteți înainte de a începe: 
o Lumile colective sunt concepute pentru un maxim treizeci de utilizatori simultani.  
o Dacă computerul gazdă se deconectează (chiar și temporar), toți participanții aflați în 

respectiva lume vor pierde conexiunea. 
o Asigurați-vă că următoarele conexiuni sunt deschise și apelați la departamentul IT 

pentru asistență suplimentară dacă e cazul.: 
 meeservices.azurewebsites.net (folosit pentru autentificare) 
 portul 19132 (acesta suportă traficul pentru jocul colectiv Minecraft) 

o Toți utilizatorii ar trebui să utilizeze cea mai recentă 
versiune a Minecraft: Education Edition și a oricăror 
alte aplicații suplimentare (Code Connection, 
Classroom mode). Un mesaj de tipul celui dreapta 
indică, de obicei, că această cerință nu a fost 
respectată. 

 

Înainte de a începe, vă rugăm să instalați cea mai recentă versiune a aplicațiilor pe care le veți folosi. 
În plus, va trebui să faceți copii de siguranță pentru activitățile curente, înainte de actualizări. 
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Dacă utilizatorii nu se autentifică în M:EE cu un domeniu identic al contului de Office 365 cu al celui 
care găzduiește jocul colectiv (nume@domeniu.ro), în momentul în care vor dori să se conecteze la 
acea lume colectivă, vor fi întâmpinați de mesaje de eroare de tipul celor de mai jos. 

Cum să configurați o lume colectivă în Minecraft: Education Edition: 

1. Creați o lume pe computerul gazdă. 
2. Verificați comutatoarele pentru jocul 

„multiplayer” sunt activate pentru ca 
jocul să apară ca disponibil și celorlalți 
jucători. Imaginea de alături vă 
prezintă fereastra Multiplayer Settings, 
cu jocul colectiv activat (cele două 
comutatoare se află în partea dreaptă). 
Implicit, opțiunile Multiplayer Game și 
Visible to LAN Players, sunt active dar 
o verificare în plus nu strică.  

3. Dacă vă aflați într-un joc care nu are activate cele două comutatoare, va trebui să salvați jocul și 
să ieșiți apăsând tasta Esc iar apoi butonul Save & Quit. [Notă: Comutatoarele nu pot fi acționate 

când jocul este încărcat, chiar dacă este 
suspendat!] După ce ați ajuns în meniul 
principal, apăsați butonul Play și apoi în fila 
Worlds (implicită), apăsați apoi pe butonul de 
editare al lumii pe care tocmai ați salvat-o (în 
dreapta etichetei lumii, butonul care 
reprezintă un creion), apoi butonul 
Multiplayer (dreapta jos în imaginea de mai 
sus) pentru a putea acționa comutatoarele. 
Încheiați apăsând pe butonul Play care se va 
afla, în acest caz, în locul butonului Create din 
imaginea de mai sus. 

   

 

     

Play 
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Cum să intrați în lumea altui participant la joc în calitate de jucător 
 

După ce ați apăsat Play în meniul principal, 
selectați fila Friends. Aici veți vedea toți 
utilizatorii autentificați în M:EE, din rețeaua 
dvs. locală care și-au activat comutatoarele 
pentru lumi colective și se află într-o astfel 
de lume. Identificați numele celui care 
găzduiește lumea colectivă în care doriți să 
intrați și faceți clic pe butonul respectiv.  

 

Vă veți trezi inserat în lumea celui care 
găzduiește jocul colectiv. Dacă nu știți unde 
vă aflați în lumea colegului,  nu trebuie decât 
să vă deplasați puțin pentru a vă orienta și a 
vă găsi colegii.  

Asta este tot ce trebuie să știți pentru a intra într-un joc 
colectiv. Contactați serviciul de asistență M:EE dacă vă 
confruntați cu probleme tehnice. 

Resurse suplimentare: Videoclipul mentorului global 
Minecraft Ben Spieldenner, vă oferă detalii despre jocul 
colectiv sub forma unui ghid pentru profesori.  

 

 

 

* Notă importantă: Având în vedere că numele 
avatarului în M:EE este compus din prenume și din prima 
literă a numelui (așa cum sunt definite în profilul 
contului 365) și pentru că într-un joc colectiv numele 
avatarurilor trebuie să fie unice, este necesar să fiți atenți dacă printre elevi există unii cu același 
prenume și cu numele având aceeași inițială. De exemplu Mihaela Popescu și Mihaela Paraschiv vor 
primi în M:EE același nume al avatarului (MihaelaP) și nu vor putea participa la același joc colectiv. 
Pentru astfel de cazuri trebuie apelat la administratorul abonamentului de Office 365 pentru a 
modifica datele din profilul respectivilor elevi. 
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Încercați singuri 
În continuare, veți avea de efectuat câteva sarcini. Utilizați materialele furnizate dacă rămâneți blocat. 
Dacă aveți întrebări pe măsură ce parcurgeți acest material, amintiți-vă că puteți să contactați 
întotdeauna Minecraft: Education Edition Support pentru a primi ajutor, indicând sarcina pe care 
încercați să o efectuați. 

 

Sarcina 1: 

Alăturați-vă lumii unui alt jucător din cadrul aceluiași abonament de Office 365 pentru instituții 
de învățământ și din aceeași rețea. 

  

Sarcina 2: 

Pentru a permite și altor jucători să se alăture jocului dvs. inițiați o lume colectivă și invitați-vă colegii 
sau elevii la o aventură comună. 

 

Sarcina 3: 

 

Într-un joc colectiv elevii pot să rezolve 
probleme sau să testeze soluții împreună. 
Experimentați un joc colectiv invitând un coleg 
să participe una dintre următoarele sarcini: 

• Construirea unei case împreună 
• Construirea cadrului pentru povestea 

preferată 
• Construirea prezentării unei amintiri 

comune preferate 
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Lecția 5 | Modalitatea de joacă ”Împreună cu clasa” 
  

Activități de învățare 
În cea de-a cincea lecție veți înțelege ce puteți face ca profesor în modalitatea de joacă ”Împreună 
cu clasa” (Classroom Mode). După terminarea lecției 5, veți putea: 

• Descrie particularitățile modalității de joacă ”Împreună cu clasa”  
• Instala modalitatea de joacă ”Împreună cu clasa” 
• Iniția modalitatea de joacă ”Împreună cu clasa” 
• Modifica setările lumii M:EE utilizând modalitatea de joacă ”Împreună cu clasa” 
• Comunica cu elevii utilizând modalitatea de joacă ”Împreună cu clasa” 

Să începem! 
 

Particularitățile modalității de joacă ”Împreună cu clasa” 
Dacă jucați pentru prima dată Minecraft, s-ar putea să vă 
simțiți intimidați la gândul că ar trebui să vă gestionați 
clasa într-o lume Minecraft. Tocmai de aceea, am creat 
modalitatea de joacă ”Împreună cu clasa” [Classroom 
Mode], pentru ca profesorii să aibă la îndemână o mulțime 
de caracteristici destinate gestionării mai ușoare a clasei în 
Minecraft. Cu ajutorul modalității de joacă ”Împreună cu 
clasa” puteți accesa o serie de caracteristici special 
concepute pentru a interacționa cu elevii în timp ce 
găzduiți o lume cu mai mulți utilizatori, prin gestionarea 
configurațiilor de joc dintr-o interfață centralizată. Cu alte 
cuvinte, puteți controla, parțial, experiența elevilor într-o 
anumită lume Minecraft dacă vă conectați la M:EE în 
modalitatea de joacă ”Împreună cu clasa”. 

Nu este necesar ca elevii să lanseze ei înșiși modalitatea 
de joacă ”Împreună cu clasa”. Pentru adăugarea unor asistenți la lecție sau voluntari care să sprijine 
profesorul cu organizarea în timpul unei activități de învățare în Minecraft, vă recomandăm să 
acordați statutul de operator acestora, atunci când este cazul. 

O atenționare referitoare la  modalitatea de joacă ”Împreună cu clasa” este aceea că profesorii pot 
folosi M:EE și Classroom Mode în același timp, iar elevii pot folosi M:EE pentru a se conecta la o 
lume Minecraft cu mai mulți utilizatori și pot folosi în același timp Code Connection pentru a se 
conecta la ea cu un IDE precum MakeCode de la Microsoft. Profesorii însă, nu le pot folosi pe toate 
trei în același timp!  
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Instalarea modalității de joacă ”Împreună cu clasa” 
 
Instalarea „Classroom Mode” pentru Windows 10 

• Descărcați cea mai recentă versiune a aplicației  
• Rulați ClassroomModeSetup.msi 
• Dacă vi se cere, selectați “More Info” și apoi “Run Anyway” 
• Instalați utilizând configurările implicite 
• Modalitatea de joacă ”Împreună cu clasa” pentru Minecraft 

ar trebui să plaseze o pictogramă „Classroom Mode for 
Minecraft” pe spațiul dvs. de lucru (desktop). Va apărea și 
în Meniul de start sub numele de  „Classroom Mode for 
Minecraft” în cadrul unui folder denumit “Minecraft 
Education Edition”. Acum sunteți pregătit să începeți. 

Instalarea „Classroom Mode” pentru macOS 

• Descărcați ce mai recentă versiune a aplicației  
• Rulați Classroom_Mode_For_Minecraft.pkg 
• Selectați “Continue” și apoi “Install” pe măsură ce parcurgeți meniurile 
• Când instalarea este finalizată, aplicația apare cu numele “Classroom Mode for Minecraft” în 

folderul Aplicații. 

Aveți probleme? Puteți întotdeauna contacta asistența dacă întâmpinați probleme tehnice care nu 
sunt tratate pe pagina web de asistență. 

 

Inițierea modalității de joacă „Împreună cu clasa” 
După ce ați instalat „Classroom Mode” vă veți conecta la Minecraft: Education Edition pentru a vă 
”imersa” în joc și a vă gestiona cu ușurință prima lecție în lumea Minecraft. Când vă conectați la 
modalitatea de joacă ”Împreună cu clasa” ca profesor, ar trebui să vedeți în Server List jocurile 
disponibile în rețeaua dvs. Dacă nu vedeți jocul dvs. disponibil, urmați instrucțiunile de mai jos. 
IMPORTANT: Vă puteți conecta doar la jocul colectiv care rulează pe IP-ul dvs. și pe care implicit îl 
găzduiți. Fie prin dublu click pe eticheta jocului dvs. din lista de servere, fie utilizând fila Waiting 
Room din lista de servere după cum este descris mai jos.  

În fereastra Server List selectați fila Waiting Room și copiați comanda cu un 
clic pe butonul din dreapta (două hârtii suprapuse) apoi în M:EE activați linia 
de comandă (tasta T sau Enter) și lipiți comanda (Ctrl+V) după care o lansați 
în execuție apăsând tasta Enter. 
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Asigurați-vă că aveți doar un singur "/" 
la începutul comenzii, altfel aceasta nu 
va fi recunoscută. 

 

Configurări posibile din modalitatea de joacă „Împreună cu clasa” 
 

Modalitatea de joacă ”Împreună cu clasa” pentru Minecraft acceptă 
configurări pentru diverse opțiuni de joc care afectează lumea M:EE. 
Comutatoarele pentru aceste configurări pot fi accesate apăsând 
butonul cu 3 linii orizontale, aflat în colțul din stânga sus al ferestrei 
Cassroom Mode. De exemplu, dacă plouă în lumea în care elevii își 
îndeplinesc sarcinile, prin activarea celui de-al treilea comutator  
(pictograma cu nor și picături de ploaie), puteți dezactiva vremea 
schimbătoare din lumea lor, ajutându-i astfel să se concentreze 
asupra sarcinilor lor. 
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Alte comutatoare pentru configurarea lumii sunt enumerate mai jos, toate acestea putând fi 
comutate la alegere cu scopul de a crea mediul ideal de învățare pentru elevi. 

 

o Suspendă M:EE pentru toți jucătorii: activarea acestui comutator îi permite unui profesor 
să întrerupă joaca întregii clase. Suspendarea jocului nu împiedică doar interacțiunea dintre 
jucători, ci oprește și „timpul”. Aceasta înseamnă că focul nu se va răspândi, vremea nu se va 
schimba, vietățile nu se vor mișca și așa mai departe. Comutatorul este în mod implicit 
dezactivat. 
 

o Dezactivează chatul pentru toți jucătorii: dacă este activat, nu mai permite jucătorilor să 
comunice între ei în lumea în care activează împreună. Comutatorul este în mod implicit 
dezactivat. 
 

o Vreme perfectă: Aveți nevoie de o vreme permanent însorită și fără ploi? Activați acest 
comutator, altfel jucătorii vor experimenta o vreme instabilă, cu ploaie și alte fenomene 
meteorologice adverse, specifice biomului în care se află amplasată lumea respectivă. 
Comutatorul este în mod implicit dezactivat. 
 

o Vietăți permise: Acest comutator este în mod implicit activat. Vietățile, numite „Mobs” în 
M:EE, sunt creaturi vii în mișcare care se găsesc pretutindeni în lumea M:EE. Atât vietăților 
prietenoase (creaturi cum ar fi găinile și oceloții) cât și celor mai puțin prietenoase (creaturi 
cum ar fi „creepers”), li se permite implicit să apară în lume. 
 

o Permite articole distructive: Această opțiune este activată în mod implicit. De exemplu, când 
este activată, jucătorii pot folosi TNT în apropierea altor jucători. De asemenea, puteți utiliza 
blocuri speciale (allow, deny, border) care vă pot ajuta la limitarea potențialelor pagube. 
 

o Jucătorii pot fi afectați: Această opțiune este activată în mod implicit. Acest lucru înseamnă 
că jucătorii pot fi afectați de către mediu și vietăți. 
 

o Interzice modificarea lumii: Această opțiune este dezactivată în mod implicit. Puteți folosi, 
de asemenea, permisiunea “worldbuilder” pentru a controla individual permisiunile de 
construcție într-o lume M:EE. 
 

o Permite jucătorilor să se rănească reciproc: Această opțiune este activată în mod implicit. 
Atunci când este activă, jucătorii vor putea să se rănească unii pe alții sau chiar să se omoare 
fie accidental fie intenționat. 
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Vizualizarea hărții și a listei cu elevii clasei 
 
Pe panoul din partea dreaptă există trei zone de informații: 
 

o Player Roster este lista jucătorilor prezenți în lumea curentă. Observați că fiecare jucător va 
avea alocată o culoare unică. Această culoare este partajată pe hartă, deoarece atât numele 
jucătorului, cât și pictograma jucătorului au aceeași culoare.  

 
o Sub Player Roster, se află Chat-ul, care folosește aceleași perechi jucător-culoare. 

  
o În stânga este disponibilă o hartă a lumii M:EE. Pentru a naviga pe hartă, puteți folosi rotița 

mausului pentru a mări/micșora harta și puteți trage de ea pentru a obține vizualizarea 
corectă. Deasupra hărții, veți vedea coordonatele X Y Z  ale cursorului de pe ecran. Rețineți 
că zonele negre din jurul hărții sunt părți ale lumii care nu au fost încă încărcate sau 
descoperite de jucători. Ele vor apărea odată ce jucătorii vor călători în aceste locații. 
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Comunicarea cu elevii 
Ca profesor puteți comunica cu jucătorii prin Chat (vezi ultima imagine de pe pagina anterioară) sau 
puteți modifica lumea M:EE prin comenzi slash, tastând în linia de comandă din partea de jos a 
ferestrei. Puteți să faceți cu ușurință schimbări în lumea elevilor sau puteți să le furnizați diverse 
articole și astfel să creați o experiență de învățare care să răspundă nevoilor specifice ale elevilor.  

 

Teleportarea elevilor 
Profesorii pot „teleporta” elevi în orice parte a lumii M:EE. Există două modalități în care îi puteți 
teleporta în funcție de scopul urmărit. Puteți să utilizați teleportarea dacă e necesar să îi readuceți 
pe elevi la sarcina pe care o au de îndeplinit sau să îi aduceți într-un anumit loc dacă s-au pierdut în 
lumea Minecraft. Există și opțiunea în care vă puteți teleporta pe dvs., acesta ar fi un al treilea mod. 

 O variantă constă în teleportarea tuturor jucătorilor într-un anumit loc pe hartă. Faceți clic 
dreapta în locația dorită de pe hartă pentru a începe. Veți vedea o fereastră pop-up 
Teleport All Here. Selectați acest element și toți jucătorii se vor teleporta în locul respectiv. 
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A doua variantă este să trageți un jucător din „Roster” într-un anumit punct pe hartă.  

O a treia variantă este folosirea comenzii de teleportare. Tastați în linia de comandă (acolo unde 
apare mesajul “Type Your Message Here”) „/tp” urmată de numele jucătorului destinație sau de un 
set de coordonate X Y Z (de exemplu: /tp 809 95 -71 sau /tp AndreeaC), pentru a vă teleporta pe 
dvs. în locațiile precizate într-una din variantele exemplificate în paranteză și în imaginea de mai sus. 

Indicatorul zi-noapte 
Modalitatea de joacă ”Împreună cu clasa” pune la 
dispoziție indicatorul zi-noapte pentru a ajuta 
profesorii să știe din fereastra lor de administrare, 
dacă este zi sau noapte în M:EE. Când este noapte, 
ceasul va arăta ca o lună pe fond negru care se mișcă, 
iar în timpul zilei indicatorul va avea culoarea albastru 
deschis, cu un soare galben care se mișcă. Rețineți că 
timpul Minecraft nu corespunde timpului real.  

     Miezul zilei          Miezul nopții 
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Suntem aici pentru a vă ajuta să folosiți modalitatea de joacă ”Împreună cu clasa”. Veți descoperi 
mai multe resurse în acest material dar vă rugăm, până una alta, să profitați din plin de toate 
materialele de instruire existente pe acest subiect. 

 

Resurse suplimentare 
Consultați această postare și acest video pe blogul Mentorului Global Minecraft Katja Borregaard. 
Acestea vă vor ajuta să vă gândiți la felurile în care ați putea personaliza experiența elevilor utilizând  
modalitatea de joacă ”Împreună cu clasa”. 
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Încercați singuri 
În continuare, veți avea de efectuat câteva sarcini. Utilizați materialele furnizate dacă rămâneți blocat. 
Dacă aveți întrebări pe măsură ce parcurgeți acest material, amintiți-vă că puteți să contactați 
întotdeauna Minecraft: Education Edition Support pentru a primi ajutor, indicând sarcina pe care 
încercați să o efectuați. 

 

Sarcina 1: 

Comunicați cu elevii dvs. 

Comunicarea este esențială atunci când conduceți procesul de învățare în Minecraft. Utilizând chat-
ul în timp ce folosiți modalitatea de joacă „Împreună cu clasa” le puteți oferi instrucțiuni pas cu pas. 
În imaginea de mai jos aveți perspectiva profesorului în timpul utilizării modalității de joacă 
”Împreună cu clasa”. 
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Sarcina 2:  

Controlați vremea 

Este frustrant când începe să 
plouă în timp ce încercați să vă 
faceți treaba în Minecraft. 
Ajutați-vă elevii și activați 
comutatorul „Vreme perfectă” 
pentru a opri ploaia în lumea 
respectivă. Puteți identifica 
comutatorul legat de vreme în 
imaginea de mai jos? 

 

 

 

Sarcina 3: 

Teleportarea elevilor 

Dacă aveți un elev care umblă brambura, trageți numele acestuia din lista jucătorilor și amplasați-l 
în locul în care se desfășoară lecția în cadrul lumii M:EE. 
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Lecția 6 | Gestionarea eficientă a clasei în MEE 

 
Activități de învățare 
Lecția șase este despre gestionarea eficientă a clasei în timpul utilizării M:EE. După parcurgerea 
lecției 6 veți putea: 

• Crea o comunitate pozitivă de învățare 
• Stabili un obiectiv de învățare 
• Planifica activitățile în M:EE 
• Gestiona clasa în timpul unei sesiuni de joc colectiv în M:EE 
• Promova o atmosferă destinsă la clasă 

Să începem. 

 
Crearea unei comunități pozitive de învățare 
Dacă este prima dată când folosiți M:EE la clasă, este posibil să vă faceți griji că elevii dvs. știu mai 
multe despre Minecraft decât dumneavoastră. Ei bine, adevărul este că probabil chiar știu. Totuși, 
dvs. sunteți în continuare expertul în elaborarea experiențelor de învățare, în gestionarea unei clase 
și în planificarea activităților de învățare, astfel încât prin introducerea câtorva elemente cheie, veți 
putea cu siguranță să utilizați Minecraft pentru ca elevii să beneficieze de experiențe de învățare mai 
profunde și mai bogate.  Dacă așteptările sunt definite cu claritate înainte ca elevii să utilizeze 
Minecraft, acest lucru va oferi orei structură și va promova competențe de cetățenie digitală pe 
termen lung.  

Când activitățile de învățare implică tehnologia, este important să predați și etica necesară în mediul 
online. Pentru a fi un bun cetățean digital, elevi trebuie să gândească critic, să se comporte cu 
responsabilitate și să interacționeze în siguranță atunci când sunt conectați. Elevii trebuie nu doar să 
fie amabili în mediul online ci să devină cetățeni digitali competenți. În modalitatea colectivă de joc 
din M:EE elevii trebuie să aplice aceleași reguli ca și atunci când sunt conectați la Internet. 

În timp ce vor activa în M:EE, elevii își vor însușii abilități de gestionare a: 

• resurselor digitale 
• siguranței în mediul online 
• situaților de hărțuire digitală 
• imaginii de sine și a identității 
• amprentei digitale și a reputației 
• intimității și securității 
• drepturilor de autor și proprietății intelectuale 
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Metoda acvariului este recomandată pentru introducerea conceptului de cetățenie digitală. Li se dă 
elevilor un scenariu care implică o provocare la adresa cetățeniei digitale iar ei trebuie să dezbată 
felul cum ar fi indicat să răspundă acelei provocări. După schimburile de roluri specifice metodei, 
elevii trebuie să-și creeze propria listă de așteptări pe care le au de la un cetățean digital responsabil. 
Acest lucru le oferă proprietatea asupra așteptărilor formulate. 

O altă modalitate de a construi o comunitate, este aceea de a împărtăși și justifica alegerile făcute 
de către elevi în Minecraft, de ce au ales un anumit bloc, o anumită formă etc. O strategie bună a 
întrebărilor este esențială pentru a-i ajuta pe elevi să înțeleagă cum și de ce au luat o anumită decizie 
(să devină conștienți de mecanismele deciziei) și să vă perceapă pe dvs. precum și pe colegii lor ca 
fiind interesați de activitatea și felul lor de a gândi. În plus, ei realizează că sunt interdependenți, 
înțeleg mai bine în ce tip de grup se integrează mai ușor și de ce, care le sunt punctele tari și punctele 
slabe. Totodată încep să înțeleagă aceste lucruri și la ceilalți. Construirea unei comunități în M:EE nu 
diferă esențial de construirea oricărei comunități în general. M:EE nu face decât să ofere un mediu 
alternativ de exprimare a personalității elevilor, a creativității și a colaborării. 

 

Stabilirea unui obiectiv de învățare 
O foarte mare importanță în procesul de predare îl are obiectivul de învățare legat de utilizarea 
jocului Minecraft în clasă. Atunci când acesta este clar, toate celelalte activități se vor organiza firesc 
în jurul lui. Nu trebuie să puneți în corespondență planul de învățământ cu Minecraft, e suficient 
să căutați locuri potrivite în planul de învățământ pentru a utiliza avantajele unice oferite de 
Minecraft. Veți face astfel învățarea mai semnificativă și mai atractivă pentru elevii dvs.  

M:EE nu este doar un joc, este o platformă de învățare potrivită pentru orice materie odată ce 
reușiți să priviți predarea prin perspectiva oferită de Minecraft. Tot ce trebuie să faceți pentru a 
vă adapta planurile de lecție existente, este să utilizați un obiectiv real pentru împlinirea căruia să 
utilizați Minecraft. Identificați obiectivul lecției; e necesar ca elevii să rezolve o problemă, să 
proiecteze ceva sau să-i conștientizeze pe alții referitor la o anumită chestiune? Oricare ar fi 
obiectivul lecției, important este să faceți activitatea de învățare relevantă și astfel veți obține o 
participare autentică a elevilor la actul instruirii. 

 

Există două modalități de a adapta planurile de lecție existente la M:EE: 

• Învățare în afara jocului – însușirea conceptelor se face conform metodologiilor deja existente 
iar M:EE este utilizat doar pentru aprofundarea învățării sau pentru demonstrarea înțelegerii 
conceptelor respective de către elevi. 

• Învățare în cadrul jocului – în acest caz majoritatea activităților se desfășoară în cadrul M:EE. 
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Planificarea activităților în M:EE 
 
După cum spune vechea zicală, „A nu reuși să planificați, echivalează cu a planifica să nu reușiți!”. 
Este important să îi ajutați pe elevi să își planifice activitatea înainte de a se conecta la Minecraft. 
Realizarea activităților de planificare înainte de a realiza sarcini în Minecraft îi ajută pe elevi să lucreze 
strategic și să rămână concentrați asupra activității în timpul proiectului. Când veți începe 
introducerea M:EE la clasă, elevii vor fi tentați să-și dezlănțuie creativitatea fără prea multă 
planificare. De aceea, pregătirea și planificarea trebuie să preceadă orice activitate de 
construcție în M:EE pentru ca lecția să-și atingă scopul. Ca în cazul oricărui alt proiect, elevi trebuie 
să planifice și să se pregătească înainte de a trece la realizarea produsului finit. Această etapă poate 
fi realizată într-o manieră clasică utilizând tabla, flipchart-ul, tabla inteligentă și alte resurse specifice 
activității de proiectare. Ideea este ca elevii să aibă un proiect înainte de a trece la partea de execuție 
în Minecraft, proiect care să fie discutat cu profesorul și cu restul colegilor înainte de punerea lui în 
operă.  

 
 
Gestionarea clasei în timpul unei sesiuni de joc colectiv în M:EE 
 
Acum, odată ce v-ați planificat activitatea, sunteți dornici să începeți lecția utilizând M:EE. Dar înainte 
de a începe, este util să rețineți cum ar trebui să gestionați clasa într-un mediu virtual. Profesorii care 
se pregătesc să utilizeze, pentru prima dată, M:EE la clasă, sunt îngrijorați că nu vor putea să 
gestioneze corespunzător activitatea elevilor. Gestionarea clasei în Minecraft nu diferă de 
gestionarea clasei în general. Cel mai important este să le fie comunicate elevilor așteptările și 
consecințele care vor decurge dintr-un comportament inadecvat, în cel mai clar mod cu putință. 
Cum puteți știi dacă elevii lucrează sau doar se joacă? Evident, deplasându-vă prin clasă în 
permanență, de la un elev la altul, verificând progresul pe care-l realizează în îndeplinirea sarcinilor 
și dându-le foarte clar sentimentul că sunteți cu ochii pe ei. Puneți-le întrebări referitoare la ceea ce 
fac, însă fiți interesat în mod autentic de acest lucru pentru a nu le da senzația că îi urmăriți doar ca 
să nu se joace. 

O altă modalitate de a menține elevii concentrați pe sarcina ce o au de îndeplinit, este de a nu le 
prezenta Minecraft ca un joc în sine, ci ca o unealtă care le permite să extindă proiectul la care 
lucrează. Oferiți-le îndrumări, o structură, termene, criterii de evaluare etc. pentru a-i ajuta să 
înțeleagă că au niște obiective de atins în M:EE și că acesta nu este o recompensă pentru îndeplinirea 
unei alte activități la clasă! 
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Promovarea unei atmosfere destinse la clasă 
 

Seymour Papert a fost un matematician american de origine sud-africană, informatician și profesor, 
care a petrecut cea mai mare parte a carierei sale predând la și efectuând cercetări în cadrul 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). El a fost preocupat să prezinte modul în care 
tehnologia poate și ar trebui să promoveze experiențele de învățare pentru elevi, cu mult timp 
înainte ca tehnologia să reprezinte o prezență obișnuită la clasă. Ideea lui Papert privind promovarea 
unei atmosfere destinse la clasă rezonează foarte bine cu ceea ce înseamnă predarea și învățarea cu 
ajutorul M:EE.  Nu aveți nevoie de cunoștințe infinite despre M:EE pentru a utiliza acest joc video la 
clasă cu succes.  

 

Ori de câte ori elevii stăpânesc mai bine decât profesorul o anumită temă, se creează o situație 
neplăcută care intimidează profesorul. Să țineți pasul cu elevii dvs. mai ales când vine vorba despre 
accesarea tehnologiei pune o anumită presiune de timp pe umerii dvs. în dorința de a vă „întâlni” cu 
ei, de la egal la egal, pe „terenul de joacă”. Vestea bună este că nu trebuie să deveniți un expert în 
Minecraft înainte de a-l putea utiliza cu succes la clasă. Elevii vor știi întotdeauna mai mult decât dvs. 
despre Minecraft dar cele mai reușite ore sunt cele în care elevii simt că au un cuvânt de spus în 
propriul proces de învățare iar M:EE le oferă exact această oportunitate permițându-vă să vă dați 
deoparte și să lăsați elevii să decidă ritmul și chiar direcția învățării astfel încât să vină la întâlnire cu 
obiectivele dvs. didactice. Pentru aceasta trebuie, însă, ca dumneavoastră să înțelegeți ce anume are 
de oferit M:EE în această direcție. Jucați cu elevii dvs.,  greșiți, încercați din nou și întrebați-vă elevii 
cum consideră ei că ar trebui atinse obiectivele planului de lecție. Veți descoperi cu surprindere cât 
de multe idei, la care nu v-ați fi gândit, veți obține astfel. 

 

 

Resurse suplimentare 
 

Urmăriți acest videoclip realizat de către Stephen Reid, mentor global Minecraft, care vă va ajuta să 
vă gândiți la modalitățile pe care doriți să le folosiți pentru a depăși orice temere pe care este posibil 
să o aveți înainte de a începe să utilizați Minecraft. 
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Încercați singuri 
În continuare, veți avea de efectuat câteva sarcini. Utilizați materialele furnizate dacă rămâneți blocat. 
Dacă aveți întrebări pe măsură ce parcurgeți acest material, amintiți-vă că puteți să contactați 
întotdeauna Minecraft: Education Edition Support pentru a primi ajutor, indicând sarcina pe care 
încercați să o efectuați. 

 

Sarcina 1: 

Aflați care sunt primele trei cele mai importante 
așteptări ale clasei și cum ajută acestea la 
gestionarea oricărei clase, indiferent dacă este 
digitală sau tradițională?  

 

Sarcina 2: 

Treceți în revistă planurile de lecții pentru Minecraft 
diponibile aici și alegeți o lecție pe care urmează să 
o revizuiți și să o adaptați pentru a satisface 
așteptările elevilor dvs. 

 

Sarcina 3: 

Oferiți elevilor posibilitatea să reflecteze asupra unei întrebări de mai jos și apoi să își scrie răspunsul 
pentru a-și exprima ideile, alături de numele lor,  pe o tablă de mari dimensiuni plasată în joc. 

 

• Reflectând asupra activității voastre de astăzi, care sunt motivele voastre de mulțumire? 
• Unde v-ați confruntat astăzi cu probleme și cum le-ați rezolvat? 
• Ce ați descoperit că vă interesează în urma activității de astăzi? 
• Ce ați aflat despre voi în calitate de persoană care învață? 
• Ce va deranjat în timpul activității? Cum intenționați să faceți față frustrării? 
• Care sunt lecțiile învățate din greșelile de astăzi? 
• Care sunt pașii următori pentru a vă finaliza activitatea? 
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Lecția 7 | Deveniți un jucător Minecraft 

 
Activități de învățare 
După parcurgerea lecției 7, veți putea: 
 

• Utiliza principalele două medii în care se poate juca Minecraft 
• Demonstra stilurile de joc și provocările 
• Supraviețui nopții și dincolo de aceasta! 
• Aplica câteva reguli de bază pentru joc 

 
Să începem! 
 

Principalele două medii în care se poate juca Minecraft 
Există o mulțime de opțiuni și variabile pe care jucătorii le pot utiliza pentru a personaliza experiența 
lor în M:EE, dar totul începe cu alegerea unuia dintre cele două medii, „Creative” sau „Survival”. 
 
Creative: Lumea M:EE este un mediu creativ. Lumea se află în mâinile voastre! 

• De aici a început Minecraft: La început, lumea M:EE a fost creată din copaci, piatră și pământ. 
Jucătorii se plimbau dintr-o parte în alta și amplasau blocuri oriunde doreau (cu condiția ca 
acestea să fie atașate altor blocuri). De-a lungul timpului, s-au adăugat mai multe tipuri de 
blocuri, creaturi prietenoase, creaturi ostile, unelte, vehicule, alimente, poțiuni și chiar un 
sistem energetic. În modul „Creative” aveți acces nelimitat la toate resursele din joc. Pentru a 
distruge un bloc, e suficient un singur clic cu butonul din stânga al mouse-ului pe blocul la 
care „vă uitați” – cel pe care se află cruciulița. 

 
• „Creative” este mediul propice pentru a explora. Nu există greșeli ireparabile. Orice bloc 

odată amplasat poate fi înlăturat și orice este înlăturat poate fi pus la loc. 
 

• Articole de bază: Dacă vă deschideți inventarul (apăsați tasta “E” în joc), veți vedea de la 
început o listă a tuturor resurselor existente în joc și o casetă de căutare deasupra ei - puteți 
tasta pentru a găsi rapid un anumit articol (M:EE va încerca să „ghicească” ce anume căutați 
și va popula compartimentele de sub bara de căutare în mod corespunzător). Filele de 
deasupra inventarului sunt împărțite în categorii, astfel încât să le puteți vizualiza și altfel, dacă 
acest lucru este mai rapid pentru dvs. sau dacă sunteți interesați, doar, să treceți în revistă 
categoriile de articole existente în joc (filele Construction, Equipment, Items și Nature). 
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• Elemente avansate: există câteva elemente avansate care nu apar în inventar și pe care vi le 
puteți aloca prin comenzi „slash”: 
o Blocurile de structură („structure_block”) vă permit să copiați o structură din joc și să o 

exportați ca fișier 3D, utilizabil într-un program de modelare sau cu o imprimantă 3D. 

o Pentru a obține un bloc de structură dați comanda “/give NumeElev structure_block”     
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o Referitor la utilizarea comenzilor din fereastra jocului este util să știți că, dacă tastați corect, 
comanda apare și rămâne doar ea pe ecranul de deasupra liniei de comandă. Când a rămas 
o singură comandă, dacă este comanda dorită, nu mai trebuie să tastați și restul literelor 
care o compun, puteți apăsa tasta TAB pentru completare automată. Comanda va 
dispărea dacă se întâmplă să tastați vreo literă nepotrivită. 

o Blocurile de comenzi (command_block), alocate tot cu ajutorul comenzii "/give", vă 
permit să creați efecte situaționale (de exemplu o teleportare), într-un joc, prin intermediul 
unor blocuri care execută comenzi. Acestea au nevoie de o sursă de energie pentru a fi 
activate și sunt artificii destul de puternice dar complexe. Mai multe informații despre ele 
pe pagina corespunzătoare din Minecraft Wiki. 
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Survival: Regula „trei jos, unul sus” = Supraviețuire: 
 

• În mediul Survival veți începe doar cu hainele de pe voi, cu burta plină și cu inteligența 
proprie. Ca și în viață, pentru a supraviețui, ai nevoie de 3 lucruri: alimente, îmbrăcăminte, 
adăpost. Acest mediu permite jucătorilor să dobândească un sentiment de împlinire, nu doar 
supraviețuind, ci găsind și soluții pentru a prospera: creând unelte, apucându-se de 
agricultură, explorând noi regiuni și devenind suficient de puternici pentru a cuceri dragonii!  

 
• Survival este mediul în care jucătorii pot explora, analiza, încerca, eșua și reîncerca. Toate 

articolele pe care le-ați avut la dispoziție în modul Creative trebuie aici create sau găsite. Fiți 
perseverenți și determinați în a explora necunoscutul și a găsi răspunsuri. 

 

Prima noapte  

 
Una dintre provocările majore din mediul Survival este reprezentată de “prima noapte”. În timp ce 
în realitate avem la dispoziție 24 de ore pentru a ne roti în jurul axei Pământului, în Minecraft totul 
este redus la un ciclu de 40 de minute (20 de minute pentru zi și 20 de minute pentru noapte).  Puteți 
ușor să uitați de voi când începeți jocul: fiind curioși să vedeți ce se află după deal, încercând să găsiți 
locul perfect pentru proiectul 
vostru, gândindu-vă cum să ieșiți 
din groapa în care tocmai ați 
căzut... Dar sunteți contra 
cronometru - 20 de minute - căci 
se lasă amurgul și odată cu 
lăsarea amurgului apar și 
pericolele.  Aveți suficient timp să 
construiți un adăpost sau câteva 
arme pentru a vă proteja sau 
chiar pentru a găsi un sat în care 
să vă adăpostiți – dar în minte ar 
trebui să aveți mereu gândul: se 
lasă noaptea, unde să merg 
pentru a fi în siguranță la noapte? 

 

Dacă sunteți interesat de noțiuni introductive despre mediul Survival, puteți afla informații detaliate 
pe portalul Minecraft Wiki:  
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• O scurtă trecere în revistă a câtorva elemente esențiale: 
 
o Pentru a distruge blocuri, în mediul de supraviețuire, este nevoie de mai mult decât un clic 

de maus. Trebuie să țineți apăsat butonul din stânga. Când faceți acest lucru, veți vedea 
că blocul începe să se fisureze ca un parbriz securizat și în câteva secunde dispare.  În locul 
lui rămâne o replică în miniatură plutind deasupra pământului pe care o puteți colecta 
apropiindu-vă de ea.  În funcție de duritatea blocului variază și numărul de „lovituri” 
neîntrerupte pe care trebuie să le dați penru a-l obține. 
 

o Lemnul este cel mai util 
bloc de adunat la 
început. Din lemn puteți 
fabrica un banc de lucru, 
care vă va permite apoi 
să creați unelte precum 
târnăcoape, săbii, sape, 
care vă vor ajuta să 
distrugeți blocurile mai 
repede și să accesați noi 
căi de a produce și mai 
multe lucruri. 
 
 

o După ce ați adunat câteva blocuri de lemn (bușteni), deschideți inventarul (tasta E), apoi 
plasați un singur buștean într-unul din cele patru compartimente din dreapta avatarului 
vostru și obțineți astfel 4 
scânduri. Plasând câte o 
scândură în fiecare dintre 
cele 4 compartimente, veți 
fabrica astfel primul dvs. 
banc de lucru. Pentru 
detalii puteți reveni la 
partea referitoare la 
fabricarea uneltelor tratată 
deja în capitolul 3.  Puteți 
căuta după „crafting table” 
în caseta de căutare din 
fila ce are ca simbol o lupă. Făcând un clic pe bancul de lucru de sub caseta de căutare 
M:EE verifică și plasează automat resursele necesare în colțul meșteșugarului iar dacă vă 
lipsește ceva, acest lucru vă va fi indicat cu roșu. În cazul din imaginea de mai sus mai aveți 
nevoie de o scândură pentru a obține bancul de lucru. 
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o Trei jos, unul sus: dacă vă veți găsi vreodată într-o situație dificilă (sunteți vânat de 
schelete, există un Creeper între voi și ușă sau nu aveți deloc ușă la adăpost). Cea mai 
rapidă modalitate de a crea un loc sigur este: săpați în pământ trei blocuri în jos, săriți în 
groapă, apoi plasați un bloc de pământ deasupra capului. Atâta timp cât nu există 
deschizături, entitățile rele nu au cum să vă vadă și vă vor lăsa în pace. Băieții răi tind să-
și piardă interesul și se îndepărtează după un minut, dar până la ivirea zorilor veți fi în 
siguranță doar în locul în care vă aflați. Pe când veți fi terminat această acuțiune de 
urgență, blocurile de pământ rezultate și colectate de la săparea gropii sunt evidențiate 
pe bara de inventar („hotbar”). Pentru a ieși săpați blocul de pământ de deasupra capului, 
astfel ar trebui să se adauge încă un bloc la bara de inventar. Apoi, priviți chiar sub dvs., 
săriți și când atingeți înălțimea maximă a saltului, faceți un clic dreapta cu mausul. Acest 
lucru ar putea necesita un pic de practică, dar astfel, veți reuși să plasați un bloc chiar sub 
picioarele dvs. și vă veți eleva cu un bloc. Faceți acest lucru din nou și apoi veți putea sări 
din groapă. Dacă pământul din inventar vă prisosește, puteți utiliza metoda descrisă mai 
sus pentru a construi un stâlp înalt chiar sub dvs., în locul gropii. Aici puteți să stați în 
picioare iar creaturile nu vă vor putea atinge. Rețineți totuși că unele schelete au arcuri și 
pot trage cu săgeți la o distanță considerabilă. Revenirea pe pământ se face prin metoda 
învățată la săparea gropii. Aveți grijă să nu săriți sau să cădeți de la înălțime, acest 
lucru vă va afecta destul de grav sănătatea sau în cazuri extreme vă poate fi fatal! 

 

Explorați stilurile de joc și provocările 
Deoarece M:EE este o lume deschisă, există atâtea stiluri diferite de a juca câți jucători sunt. Pentru 
a vă ajuta să creați lecții captivante, poate fi util să înțelegeți diferitele motive pentru care oamenilor 
le plac jocurile și diversele stiluri în care aceștia le joacă. Există patru categorii clasice de jucători: 

• În anul 1996, Richard Bartle a publicat un articol cu privire la persoanele care preferă jocurile 
de tip MUD – Multi User Dungeon (Donjon cu mai mulți jucători) – adică jocuri care se 
desfășoară în interiorul virtual al unor castele medievale. Deși Minecraft nu este un joc de tip 
MUD, are multe caracteristici similare, precum și același tip de jucători. Având o idee despre 
motivațiile jucătorilor, vă poate ajuta  în elaborarea unor lecții și experiențe de învățare reușite 
pentru elevi. Pe scurt, Bartle a constatat că majoritatea jucătorilor ar putea fi împărțiți în patru 
grupuri conduse de obiective diferite: 
 Cei care explorează - doresc să își dea seama cum funcționează lucrurile și să 

experimenteze cât mai multe aspecte ale jocului. 
 Cei care dobândesc - doresc să obțină recompense (nivele, insigne, finalizare). 
 Cei care socializează - folosesc jocurile pentru a interacționa și crea relații cu ceilalți. 
 Cei fără scrupule - sunt interesați să reușească în detrimentul altora și de aceea doresc 

să controleze în mod fraudulos sistemul. 
 

• EdTechTeacher are un articol despre cum ar putea fi aplicate la clasă aceste cunoștințe despre 
tipurile de motivație și un link pentru a vă administra singuri un test, dacă vă interesează. 
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Reguli de bază 
Mai jos sunt câteva sfaturi care vă pot fi de folos în timpul jocului: 
 
Generale: 
• Nu sunteți obișnuiți cu deplasările în joc? Poate dura puțin până când mișcările încep să pară 

naturale. Considerați că mausul este capul vostru: vă permite să vă uitați de jur împrejur și să vă 
concentrați asupra elementelor cu care ce doriți să interacționați. Tastele W,A,S,D pot fi 
comparate cu picioarele voastre, cu ajutorul lor vă deplasați înainte, înapoi sau în lateral. 

 
• Gravitația este puțin diferită în Minecraft. Ea vă afectează atât pe voi, cât și pe creaturile lumii, 

dar dacă distrugeți un bloc, blocul de deasupra lui probabil că nu va cădea. Există câteva blocuri 
(pietriș, nisip) care vor cădea în lipsa unui sprijin, dar, în majoritatea cazurilor, veți găsi blocuri 
care plutesc în aer. Cu toate acestea, nu veți putea amplasa blocuri care plutesc în aer, ci va trebui 
să creați o coloană de blocuri, apoi să eliminați blocurile de la bază. Această (lipsă) a forței 
gravitaționale este cea care ajută elevii să creeze structuri extrem de extinse care plutesc în aer: 

 
• Nu sunteți sigur în ce mediu de joacă vă aflați? O privire rapidă în partea de jos a ecranului vă va 

lămuri. Dacă vedeți în partea de jos a ecranului indicatoarele pentru sănătate (inimi), pentru 
gradul de sațietate și  cele pentru gradul de experiență, sunteți în mediul Survival. 
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• Dacă este frustrantă încercarea de a sări mereu pe blocuri în timpul deplasărilor prin lumea M:EE, 
puteți activa săriturile automate - ”auto-jumping” accesând Settings > Keyboard & Mouse. În 
partea de sus a ecranului există comutatorul ”Auto Jump”. Dacă activați această opțiune, veți 
sări automat pe un bloc, dacă este posibil, atunci când vă deplasați spre acesta, astfel încât să nu 
trebuiască să utilizați bara de spațiu. 

 
• Doriți să vă deplasați mai repede? Apăsați de două ori și mențineți apăsată tasta corespunzătoare 

direcției pe care doriți să vă deplasați. Acest lucru va activa sprintul. Veți observa o schimbare de 
perspectivă și ar trebui să vă deplasați de două ori mai repede. Dacă faceți acest lucru în modul 
Survival, veți ajunge în cele din urmă să flămânziți iar dacă vă este foame, nu mai puteți sprinta!  

 
• Vă deranjează mișcarea oscilantă a capului? Modul în care Minecraft simulează mersul pe jos 

poate face ca unii oameni să simtă puțin rău de mișcare. Puteți face mai insesizabilă această 
mișcare a capului dezactivând opțiunea: Settings > Video > View Bobbing ( « ).  
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• Dacă activați pe marginea unei stânci pentru a preveni o cădere, puteți ține apăsată tasta Shift. 
Acest lucru vă menține pe blocul pe care vă aflați și vă împiedică să cădeți. 

 
• Poate fi extrem de dificil să 

vedeți prin apă. De obicei, 
veți dori să vă aflați 
deasupra apei și să vă 
uitați în jos, căci veți vedea 
mai bine în acest fel. De 
asemenea, vă puteți 
administra o poțiune care 
vă poate ajuta să vedeți pe 
timp de noapte. Atunci 
când o beți, veți putea 
vedea și prin apă ceva mai 
bine, indiferent dacă 
sunteți deasupra acesteia 
sau scufundat.  
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• Salvarea jocurilor: Salvarea nu reprezintă cea mai intuitivă operațiune în M:EE mai ales că se 

poate face în mai multe locuri. Când cineva inițiază (găzduiește) o lume colectivă, M:EE creează 
un fișier de salvare pe acel computer local - și doar pe acel computer. Atunci când alte persoane 
se alătură în joc, acestea afectează lumea de pe computerul gazdei. Când părăsesc lumea, își 
salvează munca pe calculatorul gazdei, dar nu și pe propriul calculator. De asemenea, nu pot să 
exporte sau să salveze o copie a unei lumi în care sunt invitați. 

• Când gazda părăsește jocul, M:EE creează un fișier local de salvare a lumii respective. Lumile pe 
care un jucător le-a creat se vor afișa sub forma unei liste în meniul principal ce apare după 
apasăsarea butonului Play. 

Pictogramele din dreapta (creion) vă permit să schimbați setările, să exportați, să copiați lumea, 
sau să o ștergeți. Fișiere de salvare din „spatele” acestor lumi nu sunt foarte ușor de accesat, 
deoarece reprezintă salvări active - fiecare schimbare făcută într-o anumită lume M:EE se salvează 
automat în fișierul corespunzător care se actualizează constant cât timp este deschis. Deoarece 
aceste fișiere se află în folder-ul jocului, ele vor fi pierdute dacă dezinstalați Minecraft: 
Education Edition! Pentru a salva o lume (în vederea partajării sau pentru a avea o copie de 
siguranță), va trebui să "exportați" lumea. 
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Ca urmare va fi creat un fișier care este o fotocopie a lumii. Puteți alege locul în care se salvează 
fișierul și îl puteți transmite altor persoane. Când încărcați (importați) o lume în acest fel, se ia acest 
fișier și se creează o copie locală. Munca pe care o faceți în lume va schimba copia voastră locală, 
dar fișierul salvat nu se va actualiza, fișierul cu lumea salvată va păstra permanent lumea exact în 
starea în care a fost exportată. Dacă doriți să actualizați un fișier al unei lumi, puteți reexporta lumea. 
De asemenea, dacă mai multe persoane deschid fișierul aferent lumii, acestea nu se vor afla în aceeași 
lume, ci fiecare va descărca o copie a lumii salvate și va deschide propria versiune locală a acelei 
lumi. 
Vă puteți gândi la fișierele aferente lumii exportate ca la o imagine instantanee, de la un moment 
dat, a unei lumi, la un loc în care vă puteți reîntoarce întotdeauna și în care puteți continua lucrul. 
 
Mediul creativ: 
• Ați obosit să mergeți pe jos? Atingeți rapid de două ori tasta Spațiu, aceasta vă va pune în modul 

de zbor. După aceasta, dacă țineți apăsată tasta Spațiu, veți urca. Țineți apăsată tasta Shift și veți 
coborî. Pentru a părăsi modul de zbor, apăsați rapid, din nou, tasta Spațiu de două ori. 

 
• Dacă vedeți un bloc pe care sunteți interesat să îl utilizați, dar nu doriți să îl căutați în inventar, 

evidențiați un compartiment pe bara de inventar (cele 9 compartimente din partea inferioară a 
ecranului în timpul jocului), apoi priviți blocul pe care doriți să îl utilizați și apăsați butonul din 
mijloc al mausului. Blocul respectiv va fi plasat în bara de inventar. 

 
• Dacă încercați să creați o vietate, căutați oul corespunzător. Le găsiți în fila ”Nature” a inventarului 

(sau puteți căuta ”Spawn”). Dacă luați în mână un ou și faceți clic dreapta pe un bloc, va apărea 
creatura (Mob-ul) dacă acest lucru este permis în jocul respectiv. Unele creaturi nu sunt 
întotdeauna disponibile (dacă ați ales modul de joc ”Peaceful” - liniștit, vor apărea doar vietăți 
prietenoase iar unele creaturi sunt specifice unui anumit tip de „biom” – zonă climatică). 
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• De asemenea, puteți utiliza comanda de convocare (/summon). Ouăle sunt ușor de pus în 
dozatoare (dispenser), care la fiecare acționare (cu un comutator de ex.), vor crea câte o vietate. 

 
• Creați un circuit închis cu Redstone: crearea unei lumini intermitente este un lucru relativ ușor 

de făcut, se bazează pe impuls care circulă prin acest circuit. Pentru a-l realiza aveți nevoie de 4 
articole din fila Items: 

o Redstone 
o Redstone Repeater (repetor) 
o Comutator (lever) 
o Redstone Torch (torță) 
o Bloc (de aur în exemplu de mai jos) 

  

• Alegeți o suprafață plană și faceți o urmă pătrată de praf Redstone pe pământ, făcând clic dreapta 
pe blocurile din fața voastră cu Redstone ținut în mâna dreaptă. Faceți pătratul de cel puțin 3x3. 
 

• În mijlocul fiecărei părți laterale, îndepărtați praful și puneți un repetor. Observați că repetoarele 
au o direcție, aliniați linia roșie a repetorului cu linia prafului. Gândiți-vă la ele ca la niște săgeți, 
arătând direcția în care vor permite trecerea energiei (energia se va deplasa doar într-un singur 
sens <ca prin diodă> printr-un repetor!).  
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• Acestea ar trebui să fie toate îndreptate către următorul repetor din circuit. Repetoarele 

întotdeauna se așază pe sol cu „vârful săgeții” îndepărtându-se de dvs. Ca urmare va trebui să vă 
poziționați cu fața în direcția în care doriți să le îndreptați, înainte de a le așeza.  
 

• Apoi, prelungiți un traseu de praf 
dintr-un colț, cu o lungime de 1-2 
blocuri și alăturați-i un comutator 
(„lever” – chenar galben) paralel 
cu ultimul bloc cu praf din 
prelungire. Praful de Redstone va 
coti pentru a se conecta la 
comutator. În capătul prelungirii 
adăugați un bloc (de aur în 
imagine) și o torță Redstone 
deasupra. Aceasta va arde 
încontinuu pentru moment. 
Circuitul este oprit, când praful are 
culoarea roșu închis. Acum dați un 
impuls scurt circuitului pornind și apoi oprind imediat comutatorul, ambele operații cu clic 
dreapta. Dacă nu închideți destul de repede comutatorul circuitul rămâne aprins și nu oscilează. 
Dacă s-a întamplat acest lucru, îndepărtați praful Redstone din ultimul nod (albastru) și apoi îl 
puneți la loc. Repetați procedura și cu puțin exercițiu veți reuși. 

   
• Odată circuitul amorsat (energia circulă prin el – praful își schimbă culoarea în roșu deschis), 

puteți distruge comutatorul, act ce va face ca praful care a fost conectat la el să se conecteze la 
blocul pe care se află torța ce va 
începe acum să lumineze 
intermitent. Observați că torța 
așezată pe bloc funcționează precum 
o poartă logică NU, adică neagă 
semnalul pe care-l primește. Când 
energia ajunge la bloc, torța se stinge 
iar când energia este întreruptă, torța 
se aprinde. De asemenea observați 
mai jos cum energia curge într-un 
singur sens prin circuit și nu trece 
înapoi prin repetorul din stânga. 
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• Poate fi dificil să determinați energia Redstone să se deplaseze pe verticală. Jumătățile de dale 

(Half-slabs) reprezintă însă o modalitate foarte bună de a avea un circuit în formă zig-zag 
vertical, care să conducă energia. Alternativ, puteți crea o coloană de felinare/blocuri Redstone 
care va transfera, de asemenea, semnalul electric și va aprinde felinarele. 

 
      
 
Mediul supraviețuire: 
• Aveți probleme cu spargerea blocurilor? Asigurați-vă că țineți apăsat în mod continuu butonul 

stâng al mausului. Ar trebui să vedeți că blocul începe să se fisureze ca un parbriz securizat și în 
câteva secunde dispare. În locul lui rămâne o replică în miniatură, plutind deasupra pământului, 
pe care o puteți colecta. Unele blocuri necesită mai multe lovituri neîntrerupte decât altele sau o 
anumită unealtă. Pentru a colecta piatra, va trebui să utilizați o unealtă, ca de exemplu un 
târnăcop, altfel blocul va dispărea dar nu veți putea colecta nimic tot efortul dvs. de a-l obține 
fiind zadarnic. 
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• Păianjenii atacă doar noaptea (dacă nu îi atacați voi mai întâi).  
 
 
 

• Scheletele și zombii se vor aprinde în timpul zilei, dar se 
pot ascunde sub un copac sau pot sări în apă, ca să nu ardă. 

 
 
 
 
 
 

• Creeperii vă vor ataca ziua sau noaptea, dar le este frică de feline.            
 
 
 
 

• Dacă nu aveți contact vizual cu un Enderman, acesta nu vă va ataca. 
 

 
 
 
• Pentru a fi eficienți:  

o Folosiți o lopată pentru a săpa pământul, nisipul și pietrișul  
o Utilizați un târnăcop pentru diferite tipuri de piatră  
o Utilizați un topor pentru tăierea copacilor sau a altor blocuri din lemn 
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Încercați singuri 
Sarcina 1: Încercați să supraviețuiți o a doua noapte 
Supraviețuirea în prima noapte reprezintă o bune expunere la chestiunile de bază din M:EE, dar odată 
ce aveți un loc sigur în care puteți reveni, veți începe să vă extindeți experiența pe diverse căi. Ce 
întrebări aveți despre lumea M:EE? 

• Deschideți M:EE și creați un joc nou: 
După ce v-ați conectat, selectați Play > Create New> Create New World. 
În Game Settings configurați/verificați: 
 Default Game Mode la valoarea ”Survival”  
 Difficulty la „Normal” 
 World Type la „Infinite” 
 Activate Cheats (comutare la stânga – adică dezactivare !) 
 În câmpul „Seed” tastați "TryThisOne"  

Faceți click pe "Create". 

Demersul de mai sus vă va amplasa lângă o plajă de-a lungul unui ochi mare de apă. Există o mulțime 
de caracteristici interesante în apropiere, inclusiv o mlaștină, un teren accidentat, câteva mine și un 
biom de zăpadă. Există chiar și un sat în apropiere (dacă mergeți în direcția cea bună). Astfel, ar 
trebui să dispuneți de tot ce aveți nevoie pentru a vă stabili. Treceți cu bine de prima noapte!  
După ce începe ziua a 2-a, gândiți-vă cum să vă extindeți lumea: faceți niște unelte de piatră, începeți 
mineritul pentru diamante, începeți să creșteți oi. Unde identificați valoare în lume? Ce lucruri puteți 
crea pentru a putea avansa mai rapid pe acea cale? 
 
Dacă preferați să aveți un loc extrem de sigur pentru a începe aventura, încercați să introduceți 
"camero" în câmpul Seed. Veți fi amplasat lângă un oraș în jurul căruia există numeroase biomuri 
excepționale gata de a fi explorate. 
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Sarcina 2: Construirea unei case suspendate  
Începeți un joc în modul Creative. Construiți-vă o casă pentru voi, dar lăsați-o să plutească în spațiu, 
fără a o fixa de/pe pământ: 

Sarcina 3: Apucați-vă de gătit 
În funcție de nivelul de dificultate pe care l-ați ales, mâncarea poate să fie o plăcere sau poate fi 
vitală pentru supraviețuire. În timp ce alimentele se pot găsi și în sălbăticie (merele pot cădea din 
copaci, majoritatea animalelor dau carne, puteți lucra pământul sau puteți folosi alimente produse 
în fermele din sate), gătitul poate face alimentele pe care le aveți mult mai revitalizante. 
Mai multe informații despre gătit găsiți accesând site-ul: https://minecraft.gamepedia.com/Food 

 
 
Gătitul are loc într-un furnal/cuptor (aici se poate topi 
minereul, se pot coace prăjiturile, se ard cărămizi, se fabrică 
sticlă, se usucă bureți sau au loc o serie întreagă de alte 
activități bazate pe căldură). Cuptoarele sunt create 
folosind un „inel” de 8 pietre pe un banc de lucru: 
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Puteți obține mâncare pescuind în lacuri, de la animale, cum 
ar fi vaci, pui, iepuri sau oi care dau carne sau din plante 
(culturi agricole, copaci). În timp ce majoritatea legumelor 
pot fi consumate crude, cui nu-i place să coacă cartofii înainte 
de-ai mânca? 
În timp ce cărbunele sau cărbunele de lemn sunt 
combustibilii pe care îi folosesc majoritatea oamenilor, puteți 
folosi, de asemenea, lemnul drept combustibil. Mai multe 
informații despre cuptoare: 
https://minecraft.gamepedia.com/Smelting  
 

Pentru această sarcină trebuie să alegeți mediul de supraviețuire! 
 Extrageți piatră (Sfat: veți avea nevoie de un târnăcop!)  
 Creați un cuptor (Sfat: veți avea nevoie de un banc de lucru!)  
 Extrageți niște cărbune 
 Obțineți niște produse alimentare crude  
 Gătiți ceva de mâncare 
 Mâncați! Ar cam, trebui să vă fie foame deja! 

 
Sarcina 4: Creați un afișaj intermitent 
În această lecție ați văzut cum puteți să creați un circuit oscilant Redstone pentru a aprinde cu 
intermitență o torță și cum să transmiteți energia pe verticală. Utilizați aceste abilități pentru a crea 
un cuvânt ale cărui litere să lumineze. Folosind felinare Redstone, construiți un cuvânt cu litere mari 
de tipar. Documentați-vă și încercați să înțelegeți modul în care se comportă energia prin circuitele 
Redstone. Fiecare literă poate avea propriul circuit de alimentare, sau puteți avea întregul cuvânt 
alimentat de la o singură sursă Redstone. 

                   
     
Acest tip de circuite pot constitui baza pentru tot felul de alte invenții inclusiv vehicule de transport! 
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Lecția 8 | Exemplu de lecție în Minecraft  

 
Activități de învățare 

Această lecție vă poate ajuta să vă conectați programa la M:EE pentru a sprijinii elevii în procesul de 
învățare. După terminarea Lecției 8, veți putea: 
 

• Revizui un plan de lecție Minecraft existent 
• Realiza conexiuni curriculare 
• Elabora planul de lecție 
• Îmbunătății planul de lecție creat  

 
Să începem. 
 

Revizuirea unui plan de lecție Minecraft existent 
Deoarece, ca echipă, acordăm asistență profesorilor din peste 115 țări, este dificil să stabilim un 
singur plan de lecție care să răspundă nevoilor tuturor profesorilor. În efortul nostru de a crea planuri 
de lecție ușor de urmărit și ușor de adaptat, am creat un plan de lecție generic pe care profesorii îl 
pot folosi ca și ghid pentru a include propriile lecții în colecția noastră curentă de peste 250 de 
planuri de lecție. Indicațiile transmiterii lecțiilor, pentru a fi incluse în colecția publică, se găsesc aici.  

TBC 

+ CREATE a NEW LESSON 
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Realizarea conexiunilor curriculare 
Cea mai mare greșeală pe care o puteți face, ca profesor, în asimilarea M:EE, este aceea de a-l 
considera un supliment și nu o parte formativă a modului în care creați experiențe de învățare pentru 
elevi. În loc să folosiți M:EE pe post de recompensă, puteți să-l integrați în lecțiile, standardele și 
subiectele pe care le utilizați deja la clasă. Iată trei lecții pe care le puteți folosi ca atare sau pe care 
le puteți adapta astfel încât să se potrivească cerințelor programei dvs.: 
 

• Învățarea economiei cu Minecraft: Această lecție de pe site-ul nostru a fost creată în 
parteneriat cu Consiliul pentru Educație Economică și îi învață pe elevi concepte precum 
costurile și beneficiile, costurile de oportunitate etc. prin utilizarea materialelor de construcție 
disponibile în Minecraft. Elevii pot înțelege cu ușurință aceste concepte prin învățarea într-un 
mediu pe care îl cunosc și îl îndrăgesc. Puteți folosi această lecție, în mai multe moduri, pentru 
a-i ajuta pe elevi să înțeleagă principiile de bază ale economiei și cum modelează acestea 
lumea noastră, în moduri pe care nu le puteți face în altă manieră. 
 

• Lumea scăderilor: În această lecție, Marco Vigelini, care este mentor global Minecraft, 
prezintă o lume în care elevii pot zbura și pot rezolva operațiile de scădere. Acestora li se cere 
să vizualizeze soluțiile matematice prin construirea răspunsurilor cu ajutorul blocurilor 
colorate. Acesta este un exemplu simplu de a-i ajuta pe elevi să vizualizeze concepte 
matematice, cum ar fi fracții, raporturi și proporții, folosind blocuri. Posibilitățile sunt 
nesfârșite pentru a ajuta elevii nu doar să înțeleagă, dar și să își construiască propriile soluții 
matematice în Minecraft. 
 

• Dinastia chineză Tang: Dacă v-ați străduit vreodată să înțelegeți evenimente din trecut sau 
modul în care anumite evenimente istorice au conturat prezentul nostru, acum sunteți în locul 
potrivit pentru a afla, prin intermediul acestei lecții, create de un alt mentor global, John Miller. 
În această lecție, John îi ajută pe elevi nu numai să înțeleagă fațetele acestei dinastii din China 
antică, ci și să își imagineze că sunt constructori în această capitală, în acele vremuri. Pe o 
hartă cu diviziuni a acestei lumi, elevii construiesc case multifamiliale în tradiția dinastiei Tang. 
După ce mai întâi citesc informații generale despre această perioadă istorică, elevilor li se 
solicită să construiască respectivele case, pe baza cunoștințelor dobândite în urma activității 
de cercetare. Această lecție aduce la viață, într-un mod accesibil, un subiect care nu există în 
experiențele cotidiene ale elevilor. 
 

• Site-ul Minecraft: Education Edition conține peste 250 de lecții  pe care le puteți prelua 
exact în forma în care sunt sau pe care le puteți adapta după cum doriți, pe baza cerințelor 
programei dvs. Ideea este de a începe cu o cerință de cercetare sau cu o temă clară care doriți 
să fie asimilată de către elevi în urma acestei experiențe de învățare și apoi să elaborați o 
sarcină de lucru, care să valorifice cunoștințele curente ale elevilor despre Minecraft, aplicând 
în același timp noile cunoștințe dobândite cu privire la un anumit subiect.  
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Elaborarea planului de lecție 
 
Puteți să consultați acest ghid creat de Mark Grundel,  mentor global Minecraft, pentru a vedea 
modul în care el parcurge elementele de planificare ale lecțiilor cu ajutorul M:EE. De asemenea, veți 
putea viziona la sfârșitul acestei pagini un vidoeclip creat de Mark, care face o scurtă prezentare a 
unei lecții denumită Geocaching, care vă va ajuta să înțelegeți mai bine cum să încorporați Minecraft 
în procesul de învățare.  
 
 
 

Reflecție asupra planului de lecție 
 
Iată câteva întrebări utile pentru a reflecta asupra reușitei unei lecții în Minecraft la clasă: 
 
○ Cum a decurs lecția? 
○ Presupunerile mele cu privire la cunoștințele de bază ale elevilor mei au fost corecte? 
○ Ce aș fi putut face pentru a-mi pregăti mai bine elevii pentru această lecție? 
○ Strategiile mele de didactice au fost relevante pentru această temă? 
○ Am satisfăcut așteptările tuturor elevilor sau doar unii au beneficiat de această lecție? 
○ Cum am profitat de oportunitatea oferită de M:EE pentru a preda această lecție?  
○ Ce aș face în mod diferit data viitoare? 
 
Dacă vă acordați timp și spațiu pentru a reflecta asupra lecției, puteți obține mai multe idei despre 
cum puteți face ca lecția să aibă un efect mai puternic în viitor. Nu lăsați teama de necunoscut să vă 
împiedice să vă abordați elevii de la nivelul de cunoștințe deținut în acest moment. 
 
 
 

Resurse suplimentare 

 
Vizionați acest videoclip pus la dispoziție de Mark Grundel, care vă v-a ajuta la planificarea lecțiilor 
cu ajutorul Minecraft: Education Edition. 
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Încercați singuri 
 
În continuare veți avea de efectuat câteva sarcini. Utilizați materialele furnizate dacă rămâneți blocat. 
Dacă aveți întrebări pe măsură ce parcurgeți acest material, amintiți-vă că puteți să contactați 
întotdeauna Minecraft: Education Edition Support pentru a primi ajutor, indicând sarcina pe care 
încercați să o efectuați. 
 
 
Sarcina 1: 
 
Cum ar trebui adaptat acest plan de lecție pentru a satisface nevoile comunității dvs. de învățare? Vă 
gândiți la un plan de lecție în alt format, pentru a-l utiliza în cadrul școlii la care predați? Ce alte 
secțiuni ați adăuga, pentru a-l face util clasei dvs.? 
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Sarcina 2: 

 
Luați un subiect sau o temă 
existentă pe care o predați în 
prezent elevilor. Scrieți un plan 
de lecție pentru a adapta lecția 
curentă la avantajele oferite de 
Minecraft. Consultați planurile 
de lecție de aici pentru a vă 
ghida activitatea.  

Încercați să filtrați lecția pe baza grupului de 
vârstă și a subiectului acesteia. De exemplu, 
căutați toate lecțiile de matematică potrivite 
pentru copiii cu vârste cuprinse între 8-13 ani. 
 
 
 
Sarcina 3: 
 
Când vă întoarceți la școlile dvs. dați elevilor 
ca temă să adapteze o anumită lecție. 
Solicitați-le să se gândească la modul în care 
ar putea învăța un anumit subiect sau o temă, 
parcurse deja la clasă, folosind Minecraft. 
Creați un top și alegeți apoi cele mai viabile 
trei idei pentru a le încerca anul următor. Iată 
câteva întrebări care să ghideze activitatea 
elevilor dvs.: 
 

• Ce lecții ar funcționa bine în programul Minecraft ca mediu de învățare și de ce? 

• Ce tipuri de activități nu ar funcționa bine în Minecraft? De ce credeți acest lucru? 

• Care sunt ideile de care trebuie ținut cont la adaptarea unei lecții în Minecraft? 

• Ce sfat le-ați da profesorilor care ar dori să utilizeze Minecraft cu elevii lor? 
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Lecția 9 | Instrucțiuni în linia de comandă 
 

Activități de învățare 
După terminarea Lecției 9, veți putea: 

• Utiliza linia de comandă și activa derogările (cheats) 
• Utiliza sistemul de coordonatele pentru comenzile de teleportare și umplere 
• Utiliza mai multe căi de adresare a comenzilor Minecraft  
• Utiliza comenzi de bază pentru a crea și gestiona experiențe de învățare 

Să începem. 

Accesarea liniei de comandă și permiterea derogărilor 
Linia de comandă, locul unde pot fi introduse și executate comenzi „slash”, este o interfață a 
Minecraft: Education Edition ce oferă utilizatorului un nivel ridicat de control, atât asupra lumii 
Minecraft, cât și asupra jucătorilor din cadrul acesteia. Profesorii vor trebui să învețe să folosească 
instrucțiunile în linia de comandă pentru a configura experiențele de învățare, precum și pentru a-și 
gestiona clasa în timpul unei lecții în M:EE. Rețineți că unele dintre aceste comenzi se regăsesc și în 
modalitatea de joacă „Împreună cu clasa”, dar ele pot fi, apelate, la fel de bine, din linia de comandă. 
Linia de comandă a fost discutată în capitolul doi. Acum să facem o scurtă recapitulare și să 
introducem câteva informații noi: 

• Pentru a accesa linia de comandă, introduceți simbolul „/” de la tastatură sau tastele T ori 
Enter. Dacă folosiți una dintre ultimele două variante de acces, va fi nevoie ca primul caracter 
introdus în linia de comandă să fie simbolul „/” (slash). Utilizând prima variantă acesta va 
fi introdus automat. 

• Când introduceți comenzi, asigurați-vă că nu aveți două simboluri „/” la începutul rândului, în 
caz contrar, comanda nu va fi luată în considerare. De exemplu, o comandă de genul „// 
weather clear” va fi ignorată. 

• Odată intrați în interfața liniei de comandă, veți avea la dispoziție o listă completă de comenzi. 
• O descriere a modului de operare și o listă completă de comenzi găsiți și în Minecraft Wiki.  
• Aici găsiți, de asemenea, informații referitoare la comenzile slash esențiale iar acest site îl 

puteți utiliza pentru a vă informa și privitor la alte aspecte ale, M:EE utilizând caseta de căutare. 
• Dacă încercați să introduceți o instrucțiune în linia de comandă și vi se semnalează o eroare, 

probabil că nu ați activat derogările pentru lumea pe care o utilizați. Pentru a rezolva situația 
suspendați jocul cu ajutorul tastei Esc, apoi apăsați 
butonul Settings. Fereastra care se deschide este 
împărțită în două pe verticală. În partea stângă 
apăsați butonul Game din grupul World apoi în 
partea dreaptă derulați în jos până la grupul Cheats 
și deplasați comutatorul Activate Cheats înspre 
dreapta spre a-l activa (dacă nu este deja activat). 
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• Rețineți că, chiar și în cazul în care derogările nu au fost activate, elevii sau profesorii vor avea 
în continuare acces la câteva comenzi, cum ar fi discuții între ei, de exemplu. Linia de comandă 
pentru discuții poate fi activată și dezactivată cu modalitatea de joacă „Împreună cu clasa”. 

 

Informații despre coordonatele X, Y, Z din Minecraft 
Minecraft este creat într-o lume tridimensională, bazată pe coordonatele X, Y, Z. Înțelegerea modului 
în care aceste coordonate funcționează este extrem de importantă nu numai pentru a utiliza anumite 
comenzi în joc, ci și pentru a înțelege poziția în cadrul unei lumi Minecraft. 
 

• Pentru a activa sau dezactiva afișarea coordonatelor în timpul jocului, se poate folosi opțiunea 
Show Coordinates, prin suspendarea jocului  și utilizarea comutatorului aflat deasupra de 
opțiunea Activate Cheats (la care ajungeți conform descrierii din paragraful anterior). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• După ce ați activat opțiunea Show Coordinates, veți vedea coordonatele X, Y, Z în partea 
stângă sus a ecranului. Dacă de pildă coordonatele sunt 539, 89, -719, Aceasta înseamnă că 
față de punctul de inserție în lume în plan orizontal (x0 y* z0): 
o Coordonata 539 X măsoară longitudinea (estică în cazul nostru). Gândiți-vă la aceasta ca 

la o axă vest(-) « » est(+). 
o Coordonata -719 Z măsoară latitudinea (nordică în cazul nostru). Gândiți-vă la aceasta ca 

la o axă nord(-) « » sud(+). 
o Coordonata 89 Y are un sistem de referință diferit față de cel folosit de către X și Z! 

Coordonata Y măsoară altitudinea, nu față de altitudinea punctului de inserție în lume 
ci față de nivelul mării care are valoarea 63. Așadar, în cazul nostru, coordonata Y, ne 
informează că ne aflăm cu  26 de blocuri deasupra nivelului mării.  
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• Să ne gândim la aceste coordonate utilizând comanda de teleportare „/tp" în linia de 
comandă: 
o Dacă schimbați doar coordonata Y, rămâneți în același punct în planul orizontal, tot ce se 

schimbă fiind altitudinea. 
o Dacă schimbați coordonata X, coordonata Z sau ambele, vă veți deplasa în planul orizontal 

pe direcțiile est « » vest și respectiv nord « » sud. 
• Dacă găsiți o poziție importantă într-o lume Minecraft, vă recomandăm să notați 

coordonatele acesteia, astfel încât să vă puteți teleporta cu ușurință înapoi în acest punct, 
atunci când este necesar. Dacă doriți să studiați blocurile de comandă sau caracteristicile 
avansate ale NPC-urilor (Non Player Characters – adică personaje neparticipante la joc), puteți 
crea opțiuni de teleportare automată. De exemplu, aveți posibilitatea să setați diverse locații 
de interes într-o lecție, locații la care jucătorii se pot teleporta prin intermediul unui bloc de 
comandă sau al unui NPC și pot economisi astfel timp prețios în cadrul orei. 

 

Modalități de adresare a comenzilor în Minecraft  
Comenzile Minecraft permit unui jucător să adreseze o comandă în diverse moduri. De exemplu, o 
comandă „/give" permite unui jucător să ofere diverse articole altor jucători, acest lucru putând fi 
controlat prin adresarea comenzii, adică prin specificarea unui singur sau mai multor destinatari. 
Mai jos sunt câteva modalități de a adresa o comandă: 
 

• @p către cel mai apropiat jucător de dvs. 
• @r către un jucător la întâmplare 
• @a către toți jucătorii din lume 
• @s către sine 
• @e către toate entitățile (de exemplu, animale) 

 
Iată cum ați putea utiliza adresarea pentru a personaliza comenzile, câteva exemple: 

• Dacă intenționați să oferiți un diamant unui jucător oarecare din lume, ați putea folosi 
comanda „/give @r diamond”. Oferiți astfel elevilor un fel de tombolă cu diamante pentru că 
au demonstrat un nivel ridicat de colaborare. 

• Dacă fiecare elev din lume are nevoie de torțe pentru a finaliza o activitate, există posibilitatea 
să li se ofere torțe cu ajutorul comenzii „/give @a torch" sau fiecare poate primi câte 20 de 
torțe folosind comanda „/give @a torch 20". Observați că atunci când folosiți comanda 
„/give”, prin adăugarea unui număr după elementul de dat, aveți posibilitatea să controlați 
numărul de articole oferite. 

• Dacă un jucătorul vrea să își ofere singur articole (și cine nu dorește acest lucru?), poate folosi 
comanda „/give @s diamond_pickaxe”, jucătorul în cauză devenind, astfel, cel mai bun miner 
din lume. 
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Comenzi de bază pe care le veți găsi utile în M:EE 
Deși există destul de multe comenzi disponibile spre a fi utilizate în Minecraft, doar o parte sunt 
folosite mai des. Unele dintre ele sunt prezentate mai jos dar nu ezitați să utilizați documentația 
online prezentată anterior, pentru a accesa lista extinsă a acestora: 

• „/time set” vă permite să alegeți momentul zilei în lumea voastră: zi, noapte, apus sau o 
anumită oră. Doriți să vedeți răsăritul soarelui în repetate rânduri? Nici o problemă! Nu trebuie 
decât să folosiți comanda „/time set sunrise” și să vă bucurați de priveliște. 

• „/weather” vă permite să alegeți cer senin, ploaie sau furtună. 
Rețineți că, dacă vă aflați într-un biom cu zăpadă, va fi zăpadă în loc de ploaie! 

• „/classroommode” și „/code” lansează modalitatea de joacă „Împreună cu clasa” și aplicația 
Code Connection (vezi capitolul următor). 

• „/op” și „/deop” adaugă, respectiv elimină, privilegiile de operator la/de la jucători prin 
adresare. De exemplu, profesorii pot folosi aceste comenzi pentru a se asigura că elevii nu 
pot executa comenzi într-o lume colectivă. Rețineți că într-o lume cu un singur jucător aceste 
restricții nu se aplică. 

• „/fill” este o comandă care umple lumea dvs. în felul ales de dvs., cu blocuri alese de dvs., la 
dimensiunile alese de dvs. și evident în poziția aleasă de dvs. Pentru a specifica punctul de 
origine și dimensiunile, aveți nevoie de sistemul de coordonate pe care l-am expus anterior. 
Sintaxa lui „/fill” necesită specificarea coordonatelor de origine a spațiului de umplut ( X Y Z), 
apoi, în continuare, punctul diametral opus al spațiului de umplut (X Y Z), urmează tipul 
blocului cu care să se realizeze umplerea, un întreg oarecare între 0 și 15 urmat, în ultima 
poziție, de tipul de umplere, care poate fi: 

o outline – înlocuiește, cu tipul de bloc specificat, conturul spațiului delimitat de 
coordonatele precizate în comandă, blocurile din interiorul spațiului respectiv 
rămânând nemodificate. 

o hollow – înlocuiește, cu tipul de bloc specificat, conturul spațiului delimitat de 
coordonatele precizate în comandă, blocurile din interiorul spațiului respectiv fiind 
înlocuite cu aer. 

o destroy – înlocuiește, cu tipul de bloc specificat, tot spațiul delimitat de coordonatele 
precizate în comandă, disponibilizând toate blocurile dislocate. 

o keep – înlocuiește doar blocurile de aer, din spațiul delimitat de coordonatele precizate 
în comandă, cu tipul de bloc specificat. 

o replace - înlocuiește, cu tipul de bloc specificat, tot spațiul delimitat de coordonatele 
precizate în comandă, fără a disponibiliza blocurile înlocuite. 

 
 
 
 
 

În imaginea de mai sus vedeți exemplificată modalitatea absolută de specificare a 
coordonatelor într-o comandă slash. 
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Avem însă și posibilitatea, deseori mai facilă, de a specifica coordinatele relativ la poziția 
curentă (± X blocuri E/V ± Y blocuri deasupra/dedesubt ± Z blocuri S/N) așa cum puteți 
observa în imaginea de mai jos, care, pornind de la coordonatele 782 63 102, cu fața la 
vest are același efect cu comanda de mai sus. Diferența dintre cele două tipuri de 
specificare este aceea că atunci când este vorba de coordonate relative, fiecare dintre 
acestea trebuie precedate de caracterul „~” tilda. 

 
 
 
 
 
 

Pentru a vă orienta rapid vă plasați, cu fața, direct către una dintre laturile pătratului pe 
care stați și vă deplasați spre înainte. Dacă X-ul crește sunteți cu fața la est, dacă descrește 
sunteți orientat spre vest; dacă Z –ul crește sunteți orientat spre sud iar dacă descrește 
sunteți orientat spre nord. De asemenea, puteți invoca un apus sau un răsărit, vă întoarceți 
cu fața spre el și din acel moment sunteți orientat. Fără o orientare bună puteți avea 
surprize neplăcute iar rezultatele comenzii să fie cu totul altele decât ați planificat. Este 
important să știți că pentru a plasa un bloc sub picioarele dvs. Y trebuie să fie -1, cu Y=0 
veți plasa blocul la același nivel cu dvs. Ca urmare nivelul 0 este substanțial, nu este ca în 
matematică, un punct adimensional, și de aceea între nivelul -1 și 1 este o distanță de 3 
blocuri, nu de 2 așa cum ar fi într-un calcul matematic! 
 

• Folosiți comanda „/immutableworld” pentru a preveni orice modificare în lumea curentă. 
Acest lucru împiedică jucătorii să amplaseze sau să distrugă blocuri, similar cu caracteristicile 
modalității de joc „Adventure”. De asemenea, aceasta este comanda ce va fi utilizată în 
combinație cu „Allow Blocks” în M:EE pentru a delimita zonele în care li se permite elevilor 
să construiască. 

 
Pentru a afla informații despre alte comenzi existente în program, vizionați videoclipul creat de Ben 
Spieldenner,  mentor global Minecraft.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 
 

https://youtu.be/PiqPJCVHRic


Minecraft: Education Edition pentru profesori                             Lecția 9 | Instrucțiuni în linia de comandă 
 
 

Încercați singuri 
 
 
În continuare veți avea de efectuat câteva sarcini. Utilizați materialele furnizate dacă rămâneți blocat. 
Dacă aveți întrebări pe măsură ce parcurgeți acest material, amintiți-vă că puteți să contactați 
întotdeauna Minecraft: Education Edition Support pentru a primi ajutor, indicând sarcina pe care 
încercați să o efectuați. 
 
 
Sarcina 1: 
În lumea Minecraft aveți posibilitatea să controlați vremea. Folosiți comanda „/weather” pentru a 
alege dacă în lumea voastră va ploua, va trăsni sau va străluci soarele. Puteți să controlați durata 
unui fenomen meteo în „Unități de Timp Minecraft” (1 UTM = 0,05 s în timpul real). Stabiliți o 
furtună cu descărcări electrice în lumea voastră pentru următorul minut (timp real). Câte UTM 
trebuie să pasați ca și parametru comenzii „/weather”? 
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Sarcina 2:  
Doriți să vedeți cum arată clădirile dvs. noaptea? Doriți să studiați ce variante pentru iluminat 
funcționează în lumea dvs.? Aveți posibilitatea să setați momentul din zi pe care doriți să-l 
experimentați în lumea dvs. Minecraft. Folosiți comanda „/time set” și alegeți una din opțiunile zi, 
miezul nopții, noapte, prânz, răsărit de soare și apus de soare. Acum nu mai trebuie să stați treji 
pentru a prinde răsăritul soarelui. Puteți stabili chiar și ora din zi, în „ore Minecraft”, comanda 
„/time set” acceptând ca parametru atât una dintre perioadele din zi prestabilite, cât și un număr  
întreg de Unități de Timp Minecraft. Ziua M:EE începe când soarele a terminat de răsărit, (nu mai 

atinge linia orizontului ci este 
cu aproape un disc deasupra) 
(0 UTM) și se termină când 
soarele începe să apună 
(12.000 UTM). Noaptea 
Minecraft începe odată cu 
apusul soarelui și răsăritul lunii, 
miezul nopții fiind la 18.000 
UTM.. Calculați, verificați și 
răspundeți la întrebarea: la 
câte Unități de Timp Minecraft 
soarele va fi răsărit doar pe 
jumătate? 
 

 
Sarcina 3: 
Folosiți comanda „/fill ~1 ~-1 ~1 ~10 ~5 ~10 cobblestone 0 hollow” în modul „Creative” din 
lumea voastră pentru a crea o 
structură  goală pe care o puteți 
transforma într-o casă, într-un 
adăpost sau o puteți utiliza pentru a 
crea o mică colonie de case. Acum vă 
deplasați la o distanță de 15 blocuri de 
„casă” și clădiți sub voi câteva blocuri, 
până sunteți la același nivel cu 
acoperișul casei. Din vârful acestui 
stâlp vă orientați, fără să pășiți, și 
construiți o punte de 1 bloc lățime și 
1 bloc grosime până la „casă”, fără a 
depăși înălțimea casei. 
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Lecția 10 | Code Connection – conectarea IDE-ului MakeCode la M:EE 
 

Activități de învățare 
Lecția 10 este dedicată conectării IDE-ului, adică mediului integrat de dezvoltare, MakeCode la M:EE 
prin intermediul Code Connection, pentru a ajuta elevii să învețe să programeze cu ajutorul 
blocurilor în MakeCode și să ruleze codul în M:EE. După parcurgerea Lecției 10, veți putea: 

• Prezenta avantajele introducerii elementelor de bază ale programării, la gimnaziu 
• Descărca și instala Code Connection 
• Utiliza Code Connection pentru a conecta MakeCode cu M:EE 
• Folosi la clasă exemple de activități realizate în MakeCode și rulate în M:EE 

Să începem! 
  

De ce să începem să programăm încă de la gimnaziu 
 

Pentru ca elevii să fie pregătiți pentru viitor, 
trebuie să le oferim atât competențe de bază 
pentru ziua de azi, cât și pentru cea de mâine. 
Elevii sunt foarte familiarizați cu aplicații 
populare cum ar fi Facebook, YouTube și 
Snapchat, dar înțeleg ei, oare, algoritmii și codul 
încorporat în acestea? Capacitatea de a raționa, 
de a gândi logic și algoritmic, precum și 
cunoașterea structurii unui limbaj de programare 
pot pregăti elevii noștri nu doar pentru niște 
viitoare locuri de muncă în domeniul TIC, ci și 

pentru a da viață ideilor lor, destinate a face lumea mai bună cu ajutorul tehnologiei. 
 
Brittany Wenger, o britanică de 19 ani, a creat o 
aplicație de diagnosticare a cancerului mamar, 
care ajută medicii să reconsidere modalitățile 
terapeutice ale acestei afecțiuni. Alții din aceeași 
listă au inventat și ei aplicații, de la gestionarea 
sarcinilor, la jocuri pe telefonul mobil. Ar fi foarte 
util să colaborăm cu elevii noștri pentru a identifica 
problemele din lumea în care trăiesc, de care sunt 
pasionați, pentru a le transmite abilitățile tehnice 
necesare găsirii unor soluții viabile. Introducerea 
programării încă de la gimnaziu ar putea, de 
asemenea, să amelioreze raportul între sexe și să crească diversitatea în domeniul TIC.  
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Ați cerut vreodată elevilor dvs. să creeze o listă de aplicații pe care le-ar crea pentru a rezolva 
problemele de zi cu zi pe care le observă în lume? Ce soluții ar crea pentru a rezolva aceste 
probleme? Această activitate ar putea servi ca o introducere excelentă în programare.  

Instalați și conectați Code Connection la Minecraft: Education Edition 
În vederea instalării Code Connection accesați pagina noastră de descărcare aici: 
 Apăsați pe butonul corespunzător sistemului de operare Windows 10. 
 Descărcați  fișierul CodeConnection.msi și instalați aplicația pe calculator. 
 Pentru detalii privind instalarea programului Code Connection, consultați pagina web. 

Acum sunteți complet pregătiți să conectați IDE-ul MakeCode la M:EE prin intermediul aplicației 
Code Connection (alias Code Builder). Pentru a face acest lucru urmați pașii enumerați mai jos: 
 
 După ce ați instalat Code Connection, sunteți pregătiți să vă conectați. 
 Deschideți M:EE și în Settings > Game, verificați/activați comutatorul Activate Cheats !!! 
 Lansați în execuție Code Connection for Minecraft. 
 La posibila solicitare a paravanului de protecție, apăsați butonul „Se permite accesul”. 
 Din fereastra Code Connection copiați comanda prin apăsarea butonului din dreapta. 

 În fereastra M:EE apăsați Resume Game apoi tastați ”T” pentru a deschide „chat-ul” 
 În partea de jos a ferestrei, în caseta de text, lipiți comanda (Ctrl+V) și apăsați Enter           
 Acum, fereastra Code Connection vă oferă posibilitatea alegerii editorului (IDE). 
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Opțiunile incluse aici sunt: Code 
Studio, MakeCode, Scratch și 
Tynker. Am lucrat în mod 
intenționat cu platforme de 
codare populare pentru a aduce 
codarea în Minecraft. Nu trebuie 
să învățați o nouă platformă ci 
puteți alege din varietatea de 
platforme de mai sus, ca să 
începeți predarea programării 
folosind M:EE. Vă recomandăm, 
totuși, MakeCode. 
 
 Veți putea acum convoca agentul dvs., un asistent prietenos care construiește pe baza 

programului realizat de dvs. în MakeCode. Acesta vă poate ajuta să executați sarcini de rutină 
ce implică acțiuni repetitive, cum ar fi: construirea de ziduri, scări sau cultivarea plantelor în 
fermele agricole din M:EE.  

 

Prezentarea mediului integrat de programare MakeCode 
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Programele scrise (codate) în MakeCode vor fi apelate din linia de comandă (chat) a M:EE. De 
aceea comanda „on chat” va fi unul dintre cele mai utilizate blocuri. 

Acțiunile pe care vom dori să le executăm în M:EE nu pot fi executate pur și simplu ci doar ca răspuns 
la un apel făcut în linia de comandă a jocului. De aceea dacă doar le scoatem pe spațiu de lucru 
MakeCode, ele vor fi inactive. 

Pentru a le activa trebuie să le introducem într-un bloc de cod care poate fi apelat. 
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Precum în orice IDE care se respectă, în MakeCode putem duplica porțiuni de cod pentru a nu fi 
nevoiți să le rescriem, putem comenta codul, putem șterge cod și putem cere ajutor. 

După ce vă familiarizați cu MakeCode parcurgând seminarii online precum cel care va fi prezentat 
mai jos, veți putea accesa și sertarele cu instrumente avansate de programare cu ajutorul cărora veți 
putea să transpuneți conceptele de programare pe care trebuie să le predați la clasă, în lumea iubită 
de către elevi a Minecraft-ului.  
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Exemplu de activitate realizată în MakeCode și rulată în M:EE 
 
Chicken Rain via MakeCode - Ați văzut vreodată cum cade o ploaie de pui din cer? Acum puteți 
face ca acest eveniment extrem de neobișnuit să se întâmple în lumea voastră Minecraft. Urmați 
instrucțiunile furnizate de echipa MakeCode în această activitate simplă pentru a vedea dacă puteți 
face puii să cadă din cer. Odată ce ați învățat această activitate, vedeți dacă puteți face ca și alte 
animale să cadă din cer. ATENȚIE ! Apelul programelor „on chat” se face fără a le preceda cu „/” !!! 

Resurse suplimentare: 
 
 Canalul Youtube MakeCode reprezintă o resursă excelentă pentru a urmări o serie de 

videoclipuri, cum ar fi cel în care echipa vă arată cum să utilizați codarea pentru a determina 
agentul să lucreze pământul pentru voi.  
 

 https://education.minecraft.net/ Pagina principală M:EE 

 https://education.minecraft.net/get-started/download/ Pagina de descărcare M:EE 

 https://education.minecraft.net/worlds/tutorial-world/ Lumi M:EE de tip seminar 

 https://minecraft.makecode.com/ Pagina principală MakeCode 

 https://minecraft.net/en-us/article/how-minecraft Seminar despre Minecraft 

 https://minecraft.gamepedia.com/Minecraft_Wiki Minecraft Wiki- enciclopedia de Minecraft  

 https://code.org/minecraft Seminarii Minecraft - Ora de cod în limba română 
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Încercați singuri 
 
În continuare veți avea de efectuat câteva sarcini. Utilizați materialele furnizate dacă rămâneți blocat. 
Dacă aveți întrebări pe măsură ce parcurgeți acest material, amintiți-vă că puteți să contactați 
întotdeauna Minecraft: Education Edition Support pentru a primi ajutor, indicând sarcina pe care 
încercați să o efectuați. 
 
Sarcina 1: Convocarea agentului 
 
În MakeCode încercați să convocați agentul în locul în care vă aflați în lumea M:EE. 

Sarcina 2: Puneți la dispoziția agentului mai multe blocuri de construit  
 
Faceți clic dreapta pe agent și vedeți dacă îi puteți pune la 
dispoziție mai multe blocuri de construit în lumea Minecraft. 
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Sarcina 3: Sarcina voastră este să construiți o casă simplă cu 4 pereți.  Vedeți dacă puteți programa 
agentul să construiască această casă simplă pentru voi. 

IMPORTANT! Codul scris în MakeCode (proiectul) poate fi exportat și respectiv importat pe un alt 
calculator sau de către un al jucător.  
 
Pentru a-l exporta apăsați bunonul Save (verde) din mijlocul bordurii de jos a ferestrei MakeCode. 

Alegeți locul în care doriți să exportați codul sub forma unui fișier cu extensia .mkcd.  
Pentru a importa un proiect (cod) trebuie să aveți M:EE deschis și CodeConection conectat la joc. 
Dacă vă aflați deja într-un proiect apăsați butonul Acasă.  
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Din fereastra CodeConection apăsați butonul Import a project. 

 
 
Veți putea importa proiectul fie din cloud fie dintr-un fișier local. Alegeți varianta locală. 
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Acum trebuie să apăsați butonul Alege fișierul din fereastra Open .mkcd file. 

Navigați în locația în care se află fișierul .mkcd, selectați-l și apăsați butonul Deschide.  

Apăsați butonul Go ahead! Din fereastra Open .mkcd file. 
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Proiectul va fi încărcat în simulator și va putea fi rulat (executat în M:EE). 
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