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Pieredze darbā ar Minecraft: 
Education edition

• Pieredze darbā ar Minecraft vairāk nekā 3 gadi;

• 2 treneri, kuri mācījušies Norvēģijā, Briselē

• Vadījuši Minecraft nodarbības: Skolotājiem un Skolēniem

• Spējam radīt Minecraft mācību pasaules no nulles

• Lokalizējam un pielāgojam citu veidotās pasaules

• Izstrādājam metodoloģiju, kā jēgpilni izmantot Minecraft: 
Education Edition skolēniem.



Minecraft skola 
2017./2018. 
mācību gads
Pieredzes stāsts

• Reģioni:

• Rīga

• Jelgava

• Ventspils

• Liepāja

• Sigulda

• Dalībnieki:

• Skolotāji

• Skolēni

• Mācību forma:

• Klātiene

• Tiešsaiste

• Projektu 
darbs



Kas ir Minecraft Education edition?

• Minecraft - spēle, kurā iespējams veidot savu vidi un pasaules, 
izmantojot blokus, iegūtos resursus, radošu pieeju dažādu 
mācību priekšmetu un projektu apguvei

• Minecraft veicina:
• Radošumu, sadarbību un problēmu risināšanu uz skolēniem 

vērstiem izaicinājumiem.

• Uz projektiem balstīta mācīšanos atkārtošanu veicinošā vidē, attīstot 
prasmes, kas sagatavo skolēnus mūsdienu darba prasībām.

• Dažādu mācību priekšmetu apguvi visos klašu līmeņos, ieskaitot 
STEM mācību programmas, sākot ar matemātikas pamatiem un 
beidzot ar augstākā līmeņa datorzinātni.



Minecraft Education edition iespējas

Sadarbošanās klasē

Personāži, kas nav spēlētāji

Kamera un portfolio

Tāfeles



Kas ir nepieciešams tehniski?

https://education.minecraft.net/

Iepazīsti Minecraft pasaules 
iespējas detalizētāk!

https://education.minecraft.net/


Ķīmisko elementu meklēšana
LAIKS: 20-30 min.
PRASMES: kritiskā domāšana, sadarbība
PASAULE: https://aka.ms/elementhunt

MĒRĶIS
Vai zinājāt, ka visizplatītākais elements uz Zemes ir 
skābeklis? Šajā elementu meklēšanas pasaulē mēģini atrast 
pēc iespējas vairāk materiālu, kas satur skābekli! Vai esi 
atradis pēc iespējas vairāk? Izvēlies citu elementu un izveido 
pats savu elementu meklēšanu ar partneri.

PAPLAŠINĀJUMI
• Pārrunājiet paņēmienus, ko zinātnieki izmanto, lai 

noteiktu materiālu sastāvu reālajā pasaulē
• Veiciet eksperimentu, piemēram, sajaucot etiķi un 

cepamo sodu, lai parādītu skābekļa klātbūtni dažādos 
materiālos

• Izpētiet elementu un izveidojiet Minecraft konstrukciju, 
kas satur šo elementu

https://aka.ms/elementhunt


Amerikāņu kalniņi
LAIKS: 20-30 min.
PRASMES: radošums, problēmu risināšana
PASAULE: https://aka.ms/AOTWphysicscoaster

MĒRĶIS
Demonstrējiet pirmo termodinamikas likumu, izmantojot 
potenciālās enerģijas pārveidošanu un kinētisko enerģiju, 
ar raktuvju ratiņu karuseli! Izveidojiet savu trasi un 
identificējiet punktus, kuros ratiņiem ir maksimālā kinētiskā 
enerģija un maksimālā potenciālā enerģija.

PAPLAŠINĀJUMI
• Strādājiet ar partneri un uzdodiet viņam atrast 

maksimālās enerģijas galvenos punktus sevis veidotajā 
trasē.

• Izmantojiet kameru un portfolio, lai eksportētu savu 
veikumu, vai arī ierakstiet video ar braucienu pa karuseli

• Strādājiet visa klase kopā, lai izveidotu fizikas atrakciju 
parku

https://aka.ms/AOTWphysicscoaster


Saules modelis
LAIKS: 20-30 min.
PRASMES: kritiskā domāšana, sadarbība
PASAULE: https://aka.ms/MEESolar

MĒRĶIS
Saule ir 286 reizes lielāka par mūsu Saules sistēmas mazāko 
planētu – Merkuru. Mēģiniet izveidot Merkura un pārējo 
planētu mēroga modeli, ja Merkurs būtu viena Minecraft 
bloka izmērā. Iespējams, ka bloku skaits būs jānoapaļo uz 
augšu vai leju. Mēs esam izveidojuši Minecraft pasauli ar 
bloku mēroga Sauli, lai Jums būtu vieglāk sākt!

PAPLAŠINĀJUMI
• Izpētiet katru planētu un izveidojiet kaut ko tādu, kas 

reprezentē katru no tām
• Izmantojiet Code Builder, lai palīdzētu veidot planētas. 

Lai sāktu, meklējiet komandu «sphere» (sfēra), iestatiet 
rādiusu un atrašanās vietu

• Marķējiet Saules daļas, piemēram, koronāro un 
konvekcijas zonu

https://aka.ms/MEESolar
















Izmanto Minecraft Education Edition 
un attīsti skolēnos prasmes
• Kritisko domāšanu - spēja pamatot savu viedokli ar uzticamiem 

faktiem.

• Problēmu risināšana - prasme sistemātiski izvērtēt iespējas un 
izaicinājumus, skaidri formulēt un piedāvāt savu risinājumus.

• Radošums un jaunrade - spēja radīt, piedāvāt un īstenot savas 
idejas.

• Sadarbība - spēja sadarboties ar citiem, lai sasniegtu mērķi, attīstītu 
empātiju, ieklausītos citos un iesaistītos lēmumu pieņemšanas 
procesā.

• Digitālās prasmes - attīstīt spēju tehnoloģijas gudri izmantot 
mācību procesā, lietojot un radot kvalitatīvu mācību saturu.



Par mums

• Pilna servisa IT uzņēmums ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi 
nozarē.

• Saviem klientiem piedāvājam:
• Datorapmācības un e-mācību risinājumus

• Datoru un programmatūras licenču pārdošanu

• IT sistēmu izstrādi

• IT konsultācijas

• Mēs esam:



Izmantojiet iespēju mācīties 
tehnoloģijas Datorzinību centrs 
Mācību centrā!
Darām to arī attālināti!
Līga Matveja-Vlasova
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