
Ventspils Digitālais centrs aicina vecākus piedalīties vēl nebijušās apmācībās “Minecraft un 

datorspēles vecākiem un ģimenēm”, kas sniegs ieskatu bērniem tik ļoti populārajā Minecraft un 

datorspēļu pasaulē. Apmācības parādīs vecākiem, ka spēles ir paredzētas ne tikai izklaidei, bet, tāpat 

kā galda spēles,  sniedz iespēju pavadīt laiku kopā ar ģimeni, attīstot loģisko domāšanu un sacensību 

pieredzi, kā arī izglītojoties.  

Kurš skolēna vecāks gan nav dzirdējis vārdu “Minecraft” un diskutējis ar bērnu par viedierīcēs 

pavadīto laiku, spēlējot dažādas spēles. Nenoliedzami dažādas datorspēles mūsdienās ir kļuvušas ne 

tikai par daļu no jauniešu ikdienas, bet strauji ieņem nozīmīgi vietu arī izglītībā un citās jomās. 

Digitālais centrs aicina vecākus apgūt datorspēļu nozīmi, to pozitīvos un negatīvos aspektus 

bērnu dzīvē, datorspēļu lietošanu kā ģimenes kopīgu hobiju un komunikācijas veidu, kā arī iepazīties 

ar citām spēlēm, kas ir noderīgas spēlēšanai ģimenēm, satur izglītojošu, sacensību vai raksturu 

attīstošu saturu. 

Apmācības notiks 15., 17., 22., 29. jūnijā un 1., 6. jūlijā no plkst. 17:30 – 19:00. Pieteikties 

iespējams līdz 14. jūnijam šeit: www.adre.se/pieteiktiesminecraft.  

Apmācību “Minecraft un datorspēles vecākiem un ģimenēm” programma: 

 Minecraft kustības un celšanas pamati: 

o Minecraft kustības pamati; 

o Minecraft radošais/celšanas režīms (Creative mode) un bloku likšana un 

nojaukšana; 

o piedzīvojumu režīms un cīnīšanās pamati Minecraft. 

 Radošie uzdevumi un to plānošana Minecraft: 

o kopīgu pasauļu veidošana; 

o piedzīvojumu režīma lietošana (ierobežoti resursi, pretinieki, dārgumu 

meklēšana); 

o kā meklēt un veidot kopīgus Minecraft projektus. 

 Minecraft komandas un tehniskie rīki: 

o noderīgas Minecraft komandas (teleportēšanās, ātrākai pārvietošanai, laika un 

laikapstākļu maiņa, utt.); 

o modifikāciju lietošana, lai pievienotu jaunumus Minecraft; 

o Minecraft servera izveide. 

 Minecraft sarkanakmens (redstone) lietošana lai veidotu inženieriskas ierīces un 

mūzikas bloki: 

o sarkanakmens lietošana dažādiem “praktiskiem” Minecraft mērķiem; 

o sarkanakmens lietošana eksperimentiem ar inženierzinātnēm; 

o mūzikas veidošana ar Minecraft. 

 Izglītojošas un raksturu attīstošas datorspēles: 

o piemēri ar populārām datorspēlēm, kas satur arī izglītojošu saturu; 

o piemēri nekvalitatīvām, atkarību izraisošām spēlēm; 

o sacensību un daudzspēlētāju datorspēles, datorspēles kā sociālais medijs. 

 Datorspēles ģimenes kopīgai spēlēšanai: 

o Nintendo spēles; 

o interneta galda spēles; 

o citas sociālas datorspēles. 

Mācību maksa par kursu: 42 EUR. Apmācības vadīs Ģirts Edvarts Stepiņš. Ģirtam ir maģistra 

grāds Jauno mediju mākslā; Foto un video, 3D modelēšanas, Spēļu veidošanas pasniedzējs Ventspils 

Digitālajā centrā un Liepājas Universitātē. Apmācību noslēgumā dalībnieki saņems Ventspils 

Digitālā centra sertifikātu. 

http://www.adre.se/pieteiktiesminecraft


Programmas īstenošanai nepieciešamais nodrošinājums:  Dators ar Windows 10 vai Apple 

MacOs operētājsistēmu. Nodarbībām būs pieejamas bezmaksas Minecraft versijas. Pēc nodarbībām 

ir iespējams iegātāties Minecraft: Bedrock Edition versiju (nesajaukt ar Minecraft: Java Edition), kas 

pieejama uz Windows, Apple, Android, Apple iOS, Playstation 4 un 5, Xbox One un Nintendo Switch 

ierīcēm (datora un citas Minecraft versijas ir iespējams spēlēt kopā (bet jāiegādājas atsevišķi)). 

Papildus informācija Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, rakstot uz  

e-pastu macibas.vdc@ventspils.lv vai zvanot pa tālruni 63607607. 

  

  

  

Ar cieņu 

Dace Bergmane 

Ventspils Digitālais centrs 

Pieaugušo izglītības programmu vadītāja 
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