KAS YRA „MINECRAFT“?
„Minecraft“ yra internetinis vaizdo žaidimas, kuriame iš blokelių galima statyti
ir kurti savo pasaulius arba tyrinėti kitų sukurtus. „Minecraft“ sukurtas 2011
metais, šiuo metu priklauso „Microsoft“.
Minimalus žaidėjų amžius yra 7 metai. Žaidėjams iki 13 metų reikalingas tėvų
sutikimas, taip pat taikomi tam tikri žaidimo apribojimai, tokie kaip galimybė
pirkti žaidimo pagerinimus.
Žaidimas yra mokamas.

ŽAIDIMO POPULIARUMAS

ŽAIDIMO REŽIMAI

Dėl savo neribotų galimybių
„Minecraft“ yra vienas populiariausių
žaidimų tarp vaikų. Populiariausioje
žaidimo versijoje į virtualų pasaulį
nukelti žaidėjai turi sukurti savo
pasaulį – tyrinėti aplinką, surasti tam
reikalingus išteklius ir pasigaminti
įrankius ar daiktus, statyti bei griauti
įvairiausius objektus, kartais ir
kovoti su priešiškai nusiteikusiomis
būtybėmis. Žaidėjai gali sukurti
bet kokius objektus ir aplinkas,
realizavimo galimybės yra praktiškai
neribotos. Žaidime taip pat galimas
keleto žaidėjų režimas, kai vaikai gali
žaisti ir kurti kartu.

Žaidime siūlomi keli skirtingi režimai:
Išlikimo – siekdamas išgyventi
žaidėjas turi pats apsirūpinti
ištekliais, kurti ir pasigaminti įvairius
daiktus.
Kūrybinis – skirtas žaidėjui sukurti
savo pasaulį pasinaudojant neribotais
ištekliais ir objektais.
Nuotykių – leidžia tyrinėti kitų žaidėjų
sukurtus pasaulius.

GRĖSMĖS IR SAUGUMO NUOSTATOS
Nors „Minecraft“ yra laikomas vienu saugiausių vaikams skirtų žaidimų, tačiau
galimos šios grėsmės:
Žaidžiant keleto žaidėjų režime bendraujama su kitais žaidėjais, dėl ko
atsiranda tikimybė sulaukti įžeidžiančių komentarų, patyčių ar netinkamo
turinio. Žaidime galima pasirinkti atitinkamus nustatymus ir išjungti pokalbio
su kitais žaidėjais funkciją.
Vaikai įvairių patarimų, kaip žaisti „Minecraft“, ieško YouTube kanale ir gali
susidurti su netinkama jaunesnio amžiaus žaidėjams kalba ar komentarais.
Tėvams rekomenduojama susipažinti su vaizdo įrašais, kuriuos jų vaikai stebi.
Laikas praleidžiamas žaidime – žaidimas dėl savo grafikos ir galimybių įtraukia
vaikus ir nesunkiai prarandama laiko nuovoka. Svarbu su vaiku sutarti tam
tikras taisykles, kiek laiko galima praleisti žaidžiant.

„MINECRACFT“ PRIVALUMAI
Žaidimas dėl savo pobūdžio yra laikomas edukaciniu. Kai
kuriose mokyklose jis integruojamas net į mokymosi procesą,
nes lavina tam tikrus vaikų įgūdžius:
skatinamas problemų sprendimas;
žaidžiant mokomasi programavimo pagrindų;
skatinamas kūrybiškumas ir vaizduotė;
komandinis darbas ir bendradarbiavimas;
ugdomas analitinis mąstymas.
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