
 

Cerc Pedagogic 23 noiembrie 2018 

 

Informatica si TIC prin jocuri si aplicatii colaborative   

Formator Cristina Elena Anton 

 
Tema: Evenimente și programarea bazată de evenimente în Minecraft + 

MakeCode 
 

 

Evenimente 
 

În această lecție vom învăța despre evenimente și subrutinele de tratare a evenimentelor, care reprezintă concepte 

importante în domeniul informaticii și pot fi găsite în toate limbajele de programare. Vom începe cu o activitate de tip 

”unplugged” distractivă care demonstrează cauza și efectul și modul în care evenimentele declanșează acțiuni în lumea 

reală. Apoi, vă vom provoca să vă creați propriile proiecte MakeCode care utilizează evenimente pentru a activa diferite 

părți ale programului propriu. 

 
Evenimente 

Un "eveniment" în informatică reprezintă o acțiune sau un eveniment detectat de un computer. De exemplu, atunci când 

cineva face clic pe butonul mouse-ului, generează un eveniment "clic pe mouse " pentru computer. În viața reală, există, 

de asemenea, evenimente care pot fi asociate cu o acțiune ulterioară, cum ar fi ”cauza și efectul”. Iată câteva exemple: 

 

Eveniment  Acțiune 

Începe să plouă  Deschiderea umbrelei 

Sună clopoțelul  Cursanții intră în clasă 

Este apăsat butonul Power  Calculatorul pornește 

Se face clic pe butonul mouse-ului  Se deschide o aplicație 

 

Vă puteți gândi la alte evenimente și posibile acțiuni ulterioare? 

 

În programare, o subrutină de tratare a evenimentelor reprezintă o parte a programului vostru care rulează când se 

întâmplă anumite evenimente (acesta “tratează” evenimentul). În MakeCode, aceste blocuri cu subrutine de tratare a 

evenimentelor arată ca un pătrat cu un gol în centru și încep, de obicei, cu cuvântul “on”: 

 

 
 

 

 

 

  



 

Activitate de tip ”unplugged”: Evenimente și subrutine de tratare a evenimentelor 
 

 

 
 

Obiectiv: 

Consolidarea modelului de programare bazat pe evenimente, prin ”mimarea” evenimentelor și a acțiunilor rezultate 

în urma unei subrutine de tratare a evenimentelor. 

 

Rezumat: 

O treime a clasei va reprezenta “Evenimentele”, iar restul clasei va reprezenta “Subrutinele de tratare a evenimentelor” 

 

Solicitați cursanților ce reprezintă “Evenimente” să vină cu o propunere de eveniment pentru a-l modela. Cursanții 

trebuie să inventeze singuri evenimente, dar câteva exemple includ : 

 Ușa se deschide 

 Becurile se sting 

 Se bate din palme de două ori 

 Se ridică ambele mâini 

 

După ce s-au decis asupra evenimentului, cursanții vor scrie evenimentul de două ori, pe două fișe separate. Aceste 

fișe vor fi amestecate și apoi date cursanților care reprezintă “Subrutinele de tratare a evenimentelor”. 

 

După ce cursanții care reprezintă “Subrutinele de tratare a evenimentelor” au primit evenimentele alocate, aceștia 

vor trebui să prezinte o acțiune pe baza respectivului eveniment.  Cursanții trebuie să inventeze singuri 

acțiunile, dar câteva exemple includ: 

 Ușa se deschide Ieșiți din clasă 

 Becurile se sting Mergeți la culcare 

 Se bate din palme de două ori Tropăiți de 3 ori 

 Se ridică ambele mâini Spuneți “Touchdown!” 

 

Aliniați cursanții care reprezintă “Evenimentele” în fața clasei și indicați fiecăruia să mimeze/interpreteze evenimentul. 

Când evenimentul este mimat/interpretat, cursanții care reprezintă ”Subrutina de tratare a evenimentelor” asociată 

respectivului eveniment vor trebui să efectueze acțiunea ulterioară . 

 

După ce toți cursanții care reprezintă ”Evenimentele” și ”Subrutinele de tratare a evenimentelor” au fost apelați, puteți 

solicita, la întâmplare, altor cursanți care reprezintă ”Evenimente” să le interpreteze și să declanșeze diferite ”subrutine de 

tratare a evenimentelor” – puteți accelera acest lucru și puteți vedea dacă cursanții reacționează rapid la 

evenimentul alocat. 

 

Materiale: 

 Fișe & pixuri/creioane 

 

Reflecții: 

Discutați despre modul în care s-a simțit/s-a lucrat: 

 Au existat erori de programare sau bug-uri în sistem? A existat un cursant care a omis să trateze un eveniment? 

 Cum a fost să țineți evidența diferitelor evenimente care se petrec? 

 Uneori a existat mai mult de o singură subrutină de tratare a evenimentelor pentru un anumit eveniment ... 

cum funcționează acest lucru? 

 Ar putea exista o subrutină de tratare a evenimentelor pentru mai multe evenimente? (da) 

 subrutină de tratare a evenimentelor ar putea, la rândul ei, declanșa un eveniment?  (da) Dacă da, cum ar 

funcționa acest lucru?  (Becurile se sting Mergeți la culcare Profesorul spune “Treziți-vă!”) 

Notă pentru profesor: 

O activitate de tip ”unplugged” este o activitate care se desfășoară departe de un computer, adică "deconectat" de 

la un dispozitiv. Încercăm, de obicei, să introducem noi concepte într-un mod distractiv, care îi face pe cursanți să se 

ridice de la masă/birou și să se miște, adesea reacționând și interacționând cu alți cursanți față în față în timp ce 

joacă un joc sau realizează o sarcină. Activitățile de tip ”unplugged” permit cursanților să practice concepte departe 

de computer, astfel încât, atunci când trec la activități pe calculator, au parcurs deja conceptul și s-au gândit singuri 

la acesta. 



 

Activitate: Yellow Brick Road 

 
 

 

 

Blocul “On player walk” reprezintă o subrutină de tratare a evenimentelor care 

solicită o acțiune specifică din partea jucătorului. 

Meniul acestuia de tip ”drop-down” afișează tot felul de acțiuni pe care un 

jucător le-ar putea efectua la un moment dat, cum ar fi mersul pe jos, săritul, 

încercarea de a înota în lavă și multe altele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puteți configura această subrutină de tratare a evenimentelor pentru a determina ceva să se întâmple atunci când un 

jucător merge pe jos. De exemplu, acesta poate lăsa flori oriunde pășește! 

 

  

Notă pentru profesor: 

O activitate de tip “birdhouse” este numită astfel după căsuțele pentru păsări pe care mulți dintre noi le-au făcut ca 

un prim proiect la atelierul de tâmplărie. Toți cei din clasă urmează aceleași instrucțiuni pentru a face același lucru. 

Odată ce toată lumea a terminat o căsuță pentru păsări acceptabilă, veți ști că toți au beneficiat cel puțin de o 

introducere în concept prin intermediul unei activități de tip ”unplugged” și și-au exersat noile abilități construind o 

căsuță pentru păsări. Ne place să trecem de la activitățile de tip ”unplugged” la activitățile de tip “birdhouse” în 

vederea pregătirii pentru proiecte ce implică un nivel mai mare de creativitate și fără constrângeri, odată ce ni s-a 

demonstrat că participanții la curs și-au demonstrat abilitățile cel puțin o dată! Deși este ușor să se evalueze abilitățile 

cu o căsuță pentru păsări, oferiți-le cursanților posibilități să aplice aceste abilități pentru a face față unor 

provocări care nu impun limite. 

 



 

Pași: 
 

1. Din sertarul cu instrumente Player, deplasați blocul On player walk în spațiul de lucru aferent codării. 

 

2. Din sertarul cu instrumente Blocks, deplasați blocul Place at dedesubt de blocul On player walk până când veți auzi și veți 

vedea cum se fixează în poziție. 

 

3. Folosind meniul de tip ”drop-down” din blocul Place at, selectați o păpădie (floare galbenă). 



 

Acum, oriunde vă veți deplasa în joc, vei lăsa o trenă de păpădii! Încercați acest lucru în joc folosind tasta “W” de pe tastatură 

pentru a permite jucătorului să meargă mai departe într-o lume Minecraft. Apoi, uitați-vă în spate - ar trebui să vedeți o trenă de 

flori! 

Remarcați că am folosit coordonatele (~0 ~0 ~0) în blocul Place. ~0 în coordonata din mijloc reprezintă coordonata 

relativă pentru nivelul solului. Să presupunem că am dorit să lăsăm o trenă aurie în spate, astfel că a fost creat 

”un drum de cărămidă galbenă” oriunde ați umblat. Putem face același lucru cu blocul Place at, doar că, de data 

aceasta vom lăsa (bineînțeles) blocuri solide de aur. 

 

Priviți ce întâmplă: 

 

 

  

Notă pentru profesor: 

În următoarea lecție, vom explora sistemul de coordonate în detaliu. 

Deocamdată, este suficient să știm că cele 3 coordonate (X, Y, Z) reprezintă direcții diferite în jocul Minecraft: 

• Coordonata X - est / vest 

• Coordonata Y - sus / jos 

• Coordonata Z - nord / sud 



 

Ideea este corectă, dar nu exact ceea ce doream. De fapt, lăsăm un zid de aur în spatele nostru, ceea ce este mai degrabă 

incomod. Cum am putea să scufundăm acele blocuri în pământ astfel încât acestea să formeze un drum de cărămidă 

galbenă? 

 

Să modificăm coordona Y scăzând unu, astfel că fundul cărămizilor este la un nivel mai mic cu unu. 

Acum să vedem ce se întâmplă: 

Mult mai bine! Ca extensie, încercați să faceți un drum de cărămidă galben adecvat, cu cel puțin trei cărămizi late, astfel încât voi 

și prietenii voștri puteți merge alături. Sugestie: utilizați un bloc diferit de meniul Blocks! 

 

Soluție: 

 

  



 

Activitate: Sing a Song of Sixpence 
 

“ 

 

 

 

Sing a song of 

sixpence, A pocket 

full of rye. 

Four and twenty blackbirds, 

Baked in a pie.” – cântecel englez pentru copii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În această activitate, cursanții se vor inspira din această cântecel englez pentru copii pentru a-l recrea în Minecraft.  Dar 

vom folosi ”parrots”/papagali în loc de ”blackbirds”/mierle și ”cake”/tort în loc de ”pie”/plăcintă! 

 

Pași: 

 

1. Din sertarul cu instrumente Blocks, deplasați blocul On broken pe spațiul de lucru aferent codării.  Acesta va 

reprezenta subrutina de tratare a evenimentelor. 

 

2. Folosind meniul de tip ”drop-down”, selectați elementul ”cake”/tort. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sing_a_Song_of_Sixpence


 

3. Din sertarul cu instrumente Mobs, deplasați un bloc Spawn animal dedesubt de blocul On broken până ce auziți că se 

fixează în poziție. 

4. Folosind meniul de tip ”drop-down” din blocul Spawn animal, selectați ”Parrot”. 

5. Dorim să multiplicăm papagalii deasupra capului , astfel că în blocul Spawn animal, modificați coordonata Y în 1. 

Acest lucru va amplasa doar un papagal deasupra capului nostru, deci hai să folosim o buclă Repeat pentru a amplasa 24 

de papagali. 

 

6. Din sertarul cu instrumente Loops , deplasați o buclă Repeat dedesubt de blocul On broken și în jurul blocului Spawn 

animal. 

7. În bucla Repeat introduceți numărul 24. 

 

Pentru a rula acest lucru în joc, adăugați un tort (cake) în magazia jucătorului (apăsați ‘E’ pentru a deschide magazia), 

plasați un tort (cake) pe sol selectându-l în bara de instrumente și făcând clic dreapta într-o poziție aleatoare pe sol. 

 



 

Apoi loviți-l folosind butonul stânga al mouse-ului pentru a-l distruge - ar trebui să vedeți un stol de papagali care apar! 

 
 
 
 
 
 



 

Activitate: Last Stand at the Alamo 
 

În această activitate, vom recrea experiența de a fi depășiți de hoarde de zombi. Vom vedea, de asemenea, efectul 

creșterii exponențiale: de fiecare dată când omorâți un zombi, în locul său se ridică alți doi. Ce ziceți de asta? Să 

aflăm! 

 

Pentru a începe, asigurați-vă că vă aflați într-o locație sigură și/sau ușor de apărat. Copacii din junglă reprezintă o alegere 

bună, la fel ca și turlele castelului, ba chiar și un țarc împrejmuit (în cazul în care sunteți în interior). Alternativ, dacă vă 

aflați într-un mediu plan, puteți alerga liber, trăgând în zombi pe măsură ce vă deplasați. Este o situație fără câștig, 

oricum, deci ar fi bine să vă distrați atât timp cât vă aflați în acest mediu (flat world). 

 

Subrutina de tratare a evenimentelor pe care o vom folosi este “On monster killed” pentru a determina apariția altor 

zombi când unul este ucis. 

 

Pași: 

 

1. Din sertarul cu instrumente Mobs, deplasați blocul On killed în spațiul de lucru aferent codării. 
2. Din sertarul cu instrumente Mobs, deplasați blocul Monster în blocul On killed înlocuind blocul 

implicit de animale. 
3. Folosind meniul de tip ”drop-down” din blocul Monster, selectați oul pentru multiplicarea zombilor. 

Acum, când un zombi este ucis, vom crea alți doi zombi, într-un loc aleatoriu lângă jucător. 

4. Din sertarul cu instrumente Mobs, deplasați blocul Spawn animal dedesubt de blocului subrutinei de tratare a 

evenimentelor On killed. 

5. Din sertarul cu instrumente Mobs, deplasați blocul Monster în blocul Spawn. 

  



 

6. Folosind meniul de tip ”drop-down” din blocul Monster, selectați oul pentru multiplicarea zombilor. 

7. Dorim să cream alți 2 zombi pentru fiecare zombi pe care-l ucidem, astfel că din sertarul cu instrumente Loops, 

deplasați o buclă Repeat dedesubt de blocul On kill și în jurul blocului Spawn. 

8. În bucla Repeat introduceți cifra 2. 

Acum trebuie să indicăm aplicației Minecraft locul în care să multiplice zombi. În mod implicit, observați că coordonatele 

relative sunt setate în poziția curentă a jucătorului (~0 ~0 ~0). Crearea a doi zombi chiar în partea de sus a voastră nu este 

o idee grozavă, deci să facem să apară puțin mai departe, în poziții aleatorii. 

9. Din sertarul cu instrumente Positions, deplasați un bloc Pick random position și plasați blocul Spawn înlocuind 

coordonatele implicite. 

 

Cele două seturi de coordonate din blocul Pick random position descriu colțurile opuse ale unei casete în care zombi se 

vor multiplica în poziții aleatorii. Să alegem o casetă cu 10 blocuri în jurul jucătorului, care ar trebui să creeze o zonă de 

aproximativ 400 de blocuri pătrate centrate pe poziția voastră. 

10. În blocul Pick random position, introduceți pentru coordonatele ”de la” (~10 ~0 ~10), iar pentru coordonatele ”la”  

(~-10 ~0 ~-10) 

  



 

JavaScript: 

 

 
 

 

Pentru a începe jocul, deschideți mediul Minecraft în modul ”Creative”. 

 

Apoi deschideți-vă magazia și echipați-vă cu o armă (ideal, o armă cu rază lungă de acțiune, de ex. un arc) și apoi alocați-vă un 

ou de multiplicare pentru zombi (puteți folosi caracteristica de căutare în magazia voastră). 

Apoi, schimbați modul de joc din Survival/Supraviețuire, fie folosind meniul Settings/Setări, fie tastând această 

comandă în fereastra de chat: “/gamemode s”.  Și alegeți drept perioadă night/noapte, astfel încât zombi să moară 

doar după ce tastați următoarea comandă în fereastra de chat: "/time set night". 

Sfat – verificați ca nivelul ”Difficulty” al jocului să nu fie setat la valoarea ”Peaceful” – zombi nu vor ataca (verificați 

câmpul World Settings). 

În cele din urmă, amplasați-vă în spatele unei baricade, lăsați să cadă oul de multiplicare a zombilor și să înceapă distracția! 

  

 

 

mobs.spawn(mobs.monster(MonsterMob.Zombie), positions.random(

positions.create(10, 0, 10), 

positions.create(-10, 0, -10) 

)) 

} 

 



 

Proiect independent: Evenimente 
 

Amintiți-vă că am învățat în această secțiune că evenimentele fac lucrurile să se întâmple în timpul jocului. Va trebui să utilizați 

blocurile aferente subrutinelor de tratare a evenimentelor pentru a declanșa diferite acțiuni sau rezultate. În acest proiect, tema 

pentru voi este de a prezenta un model simplu MakeCode pentru proiectul Minecraft, care utilizează unul sau mai multe blocuri 

aferente subrutinelor de tratare a evenimentelor: 

  

Notă pentru profesor: 

Proiectele creative de tip ”open-ended” reprezintă oportunități de a aplica conceptele și aptitudinile pe care studenții 

le-au dezvoltat pentru a rezolva o problemă sau a satisface o nevoie. În Minecraft, există tot felul de probleme de 

rezolvat: Cum vă puteți împiedica vacile să fugă? Cum puteți crea o sursă de apă regenerabilă? Cum poți să te întorci 

la suprafață după ce ai căzut într-o râpă? Proiectele permit cursanților să exploreze probleme care au înțeles pentru ei 

- și să utilizeze aplicația MakeCode pentru a proiecta soluții originale și automatizate pentru multe dintre problemele 

cu care se confruntă în viețile Minecraft de zi cu zi. Este important să oferiți cursanților șansa de a crea proiecte 

originale pentru a demonstra că pot aplica cunoștințele lor privind aplicația MakeCode în moduri noi și că își pot 

exersa creativitatea. 



 

Blocuri aferente subrutinelor de tratare a evenimentelor: 

• On chat command 

• On player died 

• On player walk/run/jump/swim/ etc. 

• On arrow shot 

• On block broken 

• On block placed 

• On animal killed 

• On monster killed 

Pentru unele dintre aceste blocuri, aveți mai multe opțiuni cu privire la tipul de bloc, acțiune sau animal afectat. 

 

Exemple de proiecte: 

 

1. Realizarea unui caleidoscop 

În acest proiect, de fiecare dată când amplasați un bloc de pietre, încă trei sunt amplasate simetric în funcție de poziția 

voastră. 

X O X = blocuri amplasate 

O O O = blocuri noi 

2. Mersul pe apă 

Când traversați un lac sau un râu, creați/amplasați câteva blocuri de gheață sau de sticlă sub picioarele voastre, astfel 

încât veți merge, literalmente, pe apă. 

 

3. Zeul vremii 

Creați o comandă de chat care face să plouă atunci când cerul este senin, sau se înseninează atunci când 
plouă. 

 



 

 

Jurnal Minecraft 

Compuneți o înregistrare în jurnal abordând următoarele: 

• Ce fel de eveniment și subrutină de tratare a evenimentelor ați decis să utilizați? 

• Ce face programul vostru? Descrieți modul în care funcționează programul (care este cauza și efectul). 

• Includeți cel puțin o captură de ecran a programului vostru care funcționează. 

• Înregistrați proiectul pe web și includeți adresa URL aici. 

 

NOTĂ: Dacă ați decis să îmbunătățiți una dintre activitățile acestei lecții, vă rugăm să vorbiți despre noul cod pe care 

l-ați scris în plus față de ceea ce a fost deja pus la dispoziție în lecție. 

 

Evaluare 

 

 1 2 3 4 

Jurnal Înregistrării în 

jurnalul Minecraft 

îi lipsesc 4 sau 

mai multe din 

prompt-urile 

necesare. 

Înregistrării în 

jurnalul 

Minecraft îi 

lipsesc 2 sau 3 

din prompt-urile 

necesare. 

Înregistrării în 

jurnalul Minecraft îi 

lipsește 1 din 

prompt-urile 

necesare. 

Jurnalul Minecraft 

abordează toate 

prompt-urile 

necesare. 

Proiect Proiectului îi 

lipsesc toate 

elementele 

necesare. 

Proiect: Utilizează cel 

puțin un bloc aferent 

subrutinei de tratare a 

evenimentelor; SAU 

provoacă un efect 

intenționat sau 

rezolvă o problemă 

DAR codul este 

ineficient sau defect. 

Proiect: Utilizează cel 

puțin un bloc aferent 

subrutinei de tratare a 

evenimentelor; SAU 

provoacă un efect 

intenționat sau rezolvă 

o problemă. 

Proiect: Utilizează cel 

puțin un bloc aferent 

subrutinei de tratare a 

evenimentelor; ȘI 

provoacă un efect 

intenționat sau 

rezolvă o problemă. 

 


