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Projektu līdzfinansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds 

iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās 
darbības" ietvaros. Šis dokuments 
atspoguļo vienīgi autora viedokli, 
un iniciatīvas "Pilsētu inovatīvās 
darbības" iestādes neatbild par 
šīs informācijas potenciālajiem 

izmantošanas veidiem. 
 

 



 

Minecraft spēļu pārvaldība 

Minecraft Education Edition izmantotajiem pasaules failiem ir .mcworld faila tips. Šāda tipa 

faili būs redzami, lejupielādējot pasauli no vietnes education.minecraft.net vai eksportējot 

spēles failu no spēles vides.. 

Lai lejupielādētu failu no vietnes education.minecraft.net: 

 atrodiet nepieciešamo nodarbību; 

 noklikšķiniet uz faila nosaukuma, lai lejupielādētu pasaules failu, kā parādīts attēlā; 

 

 datorā atrodiet failu un pārbaudiet, vai failam ir šāda ikona: . 

Atvērtie un spēlētie pasaules faili tiek saglabāti tikai tajā datorā, kurā strādājat. 

Ja students / pedagogs pāriet pie cita datora, viņu pasaules fails nebūs pieejams, ja vien jūs 

to neeksportēsit un atkārtoti importēsit failu jaunajā datorā. 

Importēt pasauli var divos veidos: 

1. Veicot dubultklikšķi uz faila tajā vietā, kur to saglabājāt.  

2. Importējot failu spēlē.  

Pierakstoties Minecraft Education Edition un noklikšķinot uz pogas “Play”, jūs 

redzēsiet pogu “Import”. Noklikšķinot uz tās, jāatrod fails, kuru vēlaties importēt. 



 

 

Neatkarīgi no tā, vai izvēlējāties .mcworld failu vai izvēlējaties pogu “Import”, lai atvērtu 

pasauli, jums nav nepieciešams atkārtoti atlasīt failu vai atkārtoti importēt to.  

Atveriet Minecraft Education Edition, izvēlieties “View My Worlds” sadaļu un tur atradīsiet 

sarakstu ar visām iepriekš atvērtām vai importētām pasaulēm. Pasaules būs sakārtotas pēc 

datuma, kad importējāt failu, nevis pēc pasaules izveides datuma. 

 

Pasaules eksportēšana, dzēšana 

Minecraft Education Edition pasaules automātiski tiek glabātas datorā, kurā strādājat.  Ja 

vēlaties turpināt pasaules veidošanu mājas datorā, vai vēlaties ar to dalīties ar citiem 

lietotājiem, jums pasaule jāeksportē, un pēc tam jāsaglabā .mcworld fails USB diskā vai 

koplietojamā failu krātuvē, lai jūs vai jūsu studenti varētu piekļūt un lejupielādēt to savā  

datorā. 

1. darbība 

Izvēlaties sadaļu “My Worlds”, atlasiet pasauli, kuru vēlaties eksportēt, un izvēlieties 

“Settings”. 



 

 

2. darbība 

Ritinot uz leju spēles iestatījumus, jūs redzēsit iespēju “Export World”. 

 

3. darbība 

Noklikšķiniet uz “Export World”, nosauciet failu, saglabājiet to savā datorā un pēc tam 

saglabājiet to vietā, kur jūs vai jūsu studenti varētu tiem piekļūt. 



 

 

4. darbība 

Ja vairs nevēlaties, lai pasaule būtu saglabāta vietnē Minecraft Education Edition, spēles 

iestatījumu atrašanās vietā izvēlaties “Delete World”, pasaule tiks dzēsta no Minecraft 

Education Edition saraksta, bet tas neietekmēs to pasaules failu, kurš ir saglabāts citā 

atrašanās vietā. 


