TECHNISCHE
INSTRUCTIES

Fijn dat we jou en je klas mogen verwelkomen op Expeditie Geluk!
Om jouw ervaring zo vlot mogelijk te laten verlopen, geven we
hieronder enkele praktische en technische tips mee.

Deelnemen aan Expeditie Geluk
Expeditie Geluk speelt zich volledig af in een virtuele wereld. Vrijdag gaan de poorten
tot deze wereld open en kan je samen met je klas op ontdekkingstocht.

Donderdagnamiddag 18/11 ontvang je via mail de link die
de deur naar de expeditie opent.
Hou je mailbox zeker in de gaten!

Het is best dat je de wereld binnenkomt via een desktop (computer of laptop) en de
browser Google Chrome of Microsoft Edge gebruikt.
Je krijgt dan onderstaand scherm te zien waarin je enkel een gebruikersnaam hoeft
in te geven en te klikken op Enter as Guest.

Geef hier je klasnaam in.
Dit is de naam die de andere
expeditieleden te zien krijgen.

Hierna volgen enkele kadertjes met uitleg en zal je Topia toestemming vragen om je
camera en microfoon te gebruiken. Sta dit toe:

Als volgende worden er enkele voorkeuren gevraagd. Hier kan je kan je jouw videoen microfooninstellingen beheren, een kleur kiezen voor jullie avatar en bepalen op
welke plaats je video te zien is op het scherm (wij hebben een voorkeur voor de
linkerbovenhoek, ‘Top left’).
Om geen achtergrondgeluiden te veroorzaken bij andere deelnemers, raden we aan
om jezelf bij binnenkomst in de wereld te muten. Dit doe je door op het microfoontje
te klikken. Wanneer je straks anderen tegenkomt kan je je microfoon steeds weer
activeren door in je eigen videoschermpje op de microfoon te klikken.
De camera laat je best wel steeds aanstaan.

Camera aan en microfoon uit

Dit vinden wij zelf de meest handige
positie

Kies de kleur van je avatar

Voila, nu ben je helemaal klaar om de wereld te
verkennen!

Navigeren in de wereld
Je instellingen aanpassen
Je kan jezelf op elk moment muten/unmuten door op het microfoontje te klikken
rechtsbovenaan op je videoschermpje.
Als je met je muis over je videoschermpje scrollt krijg je ook de optie om je video aan
of uit te zetten (video-icoontje ‘Stop video’). Als je je video uitzet voor anderen, zal je
ook de video van andere avatars niet langer te zien krijgen.
Daarnaast kan je je video- en audio voorkeuren op elk moment aanpassen door op
het 'preferences' icoontje te klikken in de navigatiebalk aan de linkerkant van je
scherm.

Microfoon aan / uit

Video aan / uit

In videogesprek gaan
Wanneer je dicht genoeg bij een andere avatar in de buurt kom zal je zijn of haar
video en geluid te zien krijgen in je scherm. Je kan op die manier met een andere klas
in gesprek gaan. Eén videogesprek is beperkt tot tien personen.
Wil je iemand graag een chatbericht sturen? Dat kan enkel met mensen waarmee je
in videogesprek bent of waarmee je al een videogesprek hebt gehad. Dit doe je door
te klikken op het berichtenicoontje ‘conversations’ in de navigatie aan de linkerkant
van je scherm.

Rondwandelen
Je kan gebruik maken van “command of ctrl +” en “command of ctrl -” om in- en uit te
zoomen in de wereld voor een snel overzicht.
Om je te verplaatsen in de wereld, kan je gebruik maken van de pijltjes op je
toetsenbord of door met je cursor te klikken waar je heen wil gaan.
Door te klikken op je eigen mannetje, kan je jezelf laten dansen, gaan zitten of een
hartje tonen.

Dansen, maar!

Een moderator aanspreken
Heb je ergens een vraag over? Is er iets niet duidelijk? In elke wereld staat er een
moderator voor je klaar om jou en je klas verder te helpen.
Je vindt de moderator steeds aan het centrale kampvuurpunt in elke wereld naast
het oranje vraagteken.
Je kan de moderator ook herkennen aan het woord moderator in de naam van de
avatar.

De moderatoren staan klaar om je te helpen.

Opdrachten en kleuren
Tijdens de expeditie zal je samen met je klas verschillende opdrachten tot een goede
einde moeten brengen. In elke wereld zijn er vier opdrachten beschikbaar (één per
graad + een bonusopdracht).
Je herkent het niveau van een opdracht aan het kleurgebruik:
Groen = graad 1
Roze = graad 2
Blauw = graad 3
Bruin = bonus
Volg dus steeds de voetstappen en wegwijzers in de kleur van de opdracht die jullie
willen uitvoeren. Het symbool van de wereld waarin de opdracht zich bevindt staat
ook op de pijlen afgebeeld.

Op weg naar "Toverstokje", een opdracht in de
'Wees Jezelf Woestijn', bedoeld voor de eerste
graad.

Om een opdracht uit te voeren zijn er twee zones, de luisterzone en de doe-zone.
In de luisterzone krijg je een video te zien waarin de opdracht door een
Ketnetwrapper aan je klas wordt toegelicht.
De video komt automatisch tevoorschijn op je scherm als je met je avatar in de buurt
van de luisterzone komt.
Klik in de pop-up van de video op ‘expand’ om de video te vergroten zodat je klas
makkelijk kan meevolgen.

Vergroot de video door op 'expand te klikken'.

De video met uitleg door een Ketnetwrapper
opent zich automatisch in deze luisterzone.

Na het beluisteren van de opdracht kan je met je avatar verder wandelen op het pad
naar de doe-zone.
Hier hoor je de video niet langer en kan je dus in alle rust samen met je klas de
opdracht uitvoeren.

Zet je avatar maar neer en voer de klasopdracht uit!

Naar de volgende wereld teleporteren
De expeditie zal jou en je klas naar heel wat verschillende werelden brengen. In elke
wereld vind je daarom verschillende ‘Portals’ die je helpen tijdreizen doorheen het
universum.
Een portal kan je herkennen aan een object dat verwijst naar de volgende wereld bv.
een cactus voor de Wees jezelf woestijn of een parasol voor het Goed gevoel strand.
Let goed op de kleur van de portal, want die geeft aan naar welke opdracht deze
portal je zal leiden.
Door op het object van de portal te klikken, komt er een pop-up tevoorschijn.
Door op 'Portal to world' te klikken, verlaat je de huidige wereld en reis je naar de
volgende. Ook in deze nieuwe wereld volg je de pijlen richting jullie gekozen
opdrachten.

Voila, nu ben je helemaal klaar om op expeditie te
vertrekken!

