TThe Green Salon spil blev udviklet som en del af EU projektet 'Future Skills & Sustainable
Development in the Green Salon’..
Centralt i dette projekt er, at projektet forsøger at overføre ideer og viden om bæredygtighed
gennem information, uddannelse og træning til elever, skoler, arbejdsgivere, medarbejdere og andre
interessenter i frisør og kosmetiker branchen. Green Salon ønsker på at give indsigt i bæredygtighed.
Spillet giver dig mulighed for at opnå øget kendskab til arbejdsmiljø og bæredygtighed gennem et
interaktivt (multiple choice) online spil. Udsagn og valg er nøje udvalgt på baggrund af viden fra
projektets, så du kan følge dine fremskridt og niveauet af din viden.
Du kan interagere med systemet som et peg-og-klik spil. De objekter, du kan klikke på, er fremhævet
med en farvet glød (lyserød er ubesvaret, blå er besvaret). Ved at klikke på gløden vil du få et
spørgsmål. Til hvert spørgsmål vil du modtage feedback, som frisører kan bruge i deres daglige
praksis. Baseret på de svar, du giver, på spørgsmålene, vil systemet give dig feedback (som senere
kan downloades rapport).
Et eksempel spørgsmål:
1 Hvor skal vi gøre af affald, såsom aluminium folie, kunstige negle tips og produktets emballage
brugt ved manicure?
·

I beholdere med selvlukkende låg til plast eller giftstoffer

·

I grøn beholder med selvlukkende låg

·

I metalbeholder med selvlukkende låg

·

I almindelig beholder for at fjerne hver tredje time

Hvis du vælger2. svar , vil du modtage denne feedback:
Grønne container er ikke konstrueret til manicure affald, de kan heller ikke bruges til at adskille de
forskellige typer af affald.

The Green Salon spillet vil vise din rangliste placering (score). Kan du få den højeste score i den
hurtigste tid?
Hvis du har brug for yderligere information, kontakt venligst projektpartnerne gennem
http://www.greensalon.eu/partners.html.
Vi glæder os også til alle tilbagemeldinger, så lad os vide hvad du synes.

Logge på og registrering
Du kan finde spillet på http://www.greensalon.eu/gaming.html. Når du følger linket til spillet, vil du
finde følgende skærmbillede:
Hvis du vil ændre sproget, kan du klikke på et af flagene på denne skærm. Hele spillet vil derefter
skifte til det valgte sprog.

Hvis du ønsker at bruge din feedback rapport, bliver du nødt til at logge ind eller registrere dig på et
tidspunkt i processen, men du kan også bare trykke 'Explore' eller 'Spil som gæst' (så vil der ikke
komme indtastningsfelter)
- Hvis du er en tilbagevendende besøgende, kan du indtaste dit navn og din adgangskode i de to
felter, og tryk 'login'. Teksten på knappen Login skifter til at vise, at du er logget ind.
- Hvis du er ny besøgende, skal du registrere dig først (brug knappen Register).

Indtast alle information. En email kan kun bruges en gang.vælg et passwords som du ikke burger
andre steder.
Spil spillet
Du kan vælge arbejdsstationer og spørgsmål i vilkårlig rækkefølge. Når du har besvaret alle spørgsmål
kan du gå videre til nyemuligheder.
I eksemplet nedenunder har spilleren valgt en arbejdsstation og spørgsmål og energiforbrug (gløden
er synlig over stikket)

Ikke alle svar er ens. ET svar er 100 point værd, mens resten er mindre værd.
Du kan vælge en af fire svarmuligheder. Øverst til højre kan du se din tid og et portræt viser hvordan
du kalrer dig (ansigtet starter trist og bliver gladere efterånden som du scorer point) .

Vi ønsker dig en sjov og lærende oplevelse.

