
στο μουσείο

παρακαλούμε ανακυκλώστε το 
έντυπο υλικό

Το Earth Speakr είναι ένα έργο τέχνης που εγκαινιάστηκε από τον Olafur Eliasson. 
Προσκαλεί τα παιδιά να υπερασπιστούν τον πλανήτη και τους ενήλικες να τα 
ακούσουν προσεκτικά. 

Ακολουθήστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή και να συνεισφέρετε 
κι εσείς στο καλλιτεχνικό έργο!

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τoν ιστότοπο: www.earthspeakr.art/el

Τα μουσεία εντάσσουν το Earth Speakr στο πρόγραμμά τους, για να δυναμώσουν 
τις φωνές των παιδιών.
Μοιραστείτε την εμπειρία σας με το 

#earthspeakr
#earthspeakrinmuseums

http://www.earthspeakr.art/el/
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Τι είναι το Earth Speakr;
Το Earth Speakr είναι ένα συλλογικό καλλιτεχνικό έργο που προσκαλεί τα παιδιά να γίνουν οι 
καλλιτέχνες.Το Earth Speakr είναι ένα συλλογικό καλλιτεχνικό έργο που προσκαλεί τα παιδιά να 
γίνουν οι καλλιτέχνες. Το πώς θα αναπτυχθεί το Earth Speakr εξαρτάται από τη δημιουργικότητα 
και τη φαντασία των παιδιών. Το έργο δημιουργείται από τις σκέψεις τους, το όραμά τους, 
τις ανησυχίες τους και την ελπίδα τους. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αισιόδοξο, σοβαρό ή 
και δημιούργημα φαντασίας. Δεν υπάρχει λάθος ή σωστό και η συμμετοχή είναι πολύ εύκολη. 
Το Earth Speakr προσκαλεί τα παιδιά να ανοίξουν την καρδιά τους και το μυαλό τους και να 
συμμετέχουν στον σχεδιασμό ενός καλύτερου κόσμου και ενός βιώσιμου πλανήτη σήμερα και 
στο μέλλον.

Η ζωή στον πλανήτη είναι μια συνύπαρξη ατόμων, ζώων, φυτών και οικοσυστημάτων. Πρέπει 
να συνειδητοποιήσουμε αυτή την συνύπαρξη και να λάβουμε τα σωστά μέτρα προς τη σωστή 
κατεύθυνση για τη βιωσιμότητά του. Σήμερα που οι συζητήσεις για τις κλιματικές αλλαγές είναι 
στο επίκεντρο, είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται οι φωνές της επόμενης γενιάς, αφού αυτή 
θα ζήσει στον πλανήτη που διαμορφώνουμε. Το καλλιτεχνικό έργο Earth Speakr προσκαλεί τα 
παιδιά να υπερασπιστούν τον πλανήτη, εκφράζοντας είτε ανησυχία είτε ελπίδα. Με το Earth 
Speakr app, μπορούν να εκφραστούν με οποιαδήποτε επιλογή στο τοπικό περιβάλλον. Εμείς -ως 
ενήλικες, παγκόσμιοι ηγέτες και πολιτικοί- οφείλουμε να ακούσουμε τα δημιουργικά μηνύματα 
των παιδιών και να τους δώσουμε την προσοχή που τους αξίζει.

 – Olafur Eliasson, καλλιτέχνης 

 Προσκαλεί τα παιδιά να προβληματιστούν πάνω σε αυτά που βλέπουν και τον τρόπο που τα 
αντιλαμβάνονται –τι νιώθουν και πιστεύουν– και ανοίγει για κοινές εμπειρίες πέρα από γεωγραφικά και 
πολιτισμικά σύνορα. 

Όπως και πολλά άλλα καλλιτεχνικά έργα του Eliasson, το Earth Speakr εστιάζει στον τρόπο που 
βιώνουμε τον κόσμο γύρω μας. Προσκαλεί τα παιδιά να προβληματιστούν πάνω σε αυτά που βλέπουν 
και τον τρόπο που τα αντιλαμβάνονται –τι νιώθουν και πιστεύουν– και ανοίγει για κοινές εμπειρίες πέρα 
από γεωγραφικά και πολιτισμικά σύνορα.

Ενσωματώστε το Earth Speakr στο πρόγραμμά σας!

Χρησιμοποιήστε τα βοηθητικά εργαλεία του Earth Speakr για να ενσωματώσετε το καλλιτεχνικό έργο 
στο πρόγραμμά σας με διασκεδαστικούς και ευφάνταστους τρόπους – τόσο μέσα όσο και έξω από 
τη βιβλιοθήκη! Με το Earth Speakr μπορείτε να παροτρύνετε την τοπική κοινότητα να συμμετάσχει με 
μοναδικό τρόπο σε έναν διάλογο για το μέλλον του πλανήτη πέρα από σύνορα και γεωγραφικά όρια. 
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιείτε, το Earth Speakr μπορεί να διανθίσει μοναδικά τις 
συζητήσεις για την τέχνη. το περιβάλλον, τις κοινωνικές δράσεις και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 
του ΟΗΕ, προσφέροντας έτσι στα παιδιά μια πλατφόρμα για να δημιουργήσουν νέο περιεχόμενο και να 
μοιραστούν τις ιδέες τους. Δώστε δύναμη στις φωνές των παιδιών και διδαχτείτε από τον μοναδικό τρόπο 
που αντιλαμβάνονται τον κόσμο. 

Περιμένουμε με ανυπομονησία τις δημιουργικές ερμηνείες σας! Οι ενδεικτικές δραστηριότητες από 
όλα τα βοηθητικά εργαλεία μπορούν να συνδυαστούν μαζί ή να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας, 
λειτουργώντας ως πηγή έμπνευσης. Ακόμη, τα βοηθητικά αυτά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και από οικογένειες. 

Πώς μπορεί να λάβει δράση το 
μουσείο σας;



3/10

Αναζητήστε το σύμβολο             για δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για διαδικτυακή εκπαίδευση ή 
για εκπαίδευση από το σπίτι ή εξ αποστάσεως.

Το Earth Speakr χρησιμοποιεί περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας και διαθέτει μια δωρεάν 
εφαρμογή –διαθέσιμη στο App Store και το Google Play– και έναν διαδραστικό ιστότοπο σε 25 
γλώσσες. Μπορείτε να κατεβάσετε, χωρίς καμία επιβάρυνση, τα βοηθητικά εργαλεία –για το σχολείο, τις 
βιβλιοθήκες και τα μουσεία– από την ενότητα «Λάβετε δράση». Ανατρέξτε στην εξελληνισμένη ιστοσελίδα 
για ενημερώσεις: www.earthspeakr.art/el/lavete-drasi/

Ως συμπληρωματικό περιεχόμενο σε αυτό το βοηθητικό εργαλείο, διατίθεται ένα λεπτομερές 
σχεδιάγραμμα μαθήματος που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ocean Space, TBA21–Academy, 
Βενετία, Ιταλία (στα Αγγλικά): www.earthspeakr.art/en/get-involved

Αξιοποιήστε το Earth Speakr στο 
μουσείο σας

Συνδυάστε τη χαρά της δημιουργίας τέχνης μέσω της ζωγραφικής με τον ενθουσιασμό και τη μαγεία του 
ψηφιακού μετασχηματισμού ενσωματώνοντας στα εργαστήριά σας το Earth Speakr.

Δώσε ζωή στις δημιουργίες σου!ΗΛΙΚΙΕΣ 10–17 / 
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παράδειγμα εργαστηρίου 1:

Ζητήστε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν, να δημιουργήσουν με κολάζ ή να κατασκευάσουν ένα 
δισδιάστατο ή τρισδιάστατο μοντέλο ενός ζώου, αφηρημένης φιγούρας ή ενός περιβάλλοντος 
που απειλείται με εξαφάνιση ή χρειάζεται προστασία. Τα παιδιά μπορούν να δώσουν ζωή στις 
δημιουργίες τους με την εφαρμογή Earth Speakr.

Φαντάσου ότι είσαι το ίδιο το έργο σου. Πες μας τι βλέπεις, τι αισθάνεσαι, τι αντιλαμβάνεσαι και τι 
νιώθεις. Πες μας για τον κόσμο σου και γιατί χρειάζεσαι ένα ασφαλές περιβάλλον.

Όταν τα εργαστήρια διαρκούν πολλές ημέρες, θα μπορούσατε να ζητήσετε από τα παιδιά να σας 
λένε τι παρατηρούν όσο δημιουργούν. Παρατήρησε, για παράδειγμα, τα χρώματα που αλλάζουν με 
την κίνηση του νερού. Τι αντανακλάται στο νερό; Μήπως οι άνεμοι παρασύρουν τα σκουπίδια μέσα 
στο νερό; Μήπως τα σύννεφα της βροχής τού δίνουν ένα γκρίζο χρώμα; Πώς συνδέονται μεταξύ 
τους τα ποτάμια και οι ωκεανοί; Μπορείς να φανταστείς τι κουβαλάει το νερό ενώ κυλά; Σκέψου πώς 
αλλάζει με τον καιρό αυτό που βλέπουμε. Τι θα ήθελες να δεις να αλλάζει;

https://apps.apple.com/app/id1518459121
https://play.google.com/store/apps/details?id=art.soe.earthspeakr
http://www.earthspeakr.art/el/lavete-drasi/
http://www.earthspeakr.art/en/get-involved
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Παράδειγμα εργαστηρίου 2:

Χρησιμοποιώντας απλά υλικά χειροτεχνίας, τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν ένα άγαλμα-
μηχανή θαυμάτων για το κλίμα, που μπορεί να λύσει ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα. 
Όταν ηχογραφούν μηνύματα με το Earth Speakr, τα παιδιά μπορούν να μιλήσουν σαν να είναι τα 
ίδια το άγαλμα-μηχανή θαυμάτων για το κλίμα ή να του κάνουν ερωτήσεις. Επίσης, μπορούν να 
τραβήξουν βίντεο με τα αγάλματα που έχουν δυνατότητα κίνησης.

Ποιες είναι οι ξεχωριστές του ικανότητες; Τι προβλήματα βλέπει να υπάρχουν στον κόσμο; Πώς θα τα 
λύσει;

Δώστε φωνή στα έργα σας! Το Earth Speakr σε εκπαιδευτικές 
περιηγήσεις

ΗΛΙΚΙΕΣ 7–17 / 
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το Earth Speakr μπορεί να γίνει ένα ευφάνταστο βοήθημα για τις περιηγήσεις στις συλλογές ή τις 
εκθέσεις σας. Στις περιηγήσεις που απευθύνονται σε παιδιά και οικογένειες (κυρίως περιηγήσεις με 
θέμα τον περιβαλλοντισμό, την τεχνολογία ή τον ακτιβισμό στην τέχνη και τον πολιτισμό), μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Earth Speakr επεκτείνοντας περαιτέρω τις ιδέες και τις θεματικές 
και ενθαρρύνοντας την ανταπόκριση στη συνάντηση της τέχνης και των παιδιών με διασκεδαστικό 
τρόπο. Εάν επιτρέπονται οι φωτογραφίες στον χώρο της έκθεσης, τα παιδιά μπορούν να εντοπίσουν το 
αγαπημένο τους έργο/αντικείμενο και να το χρησιμοποιήσουν ως βάση για ένα κινούμενο μήνυμα στην 
εφαρμογή Earth Speakr. 

Για να ενθαρρύνετε τη δημιουργία μηνυμάτων, θα μπορούσατε να κάνετε ερωτήσεις ή να εμφανίσετε 
μια σειρά ερωτήσεων δίπλα στα έργα τέχνης ‒ ως κίνητρο για σκέψη. Προσκαλέστε τα παιδιά να 
ηχογραφήσουν ένα Speakr εξερευνώντας το καλλιτεχνικό έργο και τις θεματικές του για το περιβάλλον ή 
τον ακτιβισμό! Συμπεριλάβετε ερωτήσεις για τις σχέσεις υποκειμένου-περιβάλλοντος, για τις αισθήσεις 
μας, για το πώς βιώνουμε τα καλλιτεχνικά έργα σε αυτόν τον χώρο με συνδυαστικό τρόπο. 

Μήπως κάποιο από τα έργα που βλέπεις μοιάζει να έχει κοινά στοιχεία με άλλα; Μήπως κάποια από 
αυτά τα έργα μοιάζουν να είναι συγγενείς; Τι νομίζεις ότι έχουν να διηγηθούν μεταξύ τους ή στους 
επισκέπτες; Εάν κλείσεις τα μάτια σου, τι αισθάνεσαι; Τι σου αρέσει περισσότερο σε αυτό το έργο; 
Τι πιστεύεις ότι προσπαθεί να εκφράσει το καλλιτεχνικό έργο ή ο καλλιτέχνης; Εάν εσύ ήσουν το 
καλλιτεχνικό έργο, τι θα είχες να πεις; Τι σκέψεις κάνεις για τον τόπο που μοιράζεστε, για ένα πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει η τοπική κοινότητα ή για τον κόσμο μας σήμερα;

Για παράδειγμα: ενώ κοιτάζετε μία από τις δημιουργίες με νερομπογιά του Olafur Eliasson, 
θα μπορούσατε να ζητήσετε από τα παιδιά να φανταστούν τις ζωές των υλικών: Το νερό που 
χρησιμοποιήθηκε στο έργο ήταν κάποτε πάγος. Το λιώσιμο του πάγου πάνω από τα χρώματα 
δημιούργησε τα μοτίβα. Ποια είναι η γνώμη σου; Έκανε καλή δουλειά ο πάγος; Είναι ο πάγος ο 
καλλιτέχνης; Ή είναι ο Eliasson; Νομίζεις ότι έλιωσε αργά ή γρήγορα; Σε ένα άλλο έργο, τα χρώματα 
(οι μπογιές) ήταν κάποτε απορρίμματα φαγητού! Τι χρώμα νομίζεις ότι βγαίνει από το λάχανο; Ή από 
το κόκκινο κρεμμύδι; Κι όμως, βγαίνει πράσινο! Και το χαρτί; Από πού πρωτοήρθε και ποιος είναι ο 
προορισμός του; 
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Εξερευνήστε τον χώρο του μουσείου με το Earth SpeakrΗΛΙΚΙΕΣ 10–17 / 
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εάν το μουσείο διαθέτει πάρκο, κατευθύνετε τα παιδιά σε ειδικά σημεία (ένα δέντρο, μια λίμνη, έναν 
βράχο) και παροτρύνετέ τα να σκεφτούν όπως αυτά τα στοιχεία. Ζητήστε τους να χρησιμοποιήσουν ένα 
στοιχείο της φύσης για να εκφράσουν τις σκέψεις τους για την τέχνη που είδαν μέσα ή κοντά στον χώρο 
του μουσείου. 

Φαντάσου ότι είσαι ένα στοιχείο της φύσης που αντικρίζει τα έργα τέχνης. Πώς θα ένιωθε ένα δέντρο 
για ένα δέντρο που το έχουν βάψει; Από όλα τα έργα τέχνης που είδες στο μουσείο, ποιο θα άρεσε 
περισσότερο στη λιμνούλα; Πήγαινε πίσω και παρατήρησε ξανά το ίδιο έργο τέχνης. Πώς άλλαξε η 
γνώμη σου, αφότου υιοθέτησες την οπτική ματιά ενός δέντρου; 

Κάντε ένα αφιέρωμα για το Earth Speakr στην εκπομπή του 
ιδρύματός σας
Εάν το ίδρυμά σας έχει δικές του τακτικές εκπομπές με θέμα τις τέχνες και τον πολιτισμό, όπως podcast 
ή κανάλι στο YouTube, θα μπορούσατε να αφιερώσετε κάποιο χρόνο από κάθε επεισόδιο για να 
προβάλετε τα μηνύματα του Earth Speakr που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα και ανήκουν στο συλλογικό 
έργο. Αυτός ο χρόνος μπορεί να αφιερωθεί για να ακούσουν το μέλλον, είτε οι νέοι είτε όλοι οι ακροατές, 
ανεξαρτήτου ηλικίας. Προβάλετε τα μηνύματα που έχει δημιουργήσει η κοινότητά σας για να ενισχύσετε 
τις φωνές των παιδιών του τόπου σας. 

Εάν το ίδρυμά σας ενδιαφέρεται να συμπεριλάβει το Earth Speakr στην εξειδικευμένη εκπομπή σας, 
επικοινωνήστε μαζί μας. Στείλτε μας email στο getinvolved@earthspeakr.art βάζοντας στη γραμμή του 
θέματος '#earthspeakrinmuseums'.

Εμπνεύστε τους επισκέπτες ώστε να λάβουν κι αυτοί μέρος κάνοντας streaming μια επιλογή μηνυμάτων 
Earth Speakr σε ηλεκτρονικές οθόνες ή τους υπολογιστές, χρησιμοποιώντας τα μηνύματα Earth Speakr 
του βίντεο:
www.earthspeakr.art/el/streaming 

Προβάλετε το Earth Speakr στον ιστότοπό σας
Με τη βοήθεια των οπτικών αναπαραστάσεων και των γραφικών Earth Speakr (διαθέσιμα για λήψη εδώ: 
www.earthspeakr.art/el/typos-kai-mesa-enimerosis/) ή με μια απλή ανακατεύθυνση στον ιστότοπο (www.
earthspeakr.art/el), μπορείτε να προβάλετε το Earth Speakr στην αρχική σας σελίδα. Συμπεριλάβετε το 
καλλιτεχνικό έργο σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε νεαρό ακροατήριο, ή μαζί με άλλο περιεχόμενο 
που εξερευνά τις θεματικές του ακτιβισμού, του περιβαλλοντισμού, της αντίληψης και του αφηγηματικού 
λόγου στη σύγχρονη τέχνη. 

http://www.earthspeakr.art/el/streaming/
http://www.earthspeakr.art/el/typos-kai-mesa-enimerosis/
http://www.earthspeakr.art/el/
http://www.earthspeakr.art/el/
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Πόσο μεγάλο είναι το αποτύπωμα της τέχνης;
Προκειμένου να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον οικολογικό αντίκτυπο των 
διαδικτυακών δραστηριοτήτων, το Earth Speakr θα ελέγχεται για την εκπομπή CO2 από ανεξάρτητη 
αρχή. Η τρέχουσα έκθεση βρίσκεται εδώ.

Ενθαρρύνετε τους επισκέπτες να ρίξουν μια ματιά στην έκθεση βιωσιμότητας που συμβάλλει στο 
αποτύπωμα άνθρακα ενός καλλιτεχνικού δημιουργήματος ή μιας έκθεσης. 

Μπορείτε να βρείτε σκέψεις του Olafur Eliasson για το αποτύπωμα άνθρακα της τέχνης εδώ: 
www.olafureliasson.net/sometimesthebridge/

Δημιουργήστε το δικό σας Loud Speakr για μουσείο
Τα Loud Speakrs είναι συλλογές μηνυμάτων που κοινοποιούνται στον κόσμο πάνω στον χάρτη του 
Earth Speakr. Είναι τοποθετημένα σε συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία για να «βιωθούν» μέσω 
περιβάλλοντος επαυξημένης πραγματικότητας. Ένα Loud Speakr μπορεί να δημιουργηθεί εύκολα 
στον ιστότοπο του Earth Speakr, για να προβάλλει τα μηνύματα Earth Speakr και να ενθαρρύνει 
περισσότερους ανθρώπους να τα ακούσουν.

Τα παιδιά και οι ενήλικες που έχουν την εφαρμογή μπορούν να δουν τα Loud Speakrs στον χάρτη τους 
και σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας. Τα Loud Speakrs μπορούν επίσης να προβληθούν 
στον ιστότοπο, χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψετε στη φυσική τοποθεσία όπου μεταδόθηκαν. Ένα τοπικό 
Loud Speakr μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για την πρώτη συμμετοχή των παιδιών στο 
καλλιτεχνικό έργο.

Εξερεύνησε τα μηνύματα στον ιστότοπο, βάζοντας φίλτρα ανά κοινότητα του Earth Speakr – Ζώα, 
Αστικό Περιβάλλον, Ανακύκλωση, Εφευρέσεις, Νερό, Πλαστικό, Μόλυνση, Φυτά. Κάνε μια επιλογή για να 
δημιουργήσεις ένα Loud Speakr. Γιατί να τα επιλέξω; Μπορείς να κάνεις μια σύνδεση μεταξύ του θέματος 
που επιλέγεις και της τοποθεσίας όπου επιλέγεις να τοποθετήσεις το Loud Speakr σου; Σε βοηθά να 
δεις από πολλές οπτικές γωνίες το ίδιο θέμα; Πώς γίνεται να συνυπάρχουν πολλές οπτικές γωνίες σε μία 
ομάδα;

ΟΛΟΙ

http://www.earthspeakr.art/el/typos-kai-mesa-enimerosis/
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Φιλοξενήστε διαδικτυακά την εκδήλωση ή το εργαστήριό σαςΟΛΟΙ

Αναζητήστε το σύμβολο            για δραστηριότητες που ταιριάζουν καλύτερα για διαδικτυακή εκπαίδευση 
ή εκπαίδευση από το σπίτι ή εξ αποστάσεως.

Τα παιδιά μπορούν να συντονιστούν (μαζί με τις οικογένειές τους), και ο υπεύθυνος του εργαστηρίου 
μπορεί να κάνει μια παρουσίαση της πολυμορφίας των Earth Speakrs σε διαδικτυακά μέσα. Οι 
υπεύθυνοι της δραστηριότητας θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τα παιδιά να εξερευνήσουν και να 
έρθουν σε επαφή με περιβαλλοντικά θέματα στον χώρο όπου κατοικούν –τόσο μέσα όσο και έξω από 
το σπίτι–, για παράδειγμα, τοποθετώντας μηνύματα σε αντικείμενα σχετικά με τη συσκευασία και την 
ανακύκλωση, τη χρήση υδάτινων πόρων, ή τα τρόφιμα και τα απορρίμματα. Η κοινοποίηση μηνυμάτων 
Earth Speakr στις πλατφόρμες διευκολύνει τη συνέχιση του διαλόγου. Εάν θέλουν τα παιδιά, μπορούν 
να κατεβάσουν τα Speakrs που έχουν δημιουργήσει και να στείλουν πρωτότυπα αρχεία βίντεο στον 
υπεύθυνο της δραστηριότητας, για να τα ενώσει όλα μαζί.

Στο τέλος του εργαστηρίου, τα παιδιά μπορούν να δημοσιεύσουν και να προσθέσουν μια ετικέτα στα 
μηνύματά τους χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό ετικετών της Κοινότητας εμπνευσμένων από την 
εκδήλωσή σας. Τα μηνύματα μπορούν έπειτα να τοποθετηθούν στον διαδραστικό χάρτη με τη χρήση των 
φίλτρων και να μετατραπούν σε ένα Loud Speakr που χρησιμοποιεί την εικόνα για να δείξει την ομαδική 
συμμετοχή. Μοιραστείτε το δικό σας Loud Speakr με συμμετέχοντες, φίλους, οικογένεια ή ακόμη και με 
πολιτικούς και ιθύνοντες του τόπου σας!

Δημιουργήστε τη δική σας δραστηριότητα Earth SpeakrΟΛΟΙ

Γίνετε εφευρετικοί! Ενσωματώστε το Earth Speakr στο πρόγραμμά σας, για να δείξετε στα παιδιά έναν 
άλλον τρόπο να υπερασπιστούν τον πλανήτη. Εάν έχετε κατά νου κάτι πρωτότυπο, θα χαρούμε να το 
ακούσουμε! 

Χρησιμοποιήστε το υπόδειγμα αφίσας για να δημιουργήσετε μια αφίσα που θα πληροφορεί τα παιδιά και 
τις οικογένειές τους για την εκδήλωσή σας και για να κατεβάσουν την εφαρμογή: www.earthspeakr.art/el/
lavete-drasi/

Για να μοιραστείτε τις ιδέες σας, στείλτε email στο getinvolved@earthspeakr.art βάζοντας ‘#earth-
speakrinmuseums’ στη γραμμή θέματος.

Γίνετε κι εσείς μέλος του αναπτυσσόμενου δικτύου με 
#earthspeakrinmuseums

Θα χαρούμε να ακούσουμε και να δούμε το Earth Speakr σε δράση. Αναρτήστε φωτογραφίες στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης με το #earthspeakrinmuseums.

Για να προβάλετε τη δραστηριότητα Earth Speakr στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του ιστότοπου, 
συμπληρώστε μια σύντομη φόρμα στην ενότητα «Λάβετε δράση»: www.surveymonkey.de/r/Earth-
SpeakrEvent

http://www.earthspeakr.art/el/lavete-drasi/
http://www.earthspeakr.art/el/lavete-drasi/
https://www.surveymonkey.de/r/EarthSpeakrEvent
https://www.surveymonkey.de/r/EarthSpeakrEvent
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Γενικές οδηγίες για την ένταξη του 
Earth Speakr στο πρόγραμμά σας
Διατηρήστε το εύθυμο πνεύμα του Earth Speakr!

Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή των παιδιών και αφήστε τα να βρουν μόνα τους θέματα που τους 
προβληματίζουν. Ο ρόλος των ενηλίκων καλό θα ήταν να είναι περισσότερο βοηθητικός παρά 
καθοδηγητικός. Ενθαρρύνετε την έμφυτη περιέργεια των παιδιών για το περιβάλλον, ενισχύστε τον 
διάλογο για τη βιωσιμότητα και προάγετε τη συνεργασία. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις!

Αφήστε τα παιδιά να έχουν τον πρώτο λόγο!

Καταστρώστε δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία τους. Οι δραστηριότητες μπορούν να 
πραγματοποιηθούν είτε ατομικά είτε σε ζευγάρια ή ανά ομάδες. Για παιδιά κάτω των 12, προτιμώνται οι 
μικρότερες ομάδες (έως 10 παιδιά).

Ηλικιακές ομάδες

Η παρουσίαση του Earth Speakr μπορεί να προηγείται της δραστηριότητας. Τα παιδιά θα μπορούν να 
κατεβάσουν την εφαρμογή στο σπίτι τους και να τη δοκιμάσουν με την οικογένειά τους. Μαθαίνοντας τι 
είναι το Earth Speakr πριν ξεκινήσει η δραστηριότητα μπορεί να κάνει καλύτερη την εμπειρία, ενώ και η 
ανακάλυψη του καλλιτεχνικού έργου από το παιδί και την οικογένειά του είναι διασκεδαστική.

Εξοικείωση με τις τεχνικές πτυχές του έργου

Χρήση κοινόχρηστου εξοπλισμού
Για να βιώσετε συνολικά τα ψηφιακά στοιχεία του καλλιτεχνικού έργου, θα χρειαστείτε:
έναν διαδραστικό πίνακα ή μια οθόνη προβολής ή υπολογιστές, tablet με πρόσβαση στο διαδίκτυο για να 
χρησιμοποιήσετε τον διαδραστικό ιστότοπο: www.earthspeakr.art/el

Για να γνωρίσετε τις δυνατότητες της εφαρμογής, θα χρειαστείτε: 
Τουλάχιστον ένα κινητό smartphone με προεγκατεστημένη την εφαρμογή Earth Speakr. Για να μάθετε 
ποια κινητά smartphone μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ανατρέξτε στις προδιαγραφές συμβατότητας 
εδώ: www.earthspeakr.art/el/download-app-el/

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται η δημοσίευση μηνυμάτων παιδιών κάτω των 16 χωρίς τη 
συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα, η οποία δίνεται μέσω των ενσωματωμένων δυνατοτήτων 
εφαρμογής την πρώτη φορά που οριστικοποιείται ένα μήνυμα και δημοσιεύεται στον χάρτη. Όσοι 
χρησιμοποιούν μία συσκευή για πολλά παιδιά, ευθύνονται για οποιοδήποτε περιεχόμενο δημιουργείται 
στον λογαριασμό της συσκευής και, συνεπώς, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν από πριν τη συγκατάθεση 
των γονιών για όλους τους χρήστες.

Φωτογραφίες: Lars Borges, 2020

http://www.earthspeakr.art/el/
http://www.earthspeakr.art/el/download-app-el/


9/10

Για τον λόγο αυτό, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται η εφαρμογή Earth Speakr από παιδιά που έχουν 
δικό τους λογαριασμό σε δική τους συσκευή. Τα παιδιά θα χρειαστεί να έχουν εύκαιρα το email χρήστη 
και τον κωδικό πρόσβασης, για να συνδεθούν σε άλλη συσκευή. Ακόμη κι αν δεν έχουν λογαριασμό, 
μπορούν να συμμετάσχουν ακούγοντας τα Speakrs στην εφαρμογή και τον ιστότοπο και δημιουργώντας 
Loud Speakrs στον ιστότοπο.

Παρακαλούμε λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις στην περιοχή σας για τον COVID-19. Όσον αφορά 
τον κοινόχρηστο εξοπλισμό, επισημαίνεται ότι τα περισσότερα κινητά smartphone και tablet καθαρίζονται 
με αντισηπτικό ή με υγρά μαντηλάκια με ισοπροπυλική αλκοόλη 70%. Ελέγξτε τη συμβατότητα με τους 
κατασκευαστές της συσκευής. 

Για σπουδαστές που μπορεί να έχουν δικό τους κινητό smartphone, η διεξαγωγή δραστηριοτήτων είναι 
εφικτή, όταν όλοι οι συμμετέχοντες έχουν δική τους συσκευή ο καθένας. Υπενθυμίστε στους σπουδαστές 
να φέρουν τη δική τους συσκευή με εγκατεστημένη την εφαρμογή Earth Speakr και να έχουν λάβει τη 
συγκατάθεση των γονιών τους. Μόνο τα παιδιά που έχουν τη συγκατάθεση των γονιών τους θα μπορούν 
να δημοσιεύουν μηνύματα. 

Χρήση ατομικού εξοπλισμού

Είναι η εφαρμογή και ο ιστότοπος Earth Speakr προσβάσιμα 
από άτομα με αναπηρίες;

Το Earth Speakr είναι κατά βάση συμμετοχικό. Εάν έχετε κάποια μορφή αναπηρίας, ένας τρόπος για να 
συμμετάσχετε σε κάθε πτυχή του καλλιτεχνικού έργου είναι να γίνετε ομάδα με κάποιον άλλο. Λέγοντας 
«πτυχή του καλλιτεχνικού έργου» εννοούμε την ηχογράφηση και την αποτύπωση μηνυμάτων, τη 
«βιωματική εμπειρία» των υφιστάμενων μηνυμάτων και την κοινοποίησή τους σε άλλους. Η εφαρμογή 
είναι συμβατή με ενσωματωμένες δυνατότητες προσβασιμότητας iOS και Android, και ο ιστότοπος 
δημιουργήθηκε σύμφωνα με τα Πρότυπα Προσβασιμότητας Ιστού W3C.

Θα χαιρόμασταν πολύ εάν μοιραζόσασταν μαζί μας τις δραστηριότητες που έχετε κάνει και θεωρείτε 
ότι είναι κατάλληλες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Θα ήταν μεγάλη χαρά για εμάς να τις 
προβάλουμε στις επόμενες ενημερώσεις αυτού του βοηθητικού εργαλείου.

Φωτογραφίες: Lars Borges, 2020

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/
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Πώς προστατεύονται τα παιδιά όταν χρησιμοποιούν την 
εφαρμογή;

Το Earth Speakr σχεδιάστηκε με σκοπό να αναδείξει τη μοναδική δημιουργικότητα των παιδιών, 
αποκρύπτοντας κάθε στοιχείο αναγνώρισης και προστατεύοντας παράλληλα την ταυτότητα και την 
ιδιωτικότητά τους. Κατά τη δημιουργία ενός μηνύματος, η εφαρμογή συλλέγει ένα αρχείο ήχου και 
ένα βίντεο που αποτελείται από κινήσεις των ματιών και του στόματος σε μορφή κινουμένου σχεδίου. 
Δεν καταγράφει καμία πληροφορία σχετική με την εξωτερική εμφάνιση του παιδιού. Τα μηνύματα 
κοινοποιούνται στον ιστότοπο και την εφαρμογή μόνο αν επιβεβαιωθεί ότι έχουν ολοκληρωθεί. Τα 
δικαιώματα από τη δημιουργία ενός μηνύματος από ένα παιδί παραμένουν στην κυριότητα του παιδιού. 
Είναι συνδημιουργοί του καλλιτεχνικού έργου.

Το καλλιτεχνικό έργο συμμορφώνεται πλήρως με τον ΓΚΠΔ. Διαβάστε το πλήρες κείμενο με τις 
ισχύουσες νομικές πολιτικές εδώ.

Οι κανόνες της κοινότητας αναφέρουν, επίσης, ότι δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση αναγνωριστικών 
στοιχείων. Τα μηνύματα που δεν τηρούν τους κανόνες της κοινότητας μπορούν να αναφερθούν από 
οποιονδήποτε ώστε να διαγραφούν.

Για περισσότερες Συχνές ερωτήσεις και οδηγούς «How to» σχετικά με το καλλιτεχνικό έργο, ανατρέξτε 
στη διεύθυνση: www.earthspeakr.art/el/syxnes-erotiseis/
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