
моля, рециклирайте 
aпечатния материал

Earth Speakr е произведение на изкуството, създадено от Olafur Eliasson. 
То приканва децата да говорят от името на планетата, а възрастните да се 
вслушат. 

Следвайте QR кода, за да изтеглите приложението и да участвате в 
произведението на изкуството!

За повече информация, моля, посетете: www.earthspeakr.art/bg

Училища включват Earth Speakr в тяхната програма, за да усилят гласовете 
на децата.
Споделете своя опит с 
#earthspeakr
#earthspeakrinclassrooms

в класни стаи

http://www.earthspeakr.art/bg
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Earth Speakr е колективен проект, който кани децата да се превърнат в артисти. Как 
ще се развие проектът зависи изцяло от Earth Speakr-ите – тяхната креативност 
и въображение. Артистичният проект е изграден от техните мисли и визия, 
притеснения и надежди. Това, което те създават може да бъде закачливо и 
ексцентрично, сериозно или поетично. Няма правилно или неправилно участие и е лесно 
всеки да участва. Earth Speakr приканва децата да говорят това, което им е присърце, и 
което мислят, и да участват при оформянето на нашия свят и нашата планета - днес 
и в бъдеще.

Животът на Земята е съжителство между хора, животни, растения и екосистеми. 
Ние трябва да зачитаме това съжителство и да предприемаме правилните действия, 
за да го съхраним. В дебатите относно климатичните проблеми в днешно време е 
изключително важно гласът на следващото поколение да бъде чут силно и ясно, тъй 
като те са тези, които ще живеят в бъдещето, което в момента градим. Моят проект 
Earth Speakr кани децата да говорят за климата, независимо дали с тревога, или с 
надежда. С приложението на Earth Speakr те могат да изразят себе си чрез каквото 
си изберат от заобикаляващата ги среда. Проектът събира техните идеи на едно 
място и има за цел да им даде гласност. Ние, възрастните, хората, взимащи решения 
и политици, трябва да чуем креативните предложения на децата и да ги вземем 
насериозно.

 – Olafur Eliasson, художник 

Както много от произведенията на Eliasson, Earth Speakr отразява начина, по който възприемаме 
света. То приканва децата да разсъждават върху това какво виждат и как виждат – какво чувстват 
и мислят, и открива възможности за споделени преживявания през физически и културни граници.

Какво е Earth Speakr?

Интегрирайте Earth Speakr в съществуващите ви програми!

Използвайте комплектите инструменти на Earth Speakr като насоки, за да включите 
произведението на изкуството във вашата програма по забавни, адаптивни начини – на закрито 
и на открито! С Earth Speakr можете да ангажирате местната общност в диалог за бъдещето 
на нашата планета по уникален начин през граници. Добавянето на Earth Speakr към вашите 
мероприятия може да допълва дискусии за изкуството, климата, околната среда, социалните 
дейности и целите за устойчиво развитие на ООН, като осигури на децата платформа да създават 
ново съдържание и да споделят свои идеи. Усилете гласовете на децата и се учете от техните 
уникални гледни точки. 

Насърчаваме вашите творчески интерпретации! Примерни дейности от всички комплекти 
инструменти могат да бъдат комбинирани или адаптирани като вдъхновение според нуждите ви. 
Семействата също могат да използват комплектите инструменти. 

Как може да участва вашият клас?

Снимки: Lars Borges, 2020 г.
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Следете за символа              за дейности, които са подходящи за онлайн/домашно/дистанционно 
обучение.

Earth Speakr използва обогатена реалност (ОР) и включва безплатно приложение – налично в 
App Store и Google Play – и интерактивен уебсайт на 25 езика. Комплектите инструменти – за 
класни стаи, библиотеки и музеи, са безплатни за изтегляне в раздела “Вземете участие” на 
уебстраницата. Посетете уебстраницата на вашия език за актуална информация: 
www.earthspeakr.art/bg/uchastvaite

Кой създаде този комплект 
инструменти?
Този комплект инструменти е създаден от Studio Olafur Eliasson в партньорство с Гьоте-институт 
Милано, Италия, като ресурс за интегриране на произведението на изкуството Earth Speakr в 
училищната среда на класната стая, като се уважава връзката, която децата създават със своите 
съученици и учители.

Като разширение на този комплект инструменти се предлага подробен учебен план (на немски 
език): www.earthspeakr.art/de/mitmachen

Внесете Earth Speakr във вашата 
класна стая

Започнете с разглеждане на картата на Earth Speakr, за да чуете посланията – така наречените 
Speakrs, през границите. Задайте въпроси, за да насърчите децата да слушат и формулират 
отговори на това, което други деца вече са споделили. Педагозите могат предварително да 
намерят послания, които съвпадат с темите за дискусия.

Изследвайте света с Earth Speakr

ГЕОГРАФИЯ

Можете ли да намерите мястото, на което се намирате в момента, на картата на Earth Speakr? 
Има ли някакви послания наблизо? Кои градове в Европа (или във Вашата страна) сте 
посещавали? Можете ли да намерите послание на картата на място, където сте били? Какво 
казва?

Изследвайте различни региони, търсейки послания, направени в планини, близо до вода, в селски 
общности и т.н. Кои части на Европа са изправени/ще се изправят пред какви видове промяна на 
климата? Някои хора ще бъдат ли засегнати в по-голяма степен от други?

https://apps.apple.com/app/id1518459121
https://play.google.com/store/apps/details?id=art.soe.earthspeakr
http://www.earthspeakr.art/bg/uchastvaite/
http://www.earthspeakr.art/de/mitmachen
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Разглеждайте съобщения, като филтрирате тези на уебстраницата в рамките на конкретни Earth 
Speakr общности – животни, град, рециклиране, изобретяване, вода, пластмаса, замърсяване, 
растения. Опитайте да намерите послания, които имат подобно съдържание за сравнение. Всеки 
може да намери послание с дърво или светлина и т.н. и да сподели.

Създайте Speakrs в отговор. Изберете животно или растение, което харесвате. Опитайте да 
приемете неговата гледна точка и да си представите неговата екосистема. Как изглежда неговият 
свят? Съберете факти, за да създадете своето послание, така че другите, които слушат вашето 
животно или растение да говори, да узнаят за неговия свят. Мислете за факта, че няма само един 
свят – вашият, този на вашата страна, този на хората – а много други! Всяко животно има свят, 
като споделя елементи от света на други животни.

НАУКА ИЛИ БИОЛОГИЯ 

В зависимост от езика, който се изучава, посетете страна, където се говори езикът, и слушайте 
посланията. 

Можете ли да разберете какво говорят? Различават ли се темите, които повдигат, от това, което 
казвате вие и вашите приятели? Ако да, защото живеят в различна култура ли? Какви според вас 
са разликите за младите хора, живеещи във вашата страна, в сравнение с хората, живеещи в 
страната, която избрахте?

ЧУЖД ЕЗИК

Разгледайте приложението и уебсайта на Earth Speakr и обсъдете технологиите, използвани за 
създаване на произведението на изкуството.
 
Ако трябваше да създадете приложение, свързано климата, какво би било важно за вас? Какви 
функции биха имали вашето приложение или вашият уебсайт? Имате ли предложение за начин 
да се усилят гласовете и идеите на децата за бъдещето чрез технологиите?

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

Разгледайте посланията на Earth Speakr, като мислите за това как обществата (правителствата и 
т.н.) се вслушват в гласовете на общността. 

Кои са представени? Повдигнете темата да се вслушваме във всички, в децата, а също и в 
нечовешките гледни точки. Как можем да си представим нечовешките същества да имат глас? 
Имаме ли изградена йерархия, за да се грижим за Земята? Кой получава правото да говори в 
една демокрация на участието? Мислите ли, че трябва да можете да гласувате в повечето избори, 
преди да навършите 18 години? Можем ли да дадем глас на Земята? Трябва ли климатът да бъде 
на дискусионната маса? Кой трябва да определя дискусията, която формира обществото?

ПОЛИТОЛОГИЯ, ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ИЛИ ЕТИКА
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Намерете своя глас с Earth Speakr
Дейности, предназначени да създават увереност за изразяване на собствените идеи на 
децата. Как намирате своя глас, за да кажете това, което желаете да кажете? Ролевата игра 
и изграждането на характер насърчават съпричастието и позволяват на децата да изследват 
други емоции и гледни точки, като се премахва фокусът върху техните действия. Децата могат 
да изследват различни личности и характери в процеса на откриване на собствен глас и да 
размишляват какво означава това за тях.

Ролева игра с кукли
Използвайте кукли, за да създадете диалози за ролева игра: между деца и кукла, между две кукли 
или между кукла и предмет. Вместо кукли може да бъдат използвани всекидневни предмети (плод, 
учебни пособия, изображения от книга, неща, които се намират в класната стая). 

Всяка кукла се представя коя е, къде живее, какво харесва и с какво се занимава. Куклите се 
насърчават да говорят, но също да слушат и да повтарят това, което други вече са казали, за 
да покажат, че слушането е активно. Предварително избрани послания на Earth Speakr могат 
да бъдат използвани като поводи за диалозите на куклите. Насърчавайте децата да разширят 
диалога.

ВЪЗРАСТИ 7–11

Ролева игра “репортер”ВЪЗРАСТ 12–17

Позволете на децата да бъдат репортери - по двойки или в малки групи. Едно дете може да 
избере предмет, от чието име ще говори, а друго може да играе ролята на журналист, който го 
интервюира за подходяща за възрастта тема, като климатичните промени, бъдещето или други 
теми от текущия учебен план. Репортерът може също да приеме ролята на животно, растение или 
предмет и да задава въпроси от тази гледна точка.

Журналистът или репортерът желае да узнае повече за светогледа на някой друг, за да сподели 
негова история с останалите. Тогава децата в ролята на репортери могат да бъдат помолени да 
представят репортажи пред други деца. Насърчавайте активно слушане, за да обсъждат как чуват 
различно като скала, дърво и т.н.

Създавайте Speakrs заедно. Вашите Speakrs могат да задават и да отговарят на въпроси.

Споделете своя глас с Earth Speakr
Предложения за дейности за насърчаване на децата да формулират свои послания - 
индивидуално или в групи. 

Творческо изразяванеИНДИВИДУАЛНО

Може да формулираш мислите или идеите си за благосъстоянието на планетата чрез музика, 
поезия или чрез творческо писане. След това може да запишеш гласа си, пеейки твоята песен, 
или рецитирайки твоето стихотворение в приложението Earth Speakr. Твоето произведение на 
изкуството може да служи за фон на посланието ти. Сподели твоя Speakr, като кликнеш върху 
бутона за споделяне!
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Полево пътуване с Earth SpeakrГРУПА

Ако отивате на полево занятие или на екскурзия сред природата или в града ви, вземете Earth 
Speakr с вас и направете послания, като пристигнете там, където сте тръгнали. Като се върнете в 
класната стая, може да увеличите картата и да видите всички послания, направени близо до това 
място.

Планирайте излета, като разучите предварително и обмислите екологичните въпроси, които 
засягат това място. А самото пътуване дотам? Можете ли да си представите да говорите като 
елемент в тази околна среда? Можете ли да се вслушате в тревата и небето и във всичко, 
което виждате? Какво имат да кажат? Какво виждате, което не очаквахте да видите? Поставете 
посланията, за да бъдат намерени от другите. 

Създайте свой Loud Speakr на класната стаяВСИЧКИ

Loud Speakrs са колекция от послания, които се споделят със света на картата на Earth Speakr. Те 
се позиционират на специално географско място, за да бъдат чути и видени в обогатена реалност 
(ОР) в действителния живот. Loud Speakr може лесно да бъде създаден на уебсайта на Earth 
Speakr, за да представя посланията на Earth Speakr и да насърчава повече хора да ги слушат.

Децата и възрастните, които имат приложението, могат да виждат Loud Speakrs на тяхната 
карта и в ОР. Loud Speakrs може да се преглеждат и на уебсайта, без да се пътува до тяхното 
местоположение. Местен Loud Speakr може да служи като вдъхновение за децата да участват в 
създаване на произведение на изкуството за първи път.

Разглеждайте съобщения, като филтрирате тези на уебстраницата в рамките на конкретни Earth 
Speakr общности – животни, град, рециклиране, изобретяване, вода, пластмаса, замърсяване, 
растения. Изберете някои, за да оформите Loud Speakr. Защо избрахте тези? Можете ли 
да направите връзка между темата, която избирате, и местоположението, което избирате, 
за да поставите своя Loud Speakr? Дава ли много гледни точки по една тема? Как могат да 
съжителстват много гледни точки в една група?
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Проведете своето мероприятие или семинар онлайнВСИЧКИ

Следете за символа            за дейности, които са особено подходящи за онлайн/домашно/
дистанционно обучение.

Децата може да се включат (и със семействата си) и ръководител на семинара да представи 
многото страни на Earth Speakr онлайн. Ръководителите на дейности може да насърчават 
децата да изследват и да се ангажират с екологични теми в непосредствените им околни среди 
– на открито или на закрито, поставяйки послания върху предмети, свързани с опаковките и 
рециклирането, използването на вода или храни и отпадъци, например. Лесно е да се започне 
дискусия чрез споделяне на послания на Earth Speakr в различни платформи. Ако децата желаят, 
може да изтеглят свои Speakrs и да изпратят оригинални видео файлове на ръководител на 
дейности, за да ги компилира.

В края на семинара децата може да публикуват и да поставят тагове на своите послания с 
комбинация от тагове на общността, вдъхновени от вашето мероприятие. След това съобщенията 
може да бъдат намерени на интерактивната карта чрез използване на функцията за филтриране и 
да бъдат превърнати в Loud Speakr, който демонстрира визуално участието на групата. Споделете 
своя Loud Speakr с участници, приятели, семейство или дори с политици и с тези, които вземат 
решения във вашата област!

Създайте своя дейност с Earth SpeakrВСИЧКИ

Бъдете изобретателни! Не се колебайте да интегрирате Earth Speakr в съществуващите ваши 
програми, за да покажете как децата могат да говорят от името на планетата. Ако имате нова 
идея, за нас ще е удоволствие да чуем за нея! 

Използвайте предоставения модел на плакат, за да създадете персонализиран плакат, с който 
да насочите децата и семействата към вашето мероприятие и да ги насърчите да изтеглят 
приложението: www.earthspeakr.art/bg/uchastvaite

За да споделите допълнителни идеи, изпратете съобщение по имейл на getinvolved@earthspeakr.
art с “#earthspeakrinclassrooms” в полето за темата.

Присъединете се към разширяваща се мрежа с 
#earthspeakrinclassrooms
За нас ще бъде удоволствие да чуем и видим Earth Speakr в действие. Публикувайте снимки в 
социалните медии с #earthspeakrinclassrooms. 

За да включите своя дейност с Earth Speakr в календара на събитията на уебсайта, моля, 
попълнете кратък формуляр в раздела “Вземете участие” на уебстраницата: 
www.surveymonkey.de/r/EarthSpeakrEvent

http://www.earthspeakr.art/bg/uchastvaite/
https://www.surveymonkey.de/r/EarthSpeakrEvent
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Общи насоки за интегриране на Earth 
Speakr във вашите програми
Поддържайте Earth Speakr забавен!

Насърчавайте участие по инициатива на децата и оставете те да определят въпросите, които 
ги вълнуват. Възрастните могат да подпомагат дискусията, вместо да я водят. Подхранете 
любопитството на децата към околната среда, подкрепете дискусията за устойчивостта и 
насърчете сътрудничеството. Няма правилни или неправилни отговори!

Оставете децата да водят!

Помислете за дейности, които са подходящи за възрастта им. Дейности могат да бъдат създадени 
за индивидуална работа/изследване или адаптирани за двойки или групи. За деца под 12 години 
най-сполучливи са по-малки групи (до 10 деца).

Възрастови групи

Earth Speakr може да бъде представен преди дейност, като децата се приканват да изтеглят 
приложението у дома и да го изпробват със своето семейство. Познаването на Earth Speakr преди 
определена дейност би могло да помогне при изживяването, но разглеждането на произведението 
на изкуството съвместно с други също е забавно.

Техническа настройка

Използване на споделено оборудване
За колективно изживяване на дигиталните елементи на произведението на изкуството ще ви е 
необходимо:
Интерактивна дъска, прожекционен екран или компютър(и), таблет(и) с интернет достъп, за да се 
използва интерактивният уебсайт: www.earthspeakr.art/bg

За се възползвате от функциите на приложението, ще ви е необходимо: 
Поне един смартфон с предварително инсталирано приложение на Earth Speakr. За да 
определите кои смартфони могат да бъдат използвани, вижте спецификациите за съвместимост 
тук: www.earthspeakr.art/bg/izteglyane-na-prilozhenieto

Важно е да се отбележи, че посланията на децата на възраст под 16 години не могат да бъдат 
публикувани без съгласието на родител или настойник, което се дава чрез вградените функции в 
приложението първия път, когато послание бъде финализирано и публикувано на картата. Тези, 
които използват едно устройство за няколко деца, носят отговорност за съдържанието, създадено 
в акаунта на това устройство, и поради това трябва предварително да получат родителско 
съгласие за всички потребители.

Снимки: Lars Borges, 2020 г.

http://www.earthspeakr.art/bg
http://www.earthspeakr.art/bg/izteglyane-na-prilozhenieto/
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Поради тази причина приложението Earth Speakr е най-добре да се използва, когато децата имат 
собствен акаунт на индивидуално устройство. Децата трябва да имат подръка своите имейл 
адрес и парола на потребител, за да могат да влязат от друго устройство. Без акаунт децата все 
пак могат да участват, като слушат Speakrs в приложението и на уебсайта и като създават Loud 
Speakrs на уебсайта.

Моля, спазвайте съответните предпазни мерки, свързани с COVID-19 за вашия район. За 
споделено оборудване, моля, обърнете внимание, че повечето смартфони и таблети могат 
да бъдат почистени с дезинфектант или с кърпи, напоени с 70% изопропил. Проверете 
съвместимостта при производителите на устройствата. 

За ученици, които имат собствени смартфони, е възможно да се организират дейности, при които 
всички участници използват индивидуални устройства. Напомнете на учениците да носят своите 
устройства с предварително инсталирано приложение на Earth Speakr и с дадено родителско 
съгласие. Само деца, които предварително са получили родителско съгласие, ще могат да 
публикуват съобщения. 

Използване на индивидуално оборудване

Приложението и уебсайтът на Earth Speakr достъпни ли са за 
инвалиди?
В сърцето на Earth Speakr е принципът да се участва. Ако сте инвалид, един от начините да 
участвате във всички аспекти на произведението е да си партнирате с някого - записване и 
прихващане на послания, прослушване на послания и споделянето им с други. Приложението е 
съвместимо с вградените функции за достъп на iOS и Android, а уебсайтът е разработен съгласно 
стандартите за достъп на уебсайтове W3C.

Моля, споделете дейности с нас, които смятате, че са особено подходящи за разширяване на 
достъпа. С радост ще ги включим в актуализации на този комплект инструменти.

Как са защитени децата, когато използват приложението?

Earth Speakr е проектирано да посрещне уникалната креативност на децата, като същевременно 
скрива всички идентификационни данни, за да защити тяхната самоличност и неприкосновеност. 
При създаването на послание приложението комбинира аудио файл и видео, което се състои 
от анимирани движения на очите и устата – то не записва никаква информация за външния 
вид на детето. Послание се публикува на уебсайта и в приложението само ако е потвърдено, 
че е завършено. Всяко дете, което направи послание, си запазва авторството върху своето 
произведение на изкуството. Те са съавтори на произведението на изкуството.

Снимки: Lars Borges, 2020 г.

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/


10/10

Министерство на външните работи

Произведението на изкуството е в пълно съответствие с GDPR. Прочетете пълния текст на 
приложимите правни политики тук.

В Указанията на общността също се посочва, че не се споделя информация, идентифицираща 
самоличността. Ако някое послание не спазва Указанията на общността, то може да бъде 
докладвано от всекиго, за да бъде премахнато.

 Ако някое послание не спазва Указанията на общността, то може да бъде докладвано от всекиго, 
за да бъде премахнато.

За други ЧЗВ и практически ръководства за произведението на изкуството, моля, вижте: 
www.earthspeakr.art/bg/faqs-bulgarian
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Before we startIntroduction
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The following best practices are recommended:  


1. Devices to use 

Kids should be invited to bring their personal devices to 
the Earth Speakr workshop. Kids and parents should first 
check if their personal device supports the Earth Speakr 
app, using the provided Supported Device List on the next 
page.



2. Renting Devices

The workshop leader should ensure that there is a 
minimum of approximately one device for every three kids 
in attendance. Referencing the Supported Devices list 
below, workshop leaders should evaluate how many 
devices should be rented for the workshop. For rental 
devices, we suggest the following: 



Android: Samsung Galaxy S9

iOS: iPhone X or newer

Tablet: iPad – 5th generation or newer 



3. Operating systems

Android devices used in the workshop are recommended 
to run Android 9 or newer. 

iPhones or iPads used in the workshop are recommended 
to run iOS 13 or newer.



4. Wifi Connection

A good wifi connection is required for the workshop. A 4G 
internet connection offers the optimal experience. The app 
also runs well on 3G internet connection. However, a 
slower connection leads to a slower experience. 
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5. Advance download of the app 

All rented devices should have the app pre-installed and

tested by the workshop leader (please see attached Guide

or attend an Earth Speakr webinar). If kids arrive without

the app downloaded on their personal devices, they will

need their smart phone or tablet password to unlock the 
device, and will need their Google Play (Android) or

their App Store (Mac) account information in order to 
download the app.



6.	Parental Consent 

All kids under the age of 16 making messages in Earth

Speakr require parental consent. For personal devices, 
thiscan be done in advance using the built-in functions in 
theapp or using the online sign-up (please see attached 
Guide). Kids with personaldevices should have their Earth 
Speakr account email and password, in case needed for

verification (e.g. if their account is accidentally signed out 
during the workshop). For shared devices, no personal 
log-in is necessary. For shared devices, please see the 
provided parental consent forms.




7. Tips for face tracking

Face tracking does not work in the dark; make sure to be 
in a light space for optimal performance. Also make sure 
the kid is looking into the screen when recording the 
message.



Now you should be ready to get started. :-) 



Introduction Supported Devices

 The Earth Speakr app uses advanced technologies, such 
as face tracking and Augmented Reality. For these features 
to work well, they require a device with a strong processor 
and good front and back cameras. 




This list consist of devices that are recommended for 
thebest experience. 

iOS



iPhone 11 Pro 
iPhone 11 
iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPad Pro

iPad - 5th gen. and up

iPad Air - 3rd. gen

iPad mini - 5th gen. and up

* = Sticky mode not very responsive, 
so manual mode is prefered option

Android



Google Pixel 3

Google Pixel 4

OnePlus 7 
OnePlus 7 T 
OnePlus 8 
Samsung Galaxy S9 
Samsung Galaxy S10 
Samsung Galaxy A20s* 
Samsung Galaxy A50* 
Xiaomi Redmi Note 8*
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The following list features devices that are technically 
supported, but could potentially not provide the best 
experience due to the systems and technical 
specifications. 



Before the workshop:  
Workshop leaders should pre-install the app on all rented 
devices and test the app before the workshop begins. 



Please see the attached ‘How-To guides’ for using the app.

iOS
 

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE


Android



Google Pixel 2

Google Pixel 3a

Google Pixel 4

One Plus 6T

One Plus 7 Pro

One Plus 7T Pro

One Plus 8 Pro




