
perdirbkite spausdintą 
medžiagą

„Earth Speakr“ yra meno kūrinys, pradėtas Olafuro Eliassono. Jis kviečia vaikus 
pasisakyti už planetą, o suaugusiuosius – išklausyti juos. 

Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte programą ir dalyvautumėte kūrinyje!

Daugiau informacijos rasite čia: www.earthspeakr.art/lt

Mokyklos įtraukia „Earth Speakr“ į savo programas, kad vaikų balsai būtų geriau 
girdimi.
Dalinkitės savo įspūdžiais su 
#earthspeakr
#earthspeakrinclassrooms

klasėse

http://www.earthspeakr.art/lt
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„Earth Speakr“ yra bendras meno kūrinys, kuris kviečia vaikus tapti menininkais. Kuo taps „Earth 
Speakr“ priklauso nuo „žemės kalbėtojų“ – jų vaizduotės ir kūrybiškumo. Kūrinys susideda iš idėjų, 
ateities vizijų, iššūkių ir vilčių. Tai, ką vaikai sukurs, gali būti žaisminga, mįslinga, rimta ar poetiška. 
Nėra teisingų ar neteisingų variantų, visi gali lengvai dalyvauti. „Earth Speakr“ skatina vaikus išsaky-
ti savo jausmus ir mintis bei imtis aktyvaus vaidmens formuojant tai, koks mūsų pasaulis ir planeta 
yra šiandien ir kas bus ateityje.

Gyvenimą žemėje sudaro žmonių, gyvūnijos, augmenijos ir ekosistemų sambūvis. Privalome suvokti ir 
puoselėti šį bendrą būvį. Šių dienų diskusijose apie klimato kaitos politiką labai svarbu, kad ateities 
kartos balsas būtų girdimas aiškiai ir garsiai, nes ši karta gyvens pasaulyje, kurį šiandien formuo-
jame. Mano kūrinys „Earth Speakr“ kviečia vaikus pasisakyti apie klimatą, reiškiant susirūpinimą ar 
viltį. Programėlės pagalba jie gali prabilti per pasirinktus objektus juos supančioje aplinkoje. Meno 
kūrinys suvienija vaikų balsus ir pagarsina jų mintis. Mes – suaugusieji, sprendimų priėmėjai, politi-
kai – turime išgirsti vaikų kūrybines žinutes ir jas priimti rimtai.

 – Olafuras Eliassonas, menininkas 

Kaip ir daug kitų Eliassono kūrinių, „Earth Speakr“ kelia klausimą apie tai, kaip patiriame pasaulį. Juo 
kviečiama vaikus pamąstyti apie tai, ką jie mato ir kaip mato, ką galvoja ir jaučia, bei atsiverti bendrai 
patirčiai, peržengiančiai fizines ir kultūrines sienas.

Kas yra „Earth Speakr“?

Įtraukite „Earth Speakr“ į esamą savo programą!

Naudokite „Earth Speakr“ įrankių rinkinius kaip gaires, padėsiančias atrasti smagių ir pritaikomų būdų 
įtraukti kūrinį į savo programą bei naudoti tiek patalpose, tiek lauke! Su „Earth Speakr“ galite unikali-
ais būdais tarptautiniu mastu įtraukti vietinę bendruomenę į dialogą apie mūsų planetos ateitį. „Earth 
Speakr“ įtraukimas į renginius gali papildyti diskusijas apie meną, klimatą, aplinką, socialines iniciaty-
vas ir JTO darnaus vystymosi tikslus, nes taip vaikams suteikiama platforma kurti naują turinį ir dalytis 
idėjomis. Sustiprinkite vaikų balsus ir mokykitės iš išskirtinio jų požiūrio. 

Laukiame išradingų jūsų interpretacijų! Veiklos pavyzdžius iš visų įrankių rinkinių galima derinti arba 
pritaikyti pagal savo poreikius, naudojant kaip įkvėpimo šaltinį. Įrankių rinkinius gali naudoti ir šeimos.
 

Ieškokite simbolio            , rodančio veiklą, gerai tinkančią mokantis internetu / namie / nuotoliniu būdu.

„Earth Speakr“ naudojama išplėstinė realybė (IR), į ją įeina nemokama programa, kurią galite rasti „App 
Store“ ir „Google Play“ bei interaktyvi svetainė 25 kalbomis. Įrankių rinkinius, skirtus klasėms, bib-
liotekoms ir muziejams, galima nemokamai atsisiųsti svetainės skyriuje „Įsitrauk į veiklą“. Atnaujinimų 
ieškokite interneto svetainėje savo kalba: www.earthspeakr.art/lt/sitrauk-veikla/

Kaip gali dalyvauti jūsų klasė?

Nuotraukos: Lars Borges, 2020

https://apps.apple.com/app/id1518459121
https://apps.apple.com/app/id1518459121
https://play.google.com/store/apps/details?id=art.soe.earthspeakr
http://www.earthspeakr.art/lt/sitrauk-veikla
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Kas sukūrė šį įrankių rinkinį?
Šį įrankių rinkinį sukūrė „Studio Olafur Eliasson“ kartu su Gėtės institutu Milane, Italijoje, tai yra ištekli-
us, skirtas integruoti „Earth Speakr“ kūrinį klasėse, atsižvelgiant į santykius, kuriuos vaikai užmezga su 
savo bendraklasiais ir pedagogais.

Taip pat siūlomas šio įrankių rinkinio priedas, išsamus pamokų planas (vokiečių kalba):
www.earthspeakr.art/de/mitmachen

Naudokite „Earth Speakr“ savo klasėje

Pradėkite nuo „Earth Speakr“ žemėlapio tyrinėjimo, kad pamatytumėte žinutes – vadinamąsias 
„Speakrs“ – visame pasaulyje. Užduokite klausimų, kurie paskatintų vaikus klausytis ir suformuluoti 
atsakymus į tai, kuo jau pasidalijo kiti vaikai. Pedagogai gali iš anksto rasti žinutes, atitinkančias 
diskusijos temas.

Tyrinėkite pasaulį su „Earth Speakr“

GEOGRAFIJA

Kur dabar esi, ar gali rasti šią vietą „Earth Speakr“ žemėlapyje? Ar aplinkui yra žinučių? Kokiuose Euro-
pos (arba savo šalies) miestuose lankeisi? Ar gali žemėlapyje rasti žinutę toje vietoje, kurioje lankeisi? 
Ką ji sako?

Tyrinėkite skirtingus regionus, ieškodami žinučių kalnuose, kaimo vietovėse ir t. t. Kurios Europos dalys 
susidurs klimato pokyčiais ir kokiais? Ar kai kurie žmonės nukentės labiau nei kiti?

Tyrinėk žinutes, tinklalapyje filtruodamas jas pagal konkrečias „Earth Speakr“ bendruomenes – gyvūnai, 
miestas, perdirbimas, išradimai, vanduo, plastikas, tarša, augalai. Bandyk rasti panašaus turinio žinučių 
ir jas palygink. Kiekvienas gali rasti žinutę su medžiu arba lempute ir pan. ir jomis pasidalyti.

Parašyk atsakymus „Speakr“ žinutėmis. Išsirink patinkantį gyvūną arba augalą. Pabandyk įsivaizduoti, 
kaip atrodo jo ekosistema iš jo požiūrio taško. Kaip atrodo jo pasaulis? Surink ir įtrauk į savo žinutę 
faktų, kad kiti, besiklausantys to, ką sako tavo gyvūnas arba augalas, sužinotų apie jo pasaulį. Pagalvok 
apie tai, kad yra ne vienas pasaulis – tavo, tavo šalies, žmonijos – bet daugelis jų! Kiekvienas gyvūnas 
turi savo pasaulį, kurio elementais dalijasi su kitų gyvūnų pasauliais.

MOKSLAS ARBA BIOLOGIJA 

http://www.earthspeakr.art/de/mitmachen
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Atsižvelgiant į kalbą, kurios mokaisi, apsilankyk ta kalba kalbančioje šalyje ir išklausyk ten paliktų 
žinučių. 

Ar supranti, kas jose sakoma? Ar jų aptariamos temos skiriasi nuo to, ką sakai tu ir tavo draugai? Jei 
taip, ar taip yra todėl, kad gyvenate skirtingoje kultūroje? Kaip manai, kuo skiriasi jaunimo gyvenimas 
tavo šalyje nuo gyvenimo šalyje, kurią pasirinkai?

UŽSIENIO KALBA

Pažiūrėk į „Earth Speakr“ programą bei svetainę ir aptark kūriniui panaudotą technologiją.
 
Jei kurtum su klimatu susijusią programą, kas tau būtų svarbu? Ką darytų tavo programa arba svetainė? 
Ar turi idėją, kaip suteikti galios vaikų balsams ir idėjoms apie ateitį, naudojant technologiją?

KOMPIUTERIŲ MOKSLAS

Tyrinėk „Earth Speakr“ žinutes, galvodamas apie tai, kaip visuomenės (vyriausybės ir pan.) įsiklauso į 
bendruomenės balsą. 

Kam atstovaujama? Aptark būtinybę išklausyti visų, įskaitant vaikus, ir pažvelgti iš skirtingų 
perspektyvų, ne tik žmonių. Kaip galime galvoti apie tai, kad balsą turi ne tik žmonės? Ar esama 
hierarchija gali tinkamai pasirūpinti Žeme? Kas turi teisę kalbėti dalyvaujamojoje demokratijoje? Ar 
manai, kad turėtum turėti teisę balsuoti daugelyje rinkimų anksčiau nei sulauksi 18 metų? Ar galime 
suteikti balsą Žemei? Ar klimatas turėtų dalyvauti diskusijoje? Kas formuoja diskusiją, kuri formuoja 
visuomenę?

POLITOLOGIJA, PILIETINIS UGDYMAS ARBA ETIKA

Rask savo balsą su „Earth Speakr“
Veikla, skirta skatinti vaikų pasitikėjimą išreikšti savo idėjas. Kaip rasti balsą, tinkamą išsakyti tai, ką 
nori? Vaidmenų žaidimai ir charakterio ugdymas skatina empatiją ir leidžia vaikams tyrinėti kitų emo-
cijas ir perspektyvas, nesikoncentruojant į savo veiksmus. Vaikai gali tyrinėti skirtingas asmenybes ir 
veikėjus, tuo pačiu ieškodami savo balso ir mąstydami, ką tai jiems reiškia.
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Vaidmenų žaidimai su lėlėmis
Naudokite lėles, kad sukurtumėte vaidinamus dialogus: tarp vaiko ir lėlės, tarp dviejų lėlių arba tarp 
lėlės ir daikto. Vietoje lėlių galima naudoti bet kokius kasdienius daiktus (vaisius, mokyklinius reikmenis, 
knygos paveikslėlius, klasėje rastus daiktus). 

Kiekviena lėlė prisistato: kas ji yra, kur ji gyvena, kas jai patinka ir ką ji veikia. Lėlės skatinamos ne tik 
kalbėti, bet ir klausytis bei kartoti, ką pasakė kiti, parodydamos, kad aktyviai klausosi. Kaip lėlių dialogų 
eilutes galima naudoti iš anksto pasirinktas „Earth Speakr“ žinutes. Paraginkite vaikus išplėtoti temą.

7–11 METŲ

Reporterių vaidinimas12–17 METŲ

Leiskite vaikams poromis arba nedidelėmis grupėmis apsimesti reporteriais. Vienas vaikas gali pasirinkti 
daiktą, už kurį kalbės, o kitas gali žaisti žurnalistą, imantį iš jo interviu pagal amžių parinkta tema, pvz., 
apie klimato kaitą, ateitį arba bet kokia tema iš dabartinio mokymo plano. Taip pat reporteris gali imtis 
įvairių gyvūnų, augalų ar daiktų vaidmens ir užduoti klausimus iš jų perspektyvos.

Žurnalistas arba reporteris nori daugiau sužinoti apie kieno nors kito pasaulėžiūrą ir pasidalyti jo istori-
jomis su kitais. Po to galima paprašyti, kad reporterio vaidmenį atliekantys vaikai pateiktų reportažą 
kitiems vaikams. Skatinkite aktyvų klausymąsi ir aptarimą, kaip skiriasi tai, ką girdi akmuo, medis ir pan.

Kartu kurkite „Speakr“ žinutes. Savo „Speakr“ žinutėse gali užduoti klausimus ir į juos atsakyti.

Dalykis savo balsu su „Earth Speakr“

Siūloma veikla, kuri skatintų vaikus individualiai arba grupėse kurti savo žinutes. 

Kūrybinė išraiškaINDIVIDUALIAI

Gali išreikšti savo mintis ir idėjas apie planetos gerovę per muziką, poeziją ar raštu. Tada gali balsu 
įrašyti savo dainą ar eilėraštį programa „Earth Speakr“. Kaip žinutės foną gali naudoti savo vizualinį 
kūrinį. Dalykis savo „Speakr“ žinute, spustelėdamas dalijimosi mygtuką!

Išvyka su „Earth Speakr“GRUPĖ

Jei keliaujate į išvyką ar ekskursiją gamtoje arba mieste, pasiimkite „Earth Speakr“ kartu ir palikite žin-
utes išvykos vietoje. Po to, grįžę į klasę, galite priartinti žemėlapį ir peržiūrėti visas ten paliktas žinutes.

Planuok išvyką, iš anksto surinkdamas informaciją ir apsvarstyk tai vietai būdingas aplinkosaugos prob-
lemas. Kaip dėl kelionės į tą vietą? Ar gali įsivaizduoti, kad kalbi toje aplinkoje esančio daikto vardu? Ar 
gali klausytis žolės, dangaus ir visko, ką matai? Ką jie sako? Ką netikėto pamatei? Palik žinutes, kurias 
galėtų rasti kiti. 



6/9

Sukurkite savo klasės „Loud Speakr“VISI

„Loud Speakr“ yra žinučių rinkiniai, kuriais „Earth Speakr“ žemėlapyje dalijamasi su pasauliu. Jie yra 
susieti su konkrečia geografine vieta ir skirti patirti realiame pasaulyje, naudojant išplėstinę realybę (IR). 
„Earth Speakr“ svetainėje lengvai galima sukurti „Loud Speakr“, siekiant pabrėžti „Earth Speakr“ žinutes 
ir paskatinti daugiau žmonių jas išklausyti.

Programą turintys vaikai ir suaugusieji gali matyti „Loud Speakr“ savo žemėlapyje ir IR. Taip pat „Loud 
Speakr“ galima matyti svetainėje, nekeliaujant į fizinę jų vietą. Vietinis „Loud Speakr“ gali įkvėpti vaikus, 
pirmą kartą dalyvaujančius meno kūrinyje.

Tyrinėk žinutes, tinklalapyje filtruodamas jas pagal konkrečias „Earth Speakr“ bendruomenes – gyvū-
nai, miestas, perdirbimas, išradimai, vanduo, plastikas, tarša, augalai. Pasirink ir sukurk „Loud Speakr“. 
Kodėl taip pasirinkai? Ar gali susieti pasirinktą temą su vieta, kurioje nusprendei patalpinti savo „Loud 
Speakr“? Ar ji atskleidžia skirtingus požiūrius į vieną temą? Kaip skirtingi požiūriai gali bendrai egzistuo-
ti vienoje grupėje?

Organizuokite renginį ar seminarą internetuVISI

Ieškokite simbolio           , rodančio veiklą, itin gerai tinkančią mokantis internetu / namie / nuotoliniu 
būdu.

Vaikai (taip pat kartu su šeima) gali prisijungti, o seminaro vadovai internetu gali pristatyti įvairius 
„Earth Speakr“ aspektus. Veiklos vadovai gali paskatinti vaikus tyrinėti ir bendrauti apie aplinkosaugą 
tiesioginėje savo aplinkoje patalpose ir lauke, pvz., pateikdami žinutes ant daiktų, susijusių su pakuote 
ir perdirbimu, vandens naudojimu, maistu ir atliekomis. Dalijantis „Earth Speakr“ žinutėmis skirtingose 
platformose lengva pradėti diskusiją. Jei vaikai nori, jie patys gali atsisiųsti „Earth Speakr“ ir siųsti 
originalius vaizdo įrašus veiklos vadovui, kad šis juos sujungtų.

Seminaro pabaigoje vaikai gali skelbti ir ženklinti savo žinutes renginio įkvėptomis bendruomenės 
žymėmis. Žinutes galima rasti interaktyviame žemėlapyje, naudojant filtravimo funkciją, ir paversti 
jas „Loud Speakr“, kuris vizualiai rodys grupės dalyvavimą. Dalykis savo „Loud Speakr“ su dalyviais, 
draugais, šeima ar net vietos politikais ir kitais sprendimus priimančiais asmenimis!
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Kurkite savo „Earth Speakr“ veikląVISI

Būkite išradingi! Įtraukite „Earth Speakr“ į esamas programas, kad parodytumėte, kaip vaikai gali pasi-
sakyti už planetą. Jei turite naują idėją, mielai ją išgirstume! 

Naudokite pateiktą plakato šabloną ir kurkite renginio plakatą, kad pakviestumėte vaikus ir jų šeimas į 
savo renginį ir paragintumėte atsisiųsti programą: www.earthspeakr.art/lt/sitrauk-veikla

Norėdami dalytis kitomis idėjomis, rašykite mums el. paštu getinvolved@earthspeakr.art, temos lauke-
lyje nurodydami „#earthspeakrinclassrooms“.

Prisijunkite prie augančio #earthspeakrinclassrooms tinklo

Norėtume išgirsti ir pamatyti, kaip naudojate „Earth Speakr“. Skelbkite nuotraukas socialiniuose 
tinkluose, žymėdami jas grotažyme #earthspeakrinclassrooms. 

Norėdami, kad jūsų „Earth Speakr“ renginys būtų įtrauktas į renginių kalendorių svetainėje, užpildykite 
trumpą formą svetainės skyriuje „Įsitrauk į veiklą“: www.surveymonkey.de/r/EarthSpeakrEvent

Bendrosios rekomendacijos, kaip įtraukti 
„Earth Speakr“ į esamą programą
„Earth Speakr“ turi būti smagi!

Skatinkite vaikus dalyvauti ir leiskite jiems patiems nurodyti rūpimas problemas. Suaugusieji turi 
palengvinti diskusiją, bet ne jai vadovauti. Skatinkite vaikų susidomėjimą aplinka, palaikykite diskusiją 
apie tvarumą ir raginkite bendradarbiauti. Nėra teisingų arba neteisingų atsakymų!

Tegu vadovauja vaikai!

Parinkite užsiėmimus pagal amžių. Galima kurti užsiėmimus individualiam darbui / tyrinėjimui arba 
pritaikyti juos poroms ar grupėms. Vaikams iki 12 metų geriausiai tinka nedidelės grupės (iki 10 vaikų).

Amžiaus grupės

http://www.earthspeakr.art/lt/sitrauk-veikla
https://www.surveymonkey.de/r/EarthSpeakrEvent
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Kad galėtumėte kartu patirti skaitmeninius meno kūrinio elementus, jums reikės:
interaktyvios lentos, projektoriaus ekrano arba kompiuterio (-ių) / planšetinio kompiuterio (-ių) su 
interneto prieiga, kad galėtumėte naudoti interaktyvią svetainę: www.earthspeakr.art/lt

Kad galėtumėte išbandyti programos funkcijas, jums reikės: 
bent vieno išmaniojo telefono, kuriame iš anksto įdiegta programa „Earth Speakr“. Norėdami žinoti, 
kokius išmaniuosius telefonus galima naudoti, žr. suderinamumo specifikacijas čia: 
www.earthspeakr.art/lt/atsisi-sti-programa/

Svarbu atkreipti dėmesį, kad vaikų iki 16 metų žinučių negalima skelbti be tėvų arba globėjų sutikimo, 
kuris pateikiamas programoje integruotomis priemonėmis pirmą kartą, kai žinutė baigiama ir 
paskelbiama žemėlapyje. Jei naudojate vieną įrenginį keliems vaikams, atsakote už visą turinį, sukurtą 
to įrenginio paskyroje, todėl turite iš anksto gauti kiekvieno naudotojo tėvų sutikimą.

Todėl geriausia naudoti programą „Earth Speakr“, kai vaikai turi savo paskyras asmeniniuose 
įrenginiuose. Norėdami prisijungti naudojant kitą įrenginį, vaikai turės žinoti savo el. pašto adresą ir 
slaptažodį. Neturintys paskyros vaikai gali dalyvauti, klausydamiesi „kalbėtojų“ programoje ir svetainėje 
bei kurdami „Loud Speakr“ svetainėje.

Paisykite tinkamų COVID-19 atsargumo priemonių, taikomų jūsų vietovėje. Jei naudojate bendrą įrangą, 
atkreipkite dėmesį, kad daugelį išmaniųjų telefonų ir planšetinių kompiuterių galima valyti dezinfekantu 
arba 70 % izopropilo tirpalu. Patikrinkite įrenginio gamintojo nurodytas tinkamas valymo priemones. 

Bendros įrangos naudojimas

Jei mokiniai turi savo išmaniuosius telefonus, galima organizuoti užsiėmimus, kuriuose visi dalyviai 
naudoja savo asmeninius įrenginius. Priminkite mokiniams atsinešti savo įrenginius, kuriuose jau įdiegta 
programa „Earth Speakr“, ir iš anksto gauti tėvų sutikimą. Skelbti žinutes galės tik vaikai, iš anksto gavę 
tėvų sutikimą. 

Asmeninės įrangos naudojimas

„Earth Speakr“ galima pristatyti prieš užsiėmimą, pakviečiant vaikus atsisiųsti programą namie ir 
išbandyti ją kartu su šeima. Žinojimas, kas yra „Earth Speakr“, prieš pradedant užsiėmimą, gali būti 
naudingas, bet taip pat smagu ir kartu atrasti šį meno kūrinį.

Techninė sąranka

Nuotraukos: Lars Borges, 2020

http://www.earthspeakr.art/lt
http://www.earthspeakr.art/lt/atsisi-sti-programa/
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Kaip vaikai yra apsaugoti jiems naudojant programą?

„Earth Speakr“ sukurta tam, kad vaikai galėtų pademonstruoti savo unikalius kūrybinius gebėjimus, 
tačiau, siekiant apsaugoti jų tapatybę ir privatumą, visa tapatybę nurodanti informacija yra slepiama. 
Kuriant žinutę programa paima garso failą ir vaizdo įrašą, kurį sudaro animuoti akių ir burnos judesi-
ai – programa neįrašo jokios vaiko fizinės išvaizdos informacijos. Žinutė viešai paskelbiama svetainėje 
ir programoje tik tuo atveju, jei ji patvirtinama kaip baigta. Žinutę sukūręs vaikas išsaugo nuosavybės 
teisę į savo meno kūrinį. Jie šį meno kūrinį kuria bendrai.

Šis meno kūrinys visiškai atitinka BDAR. Visą galiojančios teisinės politikos tekstą galite perskaityti čia.

Bendruomenės gairėse taip pat nurodyta, kad negalima dalytis tapatybę atskleidžiančia informacija. Jei 
žinutė neatitinka bendruomenės gairių, bet kas gali pranešti, ir ji bus pašalinta.

 Jei žinutė neatitinka bendruomenės gairių, bet kas gali pranešti, ir ji bus pašalinta.

Daugiau DUK ir praktinių meno kūrino vadovų rasite čia: www.earthspeakr.art/lt/faqs-lithunian

Ar „Earth Speakr“ programa ir svetainė pasiekiama negalią 
turintiems žmonėms?

„Earth Speakr“ esmę sudaro visų žmonių įtraukimas dalyvauti. Jei turite negalią, padedami kito 
žmogaus puikiai galite dalyvauti visuose šio meno kūrinio aspektuose – įrašyti ir užfiksuoti žinutes, 
išklausyti jau pateiktas žinutes ir dalytis jomis su kitais. Ši programa suderinama tiek su „iOS“, tiek su 
„Android“ integruotomis pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis, o svetainė sukurta pagal W3C Web 
Accessibility standartus.

Dalykitės su mumis visais užsiėmimais, kurie, jūsų nuomone, itin gerai tinka padidinti pritaikymą 
neįgaliesiems. Mielai pristatysime juos šio įrankių rinkinio naujiniuose.
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2020 m.
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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




