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

mokantis gamtos mokslų
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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 ko-egzistavimas. 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 
formuojame. Mano kūrinys „Earth Speakr“ kviečia vaikus pasisakyti apie klimatą, reiškiant su-
sirūpinimą ar viltį. Naudodami programėlę, jie gali prabilti per pasirinktus objektus juos supančioje 
aplinkoje. Meno kūrinys suvienija vaikų balsus ir pagarsina jų mintis. Mes – suaugusieji, sprendimų 
priėmėjai, politikai – 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 gamtos mokslų 
kabinetai ir gamtos mokslų muziejai?

https://apps.apple.com/app/id1518459121
https://apps.apple.com/app/id1518459121
https://play.google.com/store/apps/details?id=art.soe.earthspeakr
www.earthspeakr.art/lt/sitrauk-veikla/
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Kas sukūrė šį įrankių rinkinį?
Šį įrankių rinkinį sukūrė Olafuro Eliassono studija, bendradarbiaudama su kognityvistikos mokslininke
Pireeni Sundaralingamu – tai šaltinis, integruojantis „Earth Speakr“ meno kūrinį į gamtos mokslų pamo-
kas ar gamtos mokslų muziejų. Rinkinys buvo sukurtas siekiant naudoti svarbius mokymo principus 
gilinant vaikų supratimą apie įvairius pamatinius mokslo procesus ir mąstymą apie klimato kaitą.

„Earth Speakr“ mokantis gamtos mokslų
Esminiai mokymo principai:
• tyrimais grindžiamas mokymasis, palaikomasis stebėjimas, kūrybiškas problemų sprendimas ir 

kritinis mąstymas;
• fiziškai aktyvus, tyrinėjimu grindžiamas mokymasis;
• socialinis, interaktyvus dalyvavimas;
• įsitraukimas į vietos aplinką, kartu atsižvelgiant į pasaulines problemas.

Pagrindiniai mokslo ir mąstymo apie klimato kaitą procesai:
MASTELIS: padrąsinti vaikus lanksčiau mąs-
tyti ir suvokti ryšius tarp skirtingų mastų. 

SISTEMINIS MĄSTYMAS: suvokti sąsajas 
tarp ekosistemų, įskaitant CO2 emisijų 
poveikį aplinkai ir bendruosius priežasčių ir 
padarinių principus. 

ATEITIES SUVOKIMAS: remti UNES-
CO misiją ugdant gebėjimus numaty-
ti ateitį, stiprinti pasitikėjimą mąsty-
mu ir gebėjimą planuoti neaiškioje 
aplinkoje bei plėtoti naujoviškus, 
įvairiapusius, kūrybiškus įvairių ate-
ities scenarijų sprendimus.

Papildomų įgūdžių ugdymas:
• empatijos,
• atsparumo,
• pasitikėjimo ir smalsumo domintis gamta,
• pasitikėjimo ir smalsumo įsitraukiant į pilietines ir bendruomenines problemas.

Veiklos tipo simboliai:

lauke nuotolinis moky-
masis

patalpose ugdytojai 
mokyklose

ugdytojai muzie-
juose



4

10–13 METŲ / 
VIENAS + GRUPĖ

Veikla ir žaidimai
Bičių bingas
Beveik visi žydintys augalai turi apsikeisti žiedadulkėmis, kad galėtų susidaryti sėklos ir augalai 
daugintųsi. Kai kurių augalų žiedadulkes perneša vėjas, bet daugumai augalų būtini vabzdžiai ar net 
šikšnosparniai. Daugelis žmonių valgomų vaisių ir daržovių yra iš augalų, kuriuos gali apdulkinti TIK 
bitės: be bičių pagalbos šie augalai negalėtų užauginti maistinių kultūrų ar net sėklų ūkininkavimui 
ateityje.

Tikslas:  pirmasis užrašyk „Earth Speakr“ žinutę per visą bingo kortelės eilutę (vertikalią, horizontalią ar 
įstrižą).

Žaidimo taisyklės:
1. Surask vaisių ar daržovę (šalia, knygoje arba piešinyje), kuris sutaptų su vienu iš laukelių ant bingo 
kortelės. Surask bitę centriniam laukeliui.  
2. Užrašyk pranešimą su „Earth Speakr“ paaiškindamas, ką šis objektas jaučia bitėms.
3. Kartok 1 ir 2 žingsnius, kol užrašysi pranešimus per visą bingo kortelės eilutę. Jei žaidžiama grupėje, 
laimi pirmasis užpildęs eilutę!

Žaidimo lentas ir papildomus šaltinius (anglų kalba) rasi čia: www.earthspeakr.art/lt/sitrauk-veikla/

7–12 METŲ / 
VIENAS + GRUPĖ

Lobio ieškojimas
Tikslas:  pirmam surasti kiekvienos dydžio kategorijos daiktą.

Žaidimo taisyklės:
1. Žaidime yra 5 daiktų dydžių kategorijos: t. y., 1 mm, 1 cm, 10 cm, 50 cm, 1 m.
2. Surask po 1 daiktą iš kiekvienos šių kategorijų, kuris yra teršalas, ir suteik jam balsą, naudodamas 
„Earth Speakr“. Kokią kitą medžiagą buvo galima panaudoti? Kaip tai galėtų atrodyti ateityje?

Žaidimo lentas ir papildomus šaltinius (anglų kalba) rasi čia: www.earthspeakr.art/lt/sitrauk-veikla/

Ekosistemos žymėjimas
Gyvybė žemėje yra glaudžiai susijusi. Kiekvienas planetos organizmas sąveikauja su kitomis gyvomis 
būtybėmis ir negyvąja gamta, pvz., oru, vandeniu ir dirvožemiu.

Tikslas:  nustatyk, kaip ekosistemoje gali būti susijusi grandinė iš 5 elementų.

Žaidimo taisyklės:
Variantas A:
naudodamas „Earth Speakr“, kiekvienam šios grandinės elementui / gyvybės formai užrašyk žinutę, 
kurioje išreikšk, kodėl jiems šioje grandinėje reikalingas kitas elementas / gyvybės forma.

Variantas B:
žaisk kaip žaidimą, ir pirmasis žaidėjas, kuris užpildo visus 5 elementus, laimi!

Variantas C:
žaisk kaip „grupės iššūkį“, kai vienas žaidėjas įrašo vieno elemento žinutę, paaiškindamas, kaip jis yra 
sujungtas su kitu grandinės elementu; kitas žaidėjas turi surasti šį antrąjį elementą bei įrašyti jam žinutę 
ir t. t., kol grandinė baigiama. 

Pasirinktinai: naudok šiuos žaidimus, kad susipažintum su ciklais, pvz., anglies ar energijos ciklu. 

7–12 METŲ / 
VIENAS + GRUPĖ

www.earthspeakr.art/lt/sitrauk-veikla/
www.earthspeakr.art/lt/sitrauk-veikla/
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Ąžuolai ir kaminai  
Jei atmosferoje susikaupia per daug anglies dioksido, jis apgaubia mūsų planetą kaip antklodė, kaupia 
karštį ir didina Žemės temperatūrą – šis efektas vadinamas visuotiniu atšilimu. Žmogaus veikla (pvz., 
iškastinio kuro deginimas) prisideda prie CO2 padidėjimo, tačiau kita veikla (pvz., medžių sodinimas) 
gali padėti sumažinti CO2.

Tikslas:  judėk per laukelius ir būk pirmasis, pasiekęs „nulinį CO2“ kvadratą!

Žaidimo taisyklės:
1. Visi žaidėjai pradeda 49 laukelyje lentos viršuje, t. y. su 49 tonomis CO2 ir juda link nulio tonų CO2. 
2. Žaidėjai pradeda savo ėjimą mesdami kauliuką. Kauliuko skaičius parodo, kiek tonų gali sumažinti 
išmetamą CO2 kiekį ir per kiek laukelių gali priartėti prie nulinio taško. 
3. Norėdamas pajudėti sukurk žinutę su „Earth Speakr“, kuri aprašytų daiktą ar veiksmą, kurio 
išmetamas CO2 kiekis susijęs su ant kauliuko išridentu skaičiumi.  Pavyzdžiui, jei išridenai 4, pagalvok ar 
surask, kas sukuria ar išsaugo 4 tonas CO2. CO2 išmetimo taškų lentelėje (anglų kalba) rasi objektų ir 
veiklos pavyzdžius, susijusius su skirtingu išmetamo CO2 kiekiu. 

4. Jei atsidūrei laukelyje, pažymėtame simboliu         , ridenk dar kartą:

 •  Jei išmetei lyginį skaičių (2, 4, 6), tai yra medis. Medžiai mažina CO2 kiekį atmosfero-
je, naudodami jį fotosintezei ir kaupdami anglį. Pajudėk atitinkamą skaičių laukelių į 
priekį, nes sumažinai savo išmetamą CO2 kiekį.

 •  Jei išridenai nelyginį skaičių (1, 3, 5), šis laukelis yra kaminas. Per kaminus į atmosferą 
patenka CO2 iš deginamo iškastinio kuro. Grįžk per tiek laukelių atgal.

5. Jei atsidūrei laukelyje, pažymėtame simboliu         , įsivaizduok naują būdą, kaip galėtum 
sumažinti CO2 atmosferoje. Sugalvok ką nors ir pasidalink per „Earth Speakr“ programėlę! Jei gali, eik 
per 10 laukelių nulinio CO2 išmetimo kryptimi. 

Žaidimo lentas ir papildomus šaltinius (anglų kalba) rasi čia: www.earthspeakr.art/lt/sitrauk-veikla/

7–12 M. AMŽIAUS / GRUPĖ

7–12 METŲ / 
VIENAS + GRUPĖ

Plastiko iššūkis 
Plastikas yra viena didžiausių mūsų planetos užterštumo priežasčių:  
 • prireiks 500 metų, kad suirtų vidutinis plastikinis dantų šepetėlis;
 • kasmet 8 mln. tonų plastiko patenka į vandenyną;
 •  Į Arktį atplukdomas plastiko atliekas sudaro ir daiktai, kurie į vandenį išmetami Florido-

je (JAV) ar Barselonoje (Ispanija). 
2019 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas gaminant plastiką prilygo beveik 200 anglimi kūre-
namų 500 megavatų galingumo elektrinių.

Žaidimo taisyklės:
1. surask savo namuose ką nors iš plastiko. 
2. Naudok „Earth Speakr“, kad suteiktum šiam daiktui balsą ir:
 • pasidalink savo idėjomis, kaip dar galima naudoti šį plastikinį daiktą;
 • pasidalink idėjomis, kaip šį daiktą būtų galima pagaminti iš (tvarios) medžiagos.
3. Surink kiek galima daugiau plastikinių daiktų ir sukurk iš jų skulptūrą. Kiek daiktų suradai? Naudok 
„Earth Speakr“, kad suteiktum skulptūrai balsą!

www.earthspeakr.art/lt/sitrauk-veikla/
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Sukurkite savo „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 internetu
VISI

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“ veiklą
VISI

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“ arba „#earthspeakrinmuseums“.

Prisijunkite prie augančio tinklo

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

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

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

www.earthspeakr.art/lt/
www.earthspeakr.art/lt/atsisi-sti-programa/
www.earthspeakr.art/lt/atsisi-sti-programa/
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„Earth Speakr“ sukūrė 

Olafuras Eliassonas kartu 

su savo studija, vaikais, 

kūrybiniais partneriais ir tyrėjų 

bei ekspertų grupe. Programą 

Vokietijos pirmininkavimo 

Europos Sąjungos Tarybai 

2020-aisiais proga finansuoja 

Federalinė užsienio reikalų 

ministerija, ji įgyvendinama 

bendradarbiaujant su 

Goethe`s institutu.

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.

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

Olafuras Eliassonas (g. 1967) yra vaizduojamojo meno kūrėjas, dirbantis skulptūros, tapybos, 
fotografijos, kino, instaliacijų ir skaitmeninių medijų srityse. Jo studija įsikūrusi Berlyne.

www.olafureliasson.net
soe.tv Atnaujinta 2020 09 09

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 pateikiamas 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.

www.earthspeakr.art/lt/teisin-informacija/
www.earthspeakr.art/lt/bendruomen-s-gair-se/
www.earthspeakr.art/lt/faqs-lithunian/
http://www.olafureliasson.net
http://soe.tv
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/


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. 



www.earthspeakr.art

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*

www.earthspeakr.art

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




