στην αίθουσα
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 σχολεία εντάσσουν το Earth Speakr στο σχολικό τους πρόγραμμα, για να
δυναμώσουν τις φωνές των παιδιών.
Μοιραστείτε την εμπειρία σας με το
#earthspeakr
#earthspeakrinclassrooms

παρακαλούμε ανακυκλώστε το
έντυπο υλικό

Τι είναι το Earth Speakr;
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 την εφαρμογή
Earth Speakr, μπορούν να εκφραστούν με οποιαδήποτε επιλογή στο τοπικό περιβάλλον. Το
καλλιτεχνικό έργο ενώνει τις φωνές των παιδιών και δίνει περισσότερη δύναμη σε αυτό που
έχουν να πουν. 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
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.

Πώς μπορεί να λάβει δράση η τάξη
σας;
Ενσωματώστε το Earth Speakr στο πρόγραμμά σας!
Χρησιμοποιήστε τα βοηθητικά εργαλεία Earth Speakr ως οδηγούς για να ενσωματώσετε το καλλιτεχνικό
έργο στο πρόγραμμά σας με διασκεδαστικούς και ευφάνταστους τρόπους – τόσο μέσα όσο και έξω
από την τάξη! 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.

Φωτογραφίες: Lars Borges, 2020
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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.
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/

Ποιος είναι ο δημιουργός αυτού του
βοηθητικού εργαλείου;
Αυτό το βοηθητικό εργαλείο δημιουργήθηκε από το Studio Olafur Eliasson σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Γκαίτε του Μιλάνου για να συμβάλλει στην ενσωμάτωση του καλλιτεχνικού έργου Earth
Speakr σε περιβάλλον τάξης, θέλοντας έτσι να τιμήσει τη σχέση που αναπτύσσουν τα παιδιά με τους
συμμαθητές/συμμαθήτριές τους και τους δασκάλους/δασκάλες τους.
Ως συμπληρωματικό περιεχόμενο σε αυτό το βοηθητικό εργαλείο, διατίθεται ένα λεπτομερές
σχεδιάγραμμα μαθήματος (στα Γερμανικά):
www.earthspeakr.art/de/mitmachen

Αξιοποιήστε το Earth Speakr στην
τάξη σας
Εξερευνήστε τον κόσμο με το Earth Speakr
Ξεκινήστε εξερευνώντας τον χάρτη του Earth Speakr για να «βιώσετε» τα μηνύματα ‒τα λεγόμενα
Speakrs‒ πέρα από γεωγραφικά σύνορα. Θέστε ερωτήσεις που παροτρύνουν τα παιδιά να ακούσουν
και να απαντήσουν στα μηνύματα των άλλων παιδιών. Οι δάσκαλοι θα μπορούσαν να αναζητήσουν από
πριν μηνύματα που ταιριάζουν στα θέματα που θέλουν να συζητηθούν.
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Πού βρίσκεσαι τώρα; Μπορείς να εντοπίσεις την τοποθεσία σου πάνω στον χάρτη του Earth Speakr;
Βλέπεις άλλα μηνύματα κοντά σου; Ποιες πόλεις στην Ευρώπη (ή στη χώρα σου) έχεις επισκεφτεί;
Μπορείς να βρεις ένα μήνυμα στον χάρτη από ένα μέρος που έχεις επισκεφτεί; Τι λέει;
Εξερεύνησε διαφορετικές περιοχές, αναζητώντας μηνύματα που δημιουργήθηκαν σε βουνά, κοντά
στο νερό, σε αγροτικές περιοχές κ.λπ. Ποια μέρη της Ευρώπης χειρίζονται ή θα χειριστούν ποια είδη
κλιματικής αλλαγής; Μήπως κάποιοι άνθρωποι θα πληγούν περισσότερο από άλλους;

ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ή ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Εξερεύνησε τα μηνύματα στον ιστότοπο, βάζοντας φίλτρα ανά κοινότητα του Earth Speakr – Ζώα, Αστικό
Περιβάλλον, Ανακύκλωση, Εφευρέσεις, Νερό, Πλαστικό, Μόλυνση, Φυτά. Προσπάθησε να ανακαλύψεις
μηνύματα που έχουν παρόμοιο περιεχόμενο για να τα συγκρίνεις μεταξύ τους. Όλοι μπορούν να βρουν
ένα μήνυμα με ένα δέντρο ή ένα φως και να το μοιραστούν.
Δημιούργησε Speakrs ως απάντηση. Διάλεξε ένα ζώο ή ένα φυτό που σου αρέσει. Δοκίμασε να δεις τα
πράγματα όπως τα βλέπει εκείνο και φαντάσου το οικοσύστημα όπου ζει. Πώς θα ήταν ο κόσμος του;
Μάζεψε στοιχεία που μπορείς να ενσωματώσεις στο μήνυμά σου, έτσι ώστε οι άλλοι που ακούν το ζώο
ή το φυτό σου να μιλάει να γνωρίσουν τον κόσμο που το περιβάλλει. Σκέψου ότι δεν υπάρχει μόνο ένας
κόσμος εκεί έξω ‒ο δικός σου, ο κόσμος της χώρας σου, ο κόσμος των ανθρώπων‒ αλλά πολλοί κόσμοι!
Κάθε ζώο περιβάλλεται από τον δικό του κόσμο και παράλληλα μοιράζεται στοιχεία από κόσμους άλλων
ζώων.

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Ανάλογα με τη γλώσσα που διδάσκεσαι, επισκέψου μια χώρα που μιλά αυτή τη γλώσσα και άκουσε τα
μηνύματα.
Μπορείς να καταλάβεις τι λένε; Τα θέματα που συζητούν είναι διαφορετικά από τα θέματα που συζητάς
με τους φίλους σου; Εάν ναι, πιστεύεις ότι αυτό οφείλεται στο ότι έχουν διαφορετικό πολιτισμό από
εσένα; Ποιες νομίζεις ότι είναι οι διαφορές για τους νέους ανθρώπους που ζουν στη χώρα σου με τους
νέους ανθρώπους που ζουν στη χώρα που επέλεξες;

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ρίξε μια ματιά στην εφαρμογή και τον ιστότοπο του Earth Speakr και συζήτησε την τεχνολογία που
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του καλλιτεχνικού έργου.
Εάν επρόκειτο να φτιάξεις μια εφαρμογή για το κλίμα, τι θα είχε μεγαλύτερη σπουδαιότητα για εσένα; Τι
θα έκανε η εφαρμογή ή ο ιστότοπός σου; Έχεις κάποια ιδέα για το πώς να δώσεις δύναμη στις φωνές και
τις ιδέες των παιδιών για το μέλλον μέσω της τεχνολογίας;

4/10

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, Ή ΗΘΙΚΗ
Εξερεύνησε τα μηνύματα του Earth Speakr και ταυτόχρονα αναλογίσου πώς οι κοινωνίες (κυβερνήσεις
κ.λπ.) ακούν τις φωνές μιας κοινότητας.
Ποιος εκπροσωπείται; Πρότεινε για συζήτηση το θέμα να ακούμε τους άλλους, τα παιδιά, ή τα μη
ανθρώπινα όντα. Πώς θα μας φαινόταν να αποκτήσουν φωνή τα μη ανθρώπινα όντα; Είναι η ιεραρχία
που έχει επικρατήσει στη Γη η κατάλληλη για να την προστατεύσουμε; Σε μια συμμετοχική δημοκρατία,
ποιος έχει τον λόγο; Πιστεύεις ότι θα έπρεπε να μπορείς να ψηφίζεις στις περισσότερες εκλογές πριν
συμπληρώσεις τα 18; Μπορούμε να δώσουμε στη Γη φωνή; Θα έπρεπε το κλίμα να υπάρχει ως θέμα
στο τραπέζι των συζητήσεων; Ποιος ευθύνεται για τη συζήτηση που διαμορφώνει την κοινωνία μας;

Βρες τη φωνή σου με το Earth Speakr
Δραστηριότητες σχεδιασμένες να χτίσουν την αυτοπεποίθηση των παιδιών για να εκφράζουν τις ιδέες
τους. Πώς βρίσκεις τη φωνή για να πεις ό,τι έχεις στο μυαλό σου; Το παιχνίδι ρόλων και η δημιουργία
χαρακτήρων ενθαρρύνουν την ενσυναίσθηση και επιτρέπουν στα παιδιά να εξερευνήσουν άλλα
συναισθήματα και οπτικές γωνίες απομακρύνοντας τις δικές τους πράξεις από το κέντρο της προσοχής.
Στην πορεία προς την ανακάλυψη της δικής τους φωνής, τα παιδιά μπορούν να εξερευνήσουν
διαφορετικά πρόσωπα και χαρακτήρες και να προβληματιστούν για το τι σημαίνει να έχεις δική σου
φωνή.
ΗΛΙΚΙΕΣ 7-11

Παιχνίδι ρόλων με μαριονέτες
Χρησιμοποιήστε μια μαριονέτα για να δημιουργήσετε διαλόγους στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού ρόλων:
μεταξύ παιδιών και μιας μαριονέτας, μεταξύ δύο μαριονέτων ή μεταξύ μιας μαριονέτας και ενός
αντικειμένου. Αντί για μαριονέτες μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε καθημερινό αντικείμενο
(φρούτο, σχολικά αντικείμενα, εικόνες από ένα βιβλίο, πράγματα που βρίσκονται στην τάξη).
Κάθε μαριονέτα συστήνεται στο κοινό, ποια είναι, πού μένει, τι της αρέσει και τι κάνει. Θέλουμε να μιλάνε
οι μαριονέτες αλλά και να ακούν και να επαναλαμβάνουν αυτό που έχουν πει οι άλλοι, κάτι που δείχνει
ενεργή ακρόαση. Ως έναυσμα για διάλογο με τις μαριονέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιλεγμένα
μηνύματα Earth Speakr. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να επεκτείνουν την αφήγηση.

ΗΛΙΚΙΕΣ 12-17

Παιχνίδι ρόλων με ρεπόρτερ
Αφήστε τα παιδιά να υποδυθούν τους ρεπόρτερ, είτε ανά ζευγάρια είτε σε μικρές ομάδες. Ένα παιδί θα
μπορούσε να επιλέξει ένα αντικείμενο για το οποίο θα μιλήσει και ένα άλλο θα μπορούσε να υποδυθεί
έναν δημοσιογράφο που του παίρνει συνέντευξη για ένα κατάλληλο για την ηλικία θέμα όπως η κλιματική
αλλαγή, το μέλλον ή κάποια άλλη θεματική από το σχολικό πρόγραμμα. Ο ρεπόρτερ θα μπορούσε
επίσης να υποδυθεί ένα ζώο ή ένα φυτό ή ένα αντικείμενο, και να κάνει ερωτήσεις.
Ένας δημοσιογράφος ή ένας ρεπόρτερ θέλει να μάθει πώς βλέπει ο άλλος τον κόσμο, για να μοιραστεί
τις ιστορίες του με τους άλλους. Στη συνέχεια του παιχνιδιού ρόλων, μπορεί να ζητηθεί από τα παιδιά
που υποδύονται τον ρεπόρτερ να μεταφέρουν ό,τι άκουσαν στα άλλα παιδιά. Ενθαρρύνετε την ενεργή
ακρόαση για να συζητήσετε πώς ακούνε διαφορετικά εάν είναι ένας βράχος ή ένα δέντρο κ.ο.κ.
Δημιουργήστε μαζί Speakrs. Τα Speakrs σου μπορούν να κάνουν ερωτήσεις και να απαντούν.
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Μοιράσου τη φωνή σου με το Earth
Speakr
Προτάσεις για δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τα παιδιά να διαμορφώσουν τα δικά τους μηνύματα,
είτε ατομικά είτε σε ομάδες.
ΑΤΟΜΙΚΑ

Δημιουργική έκφραση
Μπορείς να διατυπώσεις τις σκέψεις ή τις ιδέες σου για την ευημερία του πλανήτη μέσω της μουσικής,
ή μέσω της ποίησης ή της δημιουργικής γραφής. Έπειτα μπορείς να ηχογραφήσεις τη φωνή σου ενώ
τραγουδάς το τραγουδάκι που επινόησες ή να απαγγείλεις το ποίημά σου μέσα από την εφαρμογή Earth
Speakr. Το καλλιτεχνικό σου έργο μπορεί να γίνει το φόντο για το μήνυμά σου. Κοινοποίησε το Speakr
που δημιούργησες πατώντας το κουμπί Κοινοποίηση!

ΟΜΑΔΙΚΑ

Εκδρομή με το Earth Speakr
Εάν πρόκειται να πάτε εκδρομή στη φύση ή να περιδιαβείτε την πόλη σας, πάρτε μαζί σας το Earth
Speakr και δημιουργήστε μηνύματα εκεί που πηγαίνετε. Ύστερα, πίσω στην τάξη, μπορείτε να ζουμάρετε
στον χάρτη και να δείτε όλα τα μηνύματα που υπάρχουν κοντά.
Οργανώσου για την έξοδο κάνοντας έρευνα και αξιολόγησε τα περιβαλλοντικά ζητήματα που
αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος τόπος. Τι εντυπώσεις σού άφησε η διαδρομή μέχρι τον προορισμό σου;
Μπορείς να φανταστείς πώς είναι να δανείζεσαι τη φωνή ενός στοιχείου σε αυτό το περιβάλλον; Μπορείς
να ακούσεις τον ψίθυρο του χορταριού και τον ήχο του ουρανού και ό,τι βλέπεις; Τι θα είχαν να σου
πουν; Τι βλέπεις που δεν περίμενες να το δεις; Τοποθέτησε μηνύματα για να τα βρουν άλλοι.

ΟΛΟΙ

Δημιουργήστε το δικό σας Loud Speakr για την τάξη
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;
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ΟΛΟΙ

Φιλοξενήστε διαδικτυακά την εκδήλωση ή το εργαστήριό σας
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!

ΟΛΟΙ

Δημιουργήστε τη δική σας δραστηριότητα Earth Speakr
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 ‘#earthspeakrinclassrooms’ στη γραμμή θέματος.
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Γίνετε κι εσείς μέλος του αναπτυσσόμενου δικτύου με
#earthspeakrinclassrooms
Θα χαρούμε να ακούσουμε και να δούμε το Earth Speakr σε δράση. Αναρτήστε φωτογραφίες στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης με το #earthspeakrinclassrooms.
Για να προβάλετε τη δραστηριότητα Earth Speakr στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του ιστότοπου,
συμπληρώστε μια σύντομη φόρμα στην ενότητα «Λάβετε δράση»:
www.surveymonkey.de/r/EarthSpeakrEvent

Γενικές οδηγίες για την ένταξη του
Earth Speakr στο πρόγραμμά σας
Διατηρήστε το εύθυμο πνεύμα του Earth Speakr!
Αφήστε τα παιδιά να έχουν τον πρώτο λόγο!
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!

Ηλικιακές ομάδες
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).

Εξοικείωση με τις τεχνικές πτυχές του έργου
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.

Φωτογραφίες: Lars Borges, 2020
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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/en
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/en/download-app/
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.
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.

Χρήση ατομικού εξοπλισμού
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.

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.
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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.
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/en/faqs

Φωτογραφίες: Lars Borges, 2020
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Introduction

Before we start
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,
this can be done in advance using the built-in functions in
the app or using the online sign-up (please see attached
Guide). Kids with personal devices 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. :-)
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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
the best experience.
iOS



Android



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

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*

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

The following list features devices that are technically
supported, but could potentially not provide the best
experience due to the systems and technical
specifications. 


iOS
 

Android



iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE


Google Pixel 2

Google Pixel 3a

Google Pixel 4

One Plus 6T

One Plus 7 Pro

One Plus 7T Pro

One Plus 8 Pro

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.

