σας διδάσκει τις επιστήμες
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
Τα σχολεία και τα μουσεία εντάσσουν το Earth Speakr στο πρόγραμμά τους, για να
δυναμώσουν τις φωνές των παιδιών.
Μοιραστείτε την εμπειρία σας με το
#earthspeakr
#earthspeakrinclassrooms
#earthspeakrinmuseums

παρακαλούμε ανακυκλώστε το
έντυπο υλικό

Τι είναι το Earth Speakr;
Το Earth Speakr είναι ένα συλλογικό έργο τέχνης που προσκαλεί τα παιδιά να γίνουν οι
καλλιτέχνες. Το πώς θα αναπτυχθεί το Earth Speakr εξαρτάται από τη δημιουργικότητα και τη
φαντασία των παιδιών. Το έργο δημιουργείται από τις σκέψεις τους, το όραμά τους, τις ανησυχίες
τους και την ελπίδα τους. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αισιόδοξο, σοβαρό ή και δημιούργημα
φαντασίας. Δεν υπάρχει λάθος ή σωστό και η συμμετοχή είναι πολύ εύκολη. Το Earth Speakr
προσκαλεί τα παιδιά να ανοίξουν την καρδιά τους και το μυαλό τους και να συμμετέχουν στον
σχεδιασμό ενός καλύτερου κόσμου και ενός βιώσιμου πλανήτη σήμερα και στο μέλλον.
Η ζωή στον πλανήτη είναι μια συνύπαρξη ατόμων, ζώων, φυτών και οικοσυστημάτων. Πρέπει
να συνειδητοποιήσουμε αυτή την συνύπαρξη και να λάβουμε τα σωστά μέτρα προς τη σωστή
κατεύθυνση για τη βιωσιμότητά του. Σήμερα που οι συζητήσεις για τις κλιματικές αλλαγές είναι
στο επίκεντρο, είναι πολύ σημαντικό να ακούγονται οι φωνές της επόμενης γενιάς, αφού αυτή
θα ζήσει στον πλανήτη που διαμορφώνουμε. Το καλλιτεχνικό έργο Earth Speakr προσκαλεί τα
παιδιά να υπερασπιστούν τον πλανήτη, εκφράζοντας είτε ανησυχία είτε ελπίδα. Με το Earth
Speakr app, μπορούν να εκφραστούν με οποιαδήποτε επιλογή στο τοπικό περιβάλλον. 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.

Ποιος είναι ο δημιουργός αυτού του
βοηθητικού εργαλείου;
Αυτό το βοηθητικό εργαλείο δημιουργήθηκε από το Studio Olafur Eliasson σε συνεργασία με την
επιστήμονα γνωστικών επιστημών
Pireeni Sundaralingam και αποτελεί έναν πόρο για την ενσωμάτωση του καλλιτεχνικού έργου Earth
Speakr σε ένα μάθημα για τις επιστήμες ή σε ένα περιβάλλον μουσείου επιστημών. Έχει σχεδιαστεί έτσι
ώστε, με τη χρήση βασικών αρχών διδασκαλίας, να εμβαθύνει σε διάφορες θεμελιακές διεργασίες που
θα αλλάξουν τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα παιδιά τις επιστήμες και το κλίμα.
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Πώς μπορούν να λάβουν δράση τα
σχολεία και τα μουσεία επιστημών;
Ενσωματώστε το Earth Speakr στο πρόγραμμά σας!
Χρησιμοποιήστε τα βοηθητικά εργαλεία του Earth Speakr για να ενσωματώσετε το καλλιτεχνικό έργο
στο πρόγραμμά σας με διασκεδαστικούς και ευφάνταστους τρόπους – τόσο μέσα όσο και έξω από το
σπίτι! Με το Earth Speakr μπορείτε να παροτρύνετε την τοπική κοινότητα να συμμετάσχει με μοναδικό
τρόπο σε έναν διάλογο για το μέλλον του πλανήτη πέρα από σύνορα και γεωγραφικά όρια. Στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων που πραγματοποιείτε, το Earth Speakr μπορεί να διανθίσει μοναδικά τις συζητήσεις
για την τέχνη, το περιβάλλον, τις κοινωνικές δράσεις και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του
ΟΗΕ, προσφέροντας έτσι στα παιδιά μια πλατφόρμα για να δημιουργήσουν νέο περιεχόμενο και να
μοιραστούν τις ιδέες τους. Δώστε δύναμη στις φωνές των παιδιών και διδαχτείτε από τον μοναδικό τρόπο
που αντιλαμβάνονται τον κόσμο.
Περιμένουμε με ανυπομονησία τις δημιουργικές ερμηνείες σας! Οι ενδεικτικές δραστηριότητες από
όλα τα βοηθητικά εργαλεία μπορούν να συνδυαστούν μαζί ή να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας,
λειτουργώντας ως πηγή έμπνευσης. Ακόμη, τα βοηθητικά αυτά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
και από οικογένειες.

Φωτογραφία: Lars Borges, 2020

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/
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Το Earth Speakr σάς διδάσκει Επιστήμες
Βασικές αρχές διδασκαλίας:
•
•
•
•

βιωματική μάθηση, ενίσχυση της παρατήρησης και της δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων και
κριτική σκέψη
μάθηση που ενισχύει τη σωματική δραστηριότητα και την εξερεύνηση
δραστηριοποίηση και αλληλεπίδραση
με αφετηρία την αλληλεπίδραση με το τοπικό περιβάλλον επιδιώκεται η επαφή με παγκόσμια
προβλήματα

Οι βασικές διεργασίες για την αλλαγή του τρόπου σκέψης σχετικά
με τις επιστήμες και το κλίμα:
ΚΛΙΜΑΚΑ: ενθάρρυνση των παιδιών να έχουν
ευελιξία στη σκέψη και να κατανοούν τη σχέση
μεταξύ διαφορετικών τάξεων μεγέθους
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΕΨΗ: κατανόηση
του τρόπου σύνδεσης των οικοσυστημάτων
μεταξύ τους, περιλαμβανομένων των
συνεπειών της εκπομπής διοξειδίου του
άνθρακα στο περιβάλλον και των γενικότερων
προβλημάτων με σχέση αιτίας-αποτελέσματος

ΣΤΕΝΟΤΕΡΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ: υποστήριξη της
αποστολής της UNESCO να
αναπτύσσει δεξιότητες που
εξασφαλίζουν ετοιμότητα για το
μέλλον, ενισχύουν την ενασχόληση
με αβέβαια οικοσυστήματα και τον
σχεδιασμό τους, και καινοτομούν
εφευρίσκοντας ποικίλες δημιουργικές
λύσεις για ένα πολυδιάστατο μέλλον

Ανάπτυξη πρόσθετων δεξιοτήτων:
•
•
•
•

ενσυναίσθηση
ψυχική αντοχή
αυτοπεποίθηση και περιέργεια για τον φυσικό κόσμο
αυτοπεποίθηση και περιέργεια για τα προβλήματα που απασχολούν τον πολίτη και την κοινότητα

Σύμβολα ανά τύπο δραστηριότητας:

εξωτερική
δραστηριότητα

εσωτερική
δραστηριότητα

μάθηση εξ
αποστάσεως

εκπαιδευτικοί σε
σχολεία

εκπαιδευτικοί σε
μουσεία
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Δραστηριότητες και Παιχνίδια
ΗΛΙΚΙΕΣ 7-12 /
ΑΤΟΜΙΚΑ + ΟΜΑΔΙΚΑ

Μελισσοτόμπολα
Για να δημιουργήσουν σπόρους και να αναπαραχθούν, σχεδόν όλα τα ανθοφόρα φυτά πρέπει να
βρουν έναν τρόπο να μεταφέρουν τη γύρη τους. Ενώ κάποια φυτά βασίζονται στον άνεμο για να τους
μεταφέρει τη γύρη, άλλα φυτά βασίζονται στα έντομα ή ακόμη και στις νυχτερίδες για αυτή τη δουλειά.
Πολλά από τα φρούτα και τα λαχανικά που τρώνε οι άνθρωποι προέρχονται από φυτά που μπορούν να
γονιμοποιηθούν ΜΟΝΟ από μέλισσες: χωρίς την πολύτιμη βοήθεια των μελισσών αυτά τα φυτά δεν θα
μπορούσαν να παράξουν καρπούς ή ακόμη και σπόρους για να τα καλλιεργήσουμε στο μέλλον.
Στόχος: να γίνεις ο πρώτος που θα ηχογραφήσει μηνύματα στο Earth Speakr και θα συμπληρώσει μια
ολόκληρη σειρά (κάθετα, οριζόντια ή διαγώνια) στην τόμπολα.
Κανόνες του παιχνιδιού:
1. Βρες ένα φρούτο ή λαχανικό –στη γειτονιά σου ή σε κάποιο βιβλίο ή μια ζωγραφιά– που να ταιριάζει
με ένα από τα τετράγωνα στην τόμπολα. Για το κεντρικό τετράγωνο, βρες μια μέλισσα.
2. Ηχογράφησε ένα μήνυμα με το Earth Speakr εκφράζοντας πώς νιώθει αυτό το αντικείμενο για τις
μέλισσες.
3. Επανέλαβε τα βήματα 1 και 2 μέχρι να ηχογραφήσεις τόσα μηνύματα όσες και οι θέσεις που
απομένουν μέχρι να συμπληρώσεις μια ολόκληρη σειρά στην τόμπολα. Στο ομαδικό παιχνίδι, ο πρώτος
που θα ολοκληρώσει μια ολόκληρη σειρά είναι ο νικητής!
Θα βρεις ταμπλό παιχνιδιού και πρόσθετους πόρους (στα Αγγλικά) εδώ:
www.earthspeakr.art/el/lavete-drasi/

ΗΛΙΚΙΕΣ 7-12 /
ΑΤΟΜΙΚΑ + ΟΜΑΔΙΚΑ

Η πρόκληση των πλαστικών
Τα πλαστικά είναι μία από τις μεγαλύτερες αιτίες μόλυνσης του πλανήτη μας:
•
η μέση πλαστική οδοντόβουρτσα χρειάζεται 500 χρόνια για να διαλυθεί
•
8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού εισέρχονται στους ωκεανούς κάθε χρόνο
•	τα πλαστικά που ξεβράζονται στην Αρκτική έχουν προέλθει από αντικείμενα που
πετάχθηκαν στη θάλασσα της Φλόριντα των ΗΠΑ ή της Μπαρσελόνα της Ισπανίας ‒
τόσο μακριά!
Το 2019 οι εκπομπές του αερίου του θερμοκηπίου από την παραγωγή πλαστικών ισοδυναμούσαν με τη
μόλυνση που δημιουργούν σχεδόν 200 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με άνθρακα ισχύος
500 Megawatt.
Κανόνες του παιχνιδιού:
1. Βρες οτιδήποτε έχεις στο σπίτι από πλαστικό.
2. Χρησιμοποίησε το Earth Speakr για να δώσεις φωνή σε αυτό το αντικείμενο. Έπειτα:
•
μοιράσου τις ιδέες σου για μια εναλλακτική χρήση αυτού του πλαστικού αντικειμένου ή
•
μοιράσου τις ιδέες σου για το πώς αυτό το αντικείμενο θα μπορούσε να είχε φτιαχτεί
από ένα (βιώσιμο) υλικό
3. Μαζέψτε όλοι μαζί όσο πιο πολλά αντικείμενα από πλαστικό μπορείτε να βρείτε και δημιουργήστε ένα
γλυπτό με αυτά. Πόσα αντικείμενα βρήκατε; Χρησιμοποιήστε το Earth Speakr για να δώσετε φωνή στο
γλυπτό!
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ΗΛΙΚΙΕΣ 7–12 / ΟΜΑΔΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Βελανιδιές και καμινάδες
Όταν συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, το διοξείδιο περιβάλλει
τον πλανήτη σαν κουβέρτα, εγκλωβίζοντας τη θερμότητα και αυξάνοντας τις θερμοκρασίες στη Γη, ένα
φαινόμενο γνωστό ως το «φαινόμενο του θερμοκηπίου». Οι ανθρώπινες δραστηριότητες (όπως η καύση
των ορυκτών καυσίμων) μπορούν να αυξήσουν το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά άλλες δραστηριότητες
(όπως η φύτευση δέντρων) μπορούν να βοηθήσουν στη μείωσή του.
Στόχος: μετακινήσου ανά τετράγωνο και γίνε ο πρώτος που θα φτάσει στο τετράγωνο «Zero CO2»
(Μηδενικό CO2)!
Κανόνες του παιχνιδιού:
1. Όλοι οι παίκτες ξεκινούν από το τετράγωνο 49 που βρίσκεται στην άκρη του ταμπλό π.χ. με 49 τόνους
CO2 και προχωρούν μπροστά για να μηδενίσουν τους τόνους του CO2.
2. Οι παίκτες ξεκινούν με τη σειρά τους να ρίχνουν το ζάρι. Ο αριθμός στο ζάρι δείχνει πόσους τόνους
εκπομπών CO2 μπορείς να μειώσεις και πόσα τετράγωνα μπορείς να μετακινηθείς πιο κοντά στο μηδέν.
3. Για να μετακινηθείς, δημιούργησε ένα μήνυμα μέσω του Earth Speakr που περιγράφει ένα αντικείμενο
ή μια ενέργεια οι εκπομπές της οποίας σχετίζονται με την ποσότητα CO2 που θα βγει στη ζαριά. Για
παράδειγμα, αν το ζάρι δείξει το 4, σκέψου ή κάνε έρευνα για να ανακαλύψεις τι δημιουργεί ή τι θα
μπορούσε να εξοικονομήσει 4 τόνους CO2. Συμβουλέψου τον πίνακα με τις εκπομπές CO2 (στα
Αγγλικά) για παραδείγματα αντικειμένων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με διαφορετικά ποσά
εκπομπών CO2.
4. Εάν φτάσεις σε ένα τετράγωνο που έχει επάνω του το σύμβολο 		

, ρίξε ξανά το ζάρι:

•	Άμα βγει ζυγός αριθμός (2, 4, 6), είναι δέντρο. Τα δέντρα μειώνουν το διοξείδιο του
άνθρακα στην ατμόσφαιρα χρησιμοποιώντας το για τη φωτοσύνθεση και κατακρατούν
τον άνθρακα. Μετακινήσου μπροστά τόσα τετράγωνα όσα ο αριθμός που έφερε η
ζαριά.
•	Εάν βγει μονός αριθμός (1, 3, 5), το τετράγωνο εκείνο είναι μια καμινάδα. Οι καμινάδες
συνήθως καίνε ορυκτά καύσιμα και απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα. Μετακινήσου προς τα πίσω τόσα τετράγωνα όσα είναι ο αριθμός της
ζαριάς.
5. Εάν φτάσεις σε ένα τετράγωνο που έχει επάνω του το σύμβολο 		
φαντάσου έναν νέο
τρόπο που θα μπορούσες να μειώσεις το CO2 στην ατμόσφαιρα. Επινόησε κάτι και μοιράσου το στην
εφαρμογή Earth Speakr! Εάν μπορείς, μετακινήσου μπροστά 10 τετράγωνα προς το τετράγωνο «Zero
CO2 emissions» (Μηδενικές εκπομπές CO2).
Θα βρεις ταμπλό παιχνιδιού και πρόσθετους πόρους (στα Αγγλικά) εδώ:
www.earthspeakr.art/el/lavete-drasi/
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ΗΛΙΚΙΕΣ 7-12 /
ΑΤΟΜΙΚΑ + ΟΜΑΔΙΚΑ

Το πολύπλοκο οικοσύστημα
Η ζωή στη γη είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Κάθε οργανισμός στον πλανήτη αλληλεπιδρά με άλλα έμβια και
άβια όντα όπως τον αέρα, το νερό και το έδαφος.
Στόχος: να αναγνωρίσεις τον τρόπο που συνδέονται μεταξύ τους 5 στοιχεία ενός οικοσυστήματος
Κανόνες του παιχνιδιού:
Παραλλαγή A:
Με το Earth Speakr, ηχογράφησε μηνύματα για κάθε στοιχείο/μορφή ζωής σε αυτή την αλυσίδα,
εκφράζοντας έτσι γιατί είναι απαραίτητο το επόμενο στοιχείο/μορφή ζωής στην αλυσίδα.
Παραλλαγή B:
Παίζεται ως παιχνίδι. Κερδίζει ο πρώτος παίκτης που θα ολοκληρώσει και τα 5 στοιχεία!
Παραλλαγή Γ:
Παίζεται ως «ομαδική πρόκληση» όπου ένας παίκτης ηχογραφεί ένα μήνυμα για ένα στοιχείο, εξηγώντας
πώς συνδέεται με το άλλο αντικείμενο στην αλυσίδα. Ο επόμενος παίκτης πρέπει να βρει το δεύτερο
αντικείμενο και να ηχογραφήσει ένα μήνυμα για αυτό και ούτω καθεξής μέχρι να ολοκληρωθεί η αλυσίδα.
Εναλλακτική εκδοχή: χρησιμοποίησε αυτά τα παιχνίδια για να εξερευνήσεις κύκλους όπως τον Κύκλο του
άνθρακα ή τον Κύκλο της ενέργειας.

ΗΛΙΚΙΕΣ 10-13 /
ΑΤΟΜΙΚΑ + ΟΜΑΔΙΚΑ

Το κυνήγι του ρακοσυλλέκτη
Στόχος: γίνε ο πρώτος που θα βρει ένα αντικείμενο από κάθε κατηγορία μεγέθους
Κανόνες του παιχνιδιού:
1. Υπάρχουν 5 κατηγορίες μεγέθους αντικειμένων σε αυτό το παιχνίδι. δηλαδή, 1 χιλ., 1 εκ., 10 εκ., 50
εκ., 1 μ.
2. Για καθεμία από αυτές τις κατηγορίες, βρες 1 αντικείμενο που μολύνει και δώσε του φωνή μέσα από
το Earth Speakr. Τι είδους εναλλακτικό υλικό θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί; Πώς θα μπορούσε να
είναι στο μέλλον;
Θα βρεις ταμπλό παιχνιδιού και πρόσθετους πόρους (στα Αγγλικά) εδώ:
www.earthspeakr.art/el/lavete-drasi/
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ΟΛΟΙ

Δημιουργήστε το δικό σας Loud Speakr
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.
Εξερευνήστε τα μηνύματα στον ιστότοπο, βάζοντας φίλτρα ανά κοινότητα του Earth Speakr – Ζώα,
Αστικό Περιβάλλον, Ανακύκλωση, Εφευρέσεις, Νερό, Πλαστικό, Μόλυνση, Φυτά. Κάντε μια επιλογή για
να δημιουργήσετε ένα Loud Speakr. Γιατί να τα επιλέξω; Μπορείτε να κάνετε μια σύνδεση μεταξύ του
θέματος που επιλέγετε και της τοποθεσίας όπου επιλέγετε να τοποθετήσετε το Loud Speakr σας; Σας
βοηθά να δείτε από πολλές οπτικές γωνίες το ίδιο θέμα; Πώς γίνεται να συνυπάρχουν πολλές οπτικές
γωνίες σε μία ομάδα;

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!
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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 getinvolved@earthspeakr.art βάζοντας
‘earthspeakrinmuseums’ ' earthspeakrinclassrooms' στη γραμμή θέματος.

Φωτογραφία: Lars Borges, 2020

Γίνετε μέλος ενός αναπτυσσόμενου δικτύου
Θα χαρούμε να ακούσουμε και να δούμε το Earth Speakr σε δράση. Αναρτήστε φωτογραφίες στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης με το #earthspeakrinclassrooms ή το #earthspeakrinmuseums.
Για να προβάλετε τη δραστηριότητα Earth Speakr στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του ιστότοπου,
συμπληρώστε μια σύντομη φόρμα στην ενότητα «Λάβετε δράση»:
www.surveymonkey.de/r/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).
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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.

Φωτογραφία: Lars Borges, 2020

Χρήση κοινόχρηστου εξοπλισμού
Για να βιώσετε συνολικά τα ψηφιακά στοιχεία του καλλιτεχνικού έργου, θα χρειαστείτε:
έναν διαδραστικό πίνακα ή μια οθόνη προβολής ή υπολογιστές, tablet με πρόσβαση στο διαδίκτυο για να
χρησιμοποιήσετε τον διαδραστικό ιστότοπο: www.earthspeakr.art/el
Για να γνωρίσετε τις δυνατότητες της εφαρμογής, θα χρειαστείτε:
Τουλάχιστον ένα κινητό smartphone με προεγκατεστημένη την εφαρμογή Earth Speakr. Για να μάθετε
ποια κινητά smartphone μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ανατρέξτε στις προδιαγραφές συμβατότητας
εδώ: www.earthspeakr.art/el/download-app-el/
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται η δημοσίευση μηνυμάτων παιδιών κάτω των 16 χωρίς τη
συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα, η οποία δίνεται μέσω των ενσωματωμένων δυνατοτήτων
εφαρμογής την πρώτη φορά που οριστικοποιείται ένα μήνυμα και δημοσιεύεται στον χάρτη. Όσοι
χρησιμοποιούν μία συσκευή για πολλά παιδιά, ευθύνονται για οποιοδήποτε περιεχόμενο δημιουργείται
στον λογαριασμό της συσκευής και, συνεπώς, πρέπει οπωσδήποτε να έχουν από πριν τη συγκατάθεση
των γονιών για όλους τους χρήστες.
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
απολυμαντικό 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.
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Είναι η εφαρμογή και ο ιστότοπος Earth Speakr προσβάσιμα από
άτομα με αναπηρίες;
Το Earth Speakr είναι κατά βάση συμμετοχικό. Στα άτομα με αναπηρία δίνεται η δυνατότητα μέσα από
τη συνεργασία να συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές του δημιουργήματος: καταγράφοντας νέα μηνύματα,
«βιώνοντας» υπάρχοντα μηνύματα και κοινοποιώντας τα σε τρίτους. 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.

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 δημιούργημα συμμορφώνεται πλήρως με τον ΓΚΠΔ. Διαβάστε το πλήρες κείμενο με τις
ισχύουσες νομικές πολιτικές εδώ.
Οι κανόνες της κοινότητας αναφέρουν, επίσης, ότι δεν επιτρέπεται η κοινοποίηση αναγνωριστικών
στοιχείων. Τα μηνύματα που δεν τηρούν τους κανόνες της κοινότητας μπορούν να αναφερθούν από
οποιονδήποτε ώστε να διαγραφούν.
Για περισσότερες Συχνές ερωτήσεις και οδηγούς «How to» σχετικά με το καλλιτεχνικό έργο, ανατρέξτε
στη διεύθυνση: www.earthspeakr.art/el/syxnes-erotiseis/

© Olafur Eliasson,
Earth Speakr, 2020
Το

Earth

Speakr
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Φωτογραφία: Lars Borges, 2020

Υπουργείο

Εξωτερικών της Γερμανίας
επ' ευκαιρία της γερμανικής
προεδρίας του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το 2020 σε συνεργασία
με το Ινστιτούτο Γκαίτε.

O Olafur Eliasson (γεννημένος το 1967) είναι ένας εικαστικός καλλιτέχνης που καταπιάνεται με
τη γλυπτική, τη ζωγραφική, τη φωτογραφία, την κινηματογράφηση, την τέχνη της εγκατάστασης
και τα ψηφιακά μέσα. Το στούντιό του βρίσκεται στο Βερολίνο.
www.olafureliasson.net
soe.tv

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 09.09.2020
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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 login details for your smart phone or tablet, in
order to download the app from Google Play (Android) or
the App Store (Mac). 


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 (please see attached Guide). Kids with personal
devices should have their account email and password, for
verification. For shared devices, please see the attached
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. :-)

www.earthspeakr.art

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
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.

