
Az Earth Speakr projektet Olafur Eliasson indította útjára. Rajta keresztül arra 
kérjük a gyerekeket, hogy szólaljanak fel a bolygó érdekében, a felnőtteket pedig 
arra, hogy hallgassák meg őket. 

A QR-kód segítségével letöltheted az alkalmazást, és részt vehetsz a projektben!

További információk itt találhatók: www.earthspeakr.art/hu

Az iskolák beemelhetik az Earth Speakr projektet a tananyagba, hogy segítsenek a 
gyerekeknek hallatni a hangjukat.
Tedd közzé tapasztalataidat, és használd ezeket a hashtageket: 
#earthspeakr
#earthspeakrinclassrooms

az osztályban

a nyomtatott anyagot kérjük 
újrahasznosítani

http://www.earthspeakr.art/hu
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Az Earth Speakr egy kollektív művészeti kezdeményezés, amely arra buzdítja a gyermekeket, hogy 
egy kis időre művészek legyenek. Az, hogy milyen lesz egy-egy Earth Speakr-alkotás, csak a rész-
tvevők kreativitásától és képzelőerejétől függ. A gyerekek megfogalmazhatják gondolataikat és 
jövőképüket, kifejezhetik aggodalmaikat és reményeiket. Az általuk kreált művek lehetnek játékosak 
és szokatlanok, komolyak vagy költőiek. Nincsenek jó vagy rossz elképzelések. A részvétel egyszerű. 
Az Earth Speakr arra kéri a gyermekeket, hogy mondják el őszintén, mit gondolnak, és vállaljanak 
részt a világ és bolygónk sorsának alakításában, ma és a jövőben egyaránt.

A földi élet az emberek, az állatok, a növények és a különböző ökoszisztémák együttélése, amit 
nemcsak el kell fogadnunk, de mindent meg is kell tennünk ennek fenntartására. Az egyre gyakoribb 
éghajlat-politikáról folytatott vitákban elengedhetetlen, hogy a következő generáció véleményét is 
meghallgassuk, hiszen nekik kell abban a jövőben élniük, amit mi alakítottunk ki. Az Earth Speakr 
projekt arra kéri a gyermekeket, hogy emeljék fel hangjukat az éghajlatváltozás ellen: fogalmazzák 
meg az aggodalmaikat vagy a reményeiket. Az alkalmazáson keresztül a közvetlen környezetükben 
bármivel kifejezhetik magukat. A projekt egy kórusba szervezi az egyéni hangokat, és a gyerekek 
mondanivalójának szócsövévé válik. Nekünk – felnőtteknek, döntéshozóknak és politikusoknak – 
pedig meg kell hallgatnunk a gyerekek kreatív üzeneteit, és komolyan is kell vennünk őket.

 Olafur Eliasson, művész 

Mint Eliasson sok más műve, az Earth Speakr is azzal foglalkozik, hogyan tapasztaljuk meg a világot. 
Arra bátorítja a gyerekeket, hogy mondják el, hogyan látják a dolgokat – mit éreznek és gondolnak –, és 
a fizikai és kulturális határokon átívelő közös tapasztalatokat keres. 

Mi az Earth Speakr?

Hogyan vehet részt az osztályod a 
projektben?
Vedd fel az Earth Speakr projektet a tananyagba!

Az Earth Speakr eszközeivel könnyedén beépítheted ezt az érdekes művészeti projektet a tananyagba, 
akár egy tanóráról, akár egy kültéri iskolai programról van szó. Az Earth Speakr segítségével egyedi 
módon indíthatsz határokon átívelő párbeszédet a helyi közösségben a bolygó jövőjéről. Olyan felületet 
adhatsz a gyerekeknek, ahol saját tartalmakat hozhatnak létre, és másokkal is megoszthatják elképzelé-
seiket. Az Earth Speakr-művek bemutatásával pedig színesítheted a művészetről, a klímaváltozásról, a 
környezetről, a társadalmi felelősségről és az ENSZ fenntartható fejlődési céljairól szóló eszmecseréket. 
Adj teret a gyerekek véleményének, és tanulj abból, ahogy ők látják a világot. 

Minden kreatív kezdeményezést örömmel fogadunk! Az eszközkészletek példaként bemutatott tevéke-
nységeit a saját tetszésed szerint kombinálhatod, vagy kiindulópontként is használhatod. Az eszköz-
készleteket családok is használhatják. 

Fotók: Lars Borges, 2020
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A              szimbólum olyan tevékenységeket jelöl, amelyek különösen alkalmasak online, otthoni vagy 
távtanulásra.

Az Earth Speakr kiterjesztett valóságot használ, és ingyen letölthető alkalmazást kínál (elérhető az App 
Store és a Google Play kínálatában), valamint egy interaktív webhelyet 25 nyelven. Az eszközkészletek 
– iskoláknak, könyvtáraknak és múzeumoknak – ingyenesen letölthetők a webhely „Vegyél részt Te is” 
részéről. Friss hírekért látogass el a magyar nyelvű webhelyre: 
www.earthspeakr.art/hu/vegyel-reszt-te-is

Ki készítette ezt az eszközkészletet?
Ezt az eszközkészletet a Studio Olafur Eliasson készítette a milánói Goethe Intézettel együttműködés-
ben, az Earth Speakr osztálytermi használatához szánt erőforrásként, tiszteletben tartva azt a kapcsola-
tot, amelyet a gyerekek az osztálytársaikkal és oktatóikkal kialakítanak.

Az eszközkészlethez részletes óravázlat is elérhető (német nyelven):
www.earthspeakr.art/de/mitmachen

Vidd el az Earth Speakr üzenetét az 
osztálynak

Első lépésként fedezd fel az Earth Speakr-térképet, ahol határokon átívelő üzeneteket – úgynevezett 
Speakr-eket – hallgathatsz meg. Tegyél fel kérdéseket, amelyek arra ösztönzik a gyerekeket, hogy 
meghallgassák mások üzeneteit, és reagáljanak rájuk. Az oktatók előre összeválogathatják a megvitatni 
kívánt témához illeszkedő üzeneteket.

Fedezd fel a világot az Earth Speakr segítségével

FÖLDRAJZ

Hol vagy most? Meg tudod mutatni az Earth Speakr térképén? Vannak a közelben üzenetek? Milyen 
európai vagy magyarországi városokban jártál már? Találsz üzenetet olyan helyeken, ahol már jártál? Mi 
hangzik el az üzenetben?

Fedezd fel a különböző régiókat, és keress olyan üzeneteket, amelyeket hegyvidéken, vízparton, 
falvakban stb. készítettek. A klímaváltozás hogyan fogja érinteni Európa különféle részeit? Lesznek 
olyan emberek, akiket súlyosabban érint?

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/hu/vegyel-reszt-te-is
http://www.earthspeakr.art/de/mitmachen
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A webhelyen használd a következő szűrőket, hogy megismerd a különböző Earth Speakr-közösségek 
üzeneteit: állatok, városok, újrahasznosítás, találmányok, víz, műanyag, szennyezés, növények. Próbálj 
hasonló tartalmú üzeneteket találni, és hasonlítsd össze őket. Mindenki találhat olyan üzeneteket, 
amelyben mondjuk egy fa vagy lámpa szerepel, és meg is oszthatja ezeket.

Válaszképpen készíts Speakr-üzeneteket. Válassz ki egy állatot vagy növényt. Próbáld az ő 
szempontjából elképzelni az ökoszisztémát. Milyen az ő világa? Gyűjts tényeket, amelyeket beépíthetsz 
az üzenetedbe, hogy az állatod/növényed hallgatósága többet megtudjon róla. Gondolj arra, hogy 
nemcsak egyetlen világ van – a tiéd, az országodé, az embereké –, hanem számtalan! Minden állatnak 
saját világa van, és világának egyes részein más állatokkal is osztozik.

TERMÉSZETTUDOMÁNY VAGY BIOLÓGIA 

Keress egy olyan országot, ahol beszélik azt a nyelvet, amit épp tanultok, és hallgassátok meg az 
üzeneteket. 

Érted, mit mondanak? Az általuk felhozott témák különböznek attól, amiről Te és a barátaid beszéltek? 
Ha igen, akkor ennek az az oka, hogy más kultúrában élnek? Mit gondolsz, milyen különbségek vannak 
a Te országodban élő fiatalok és a kiválasztott ország fiatalsága között abban, ahogy a dolgokat látják?

IDEGEN NYELV

Nyisd meg az Earth Speakr alkalmazást és a webhelyet, és beszéljetek a projekt létrehozásához 
használt technológiákról.
 
Ha a klímával kapcsolatos alkalmazást fejlesztenél, mi lenne fontos számodra? Mit kínálna a Te 
alkalmazásod vagy webhelyed? Van ötleted arra, hogyan segíthet a technológia abban, hogy a 
gyerekek véleménye és a jövőre vonatkozó elképzeléseik sokakhoz eljusson?

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Böngészd az Earth Speakr üzeneteit, és gondolkozz el azon, hogyan hallgatják meg a társadalmak 
(kormányok stb.) a közösségek véleményét. 

Kinek a nevében szólalnak fel a gyerekek? Vesd fel azt, hogy mindenkire oda kell figyelni: a gyerekekre, 
sőt a nem emberi nézőpontokra is. Mit jelent az, hogy az embereken kívül másoknak is lehet 
nézőpontja? A jelenlegi szervezeti felépítés lehetővé teszi, hogy hatékony legyen a környezetvédelem? 
A részvételi demokráciában ki hallathatja a hangját? Szerinted még 18 éves korod előtt jogosultnak 
kellene lenned arra, hogy szavazz a legtöbb választáson? Hogyan érhetjük el, hogy maga a Föld hallassa 
a hangját? Van értelme megvitatni a klímaváltozás témáját? Ki irányítja a társadalmat formáló vitákat?

POLITIKATUDOMÁNY, ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK VAGY ETIKA
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Mondd el véleményedet az Earth Speakr 
segítségével
Tevékenységek, amelyek segítenek a gyerekeknek abban, hogy magabiztosan kifejezhessék az 
elképzeléseiket. Hogyan mondhatod el a saját véleményedet? A szerepjáték és a jellemfejlesztés 
együttérzésre tanítanak, és lehetővé teszik, hogy a gyerekek más érzelmeket és nézőpontokat is felfed-
ezzenek, a saját cselekedeteiket pedig távolabbról szemléljék. A gyerekek különféle személyiségeket és 
karaktereket fedezhetnek fel, miközben keresik a saját hangjukat, és igyekeznek szavakba önteni a saját 
véleményüket.

Bábozós szerepjáték
Használj bábot, és kezdeményezz szerepjátékos párbeszédeket: a gyerekek és egy báb között, két báb 
között vagy egy báb és egy élettelen tárgy között. Bábok helyett hétköznapi tárgyakat is használhatsz, 
például gyümölcsöt, iskolai felszereléseket, képeket, az osztályteremben található dolgokat stb. 

Mindegyik báb bemutatkozik, elmondja, hogy ki ő, hol él, mit szeret és mivel foglalkozik. A bábok 
beszéljenek, de figyeljenek is oda másokra: szükség esetén ismételjék meg, mit mondtak mások, hogy 
megmutassák: aktívan figyelnek. A bábozós párbeszédek témáiként előre kiválasztott Earth Speakr-
üzenetek is használhatók. Buzdítsd a gyerekeket arra, hogy folytassák saját elképzeléseik szerint a 
témát.

7-11 ÉVESEK

Riporteres szerepjáték12-17 ÉVESEK

Legyenek a gyerekek riporterek, párokban vagy kis csoportokban. Az egyik gyerek válasszon ki egy tár-
gyat, amelynek a nevében felszólal, egy másik pedig legyen az újságíró, aki meginterjúvolja egy olyan, 
az életkoruknak megfelelő témáról, mint a klímaváltozás, a jövő vagy bármilyen egyéb aktuális kérdés. 
A riporter is felveheti például egy állat, növény vagy tárgy szerepét, és ebből a nézőpontból teheti fel a 
kérdéseit.

Az újságíró vagy riporter többet szeretne tudni mások világképéről, hogy megoszthassa a történeteiket 
a világgal. A riporter szerepét játszó gyerekeket ezután meg lehet kérni arra, hogy számoljanak be a 
tapasztalataikról más gyerekeknek. Ösztönözzük az aktív odafigyelést, hogy később megvitassuk, mi a 
különbség a szikla, fa stb. nézőpontja között.

Készítsetek közös Speakr üzeneteket. A Speakr üzenetekben kérdezni és válaszolni is lehet az egyes 
kérdésekre.

Hallasd a hangod az Earth Speakr 
segítségével
Javasolt tevékenységek, amelyekkel arra ösztönözheted a gyerekeket, hogy saját üzeneteket hozzanak 
létre, egyénileg vagy csoportosan. 

Kreatív önkifejezésEGYÉNI MUNKA

Bolygónk állapotával kapcsolatos gondolataidat vagy ötleteidet zenével, verssel vagy kreatív írással is 
kifejezheted. Ezután felveheted, ahogy elénekled a dalodat vagy elszavalod a versedet az Earth Speakr 
alkalmazásban. Alkotásod maga lesz az üzenet, amit el akarsz mondani. A megosztás gombra kattintva 
tedd közzé Speakr üzenetedet!
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Earth Speakr-kirándulásCSOPORTOS FELADAT

Ha túrára vagy kirándulásra indultok a természetbe vagy egy városba, vigyétek magatokkal az Earth 
Speakr alkalmazást, és készítsetek üzeneteket az úti célotoknál. Ezután, amikor visszatértek az osz-
tályterembe, a térképre ránagyítva megnézhetitek az adott helyszín közelében készült összes üzenetet.

A kirándulást tervezzétek meg előre, és vegyétek figyelembe az adott helyszín környezetvédelmi prob-
lémáit is. Útközben is rengeteg lehetőségetek van. Megpróbálhattok az adott környezet egyik eleme-
ként beszélni. Mit mond vajon a fű, a ég és minden más, amit láttok? Mit üzennének? Láttok valami 
olyasmit, amire nem számítottatok? Hagyjatok üzeneteket, amelyeket mások felfedezhetnek. 

Saját Loud Speakr létrehozása az osztálybanMINDENKI

A Loud Speakr megosztások olyan üzenetgyűjtemények, amelyeket az egész világgal megosztanak az 
Earth Speakr térképén. Adott földrajzi helyen találhatók, és AR-technológiával (kiterjesztett valóságban) 
tapasztalhatók meg. Az Earth Speakr webhelyén könnyedén létrehozhatsz Loud Speakr megosztásokat, 
hogy hirdesd az Earth Speakr üzeneteit, és minél több embert ösztönözz arra, hogy meghallgassák 
ezeket.

Az alkalmazás birtokában a gyerekek és a felnőttek is látni fogják a Loud Speakr elemeket a térképen 
és a kiterjesztett valóságban. A Loud Speakr megosztások a webhelyen is megtekinthetők, nem kell 
feltétlenül a helyszínre utazni. A helyi Loud Speakr inspirálóan hathat a projektben első alkalommal 
részt vevő gyerekekre.

A webhelyen használd a következő szűrőket, hogy megismerd a különböző Earth Speakr-közösségek 
üzeneteit: állatok, városok, újrahasznosítás, találmányok, víz, műanyag, szennyezés, növények. Válaszd 
ki a Loud Speakr elemeit. Miért ezeket választottad? Képes vagy kapcsolatot teremteni a kiválasztott 
témakör és a helyszín között, ahová elhelyezted a Loud Speakr megosztást? Több nézőpontot is figye-
lembe vesz az adott témakörhöz? Hány különböző nézőpont létezhet együtt egy csoporton belül?

Online rendezvények vagy gyakorlati órákMINDENKI

A              szimbólum olyan tevékenységeket jelöl, amelyek különösen alkalmasak online, otthoni vagy 
távtanulásra.

A gyerekek (akár a családdal együtt) bekapcsolódhatnak, és a gyakorlati óra vezetője online 
bemutathatja az Earth Speakr projektben rejlő számos lehetőséget. A foglalkozások vezetői arra 
buzdíthatják a gyerekeket, hogy fedezzék fel közvetlen bel- és kültéri környezetük környezetvédelmi 
témáit, és kapcsolódjanak be aktívan a tevékenységekbe: helyezzenek el üzeneteket például a 
csomagolással, újrahasznosítással, vízhasználattal, élelmiszerekkel és hulladékokkal kapcsolatos 
helyszíneken vagy tárgyakon. Az Earth Speakr üzeneteinek több platformon való megosztásával 
könnyen elindítható az adott témákról szóló vita. Ha szeretnék, a gyerekek letölthetik saját Speakr 
üzeneteiket, és eredeti videókat küldhetnek a témavezetőnek, hogy azokból állítson össze anyagokat.
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A gyakorlati óra végén a gyerekek közzétehetik és felcímkézhetik az üzeneteiket, amelyeket 
kiegészíthetnek az esemény által inspirált közösségi címkékkel. Az üzeneteket ezután a szűrőfunkció 
használatával lehet megkeresni az interaktív térképen, és Loud Speakr megosztásokba is fel lehet venni 
őket, amelyek vizuálisan mutatják be a csoport által végzett munkát. Oszd meg saját Loud Speakr 
gyűjteményedet más résztvevőkkel, a barátaiddal, a családtagjaiddal vagy akár a helyi politikusokkal és 
döntéshozókkal!

Saját Earth Speakr-tevékenység létrehozása
Légy találékony! Az Earth Speakr könnyen beépíthető a tananyagba, és segítségével bemutatható, hog-
yan emelik fel hangjukat a gyerekek a bolygónk védelmében. Ha új ötleted van, örömmel várjuk! 

A posztersablonnal egyéni rendezvényposztert készíthetsz, amellyel meghívhatod a gyerekeket és 
családtagjaikat az eseményre, valamint tájékoztathatod őket, hogyan tölthetik le az alkalmazást: 
www.earthspeakr.art/hu/vegyel-reszt-te-is

A további ötleteket a getinvolved@earthspeakr.art e-mail-címre várjuk, a tárgysorban az „#earth-
speakrinclassrooms” kifejezéssel.

Csatlakozz az Earth Speakr egyre népesebb táborához az #earth-
speakrinclassrooms hashtaggel
Izgatottan várjuk, hogy lássuk és halljuk az Earth Speakr segítségével készült tartalmakat. Tegyél közzé 
képeket a közösségi oldalakon az #earthspeakrinclassrooms hashtaggel. 

Ha saját Earth Speakr-tevékenységedet is szeretnéd látni a webhely eseménynaptárában, töltsd ki a 
webhely „Vegyél részt Te is” területén található rövid űrlapot: 
www.surveymonkey.de/r/EarthSpeakrEvent

Általános irányelvek az Earth Speakr 
beemelésére a meglévő tananyagba
Az Earth Speakr legyen izgalmas és szórakoztató!

Add át a kormányrudat a gyerekeknek, és hagyd, hogy ők maguk fedezzék fel a problémás területeket. 
A felnőttek ne irányítsák az eszmecseréket: az ő szerepük inkább a moderálás legyen. Keltsd fel a 
gyerekek érdeklődését a környezet iránt, tereld a témát a fenntarthatóságra, és bátorítsd a gyerekeket 
közös munkára. Nincsenek jó vagy rossz válaszok!

Hagyd, hogy a gyerekek kibontakozzanak!

http://www.earthspeakr.art/hu/vegyel-reszt-te-is
https://www.surveymonkey.de/r/EarthSpeakrEvent
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MINDENKI

A korcsoportnak megfelelő tevékenységeket válassz. A tevékenységek egyéni munkára/felfedezésre, 
vagy csoportokra szabva is kialakíthatók. 12 év alatti gyerekeknél a kisebb (max. 10 fős) csoportok 
működnek a legjobban.

Korcsoportok

Az Earth Speakr projekttel már a foglalkozás előtt megismerkedhetnek a gyerekek, ha megkéred őket, 
hogy töltsék le otthon az alkalmazást, és próbálják ki a családjukkal. Ha az Earth Speakr projekt már 
ismerős számukra, a gyerekek könnyebben használják majd az órán, de a közös felfedezés is nagyon 
érdekes lehet.

Technikai háttér

A projekt digitális elemeinek közös átéléséhez a következőkre lesz szükséged:
interaktív tábla vagy kivetített képernyő vagy számítógép(ek)/táblagép(ek) internetkapcsolattal az 
interaktív webhely használatához: www.earthspeakr.art/hu

Az alkalmazás használatához a következőre lesz szükség: 
legalább egy okostelefon, amelyre telepítve van az Earth Speakr alkalmazás. A következő 
kompatibilitási információk alapján megállapítható, mely okostelefonok támogatottak: 
www.earthspeakr.art/hu/alkalmazas-letoeltese

Fontos tudni, hogy a 16 évnél fiatalabb gyermekek üzenetei csak a szülő vagy gyám beleegyezésével 
tehetők közzé, amit az alkalmazás beépített funkcióin keresztül kell megadni az első alkalommal, 
amikor egy üzenetet véglegesítenek és közzéteszik a térképen. Abban az esetben, ha több gyerek 
egyetlen eszközt használ, a fiók tulajdonosa felelős az eszköz fiókján keresztül készített bármilyen 
tartalomért, ezért előre meg kell adni a szülői hozzájárulást minden felhasználó számára.

Emiatt az Earth Speakr alkalmazás használata akkor optimális, ha minden gyereknek saját fiókja van 
egy számára fenntartott eszközön. A gyerekeknek saját felhasználói e-mail-címmel és jelszóval kell 
rendelkezniük, hogy bejelentkezhessenek egy másik eszközre. A gyerekek fiók nélkül is részt vehetnek 
a projektben úgy, hogy meghallgatják a Speakr üzeneteket az alkalmazásban és a webhelyen, valamint 
Loud Speakr megosztásokat hoznak létre a webhelyen.

Kérjük, tartsd be az adott országban érvényes COVID-19-óvintézkedéseket. Ami a közösen használt 
eszközöket illeti: az okostelefonok és táblagépek többségét lehet fertőtlenítővel vagy 70%-os 
izopropilos törlőkendővel tisztítani. A kompatibilitási információkról érdeklődj az eszköz gyártójánál. 

Közös használatú eszközök

Fotók: Lars Borges, 2020

http://www.earthspeakr.art/hu
http://www.earthspeakr.art/hu/alkalmazas-letoeltese/
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Saját okostelefonnal rendelkező tanulók esetében olyan foglalkozásokat lehet tartani, ahol mindenki a 
saját eszközén dolgozik. Emlékeztesd a tanulókat, hogy hozzák magukkal saját eszközüket, és telepítsék 
előre az Earth Speakr alkalmazást, továbbá kérjenek hozzá előre szülői beleegyezést. Csak azok a 
gyerekek tehetnek közzé üzeneteket, akik már rendelkeznek a szülői beleegyezéssel. 

Egyéni eszközök használata

Az Earth Speakr alkalmazás/webhely a fogyatékossággal élők 
számára is elérhető?

Az Earth Speakr nagy hangsúlyt fektet arra, hogy mindenki részt vehessen benne. A fogyatékossággal 
élők például másokkal összefogva a projekt minden aspektusában részt vehetnek: üzeneteket 
rögzíthetnek, megtekinthetik a közzétett üzeneteket, és megoszthatják őket másokkal. Az alkalmazás 
kompatibilis az iOS és az Android beépített akadálymentesítési lehetőségeivel, és a webhely fejlesztése 
a W3C webes szabvány akadálymentesítési lehetőségekre vonatkozó előírásai szerint történt.

Oszd meg velünk azokat a tevékenységeket, amelyekről úgy érzed, hogy különösen alkalmasak a 
fogyatékossággal élők bevonására. Az eszközkészlet frissítéseit szeretnénk ilyen akadálymentesítési 
lehetőségekkel bővíteni. 

Milyen védelmet élveznek a gyermekek az alkalmazás használata 
során?
Az Earth Speakr támogatja és ösztönzi a gyermekek kreativitását, miközben elrejti az azonosításra alkal-
mas jegyeket, hogy védje a gyermekek személyazonosságát és magánélethez való jogát. Egy üzenet 
létrehozásakor az alkalmazás hanganyagot és videót rögzít, amely animált szem- és szájmozgásokból 
áll; a gyermek fizikai megjelenéséről semmilyen információt nem gyűjt. Az üzeneteket csak akkor 
tesszük közzé a webhelyen és az alkalmazásban, ha befejezettként jelölték meg azokat. Az üzeneteket 
készítő gyerekek megőrzik saját műveik szerzői jogát. Ők is az alkotói közösség részévé válnak.

A művészeti projekt mindenben megfelel a GDPR előírásainak. Itt olvashatók a projektre vonatkozó jogi 
irányelvek.

A közösségi irányelvekben is rögzítve van, hogy nem oszthatók meg személyes azonosításra alkalmas 
információk. Ha egy üzenet nem felel meg a közösségi irányelveknek, bárki bejelentheti, hogy kérje az 
eltávolítását.

A projekttel kapcsolatos gyakori kérdések és a többi gyakorlati útmutató a következő oldalon található: 
www.earthspeakr.art/hu/gyakori-kerdesek© Olafur Eliasson, 

Earth Speakr, 2020

Az Earth Speakr 

megálmodója Olafur 

Eliasson, aki a stúdiója, 

gyermekei, kreatív 

partnerei, valamint kutatók 

és szakértők egy csoportja 

segítségével hozta létre 

a projektet. A projektet 

a Német Szövetségi 

Külügyminisztérium 

finanszírozza az Európai 

Unió Tanácsának 2020-

as német elnöksége 

alkalmából, és a Goethe 

Intézet együttműködésével 

valósult meg.

Olafur Eliasson (sz. 1967) vizuális művész, aki szobrászattal, festészettel, fényképészettel, 
filmkészítéssel, installációkkal és digitális médiával foglalkozik. Stúdiója Berlinben található.

www.olafureliasson.net
soe.tv

Utoljára frissítve: 
2020. 08. 26

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/
http://www.earthspeakr.art/hu/jogi-nyilatkozat/
http://www.earthspeakr.art/hu/a-koezoessegi-iranyelvekben/
http://www.earthspeakr.art/hu/gyakori-kerdesek/
http://www.olafureliasson.net
http://soe.tv


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




