Your Story Matters – Senin hikayen önemli.
Göç hakkında çok fazla klonuşuluyor. Ama hangi konuşmalar duyuluyor? Herne'deki
Vestfalya-Lippe Bölge Birliği Arkeoloji Müzesi'nden biz, hikayeni duymak ve seninle
bir uygulama geliştirmek istiyoruz. Kalıcı sergimiz geçmişi 280.000 yıllık arkeolojik
buluntularla sunuyor ve göçün her zaman insanlık tarihinin bir parçası olduğunu
gösteriyor.
"Your Story Matters" projesi göçmen toplulukların bugününü ele almaktadır.
Uygulama onların hikayelerini kalıcı sergiye getiriyor.
Bunun için sana ve senin bakış açına
ihtiyacımız var. Uygulamanın geliştirilmesi esnasında dahi bakış açımızı genişletmek
için sana ihtiyacımız var. Özellikle göçmen ve BiPoC topluluklarından insanlar
arıyoruz. Uygulamayı hedef kitleye çekici hale getirmek için bize yardımcı olabilirsin.
Ekibin bir parçası olarak isteklerin, fikirlerin, bakış açın ve uzmanlığınla katkıda
bulunabilirsin. Bunun için programlama bilmene gerek yok.
BU NASIL OLACAK
Haziran ayında duruma göre müzede veya online olarak iki günlük bir atölye
çalışması yapacağız. Yıl içinde seni uygulamayı test etmeye davet edeceğiz.
Uygulamanın konseptini geliştirdiğimiz atölye çalışmasında, nasıl çalışması
gerektiğini ve hedef kitleye en iyi nasıl ulaşılacağını değerlendireceğiz. Workshoplar
arasında Messenger 'Slack' üzerinden haberleşeceğiz.
SANA FAYDASI NE
• Angajmanın için bir gönüllü sertifikası alacaksın
• Uygulamanın prototipini test edeceksin
• Uzaktan geliyorsan konaklama ve seyahat masraflarını karşılıyoruz
• Leziz yemeklerimiz var
• Uygulamanın jeneriğinde adın geçecek
• Müze için yıllık biletler
• Özel müze etkinliklerimize katılabilirsin (doluluk durumuna göre)
• İlgi alanlarına bağlı olarak müzede senin için yayınlar ve kataloglar gibi materyaller
var
• Uygulama geliştirme ve müze çalışmalarının perde arkasına bir bakış
• Arkeoloji ve dijital aracılık ile ilgili projeler için kendi fikirlerin varsa bunları
uygulamaya geçirmene yardımcı olacağız
NASIL KATILIRSIN
Kulağa hoş geliyorsa ve bizimle bir uygulama geliştirmek istiyorsan bir sonraki
sayfadaki formu doldur ve ardından bize gönder:
https://forms.gle/fmWTajiv8rS3K8XUA

Tüm başvurular tarafımızca alınıp incelendikten sonra seninle iletişime geçerek
bunun bir parçası olup olmadığınızı sana bildireceğiz. Katılımlar için son tarih 6
Haziran 2022'dir bunlar için yer var).

