ТВОЯ ІСТОРІЯ
МАЄ ЗНАЧЕННЯ
ПРОЄКТ
«Твоя історія має значення».
Нині багато говорять про міграцію. Але які
голоси справді чути?
Ми в Археологічному музеї Вестфалії-Ліппе у м.
Херне хочемо послухати твою історію і
розробляти наш застосунок разом з тобою.
Наша постійна виставка представляє минуле з
археологічними знахідками, яким подекуди 280 000
років, і показує: міграція завжди була частиною
людської історії.
Проект «Твоя історія має значення» буде
присвячений сьогоденню спільнот
переселенців. Завдяки нашому застосунку їх
історії стануть частиною постійної виставки.
Для цього нам потрібні ти і твоя перспектива.

СТАНЬ ЧАСТИНОЮ КОМАНДИ
Щоб розширити наші перспективи вже в процесі
розробки застосунку, ми шукаємо нових людей у
нашу команду. Зараз ми прицільно шукаємо
людей із мігрантським минулим та
представників BiPOC (чорношкірі, корінні народи
та народи іншого кольору шкіри).
Ти можеш допомогти нам зробити наш
застосунок привабливим для цільової групи.
Ти можеш внести свої побажання, ідеї,
перспективи та досвід, ставши частиною нашої
команди. Для цього не потрібно бути
програмістом.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ
У червні ми проведемо дводенний семінар у
музеї чи онлайн залежно від того, чи дозволить
ситуація на той момент. Пізніше цього року ми
запросимо тебе протестувати застосунок.
На семінарі ми розробимо концепцію
застосунку, помізкуємо про те, як він має
працювати і як найкраще охопити цільову

аудиторію. У перервах між семінарами ми
спілкуватимемося через месенджер Slack.

ЩО ТИ ОТРИМУЄШ











Ти отримуєш почесну грамоту за свою активність
Ти тестуєш прототип застосунку
Якщо ти приїхав здалеку, ми покриємо твоє проживання і
проїзд
Пропонуємо смачненьке
Твоє ім'я буде згадано в титрах застосунку
Річні абонементи до музею
Ти можеш взяти участь у спеціальних музейних заходах
(залежно від завантаженості)
Залежно від твоїх інтересів, ти будеш отримувати
матеріали з музею, як-от публікації та каталоги
Погляд за лаштунки розробки застосунків і роботи в
музеї
Якщо ти маєш власні ідеї проектів, які пов'язані з
археологією та цифровим зв'язком, ми допоможемо тобі їх
реалізувати

ТАК ТИ ЗМОЖЕШ СТАТИ ЧАСТИНОЮ НАШОЇ
КОМАНДИ
Якщо тебе це зацікавило і ти хотів/-ла би
розробляти застосунок разом з нами, просто
заповни форму на наступній сторінці і надішли її
на адресу
https://forms.gle/3bB9WuGMs2ZCH46E9
Після того, як ми отримаємо і розглянемо всі
заявки, ми зв'яжемося з тобою і повідомимо, чи
включено тебе до програми.

