YOUR STORY MATTERS
PROIECTUL

Your Story Matters - Povestea ta contează.
Se vorbește mult despre migrație. Dar ce voci se fac auzite?
Noi, cei de la LWL Muzeul de Arheologie din Herne , vrem să aflăm povestea ta și să
dezvoltăm o aplicație împreună cu tine.
Expoziția noastră permanentă prezintă trecutul cu descoperiri arheologice de acum
280.000 de ani și arată că: migrația a făcut întotdeauna parte din istoria umanității. În
cadrul proiectului „Your Story Matters“ este vorba despre prezența comunitățilorde
migranți . Aplicația aduce poveștile lor în expoziția permanentă. Pentru aceasta avem
nevoie de tine și de perspectiva ta.

FĂ PARTE DIN ECHIPĂ

Încă din timpul dezvoltării aplicației este nevoie de tine pentru a ne lărgi perspectiva.
Căutăm în special persoane din comunitățile de migranți și de BiPoC.
Ne poți ajuta să dezvoltăm aplicația pentru a se adresa în mod atractiv grupului țintă.
Poți contribui cu dorințele, ideile, perspectiva și expertiza ta, devenind parte a echipei.
Nu trebuie să știi programare pentru asta.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

În luna iunie, vom organiza un atelier de două zile la muzeu sau online, în funcție de
ce ne va permite situația la acel moment. Pe parcursul anului te invităm să testezi
apoi aplicația.. În cadrul atelierului dezvoltăm conceptul aplicației, ne gândim la
modul în care ar trebui să funcționeze și cum poate să ajungă cel mai bine la grupul
țintă. Între ateliere vom comunica prin intermediul messengerului 'Slack'.

CE OBȚII DIN ASTA?

• Primești un Certificat de voluntariat pentru implicarea ta
• Vei testa prototipul aplicației
• Dacă vii de la o distanță mai mare, îți
plătim cazarea și drumul
• Va exista și ceva delicios de mâncare
• Nominalizarea în creditele aplicației
• Bilete anuale pentru muzeu
• Poți lua parte la evenimentele noastre muzeale speciale (în funcție de gradul de
ocupare)
• În funcție de interesele tale, există pentru tine materiale din partea muzeului , cum
ar fi publicații și cataloage
• O privire în culisele dezvoltării aplicației și ale activității muzeale
• Dacă ai propriile idei de proiecte care au legătură cu arheologia și medierea digitală
te vom ajuta să le implementezi

IATĂ CUM POȚI PARTICIPA

Dacă acest lucru îți sună bine și dorești să dezvolți o aplicație cu noi atunci
completează formularul
de pe pagina următoare și apoi trimite-l la
https://forms.gle/AMUyiFX3SCLkUUeC6

După ce toate candidaturile au fost primite și examinate de noi, te vom contacta
pentru a te anunța, dacă faci parte din proiect.

