YOUR STORY MATTERS
PROJEKT
Your Story Matters - Twoja historia ma znaczenie.
Dużo się mówi o migracji. Ale jakie głosy można usłyszeć? My w Muzeum
Archeologicznym LWL w Herne chcemy wysłuchać Twojej historii i
wspólnie z Tobą stworzyć aplikację.
Nasza stała ekspozycja prezentuje przeszłość poprzez archeologiczne
znaleziska sprzed 280 000 lat i ukazuje, co następuje: Migracja zawsze
stanowiła część historii ludzkości.
Projekt „Your Story Matters” poświęcony będzie teraźniejszości
społeczności migrantów. Aplikacja uwzględni ich historie w stałej
ekspozycji.
Do tego właśnie potrzebujemy Ciebie i Twojej perspektywy.

ZOSTAŃ CZĘŚCIĄ ZESPOŁU
Żeby poszerzyć naszą perspektywę, już na etapie tworzenia aplikacji
będziemy potrzebować Ciebie. W szczególności poszukujemy osób
pochodzących ze społeczności migrantów i BiPoC.
Możesz nam pomóc, aby aplikacja została dostosowana odpowiednio do
grupy docelowej.
Stając się częścią zespołu, możesz podzielić się swoimi życzeniami,
pomysłami, perspektywą i wiedzą. Nie musisz przy tym znać się na
programowaniu.

JAK TO DZIAŁA
W czerwcu zorganizujemy dwudniowe warsztaty w muzeum lub też w
trybie online, w zależności od tego, na co pozwoli dana sytuacja. W ciągu
roku zaprosimy Cię do przetestowania aplikacji.
Podczas warsztatów opracujemy koncepcję aplikacji, zastanowimy się nad
tym, jak powinna ona działać i jak najlepiej dotrzeć do grupy docelowej.
Pomiędzy warsztatami będziemy komunikować się za pomocą komunikatora
‘Slack’.
CO BĘDZIESZ Z TEGO MIEĆ
•
•
•
•
•
•
•

Za swoje zaangażowanie otrzymasz zaświadczenie o wolontariacie.
Będziesz testować prototyp aplikacji.
Jeśli przyjeżdżasz z daleka, pokryjemy koszty zakwaterowania i podróży.
Będzie coś pysznego do jedzenia.
Wzmianka z imienia i nazwiska w napisach końcowych aplikacji;
Roczne bilety wstępu do muzeum;
Możesz brać udział w naszych specjalnych wydarzeniach muzealnych
(w zależności od liczby odwiedzających).
• W zależności od Twoich zainteresowań, dostępne będą dla Ciebie
materiały z muzeum, takie jak publikacje i katalogi.
• Spojrzenie za kulisy tworzenia aplikacji i pracy w muzeum;
• Jeśli masz własny pomysł na projekty związane z archeologią i mediacją
cyfrową, pomożemy Ci je zrealizować.
OTO JAK MOŻESZ DOŁĄCZYĆ DO ZESPOŁU
Jeśli brzmi to dla Ciebie interesująco i chciał(a)byś stworzyć razem z nami
aplikację, to po prostu wypełnij formularz znajdujący się na następnej
stronie i wyślij go na adres
https://forms.gle/v62wmuDSCaBgR9gn6

Po otrzymaniu i rozpatrzeniu wszystkich zgłoszeń skontaktujemy się z Tobą,
aby poinformować Cię, czy zostałaś/-łeś zakwalifikowana/-y do udziału.

