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Zgodbarjenje je dojeto kot umetnost. Odkar obstaja jezik,
obstajajo tudi zgodbe. Že od nekdaj smo jih poslušali in so nam
bile posredovane, da bi lahko bolje razumeli naš svet in kulturo.
Zgodbe odražajo naše življenje in izkušnje  ̶  srečne trenutke,
težke trenutke, naše sanje, naše težave, naša pričakovanja in
naše strahove. Deljenje zgodb pomaga pri razmisleku o
našem obstoju in razvijanju bolj zdravih in smiselnih osebnih in
poklicnih stališč.
 
Obstaja veliko načinov, kako povedati zgodbo. Z inovativnostjo
lahko tudi tehnologija prispeva k umetnosti pripovedovanja
zgodb. Seveda slednje ne more nadomestiti moči
pripovedovalca. Toda moč pripovedovanja zgodbe s
pomočjo digitalnih orodij se poveča, ko jo združimo s
tradicionalnim načinom pripovedovanja. Pripovedovalci
lahko izberejo orodja, ki jih želijo uporabiti: videoposnetke,
fotografije, slike, glasbo in zakaj ne, tudi digitalne zemljevide.
 
Vrnimo se na ARTEM. Izkušnje projektnih partnerjev, ki so v
stalnem stiku z organizacijami, katere sprejemajo migrante, so
poudarili, da so zemljevidi orodje, ki ga migranti redno
uporabljajo za razlago svojega potovanja, svoje zgodbe. Od
tod se je rodila ideja za oblikovanje vodnika o digitalnem
kartiranju zgodb, ki bi migrantom, udeleženim v projektu,
omogočil deljenje svoje zgodbe.
 
 

V ta namen smo ustvarili priročnik, ki strokovnim delavcem in
prostovoljcem ponuja kratek teoretični in praktični okvir za
uporabo orodja in izvedbo usposabljanja o pripovedovanju in
kartiranju zgodb.
 
Namen usposabljanja o pripovedovanju in kartiranju zgodb je
spodbuditi migrante, da se izrazijo in jih podpreti pri razvoju
in povrnitvi samozavesti in samozavedanja. Z izražanjem
osebnih zgodb želimo spodbuditi raziskovanje njihovega
potenciala. Z uporabo dostopnih in vsakodnevnih tehnologij
želimo njihove zgodbe pretvoriti v videoposnetke ter tako
povečati njihov družbeni kapital, ustvarjalnost, komunikacijske
veščine in digitalno pismenost.
 
Da bi to omogočili, se bomo zanašali na digitalno aplikacijo
Cov'on, ki omogoča izdelavo igrive in interaktivne kartografije
življenjske poti. Aplikacija omogoča široko izbiro simbolov in
piktogramov za pripovedovanje zgodbe, prepoznavanje
podobnosti in konvergenčnih točk med različnimi življenjskimi
usmeritvami ter prepoznavanje razlik in zavedanje o različnih
identitetah posameznikov.
 
Glavni cilj projekta ARTEM je, da bi se z odkrivanjem njihove
življenjske poti, njihovih izkušenj, znanja in spretnosti, lokalno in
migrantsko prebivalstvo zbližalo.

Za več informacij obiščite www.artemproject.org
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