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Разказването на истории се възприема като изкуство. Истории
винаги са се разказвали и изследователите твърдят, че те
възникват с появата на езика. Всъщност, от зората на
човечеството, ние слушахме и препредавахме истории, за да
разберем нашия свят и различните култури. Историите
отразяват нашия живот и преживявания - щастливите моменти,
трудните моменти, мечтите ни, проблемите, очакванията и
страховете ни. Споделянето на истории помага да
разсъждаваме върху живота си, както и да развиваме по-
здрави и по-смислени лични и професионални нагласи.
 
Има много начини да разкажеш една история. Иновациите и
технологиите също допринасят за развитието на изкуството на
разказване на истории. Разбира се, те не могат да заместят
силата на разказвача на истории. Но история, разказана с
помощта на дигитални инструменти усилва своя ефект ако е 
съчетана с традиционния начин на разказване. Разказвачите
могат да избират инструментите, които искат да използват:
видеоклипове, снимки, изображения, музика, а защо не
дигитални карти?
 
Връщайки се към целите проекта ARTEM, партньорите, които
са в постоянен контакт с организации, работещи с  мигранти, 
подчертаха, че картите са инструмент, използван редовно от
мигрантите, за да обяснят своето пътуване, своята история.
Оттук възникна идеята да се създаде ръководство за дигитално
разказване на истории чрез карта, подкрепяйки участващите в
проекта мигранти да споделят своето пътуване.
 
За тази цел създадохме ръководство, което предоставя кратка
теоретична и практическа рамка за местните специалисти/
доброволци. 

Ръководството обогатява техния инструментариум и
предоставя обучение за разказване на истории и използване на
дигитални карти.
 
Това обучение има за цел да насърчи мигрантите да се
изразяват, да ги подкрепи и да им помогне да възвърнат своята
увереност, самочувствие и осъзнатост. Искаме да ги насърчим
в изследването на техния потенциал чрез споделяне на
личните им истории и трансформирането им във видеоклипове.
Всичко това ще се случи посредством използването на
достъпни ежедневни технологии. Това ще спомогне мигрантите
да осъзнаят  своите ресурси, креативност, освен това ще
подобри техните комуникационни и дигитални  умения.
 
За да направим това възможно, ще разчитаме на дигиталното
приложение, Cov’on, което позволява да се изработи
интерактивна картография, позволяваща визуализацията на
жизнения път. Приложението разполага с широк набор от
символи и пиктограми, спомагащи разказването на истории,
идентифициране приликите и точките на сближаване между
различните житейски траектории, приемане на различията и
подсилване на тяхната идентичност.
 
IВ действителност, чрез преоткриване както на техния житейски
път и опит, така и на уменията им, съществуващата дистанция
между местното население и мигрантите ще бъде намалена,
което изпълнява една от основните цели на проекта ARTEM.
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