
Stories that 
Move 

Zestaw narzędzi             

do przeciwdziałania 

dyskryminacji dla uczniów    

w wieku 14-17 lat. 

 

 

 

 

„Wydaje się, że dyskusja    

na temat dyskryminacji 

prowadząca do jej lepszego 

zrozumienia jeszcze nigdy   

nie była rzeczą tak pilną. 

Dlatego tak ważne jest 

powstanie tego internetowego 

narzędzia pozwalającego 

kształtować empatię          

i inspirować do działania.” 

 

 

Shannon Hancock, nauczycielka    

w International School of 

Amsterdam, 30 listopada 2016 r. 

 

 

 

 

 

Multi-lingual 

Do końca lata 2017 r. 

platforma Stories that Move 

będzie dostępna w siedmiu 

wersjach językowych.  

 

Internetowe narzędzie 

edukacyjne będzie dostępne   

po angielsku, holendersku, 

niemiecku, polsku, słowacku, 

ukraińsku i węgiersku. 

 

Antysemityzm, rasizm i dyskryminacja są obecne        
w dzisiejszej Europie i wywierają wpływ na życie 
młodych ludzi we wszystkich jej zakątkach. 
Internetowy zestaw narzędzi pod nazwą Stories that 
Move wymaga od uczniów krytycznego myślenia          
o różnorodności i dyskryminacji, a także pobudza      
do refleksji nad własną postawą i wynikającymi z niej 
wyborami. 
 

Internetowy zestaw narzędzi to wielojęzyczna strona 
internetowa, która pomaga młodym ludziom z całej Europy 
badać takie zjawiska jak mowa nienawiści, wykluczenie       
i dyskryminacja. Potrzeba wsparcia edukatorów na tym 
polu stała się jeszcze bardziej widoczna na tle obecnych 
wydarzeń, w tym ostatnich krwawych ataków w wielu 
miastach Europy, kryzysie migracyjnym i rosnącym 
poparciu dla partii prawicowych. Platforma Stories that 
Move będzie dostępna po angielsku i we wszystkich 
narodowych językach Austrii, Holandii, Niemiec, Poski, 
Słowacji, Ukrainy i Węgier.  
 

Uczenie się od siebie nawzajem 

Nasz zestaw narzędzi on-line składa się z pięciu gotowych 

ścieżek edukacyjnych łączących informacje, zadania        

do wykonania i historie życia ludzi. W krótkich materiałach 

wideo młodzi ludzie dzielą się swymi doświadczeniami, 

zarówno tymi dobrymi, jak i doświadczeniami wykluczenia, 

dyskryminacji i przestępstw z nienawiści. Te przejmujące    

i klarowne opowieści stanowią punkt wyjścia do rzetelnego 

rozpoznania rozmaitych kwestii związanych ze zjawiskiem 

dyskryminacji.  

 

Podejście całościowe 

Platforma zajmuje się nie tylko problemami rasizmu                              

i antysemityzmu, lecz także antycyganizmem, 

dyskryminacją osób LGTB+ i dyskryminacją muzułmanów. 

Takie całościowe podejście pozwala zabrzmieć głosom 

wszystkich młodych ludzi i sprawia, że wszyscy uczniowie 

czują się zaangażowani. To z kolei pomaga edukatorom 

omawiać drażliwe i złożone zagadnienia zarówno w klasie 

jak i poza nią. 

 

 



 

Pięć ścieżek edukacyjnych 

Platforma Stories that Move ma pomóc zintegrować 
nauczanie o różnorodności i różnych formach 
dyskryminacji. Dlatego ścieżki edukacyjne zogniskowane 
są wokół następujących zagadnień:  
 

- Tożsamość i różnorodność 
- Doświadczenia dyskryminacji 
- Historie życia łączące przeszłość                         

i teraźniejszość 
- Media 
- Podejmowanie działań 
 
 
 
Wspólna europejska historia 

Badania wykazały, że edukatorzy pragną większej 
wiedzy i lepszych źródeł do nauczania o dyskryminacji,    
a zwłaszcza chcą podejmować problematykę 
antysemityzmu w taki sposób, aby było jasne,                 
że zjawisko to jest nadal obecne w społeczeństwie. 
Nasza platforma podkreśla wspólną europejską historię 
antysemityzmu i innych form dyskryminacji. Co więcej, 
dzięki treściom ukazującym lokalne problemy i sytuacje, 
Stories that Move wpasowuje się w programy nauczania 
obowiązujące we wszystkich krajach europejskich. 
 

 

Przeszłość i teraźniejszość projektu 

Początek projektu wyznaczyła międzynarodowa 

konferencja młodzieży Stories that Move, która odbyła 

się w 2013 r. w Belinie. Następnie, w 2014 r., odbyło się 

w Berlinie spotkanie ekspertów, w którym uczestniczyli 

edukatorzy z 14 krajów. Promocja platformy rozpoczęła 

się od fazy intensywnych testów w 2016 r. Do końca lata 

2017 r. będzie dostępna w siedmiu wersjach językowych. 

Jesienią 2017 r. w każdym z krajów zaangażowanych     

w powstanie narzędzia zostanie zorganizowane 

seminarium. Międzynarodowa konferencja planowana   

na czerwiec 2018 r. ułatwi wymianę poglądów               

na płaszczyźnie międzynarodowej i stanie się wstępem 

do wprowadzenia narzędzia do wszystkich krajów 

europejskich.  

 

Partnerzy 

Dom Anny Frank, Amsterdam; Anne Frank Zentrum, 

Berlin; Eagerly Internet, Utrecht; Erinnern.at, Austria; 

International School of Amsterdam; Fundacja im. Milana 

Simecki, Bratysława; Uniwersytet Pedagogiczny             

w Krakowie; Fundacja Zachor, Budapeszt; MART, 

Ukraina. 

 

 

 

 

Materiały, które 

zapewniamy: 

 
- Pomagają stworzyć 

bezpieczne środowisko 

szkolne. 

 

- Ułatwiają dyskusję       

na drażliwe tematy,   

biorąc pod uwagę 

wrażliwość uczniów. 

 

- Pozwalają lepiej  

zrozumieć złożoność 

zjawiska dyskryminacji   

we wszystkich jej 

postaciach. 

 

- Budują świadomość      

tego, jak ważne jest 

podejmowanie działań. 

 
 
 
Szczegółowe informacje 
na temat możliwość 
stworzenia własnej 
wirtualnej klasy na 
stronie:  
www.storiesthatmove.org 

 
 
 
 

 
 
 
Kontakt 
info@storiesthatmove.org 

 

http://www.storiesthatmove.org/

