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Akademia i reszta wiata
O wyzwaniach dla rodowiska 
pedagogów wobec kryzysu edukacji 
antydyskryminacyjnej, równo ciowej 
i mi dzykulturowej w Polsce

Abstrakt: Artyku  jest g osem w dyskusji na temat kondycji i perspektyw edukacji 
w warunkach ró norodno ci kulturowej, realizowanej w Polsce w czasach kryzysu 
spo eczno-kulturowego. Autor przedstawia wypowiedzi osób zainteresowanych 
edukacj  mi dzykulturow  i pedagogik  mi dzykulturow . Wskazuje opracowane 
na podstawie dyskusji i sonda u przes anki kryzysu wspó pracy mi dzy rodowi-
skiem nauczycieli akademickich oraz nauczycieli, dzia aczy organizacji pozarz do-
wych i innych liderów spo ecznych zajmuj cych si  edukacj  mi dzykulturow . 
Przedstawia tak e propozycje dzia a  oraz wspó pracy tych rodowisk, dzi ki 
którym by oby mo liwe os abienie negatywnych skutków kryzysu.

S owa kluczowe: edukacja mi dzykulturowa, edukacja antydykryminacyjna, 
edukacja równo ciowa, kryzys, pedagogika
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Czy poza sukcesami mamy te  problem?
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Malkontenci maj  g os, czyli obrazki z dyskusji
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Chyba mamy problem
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Propozycje rozwi za
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Academy and the rest of the world. On the challenges 
for the circle of educators towards the crisis of anti-
-discrimination, equality and intercultural education
in Poland

Abstract: This article is a voice in the discussion on the condition and prospects 
of education in the conditions of cultural diversity, which takes place in Poland 
during the socio-cultural crisis. The author presents the statements of people 
interested in intercultural education and intercultural pedagogy. On the basis of 
the discussion and the survey, he indicates the premises of the crisis concerning 
cooperation between the environment of academic pedagogues and teachers, 
activists of non-governmental organizations and other social leaders who spe-
cialize in intercultural education. The author also presents proposals for actions 
and cooperation of these circle of people, thanks to which it would be possible to 
weaken the negative e  ects of the crisis.
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