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Η εν λόγω διάλεξη διοργανώνεται στο πλαίσιο του διεπιστηµονικού διατµηµατικού 
µαθήµατος ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΟΛΙΤΗΣ, το οποίο διδάσκεται το παρόν ακαδηµαϊκό έτος 
στο Πανεπιστήµιο και ΤΕΙ Κρήτης  µε τη θεµατική «ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 
 

 

Περίληψη της οµιλίας 
 

Η εκπαίδευση εµφανίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία όλο και περισσότερο τις 

τελευταίες δεκαετίες ως ένα από τα σηµαντικότερα µέσα για τη διαµόρφωση του 

σύγχρονου πολίτη. Το αίτηµα για τη διαµόρφωση του πολίτη στην εποχή µας γίνεται 

επιτακτικό εξαιτίας των τεράστιων αλλαγών που έχει επιφέρει η παγκοσµιοποίηση στις 

σύγχρονες κοινωνίες και των προβληµάτων τα οποία αυτές καλούνται να 

αντιµετωπίσουν. Τα προβλήµατα αυτά περιλαµβάνουν κυρίως το περιβάλλον, τη 

µετανάστευση, τη φτώχεια, τις ασθένειες, τη βία, τους πολέµους και τις µεγάλες 

κοινωνικές ανισότητες που εντείνονται σήµερα σε όλες τις χώρες, τόσο τις 

ανεπτυγµένες όσο και τις αναπτυσσόµενες. 

 Ο σύγχρονος πολίτης καλείται στις συνθήκες αυτές να είναι ενεργός ώστε να 

συµβάλει κατά το δυνατόν στην αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, για τα οποία 

ούτε η δράση του κράτους ούτε εκείνη των διεθνών οργανισµών µπορούν να φέρουν 

ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Η γνώση, η ενηµέρωση, η ευαισθητοποίηση, η ευθύνη 

και η ανάπτυξη δεξιοτήτων από τον πολίτη είναι βασικές προϋποθέσεις για την 

ενεργοποίησή του σε µια σειρά από τοµείς της κοινωνικής ζωής ώστε να επιτευχθεί µια 

βιώσιµη δηµοκρατική κοινωνία και µια βιώσιµη παγκόσµια κοινότητα.  

Οι θεµατικές που θα αναπτυχθούν επικεντρώνονται: 

1. στο ιδανικό του σύγχρονου πολίτη, σύµφωνα µε την Nussbaum, 

2. στην έννοια της ιδιότητας του πολίτη σύµφωνα µε τον Marshall, 

3. στις δηµόσιες αρετές κατά τον Galston  

4. στις δηµόσιες αρετές και στη σχέση τους µε τη διαβουλευτική δηµοκρατία κατά 

τον Dryzek 

5. στις πολιτειακές και τις εργαλειακές αρετές 
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6. στην εκπαιδευτική λειτουργία της συµµετοχής στα κοινά 

7. στην εκπαίδευση ως θεσµού εκµάθησης των πολιτικών αρετών 

8. στην εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα κατά την Tibbitts 

9. στην αναγκαιότητα της εκπαίδευσης για το περιβάλλον 

10. στον παιδευτικό ρόλο των ΜΚΟ, των ΜΜΕ και των συλλογικοτήτων 

11. στον ρόλο του πανεπιστηµίου για µια βιώσιµη δηµοκρατική κοινωνία 

12. στον ρόλο του σχολείου και των εκπαιδευτικών  

 
 

Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα του οµιλητή 
 
Ο Στάθης Μπάλιας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τµήµα Επιστηµών της 

Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστηµίου Πατρών. 

Σπούδασε πολιτικές επιστήµες στην Π.Α.Σ.Π.Ε. (πρώην Πάντειο Πανεπιστήµιο) και 

Κοινωνιολογία του ∆ικαίου στο πανεπιστήµιο Paris II, όπου εκπόνησε τη διδακτορική 

διατριβή του στη Συγκριτική Πολιτική. ∆ίδαξε επίσης στα Πανεπιστήµια Θεσσαλίας 

και Κρήτης. Είναι συγγραφέας των βιβλίων Τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην εποχή της 

δηµοκρατίας και Τα δικαιώµατα του παιδιού: ο δρόµος προς την ελευθερία. Επιµελήθηκε 

το βιβλίο Ενεργός Πολίτης και Εκπαίδευση. Μεταφράσεις, κείµενα σε συλλογικούς 

τόµους και δηµοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή επιστηµονικά περιοδικά 

συµπεριλαµβάνονται στο συγγραφικό έργο του. Τα διδακτικά και  ερευνητικά 

ενδιαφέροντα του εστιάζονται σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων και δικαιωµάτων 

του παιδιού, στη θεωρία της δηµοκρατίας και τη δηµοκρατική εκπαίδευση. 


