
Ο ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 

Ο ρόλος του παιδαγωγού είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς παίζει  ξεχωριστό ρόλο 

στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας των σημερινών παιδιών και 

των αυριανών πολιτών. Στο πέρασμα των χρόνων ο ρόλος του παιδαγωγού 

εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τις διδακτικές προσεγγίσεις, τις 

αντιλήψεις και τις ανάγκες κάθε εποχής.  

Ο παιδαγωγός του σήμερα διακρίνεται από τα δικά του ξεχωριστά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα. Ως εκπαιδευτικός οφείλει να μελετά και να ενημερώνεται για το 

γνωστικό αντικείμενο που διδάσκει, να εμπλουτίζει συνεχώς τις γνώσεις του και να 

παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα αυτό, ώστε η γνώση που θα μεταφέρει στους 

μαθητές να μην είναι απαρχαιωμένη. 

Επιπλέον, έχει καθήκον να γνωρίζει την ψυχολογία του παιδιού , να κατανοεί τα 

προβλήματά του και να το βοηθά να τα ξεπεράσει. Ο νέος παιδαγωγός είναι 

άνθρωπος ευαισθητοποιημένος που καλλιεργεί στην τάξη ένα κλίμα σεβασμού και 

εκτίμησης μεταξύ των μαθητών ανεξάρτητα από τις μαθησιακές αδυναμίες του κάθε 

παιδιού και το πολιτιστικό του υπόβαθρο. Προωθεί τις δημοκρατικές διαδικασίες και 

συμβάλλει στην καλλιέργεια της άμιλλας και της συνεργασίας των μαθητών, τη 

δημιουργία φιλικών σχέσεων και την εκτίμηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 

καθενός.  Ο σύγχρονος παιδαγωγός δεν είναι τιμωρός και αυστηρός κριτής του 

μαθητή, αλλά σύμβουλος και αρωγός στην ανάδειξη των ταλέντων και των κλίσεων 

του κάθε παιδιού, της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης που θα συμβάλει στην 

πραγματοποίηση των φιλοδοξιών και των στόχων του. 

Ο εκπαιδευτικός του σήμερα ακολουθεί τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας  και 

κυρίως τη μαθητοκεντρική διδασκαλία σύμφωνα με την οποία ο παιδαγωγός είναι 

δίπλα στο μαθητή ως καθοδηγητής και όχι ως αυταρχικό όργανο εξουσίας.  Βοηθά το 

μαθητή να εκφράζεται ελεύθερα και να καλλιεργεί την κριτική του σκέψη.  

Επιπλέον, ο σύγχρονος εκπαιδευτικός προσεγγίζει τη γνώση και τη μεταφέρει στο 

μαθητή με τρόπο πρωτοποριακό και βιωματικό, ώστε να καλλιεργήσει το ενδιαφέρον 

και την αγάπη του για μάθηση. Πηγαίνει με τους μαθητές εκπαιδευτικές επισκέψεις 

σε μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχαιολογικούς χώρους, ιδρύματα και αξιοποιεί την 

τεχνολογία (κινηματογράφο, ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, πλατφόρμες 

τηλεκπαίδευσης, εικονικά εργαστήρια) για να εμπλουτίσει τις γνώσεις των μαθητών 

και να καλλιεργήσει ένα κλίμα ευημερίας και εμπλοκής του μαθητή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, από τα προαναφερθέντα ότι ο ρόλος του σύγχρονου 

παιδαγωγού είναι πολυδιάστατος και απαιτητικός. Με τη συνεχή επιμόρφωση και 

κυρίως με την αγάπη του για το μαθητή και τη συνεχή προσπάθεια θα μπορέσει να 

ανταποκριθεί στο ρόλο του. 
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