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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα 13 δημόσια 
νηπιαγωγεία της πόλης του Πύργου, κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και περιγράφει τις αντιλήψεις 
των νηπιαγωγών για τις προσδοκίες των γονέων από το νηπιαγωγείο, σχετικά με το γραμματισμό. 
Στην  έρευνα  συμμετείχαν  οι  29  νηπιαγωγοί  που  εργάζονταν  στα  νηπιαγωγεία και    τα  δεδομένα 
συλλέχτηκαν  μέσω  ημιδομημένων  συνεντεύξεων.  Με  βάση  τα  αποτελέσματα,  η  πλειονότητα  των 
νηπιαγωγών  πιστεύει  ότι  όλοι  οι  γονείς,  αλλά  σε  διαφορετική  ένταση,  προσδοκούν  να  μάθουν  τα 
νήπια  να  γράφουν  και  αν  είναι  δυνατόν  να  διαβάζουν,  πριν  το  Δημοτικό  Σχολείο  (Δ.Σ).  Οι 
διακυμάνσεις που παρατηρούνται μεταξύ των προσδοκιών των γονέων σχετίζονται, κατά κύριο λόγο 
με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Γονείς με ανώτερο μορφωτικό επίπεδο θεωρούν ότι παίζουν 
σημαντικό  ρόλο  στη  εκπαίδευση  των  παιδιών,  ασχολούνται  μαζί  τους,  κατανοούν  το  ρόλο  του 
νηπιαγωγείου  και  είναι  πιο  συνεργάσιμοι  με  τις νηπιαγωγούς,  ενώ γονείς  με  χαμηλό  μορφωτικό 
επίπεδο θεωρούν υπεύθυνο το σχολείο να διδάξει τα παιδιά, δεν είναι ιδιαίτερα ενήμεροι για το ρόλο 
του νηπιαγωγείου και θα ήθελαν το παιδί να ξέρει να γράφει και να διαβάζει ώστε να είναι έτοιμο για 
το Δ  .Σ. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι είναι αναγκαία η ενημέρωση των γονέων για το ρόλο του 
νηπιαγωγείου και τον τρόπο που κάποιος γίνεται εγγράμματος, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ 
παιδιών  που  προέρχονται  από  διαφορετικά  περιβάλλοντα  και  να  οικοδομηθεί  η  καλύτερη  δυνατή 
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