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Εισαγωγή

Η θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών του H.  Gardner αναφέρεται σε οκτώ 

διαφορετικούς τύπους νοημοσυνών, που διαμορφώνουν σε κάθε άτομο ένα μοναδικό 

προφίλ δυνατοτήτων και αδυναμιών, το μοναδικό προφίλ νοημοσυνών του. Η θεωρία 

αυτή αποτέλεσε τη βάση για μια σειρά καινοτομιών σε πολλούς τομείς της επιστήμης 

και  της  κοινωνικής  ζωής,  μεταξύ  των  οποίων  και  η  διδασκαλία.  Εφαρμογές  που 

έγιναν με βάση τη θεωρία πρόσφεραν υλικό που έκανε δυνατή την κατανόηση του 

γεγονότος ότι οι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι κάνουν επιλογές επεξεργασίας 

πληροφοριών επηρεάζονται από το προφίλ νοημοσυνών τους.

Αυτό το θέμα των επιλογών στην επεξεργασία των πληροφοριών έχει πολλές 

επιπτώσεις  στη  διδασκαλία,  διότι  η  διδασκαλία  είναι  σε  ένα  βαθμό  ένα  θέμα 

επιλογών μέσων, μεθόδων και διαδικασιών. Δεδομένου ότι τις επιλογές στην τάξη τις 

κάνει κατά κύριο λόγο ο εκπαιδευτικός, είναι φανερό ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να 

μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο το προφίλ νοημοσυνών του εκπαιδευτικού επηρεάζει 

τις  διδακτικές  του  επιλογές.  Αυτό  ισχύει  ιδιαίτερα  στην  περίπτωση  διδασκαλίας 

μαθητών  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες,  λόγω  των  προσαρμογών  και  των 

τροποποιήσεων, δηλαδή των επιλογών, που είναι ανάγκη να γίνουν για τη διδασκαλία 

τους.   

Στην παρούσα εργασία, λοιπόν, εξετάζεται η πιθανή σχέση μεταξύ του προφίλ 

νοημοσυνών των εκπαιδευτικών και των διδακτικών επιλογών τους στο μάθημα της 

Γλώσσας,  στο  πλαίσιο  διαφοροποιημένης  διδασκαλίας  μαθητών  με  ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα:

Στο  1ο κεφάλαιο,  μέσα  από  ανασκόπηση  της  βιβλιογραφίας  και 

αρθρογραφίας,  αναπτύσσονται  ζητήματα  που  σχετίζονται  με  το  ρόλο  που 

διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός στη διδασκαλία, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της 

θεωρίας  των  πολλαπλών  νοημοσυνών  και  οι  πρακτικές  της  εφαρμογής  της  στην 

εκπαίδευση.

Στο  2ο κεφάλαιο  παρουσιάζεται  η  ερευνητική  προσέγγιση  του  θέματος˙ 

γίνεται  αναφορά  στη  μεθοδολογία,  περιγράφεται  το  δείγμα,  τα  μέσα  συλλογής 

δεδομένων και η διαδικασία που ακολουθήθηκε. 

Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.  
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Τέλος,  στο  4ο κεφάλαιο  παρουσιάζεται  η  συζήτηση  και  η  ανάλυση  των 

αποτελεσμάτων, ώστε να διατυπωθούν συμπεράσματα και προτάσεις.         

Η  ολοκλήρωση  αυτής  της  εργασίας  δεν  θα  ήταν  δυνατή  χωρίς  την 

επιστημονική καθοδήγηση, τις πολύτιμες συμβουλές και τη βοήθεια που μου παρείχε 

ο επόπτης της εργασίας, κ. Ιωάννης Αγαλιώτης, επίκουρος καθηγητής, τον οποίο και 

ευχαριστώ  θερμά.  Επίσης,  ευχαριστώ  τον  β΄  επόπτη,  κ.  Δημήτριο  Γουδήρα, 

καθηγητή,  για  τις  υποδείξεις  και  τις  επισημάνσεις  του.  Τέλος,  ευχαριστώ  τους 

εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα, χωρίς τη συνεισφορά των οποίων δεν 

θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.     
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1ο Κεφάλαιο

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

1.1. Ο εκπαιδευτικός ως παράγοντας διαμόρφωσης της διδασκαλίας. 

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις στον επιστημονικό, 

τεχνολογικό και κοινωνικό τομέα, το άτομο κατακλύζεται καθημερινά από πληθώρα 

πληροφοριών  τις  οποίες  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να  διαχειρίζεται  κριτικά.  Την 

ικανότητα αυτή καλείται να αναπτύξει το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο οφείλει να 

προσαρμοστεί  και  να  ανταποκριθεί  στις  ανάγκες  της  σύγχρονης  «κοινωνίας  της 

γνώσης», καθώς είναι ένας από τους βασικούς θεσμούς που τη διαμορφώνουν αλλά 

και διαμορφώνονται από αυτή. Το σχολείο οφείλει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

των  μαθητών  και  να  συμβαδίζει  με  τις  αλλαγές  και  απαιτήσεις  του  κοινωνικού 

περιβάλλοντος.  Έτσι,  το  κοινωνικό  αίτημα  για  παροχή  υψηλής  ποιότητας 

εκπαίδευσης  για  όλους  επιβάλλει  προσαρμογή  των  στόχων  της  σχολικής 

εκπαίδευσης,  οι  οποίοι  δεν  πρέπει  και  δεν  μπορεί  να  περιορίζονται  στην  απλή 

μετάδοση  περιορισμένων  γνώσεων  και  αξιών,  αλλά  πρέπει  να  περιλαμβάνουν  τη 

διαμόρφωση κριτικής σκέψης και στάσης, την ανάπτυξη κινήτρων και δεξιοτήτων 

μάθησης,  καθώς  και  την  υποστήριξη  της  προσωπικής  αυτονομίας.  Καθώς  το 

σύγχρονο  σχολείο,  λοιπόν,  καλείται  να  συμβάλλει  στην  επίτευξη  των  παραπάνω 

σκοπών της σχολικής εκπαίδευσης,  αλλάζει  ως προς διάφορες διαστάσεις  του και 

κυρίως ως προς τη διδασκαλία (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006). Αν θελήσουμε να 

δώσουμε  έναν  ορισμό  της  διδασκαλίας,  αυτή  νοείται  ως  «το  σύνολο  των 

προγραμματισμένων  και  μεθοδικών  δραστηριοτήτων  που  επιλέγει  να  αναπτύξει  ο 

εκπαιδευτικός  μέσα  σ’  ένα  πλαίσιο  επικοινωνίας  και  αλληλεπίδρασης  με  τους 

μαθητές, προκειμένου να εμπλέξει με φυσικό και αβίαστο τρόπο τους τελευταίους σε 

δραστηριότητες μαθητείας, οι οποίες κρίνει ότι θα οδηγήσουν στην υλοποίηση των 

μαθησιακών  και  αναπτυξιακών  σκοπών  του  αναλυτικού  προγράμματος» 

(Ματσαγγούρας, 2006, σ. 158). Η διδασκαλία λαμβάνει χώρα μέσα στο σχολικό και 

κοινωνικό  πλαίσιο,  που,  μαζί  με  τα  χαρακτηριστικά  των  εμπλεκομένων  στη 

διαδικασία,  επιδρούν  και  καθορίζουν  το  περιεχόμενο  και  την  ποιότητα  της 
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διδασκαλίας.  Πλήθος  παιδαγωγικών,  κοινωνικών,  ατομικών,  διδακτικών  και 

ψυχολογικών  παραγόντων  συναντώνται  δυναμικά  στο  πεδίο  της  διδασκαλίας  και 

καθιστούν την τελευταία μια σύνθετη κατασκευή. Πιο συγκεκριμένα, τα Αναλυτικά 

Προγράμματα ή  Προγράμματα Σπουδών,  ο  εκπαιδευτικός,  το διδακτικό υλικό,  η 

υλικοτεχνική υποδομή, η δυναμική της σχολικής μονάδας, το μέγεθος και το κλίμα 

της σχολικής τάξης είναι μερικοί από τους ουσιαστικούς παράγοντες που επηρεάζουν 

το  σχεδιασμό  και  τη  μεθόδευση  της  καθημερινής  διδακτικής  πράξης  (Βέϊκου, 

Σιγανού & Παπασταμούλη,2007˙ Κανάκης,1995). Μεταξύ αυτών των παραγόντων ο 

εκπαιδευτικός,  αναμφισβήτητα,  αποτελεί  έναν  από  τους  πιο  ζωτικούς  παράγοντες 

διαμόρφωσης της ποιότητας της διδασκαλίας και είναι ο πραγματικός «υλοποιητής» 

της (Deutsch, 2007). Όλες οι ενέργειες και οι αποφάσεις περνάνε μέσα από το φίλτρο 

του εκπαιδευτικού και υπό αυτή την έννοια μπορεί να υποστηριχτεί ότι, ιδιαίτερα σε 

συστήματα  που  παρέχουν  στον  εκπαιδευτικό  αυτονομία  στη  λήψη  αποφάσεων,  ο 

εκπαιδευτικός  ως  παράγοντας  της  μαθησιακής  αποτελεσματικότητας  είναι  ο  πιο 

ισχυρός (Stronge, 2002). 

Προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στις  ανάγκες  της  σύγχρονης  διδασκαλίας  ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιδείξει  από τη μια προσαρμοστικότητα και από την 

άλλη πολλαπλή ανάγνωση της πραγματικότητας,  που καλούν τον εκπαιδευτικό να 

αναπτύξει  πρακτικές  οργάνωσης  εναλλακτικών  περιβαλλόντων  μάθησης 

(Κοσσυβάκη,  2003).  Ο  νέος  προσανατολισμός  της  διδασκαλίας  απαιτεί  από  τον 

εκπαιδευτικό  να  βλέπει  τον  άνθρωπο  ως  ολότητα,  με  πολλαπλές  δυνατότητες 

μάθησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων και δραστηριοποίησης, με συναισθηματικές και 

κοινωνικές  ιδιότητες  και  κύρια  επιδίωξη  την  προσωπική  ανάπτυξη  και 

αυτοπραγμάτωσή  του  (Κασσωτάκης  κ.ά.  2006).  Το  πνεύμα  αυτό  υπαγορεύει  και 

απαιτεί από τον εκπαιδευτικό «διδακτική ετοιμότητα», που αφορά την ικανότητά του 

να στοχάζεται πάνω στην εκάστοτε διδακτική περίσταση και να προσανατολίζει τη 

δράση του ανάλογα με  τις  απαιτήσεις  του πλαισίου (Κοσσυβάκη,  2003,  σ.72).  Η 

διδακτική  ετοιμότητα  του  εκπαιδευτικού  είναι  συνάρτηση  αφενός  θεωρητικής 

κατάρτισης  σε  επίπεδο  διδακτικής  ικανότητας  και  συμπεριφοράς  και  αφετέρου 

ευέλικτης  οργάνωσης  της  διδακτικής  πράξης,  σύμφωνα  με  τα  νέα  παραδείγματα 

μάθησης.  Ο  ρόλος  του  εκπαιδευτικού  μετατοπίζεται  από  απλό  ρυθμιστή  της 

παιδαγωγικής διαδικασίας σε ρόλο συνεργάτη και βοηθού των μαθητών που αναζητεί 

νέους  τρόπους  και  λύσεις  στο  κάθε  παιδαγωγικό  πρόβλημα,  ώστε  να  αποδειχτεί 

αποτελεσματική η διδασκαλίας του.    
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Σύμφωνα  με  τον  Sandy (2004),  ο  αποτελεσματικός  εκπαιδευτικός  είναι 

καινοτόμος,  καθώς  αλλάζει  στρατηγικές,  τεχνικές,  κείμενα  και  υλικά  όταν  τα 

υπάρχοντα  δεν  παρέχουν  πια  ουσιαστικές  εμπειρίες  μάθησης  στους  μαθητές  του. 

Χρησιμοποιεί  ποικιλία  και  συνδυασμό  μέσων,   διάλεξη-συζήτηση,  συνεργατική 

μάθηση,  οπτικά  μέσα,  παιχνίδι  ρόλων,  διάλογο  και  οτιδήποτε  θεωρεί  κατάλληλο 

προκειμένου  να  προσαρμόσει  και  να  παρουσιάσει  το  διδακτικό  αντικείμενο  από 

διαφορετικές  οπτικές  ώστε  να  διευκολύνει  τη  σύνδεση-τις  συσχετίσεις  και  την 

κατανόησή  του  από  όλους  τους  μαθητές.  Κινεί  το  ενδιαφέρον,  διερευνά,  ψάχνει, 

παρακινεί.  Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ευέλικτος στην οργάνωση της διδακτικής 

πράξης, στην επιλογή περιεχομένων και στη διεξαγωγή του μαθήματος, έτσι ώστε να 

παρέχει στους μαθητές δυνατότητες και ευκαιρίες υπεύθυνης δράσης.  Ο ευέλικτος 

εκπαιδευτικός  είναι  ικανός  και  πρόθυμος  να  τροποποιεί  ο  ίδιος  τη  διδακτική  του 

συμπεριφορά,  να  πειραματίζεται  και  να  αυτοσχεδιάζει.  Η  τελική  λήψη  των 

διδακτικών  αποφάσεων  από τον  εκπαιδευτικό,  ωστόσο,  επηρεάζεται  από πολλούς 

παράγοντες που υπεισέρχονται και καθορίζουν την επιλογή τους και την έκβαση της 

διδασκαλίας.   

1.2. Κριτήρια λήψης διδακτικών αποφάσεων

Το  εκπαιδευτικό  έργο,  όπως  ορίστηκε  παραπάνω,  αποτελεί  μια  σύνθετη, 

πολύπτυχη  και  πολυπαραγοντική  διαδικασία.  Ποια  είναι  όμως  τα  κριτήρια   που 

επηρεάζουν  τον  εκπαιδευτικό  στην  εκάστοτε  διδακτική  παρέμβαση  και  τον 

προσανατολίζουν  στις  διδακτικές  επιλογές  του;  Η  εκπαιδευτική  φιλοσοφία  και 

νομοθεσία, τα Προγράμματα Σπουδών, η επιστημονική κατάρτισή του, το διδακτικό 

υλικό, το σχολείο και η τάξη ως κλίμα και κουλτούρα και, τέλος, η προσωπικότητα 

και  τα  εγγενή  του  χαρακτηριστικά  αποτελούν  πρωταρχικούς  παράγοντες 

(Κοσσυβάκη, 2003˙ Ξωχέλλης, 2005). 

Η εκπαιδευτική  φιλοσοφία και  νομοθεσία,  για  παράδειγμα,  επηρεάζουν τις 

διδακτικές επιλογές, αφού άλλο πράγμα είναι να προσπαθεί κανείς να βοηθήσει τους 

μαθητές  να πετύχουν  το βασικό  στόχο της  εκπαίδευσης για τον  21ο αιώνα,  όπως 

αυτός  παρουσιάζεται  στην  έκθεση  της  Unesco και  είναι  «μαθαίνω  να  μαθαίνω, 

ενεργώ, υπάρχω και συνυπάρχω» (Unesco, 2002, σ.126) και άλλο να στοχεύει στην 

«ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη όλων των δυνάμεων των μαθητών, 
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ώστε  αυτοί  να  εξελιχθούν  σε  ολοκληρωμένες  προσωπικότητες»  Νόμος  1566/85 

(ΥΠΕΠΘ, 1985). 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) και το Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο  Προγραμμάτων  Σπουδών  (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)  αποτελούν,  επίσης,  παραδείγματα 

παραγόντων  που  επηρεάζουν  τις  διδακτικές  επιλογές  του  εκπαιδευτικού,  αφού 

διαμέσου  αυτών  προσδιορίζονται  οι  γενικοί  και  ειδικοί  σκοποί  της  διδασκαλίας, 

καθώς  και  οι  θεματικές  ενότητες,  υπολογίζεται  ο  προβλεπόμενος  χρόνος  για  τη 

διδασκαλία  κάθε  αντικειμένου,  υποδεικνύονται  ενδεικτικές  δραστηριότητες  καθώς 

και  προτάσεις  για  τη  μεθόδευση  και  την  αξιολόγηση  της  διδακτικής  διαδικασίας 

(Βέικου κ.ά., 2007). 

Το  διδακτικό  υλικό  περιλαμβάνει  τα  διδακτικά  πακέτα  (Βιβλίο  Μαθητή, 

Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Τετράδιο Εργασιών), καθώς και τα εκπαιδευτικά λογισμικά 

που αποτελούν μέσα διδασκαλίας (Βέικου,  Βαρέση, Πατούνα,  2007).  H μορφή, η 

δομή  και  οι  οδηγίες  χρήσης  του  υλικού  σαφώς  επηρεάζουν  τις  επιλογές  του 

εκπαιδευτικού,  αφού  οι  όποιες  αλλαγές,  προσαρμογές  ή  τροποποιήσεις  τυχόν 

αποφασιστούν  από  αυτόν  για  μεμονωμένους  μαθητές  γίνονται  με  βάση  τις 

προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του υπάρχοντος υλικού.

Οι  γενικές  σπουδές  και  η  θεωρητική  κατάρτιση  των  εκπαιδευτικών,  η 

επιμόρφωσή τους σε θεωρίες μάθησης και οι γνώσεις τους σχετικά με τις γνωστικές 

ικανότητες,  τη  μάθηση  και  τη  διδασκαλία,  αποτελούν  ένα  πλαίσιο  που  σαφώς 

καθορίζει τις διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών. Η  Richardson (1996), μιλάει 

για  την  «τυπική  γνώση»,  που  αναφέρεται  τόσο  στη  γνώση  των  διδακτικών 

αντικειμένων  όσο  και  στην  παιδαγωγική  γνώση,  που  αποκτάται  μέσω  των 

πανεπιστημιακών  σχολών,  σεμιναρίων  κλπ.  Μέσα  από  την  εκπαίδευσή  του  ο 

εκπαιδευτικός διαμορφώνει ένα επιστημονικό προφίλ που επηρεάζει τον τρόπο που 

αυτός λειτουργεί διδακτικά στην τάξη (Ξωχέλλης,2005). Το προφίλ αυτό συνδέεται 

άμεσα με τις  αντιλήψεις  και στάσεις  που έχουν διαμορφώσει  οι  εκπαιδευτικοί  ως 

επαγγελματίες,  απέναντι  σε  διάφορες  παραμέτρους  της  διδασκαλίας.  Οι  Fuller & 

Bown (Blakey 1992),  υποστηρίζουν  την  άποψη  ότι  και  οι  πρώτες  εμπειρίες  των 

δασκάλων ως μαθητών επηρεάζουν τις προσδοκίες τους σχετικά με τη διδασκαλία 

και τη διδακτική τους συμπεριφορά. Έρευνα της Johnson (1994), αναφέρεται επίσης 

στην επιρροή που ασκούν οι εικόνες-αναπαραστάσεις από την προηγούμενη σχολική 

εμπειρία  τους  στη  διαμόρφωση  της  δικής  τους  διδακτικής  πρακτικής.  Οι 

εκπαιδευτικοί «μέσα από τη γενικότερη κοσμοθεωρία τους, τις προσωπικές εμπειρίες 
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που  είχαν  ως  μαθητές  και  ως  διδάσκοντες,  την  παιδαγωγική  φιλοσοφία  και  τις 

επιστημονικές  θεωρίες  μάθησης,  ανάπτυξης  και  διδασκαλίας»  διαμορφώνουν την 

προσωπική τους θεωρία, βάσει της οποίας αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν τη 

διδακτική πραγματικότητα (Ματσαγγούρας, 2006, 2008 σ. 45). Η προσωπική θεωρία 

του εκπαιδευτικού πολύ συχνά αποτελεί  συνονθύλευμα πεποιθήσεων και  στάσεων 

που  παραμένουν  σε  λανθάνουσα  κατάσταση,  γι’  αυτό  και  συνήθως  είναι 

ασυστηματοποίητες και όχι σπανίως αντιφατικές (ό.π., σ. 46). 

Έχει διαπιστωθεί, επίσης, ότι οι διδακτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί,  σχετίζονται με τις αντιλήψεις  τους για τις ικανότητες των μαθητών 

(Henke,  Chen, &  Goldman, 1999).  Αν αυτές οι αντιλήψεις  παραμένουν σταθερές, 

οδηγούν  στη  συνεχή  αξιοποίηση  των  ίδιων  διδακτικών  και  μαθησιακών 

δραστηριοτήτων,  οι  οποίες,  ενδεχομένως,  παρεμποδίζουν την ολική  ανάπτυξη του 

παιδιού. Για παράδειγμα, η προσφορά των περιεχομένων διδασκαλίας αποκλειστικά 

και  μόνο με  την εισήγηση,  τη  διήγηση,  την  παρουσίαση και  την  παραδειγματική 

εφαρμογή καθηλώνει το μαθητή στην παθητική ακρόαση, τη μηχανιστική επανάληψη 

και  την  εκτέλεση  των  δραστηριοτήτων  που  του  υποδεικνύονται,  σε  ένα  πλαίσιο 

μονόδρομης  επικοινωνίας,  στην  οποία  ο  εκπαιδευτικός  διαχειρίζεται  τη  ροή  του 

λόγου,  την  εναλλαγή  των  ομιλητών  και  την  ανάληψη  των  αρμοδιοτήτων,  αφού 

κατέχει κυρίαρχο ρόλο στην οργάνωση της αλληλεπίδρασης. Αντίθετα, η διαδικασία 

άντλησης πληροφοριών από διάφορες πηγές με την ενεργοποίηση των μαθητών τους 

οδηγεί στην αυτενέργεια (Golbeck, 2002). Συνεπώς το τι πιστεύει ο εκπαιδευτικός για 

το  μαθητή,  ως  προς  τις  διδακτικές  επιλογές  που  του  ταιριάζουν  περισσότερο, 

επηρεάζει άμεσα τη διδασκαλία που οργανώνει.

Τις διδακτικές επιλογές του εκπαιδευτικού μπορεί ακόμη να τις επηρεάζει και 

η διδακτική κουλτούρα που κυριαρχεί στο σώμα των ενεργών εκπαιδευτικών. Με τον 

όρο «διδακτική κουλτούρα» εννοούμε την εμπειρία που διασώζεται, διαμορφώνεται 

και  μεταβιβάζει  στους  μεταγενέστερους  τις  αντιλήψεις,  έννοιες,  αξίες,  πρακτικές, 

προσδοκίες  και  προσανατολισμούς  για  βασικά  θέματα,  που  υποστηρίζουν  οι 

περισσότεροι ή οι δυναμικότεροι εκπαιδευτικοί σε ένα σύστημα (Κοσσυβάκη, 2003). 

Τέλος,  ένας  ακόμη  παράγοντας  που  επηρεάζει  τη  λήψη  των  διδακτικών 

αποφάσεων είναι και οι προσωπικές προτιμήσεις μάθησης, το πώς δηλαδή μαθαίνει ή 

προτιμά να μαθαίνει  ο ίδιος ο εκπαιδευτικός  (Chinn &  Ashcroft,  2007).  Αυτές οι 

προτιμήσεις εξαρτώνται από τις τάσεις που χαρακτηρίζουν τον εκπαιδευτικό ως προς 

το είδος των πληροφοριών που προτιμά να επεξεργάζεται και τις συνθήκες κάτω από 
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τις οποίες επιλέγει συνήθως να κάνει αυτή την επεξεργασία (Αγαλιώτης, 2009). Αυτή 

η διάσταση της επαγγελματικής λειτουργίας του εκπαιδευτικού εξετάζεται κάτω από 

το πρίσμα της θεωρίας των πολλαπλών νοημοσυνών που περιγράφεται στη συνέχεια. 

1.3. Η θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών του H. Gardner 

1.3.1. Νοημοσύνη-ιστορική αναδρομή

Κανένα  άλλο  ψυχολογικό  θέμα  δεν  συγκέντρωσε  ίσως  περισσότερο 

ενδιαφέρον,  τόσο  από  το  ευρύ  κοινό  όσο  και  από  την  επιστήμη  της  ψυχολογίας 

συνολικά, αλλά και δεν αποδείχθηκε τόσο αμφιλεγόμενο, όσο η νοημοσύνη. Αν και ο 

όρος,  όπως  τον  χρησιμοποιούμε  σήμερα  είναι  σχετικά  νέος  (μόνο  μετά  το  1900 

εισάγεται  ο  όρος στην ψυχολογία του ανθρώπου),  τις  πρώτες  αναφορές  στο θέμα 

μπορούμε  να  τις  αναζητήσουμε  στους  αρχαίους  έλληνες  φιλοσόφους,  οι  οποίοι 

άφησαν στις επόμενες γενιές μια κληρονομιά ερωτημάτων αναφορικά με τη φύση της 

νοημοσύνης. 

Σύμφωνα με τον  Gardner (1987, 1996), οι αρχαίοι έλληνες μίλησαν για την 

κληρονομικότητα της νοημοσύνης,  την ταξινόμηση των ανθρώπων ανάλογα με τη 

νοημοσύνη τους («σοφία»), το ρόλο των αισθήσεων και την ιδέα ότι η γνώση είναι 

εγγενής.  Περίπου  είκοσι  αιώνες  μετά,  φιλόσοφοι  όπως  ο  Dechart και  ο  Lock 

διατύπωσαν  απόψεις  για  τη  νοημοσύνη  που  επηρέασαν  κατοπινούς  ερευνητές  - 

πνευματικούς απογόνους τους. Ο Dechart, ένας ορθολογιστής φιλόσοφος, υποστήριζε 

ότι οι άνθρωποι έχουν έμφυτη τη γνώση και πως το μυαλό είναι ξεχωριστό από το 

σώμα.  Σε  αντίθεση,  ο  Lock,  Άγγλος  εμπειριστής,  υποστήριζε  ότι  τη  γνώση  την 

κατακτούμε, καθώς γεννιόμαστε «λευκό χαρτί». Πιο συμβιβαστική η θεώρηση του 

Γερμανού φιλόσοφου  Kant,  υποστήριζε ότι υπάρχει  εγγενής ροπή προς τη γνώση, 

καθώς έχουμε έμφυτα λογικά σχήματα, αλλά αυτή την κατακτούμε μέσα από την 

εμπειρία. Οι θέσεις του Kant επηρέασαν γόνιμα πολλούς κλάδους της ψυχολογίας και 

της γνωστικής επιστήμης (Sternberg & Detterman,1986).  

Με το θέμα της νοημοσύνης έχουν επίσης ασχοληθεί και επιστήμονες από το 

χώρο της  Ανατομίας,  Φυσιολογίας  και  Ιατρικής,  όπως οι  Donders,  Helmholtz και 

Broca,  οι  οποίοι  αξιοποίησαν  την  υλική  φύση  του  σώματος  για  να  φωτίσουν  τις 

λειτουργίες  του  μυαλού.  Ανακάλυψαν  σχέσεις  ανάμεσα  στις  αισθήσεις  και  στο 
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νευρικό σύστημα καθώς και ανάμεσα στο μυαλό και σε ανθρώπινες δεξιότητες, όπως 

η παραγωγή λόγου και η κατανόηση. 

Η θεωρία της εξέλιξης των ειδών (του Darwin) είχε επίσης ισχυρό αντίκτυπο 

στη μελέτη της νοημοσύνης, καθώς άνοιξε το δρόμο για την έρευνα του Galton για 

την  κληρονομικότητα  και  τη  μέτρηση  της  νοημοσύνης  (Μόττη-Στεφανίδη,1999). 

Στην προσπάθεια μέτρησης της νοημοσύνης, την ίδια περίπου εποχή, επισημαίνεται η 

μνημειώδης  προσπάθεια  του  Γάλλου  ψυχολόγου  Alfred Binet,  ο  οποίος  με  το 

συνεργάτη του  T.  Simon δημιούργησαν το 1905 την πρώτη κλίμακα μέτρησης. Ο 

όρος IQ=Intelligence Quotient προτάθηκε από το γερμανό ψυχολόγο W.Stern το 1912 

(Fleetham, 2006, σ.18˙ Κρασανάκης, 1983, σ.107). Αξίζει να αναφερθεί πως ο Binet 

είχε κάνει λόγο πρώτος για τους περιορισμούς των τεστ αυτών και για την ανάγκη 

περαιτέρω μελέτης τους. Τόνισε τη σημασία που έχει το περιβάλλον και όχι μόνο η 

κληρονομικότητα, έκανε λόγο για ανάγκη μελέτης και ποιοτικών στοιχείων εκτός των 

ποσοτικών και υπογράμμισε ότι εξαιτίας της ποικιλομορφίας των πληροφοριών θα 

έπρεπε κανείς να είναι προσεκτικός στα συμπεράσματά του (Howe, 1997. Sternberg, 

2003).

Η δουλειά των  Binet και  Galton είχε  τεράστια απήχηση στους  νεότερους 

ερευνητές. Ο Βρετανός ψυχολόγος Charles Spearman (1904), ιδιαίτερα επηρεασμένος 

από τη δουλειά του Galton, διατύπωσε τη θεωρία των «δύο παραγόντων» σύμφωνα 

με  την  οποία  η  νοημοσύνη  αποτελείται  από  ένα  γενικό  νοητικό  παράγοντα  που 

συμβολίζεται με το γράμμα g (general factor) και από πολλούς ειδικούς παράγοντες s 

(specific factors), s1,s2 s3 …sν. Σε κάθε νοητική δραστηριότητα, και ανάλογα με τη 

δυσκολία της, ο παράγοντας g χρησιμοποιείται σε σημαντικό βαθμό ενώ ο s ανάλογα 

με  τη  δραστηριότητα  (Μόττη-Στεφανίδη,  1999).  Ο  Aμερικανός  ψυχολόγος  Louis 

Thurstone (1938)  υποστήριξε  πως  επτά  ανεξάρτητοι  πρωταρχικοί  παράγοντες 

νοημοσύνης  εξηγούν  καλύτερα  τη  νοητική  λειτουργία  από  ό,τι  ένας  γενικός 

παράγοντας και πως σε κάθε πνευματική δραστηριότητα του ανθρώπου συμμετέχουν 

συνδυασμένα και  σε διαφορετικό κάθε φορά μέτρο.  Οι παράγοντες αυτοί είναι:  η 

γλωσσική κατανόηση (verbal comprehension), η γλωσσική ευχέρεια (verbal fluency), 

η  αριθμητική  ικανότητα  (number),  η  μνήμη  (memory),  η  ταχύτητα  αντίληψης 

(perceptual speed),  η  επαγωγική σκέψη (inductive reasoning)  και  η  αντίληψη του 

χώρου (spatial visualization). Σε αντίθεση με τον  Spearman, ο  J.P.Guilford (1967) 

διαμόρφωσε  ένα  πολυπαραγοντικό  μοντέλο  για  τη  δομή  της  νοημοσύνης  που 

περιελάμβανε αρχικά 120 νοητικούς παράγοντες ή ικανότητες, οι οποίες νοούνται ως 
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ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αργότερα έκανε λόγο για 150 παράγοντες (Fasko, 

2000-2001).

Οι  Horn και  Cattell (1966)  πρότειναν  ένα  μοντέλο  των  ανθρώπινων 

ικανοτήτων  με  δύο  γενικούς  παράγοντες,  δύο  μορφές  νοημοσύνης:  την 

αποκρυσταλλωμένη  (Crystallized)  και  τη  ρέουσα  (Fluid).  Η  αποκρυσταλλωμένη 

νοημοσύνη  αναφέρεται  στις  γνώσεις  και  τις  δεξιότητες  που  έχει  αποκτήσει  ο 

άνθρωπος από την επαφή του με το πολιτισμικό του περιβάλλον.  Η ρέουσα στην 

ικανότητα  του  ανθρώπου  για  νοητική  προσαρμογή,  νέα  μάθηση  και  επίλυση 

προβλημάτων (Μόττη-Στεφανίδη, 1999).     

Από την πλευρά τώρα της γνωστικής ανάπτυξης της παιδικής νοημοσύνης ο J. 

Piaget, περιέγραψε τη νοητική ανάπτυξη των παιδιών ως μια εξελικτική διαδικασία 

που διαμορφώνεται μέσα από διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Έκανε λόγο για την 

οικοδόμηση της γνώσης, την προσαρμογή και την αφομοίωση, δίνοντας βαρύτητα 

κυρίως στις εσωτερικές διαδικασίες ανάπτυξης του ανθρώπινου νου. Οι θεωρίες του 

Piaget για το πώς οι άνθρωποι οικοδομούν τη γνώση αποτέλεσαν σημαντικά θεμέλια 

για την κατανόηση των φυσικών ικανοτήτων μάθησης του νου (Silver et al, 2000). Ο 

J.  Bruner (1966)  μίλησε  για  την  ανακαλυπτική  μάθηση  και  έδωσε  έμφαση  στο 

πολιτισμικό  και  κοινωνικό  πλαίσιο  των  γνωστικών  διεργασιών.  Μεγάλη  επιρροή 

άσκησε  επίσης,  το  έργο   του  ψυχολόγου  Lev Vygotsky,  ο  οποίος  τόνισε  ότι  η 

νοημοσύνη  είναι  προϊόν  των  αλληλεπιδράσεων  ατόμων  και  υλικού  κόσμου, 

συγκροτούμενη στα πλαίσια συνεχών και δυναμικών διαδικασιών του κοινωνικού και 

πολιτισμικού  περιβάλλοντος.  Μετά  τις  έρευνές  του  στο  πεδίο  της  εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης συμπέρανε πως ένα απλό σκορ σε τεστ νοημοσύνης δεν αποκαλύπτει τις 

πραγματικές  δυνατότητες  του  παιδιού  και  έκανε  λόγο  για  τη  ζώνη  επικείμενης 

ανάπτυξης (Gardner, 1996).

Όλες  αυτές  οι  προσεγγίσεις,  οι  σημαντικές  ιδέες,  συνέβαλαν  στην  προσπάθεια 

κατανόησης της πολυσχιδούς φύσης της νοημοσύνης και αποτέλεσαν έναυσμα για 

νέες  θεωρίες.  Μεγάλος  αριθμός  σύγχρονων  ερευνητών  επέκτειναν  τους 

προβληματισμούς, συνέβαλαν στην κριτική κάποιων από αυτές και στην υιοθέτηση 

νέων. Η επισκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας καταδεικνύει ότι έρευνες και από 

το  χώρο  της  νευροψυχολογίας,  της  νευροφυσιολογίας  και  της  βιογενετικής 

συγκλίνουν  στο  ότι  η  νοημοσύνη  δεν  είναι  μία  και  στατική,  αλλά  πολύπλευρη, 

αναπτυσσόμενη και ποιοτική (Ceci, 1990. Goleman, 1995. Sternberg, 1985). Ωστόσο, 

η θεωρία που άσκησε την ευρύτερη επίδραση στη μελέτη θεμάτων που έχουν σχέση 
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με τη νοημοσύνη, την εκπαίδευση και τη μάθηση είναι η θεωρία των πολλαπλών 

νοημοσυνών (The Theory of Multiple Intelligences) του Howard Gardner (1983).   

1.3.2. Θεωρητικό πλαίσιο της θεωρίας των πολλαπλών νοημοσυνών

Ο Howard Gardner, καθηγητής Ψυχολογίας της Μάθησης στο Πανεπιστήμιο 

Χάρβαρντ,  επηρεάστηκε από το  δάσκαλό του  J.  Bruner,  τον  J.  Piaget και  τον  L. 

Vygotsky, αλλά και τους Salomon, Olson και Feldman (Gardner, 1999, σ. 28, Project 

Zero:  SUMIT,2000).  Οι προσεγγίσεις  των παραπάνω ερευνητών τον βοήθησαν να 

ξεκινήσει  την  έρευνά  του  για  την  ανθρώπινη  φύση  και  συγκεκριμένα  για  την 

ανθρώπινη σκέψη. Όπως συγκεκριμένα αναφέρει,  κάπου ανάμεσα στη θεωρία του 

Chomsky,  που  τονίζει  τις  διαφορετικές  εκτυλισσόμενες  νοητικές  ικανότητες  του 

ατόμου, τη θέση του Piaget για τον αναπτυσσόμενο οργανισμό που περνά μέσα από 

μια  σειρά  σταδίων  κοινά  για  όλους,  αλλά  και  την  ανθρωπολογική  θέση  για  τις 

διαμορφωτικές επιδράσεις του πολιτισμικού περιβάλλοντος, βρήκε γόνιμο έδαφος για 

να αναπτύξει τη δική του θέση. Μια θέση που «λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τη φύση 

των εγγενών νοητικών τάσεων/κλίσεων, τις ετερογενείς διαδικασίες της ανάπτυξης 

του  παιδιού  και  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  αυτές  διαμορφώνονται  και 

μετασχηματίζονται από τις ιδιαίτερες πρακτικές και αξίες της κουλτούρας» (Gardner, 

1983, σ. 326).

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο  Gardner (1993, 1999), οι λόγοι που τον οδήγησαν 

στη σύλληψη της θεωρίας του σχετίζονται και με την ερευνητική ενασχόλησή του για 

περισσότερα  από  είκοσι  χρόνια  στο  Ερευνητικό  Κέντρο  Αφασιολογίας  του 

Πανεπιστημίου  της  Βοστώνης  και  στο  εργαστήριο  του  Προγράμματος  Zero του 

Πανεπιστημίου Harvard. Αφορμή για το πρώτο στάθηκε η γνωριμία και η υποστήριξη 

του νευρολόγου Norman Geschwind, μαζί με τον οποίο μελετούσε άτομα που είχαν 

πέσει θύματα εγκεφαλικών επεισοδίων (βλαβών) και υπέφεραν από αδυναμίες στη 

γλώσσα και άλλες γνωστικές και συναισθηματικές διαταραχές. Στο εργαστήριο του 

Προγράμματος  Zero δούλευε  με  τυπικής  ανάπτυξης  και  προικισμένα/ταλαντούχα 

παιδιά, σε μια προσπάθεια να κατανοήσει την ανάπτυξη των ανθρώπινων νοητικών 

ικανοτήτων. Και στις δύο περιπτώσεις έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις καλλιτεχνικές 

ικανότητες αλλά και στις ικανότητες επίλυσης προβλήματος των εξεταζομένων. Οι 

γνώσεις από την καθημερινή ενασχόληση με τους πληθυσμούς αυτούς – τυπικά και 
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προικισμένα παιδιά και ασθενείς με εγκεφαλική βλάβη- οδηγούσαν στο ίδιο μήνυμα: 

«ότι είναι καλύτερα να θεωρήσουμε το ανθρώπινο μυαλό ως μια σειρά από σχετικά 

ανεξάρτητες ικανότητες, με χαλαρές και μη προβλέψιμες σχέσεις μεταξύ τους, παρά 

ως  μια  απλή  μηχανή  για  όλους  τους  σκοπούς,  που  λειτουργεί  σταθερά  με  μια 

ορισμένη  ισχύ,  ανεξάρτητα  από  το  περιεχόμενο  και  το  πλαίσιο»  (Gardner,  1983, 

σ.32). 

Ο  Gardner (1983,  1995,  1999),  ορίζει  τη  νοημοσύνη  ως  την  ικανότητα 

διαμέσου της  οποίας  οι  άνθρωποι  λύνουν προβλήματα της  καθημερινής  ζωής και 

παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες που εκτιμώνται στο πολιτισμικό τους περιβάλλον. 

Σύμφωνα με τη βασική παραδοχή της  θεωρίας  του,  η  ανθρώπινη νοημοσύνη έχει 

πολλές,  ισότιμες,  συνεργαζόμενες,  αλλά  διακριτές  πλευρές  ή  μορφές,  που  μας 

επιτρέπουν  να  δείχνουμε  «έξυπνοι»  με  πολλούς  τρόπους.  Συνεπώς,  η  νοημοσύνη 

πρέπει  να  προσεγγίζεται  ως  ένα  σύνολο  σχετικά  ανεξάρτητων,  αν  και  άμεσα 

συνεργαζόμενων,  ομάδων  γνωστικών  ιδιοτήτων  με  διακριτά  χαρακτηριστικά,  που 

διαμορφώνουν σε κάθε άτομο ένα μοναδικό προφίλ δυνατοτήτων και αδυναμιών, το 

οποίο δεν αποτυπώνεται ποσοτικά, αλλά μπορεί να περιγραφεί με ποιοτικούς όρους 

ύστερα από παρατήρηση (Αγαλιώτης, 2009).   

Πρωταρχικής  σημασίας  στη  δόμηση  της  θεωρίας  των  Πολλαπλών 

Νοημοσυνών είναι η χρησιμοποίηση από τον  Gardner ενός αυστηρού συστήματος 

οκτώ κριτηρίων, τα οποία θα πρέπει να πληρούνται προκειμένου η κάθε νοημοσύνη 

να περιληφθεί στη λίστα του και να διαχωριστεί από το ταλέντο, την ικανότητα ή την 

κλίση/έφεση.  Η  ύπαρξη  αυτών  των  κριτηρίων,  καθώς  και  το  γεγονός  ότι 

περιλαμβάνει  στοιχεία και ενδείξεις από ένα ευρύ σύνολο επιστημονικών κλάδων, 

που συγκλίνουν στη σχετική αυτονομία των οκτώ νοημοσυνών, κάνουν τη θεωρία 

των πολλαπλών νοημοσυνών να ξεχωρίζει από ένα σύνολο άλλων θεωριών για τη 

νοημοσύνη και τη μάθηση. Τα οκτώ αυτά κριτήρια ο Gardner τα συσχέτισε ανά δύο 

με τις επιστημονικές περιοχές από όπου πηγάζουν. Έτσι, τα δύο πρώτα προέρχονται 

από το χώρο της βιολογίας, τα επόμενα δύο από τη λογική ανάλυση, τα επόμενα από 

την αναπτυξιακή ψυχολογία και τα τελευταία δύο από την παραδοσιακή ψυχολογική 

έρευνα. Τα κριτήρια αυτά είναι (Gardner, 1983, 1999):

1. Πιθανή  απομόνωση  μιας  ικανότητας  λόγω  εγκεφαλικής  βλάβης.  Σε  πολλές 

περιπτώσεις  ατόμων με εγκεφαλικές  βλάβες φάνηκε ότι οι  κακώσεις  αυτές 

μπορεί να έφθειραν επιλεκτικά μια ικανότητα/νοημοσύνη, ενώ άφηναν όλες 

τις  άλλες  ανέπαφες  (π.χ.  λόγω  βλάβης  στην  περιοχή  Broca το  άτομο 
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παρουσίαζε μεγάλη δυσκολία να μιλήσει,  να διαβάσει,  να γράψει, ωστόσο, 

μπορούσε να λύσει  μαθηματικά προβλήματα, να χορέψει  κλπ.).  Υπάρχουν, 

δηλαδή, διακριτά νευρολογικά συστήματα υποστήριξης της κάθε νοημοσύνης. 

2. Η  ύπαρξη  εξελικτικής  ιστορίας.  Αυτό  σημαίνει  ότι  οι  ικανότητες 

αναπτύχθηκαν και  τροποποιήθηκαν,  καθώς το ανθρώπινο γένος  εξελίχθηκε 

και  κάθε  τύπος  της  ανθρώπινης  νοημοσύνης  μπορεί  να  εντοπιστεί 

εκατομμύρια χρόνια πριν. 

3. Η ύπαρξη ενός προσδιορίσιμου πυρήνα λειτουργίας ή ενός συνόλου λειτουργιών  

σε  κάθε  νοημοσύνη.  Αναφέρεται  σε  ένα  σύνολο  διαφορετικών  νοητικών 

λειτουργιών, που παράγονται από την κάθε νοημοσύνη και τη χαρακτηρίζουν. 

Για  παράδειγμα,  οι  σωματικές-κιναισθητικές  λειτουργίες  μπορεί  να 

περιλαμβάνουν  την  ικανότητα  μίμησης-αναπαράστασης  των  σωματικών 

κινήσεων  των  άλλων  ή  την  ικανότητα  άρτιας  γνώσης  καθιερωμένων 

διαδικασιών για την κατασκευή ενός κτίσματος (Armstrong 2003). Ο τόνος 

του ήχου, ο ρυθμός κλπ. είναι κεντρικές λειτουργίες της μουσικής ικανότητας-

νοημοσύνης (Denig, 2004). 

4. Δυνατότητα  κωδικοποίησης  σε  ένα  συμβολικό  σύστημα.  Το  κριτήριο 

αναφέρεται  στη χρησιμοποίηση διαφορετικών συμβολικών συστημάτων για 

την  έκφραση  των  ιδεών  ανά  νοημοσύνη.  Ο  ανθρώπινος  πολιτισμός  έχει 

αναπτύξει και στηρίζεται στη χρήση συμβόλων (π.χ. λέξεις, αριθμοί, μουσικές 

νότες),  ώστε  να  εκφράσει  συστηματικά  και  με  ακρίβεια  πληροφορίες  με 

πολιτισμική σημασία ανά νοημοσύνη.

5. Μια ευδιάκριτη αναπτυξιακή πορεία.  Σύμφωνα με τον  Gardner,  κάθε  τύπος 

νοημοσύνης  οφείλει  να  έχει  μια  ευδιάκριτη  αναπτυξιακή  πορεία,  δηλαδή, 

κάθε δραστηριότητα που βασίζεται σε συγκεκριμένη νοημοσύνη, έχει τη δική 

της  αναπτυξιακή  τροχιά  με  ευδιάκριτες  ενδείξεις  κλιμάκωσης  (χρόνο 

εμφάνισης  στην  παιδική  ηλικία,  κορύφωσης  στη  διάρκεια  της  ζωής  και 

σταδιακής παρακμής).

6. Η ύπαρξη  ατόμων με  εξαιρετικές  ικανότητες,  όπως οι  «ηλίθιοι  σοφοί»  και  

ταλαντούχοι  άνθρωποι.  Αναζητήθηκαν,  με  άλλα  λόγια,  άτομα  που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλή επίδοση κατά τη χρήση κάθε νοημοσύνης. Για 

παράδειγμα,  οι  «ηλίθιοι  σοφοί»  είναι  άτομα  που  επιδεικνύουν  εξαιρετικές 
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ικανότητες σε ένα συγκεκριμένο τομέα ενώ σε άλλους μέσο όρο ή σημαντικά 

ελλείμματα. 

7. Υποστήριξη από πειραματικά ψυχολογικά έργα.  Το κριτήριο αναφέρεται στην 

ανάγκη να  υπάρχουν εμπειρικά δεδομένα που προέρχονται από ψυχολογικά 

τεστ.  Ο  Gardner προτείνει  ότι  συγκεκριμένες  ψυχολογικές  έρευνες 

αποκαλύπτουν ότι οι νοημοσύνες δρουν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, π.χ. 

ένα  άτομο  μιλάει  και  περπατά  την  ίδια  στιγμή,  γιατί  οι  δύο  δράσεις 

φανερώνουν διαφορετικές ικανότητες-γλωσσική και κιναισθητική. 

8. Υποστήριξη από ψυχομετρικά ευρήματα. Αν και ο Gardner δεν είναι υπέρμαχος 

των σταθμισμένων τεστ, προτείνει ότι πολλά ψυχομετρικά ευρήματα δίνουν 

πειστικές αποδείξεις για το ότι οι διαφορετικές  ικανότητες δρουν ανεξάρτητα 

η μία από την άλλη. Λόγου χάρη, ένας αθλητής υψηλής κλάσης θα έχει υψηλή 

επίδοση  στο  χτύπημα  της  μπάλας,  αλλά  χαμηλή  στην  ικανότητα  να 

«χτυπήσει» το σωστό πλήκτρο στο πιάνο.

Με  βάση  τα  παραπάνω  κριτήρια  ο  Gardner αρχικά  προσδιόρισε  επτά 

διαφορετικές νοημοσύνες (1983), στη συνέχεια (1999) περιέγραψε τρεις νέους τύπους 

ως υποψήφιους:  τη φυσιοκρατική  (naturalist),  την υπαρξιακή (existential)  και  την 

πνευματική-θρησκευτική  (spiritual)  νοημοσύνη.  Επιβεβαιώνει  με  βάση  τα  οκτώ 

κριτήρια  την  ύπαρξη  μόνο  της  φυσιοκρατικής  νοημοσύνης  και  απορρίπτει  τους 

άλλους δύο, καθώς δεν πληρούν τα οκτώ κριτήρια που έχει θέσει. Πιο συγκεκριμένα, 

συμπεραίνει  ότι,  αν  και  η  υπαρξιακή  πληροί  σε  μεγάλο  βαθμό  τα  κριτήρια  σε 

αντίθεση  με  την  πνευματική,  κρίθηκε  συνετό  να  μην  περιληφθεί  λόγω  και  της 

πολυπλοκότητας της φύσης της και των θεμάτων που πραγματεύεται (σ.66).  Έτσι, 

εξακολουθεί να αναφέρεται σ’ αυτήν ως «η  νοημοσύνη με τον αύξοντα αριθμό 8 ½» 

(2006, σ.21). Οι οκτώ νοημοσύνες είναι:

Η  λεκτική/γλωσσική  νοημοσύνη αναφέρεται  στην  ικανότητα  χειρισμού 

λέξεων και γλωσσικών δομών σε ποικίλες περιστάσεις, προφορικά ή γραπτά, για να 

πραγματοποιηθούν  συγκεκριμένοι  σκοποί  επικοινωνίας.  Πιο  συγκεκριμένα, 

περιλαμβάνει  την  κατανόηση  και  χρήση  της  σύνταξης,  τη  φωνολογία,  τη 

σημασιολογία καθώς και τις πρακτικές διαστάσεις ή χρήσεις της γλώσσας. Οι πιο 

σημαντικές  από αυτές,  σύμφωνα με  τον  Gardner (1983,  σ.78),  περιλαμβάνουν  τη 

«ρητορική διάσταση της γλώσσας», δηλαδή την ικανότητα χρήσης της για να πείσεις 

τους άλλους για συγκεκριμένους σκοπούς. Τη «μνημονική δυνατότητα της γλώσσας», 
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για  να  θυμάσαι  διαφόρων  μορφών  πληροφορίες.  Τον  «επεξηγηματικό  ρόλο  της 

γλώσσας»,  δηλαδή  την  πληροφόρηση  και  ερμηνεία  δεδομένων.  Και  τέλος,  «τη 

μεταγλωσσική ανάλυση», δηλαδή τη χρήση της γλώσσας για να εξηγήσεις τις δικές 

της δραστηριότητες. Συζητήσεις, διηγήσεις, γραπτές αναφορές, αξιοποίηση λεκτικών 

πληροφοριών, ποίηση, χρήση περίτεχνων σχημάτων λόγου, παιχνίδια με λέξεις είναι 

μερικά παραδείγματα καταστάσεων ή συμπεριφορών στις οποίες αποδίδουν καλά τα 

άτομα  με  αναπτυγμένη  λεκτική/γλωσσική  νοημοσύνη.  Δικηγόροι,  συγγραφείς, 

ποιητές, αφηγητές/ομιλητές κάθε είδους είναι ανάμεσα στους ανθρώπους με υψηλή 

γλωσσική νοημοσύνη, που εδράζεται κυρίως στον αριστερό κροταφικό λοβό. 

Η  λογικο-μαθηματική νοημοσύνη αναφέρεται  στο  συστηματικό  τρόπο 

σκέψης και στην ικανότητα να αναλύει κανείς προβλήματα λογικά, να διεξάγει με 

επιτυχία  μαθηματικούς  υπολογισμούς  και  να  ερευνά  ζητήματα  με  επιστημονικό 

τρόπο. Αυτή η νοημοσύνη περιλαμβάνει ευαισθησία σε λογικά σχήματα και σχέσεις, 

έλεγχο  υποθέσεων,  εύρεση  σχέσεων  αιτίας  –  αποτελέσματος,  κατανόηση 

αφηρημένων εννοιών. Οι μέθοδοι – διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην υπηρεσία 

της νοημοσύνης αυτής είναι: η κατηγοριοποίηση, η ταξινόμηση, ο συμπερασμός, η 

γενίκευση,  ο  υπολογισμός και  ο  έλεγχος  υποθέσεων.  Η νοημοσύνη αυτή στηρίζει 

δραστηριότητες  όπως  η  εύρεση  σχέσεων  αιτίας-αποτελέσματος.,  η  επισήμανση 

σταθερά επαναλαμβανόμενων μορφών ή συμπεριφορών, η κατανόηση αφηρημένων 

εννοιών,  ο  έλεγχος  υποθέσεων,  η  έκφραση  δεδομένων  διαμέσου  συμβόλων  (π.χ. 

αριθμών). Αυτό το είδος νοημοσύνης είναι συχνά συνδεδεμένο με την επιστημονική 

και  μαθηματική  σκέψη.  Επιστήμονες,  μαθηματικοί,  προγραμματιστές, 

στατιστικολόγοι  αξιοποιούν  τη  νοημοσύνη  αυτή,  σημαντικό  μέρος  της  οποίας 

υπηρετείται από τον κροταφικό λοβό. Εδράζεται στον αριστερό μετωπιαίο και δεξιό 

βρεγματικό λοβό.

Η  χωρική  νοημοσύνη αναφέρεται  στην  ικανότητα  αντίληψης  του 

οπτικοχωρικού  κόσμου,  ποσοτικά  και  ποιοτικά,  και  πραγματοποίησης 

τροποποιήσεων και  μετασχηματισμών.  Τα άτομα με χωρική νοημοσύνη διαθέτουν 

την ικανότητα ακριβούς προσανατολισμού στο χώρο, οπτικοποίησης, έκφρασης και 

αναπαράστασης ιδεών μέσω γραφημάτων και γενικά οπτικού υλικού, αναπαραγωγής 

ή  δημιουργίας  εικόνων.  Αρχιτέκτονες,  γραφίστες,  καλλιτέχνες,  εφευρέτες, 

χειρουργοί,  παίκτες στο σκάκι, πιλότοι, πλοηγοί, τοπογράφοι περιλαμβάνονται στα 

παραδείγματα ανθρώπων με ανεπτυγμένη αυτή τη νοημοσύνη. Εδράζεται κυρίως στο 

δεξιό πλευρικό λοβό.
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Η  σωματική-κιναισθητική  νοημοσύνη υπηρετεί τη  δυνατότητα  να 

χρησιμοποιεί  κανείς  όλο  ή  μέρη  του  σώματός  του  για  να  εκφράσει  ιδέες  και 

συναισθήματα,  να  παράξει  ή  να  διαπλάσει  προϊόντα,  να  λύσει  προβλήματα,  να 

ελέγχει  τις  κινήσεις  του  σώματος,  να  χειρίζεται  αντικείμενα  επιδέξια.  Αυτή  η 

νοημοσύνη  περιλαμβάνει  συγκεκριμένες  σωματικές  δεξιότητες,  όπως  συντονισμό, 

ισορροπία,  επιδεξιότητα,  δύναμη,  ευελιξία,  ταχύτητα,  καθώς  επίσης  απτικές 

ικανότητες.  Σύμφωνα με τον  Gardner, χορευτές,  ηθοποιοί και αθλητές έχουν στην 

πρώτη  γραμμή  τη  σωματική-κιναισθητική  νοημοσύνη.  Ωστόσο,  αυτή  η  μορφή 

νοημοσύνης  είναι  επίσης  σημαντική  για  τους  τεχνίτες,  τους  χειρουργούς,  τους 

μηχανικούς  και  πολλούς  άλλους  τεχνικά  προσανατολισμένους  επαγγελματίες.  Ο 

εγκεφαλικός φλοιός χειρίζεται κυρίως τα σχετικά ερεθίσματα.

Η  μουσική  νοημοσύνη αναφέρεται  στην  επιδεξιότητα  στην  εκτέλεση, 

σύνθεση  και  εκτίμηση  μουσικών  σχημάτων.  Η  ικανότητα  του  ατόμου  να 

αντιλαμβάνεται, να διακρίνει,  να μετατρέπει και να εκφράζει μουσικές μορφές. Το 

άτομο  που  διαθέτει  μουσική  νοημοσύνη  χαρακτηρίζεται  από  ευαισθησία  στην 

αντίληψη και αίσθηση του ρυθμού, του τόνου ή τη μελωδίας, ικανότητα για εκτέλεση 

και σύνθεση μουσικών κομματιών αλλά και γενικότερα ευαισθησία σε μη λεκτικούς 

ήχους. Σύμφωνα με τον  Gardner (1999, σ. 42), η μουσική νοημοσύνη είναι δομικά 

παρόμοια με τη γλωσσική νοημοσύνη και δεν έχει καμιά επιστημονική ή λογική βάση 

να αποκαλούμε τη μια νοημοσύνη και την άλλη ταλέντο. Εδράζεται κυρίως στο δεξί 

ημισφαίριο, στο δεξιό μετωπιαίο κροταφικό λοβό.

Η  διαπροσωπική  νοημοσύνη δείχνει  την  ικανότητα  του  ατόμου  να 

καταλαβαίνει  τις  προθέσεις,  τα  κίνητρα  και  τις  επιθυμίες  των  άλλων  ανθρώπων, 

δυνητικά να ενεργήσει πάνω σ’ αυτή τη γνώση και επομένως να συναναστρέφεται 

επιτυχώς  μαζί  τους  σε  ποικίλες  περιστάσεις.  Αυτό  μπορεί  να  περιλαμβάνει 

παρατήρηση  και  ευαισθησία  στις  εκφράσεις  του  προσώπου,  στη  φωνή,  σε 

χειρονομίες, στις αλλαγές στις διαθέσεις τους και τη χρήση αυτών των πληροφοριών 

σε περιστάσεις όπως να πείσει, να επηρεάσει, να κατευθύνει, να μεσολαβήσει ή να 

συμβουλεύσει  άτομα  ή  ομάδες  ατόμων  για  κάποιο  σκοπό.  Η  ικανότητα  αυτή 

χαρακτηρίζει  τους  πολιτικούς  και  θρησκευτικούς  ηγέτες,  τους  θεραπευτές,  τους 

«δασκάλους»,  τους  ψυχολόγους  και  άλλους  επαγγελματίες  που  χρειάζονται  τη 

διαπροσωπική  νοημοσύνη.  Οι  εκπαιδευτικοί,  οι  πωλητές,  οι  πολιτικοί  και 

θρησκευτικοί  ηγέτες  καθώς  και  οι  σύμβουλοι  χρειάζονται  μια  πολύ  καλά 
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ανεπτυγμένη διαπροσωπική νοημοσύνη. Εδράζεται κυρίως στο μετωπιαίο λοβό και 

στο νεοφλοιό.

Η ενδοπροσωπική νοημοσύνη περιλαμβάνει  την ικανότητα του ατόμου να 

κατανοήσει τον εαυτό του και πιο συγκεκριμένα τα συναισθήματά του, τα κίνητρα 

της συμπεριφοράς του, τις επιθυμίες, τα κριτήρια των επιλογών του, τους λόγους της 

τήρησης ή μη κανόνων και αρχών και να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά αυτές τις 

πληροφορίες (ως οδηγό συμπεριφοράς) με στόχο  να ρυθμίσει τη ζωή του. Εδράζεται 

κυρίως στο μετωπικό λοβό και στο νεοφλοιό.

Η φυσιοκρατική νοημοσύνη, τέλος, αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου 

να αναγνωρίζει και να ταξινομεί τα πολυπληθή είδη της χλωρίδας και πανίδας καθώς 

επίσης και τα φυσικά φαινόμενα και στην ικανότητα να νοιάζεται και να αλληλεπιδρά 

με τα έμβια όντα και με όλο το οικοσύστημα. Εδράζεται στον αριστερό βρεγματικό 

λοβό. 

Ορισμένες  βασικές  θέσεις  σχετικά  με  τη  λειτουργικότητα  των  πολλαπλών 

νοημοσυνών είναι οι εξής (Armstrong, 2000˙  Gardner, 1999˙  Moran,  Kornhaber & 

Gardner, 2006):

α) Τα οκτώ είδη νοημοσύνης αναπτύσσονται σε όλους τους ανθρώπους, αλλά  

σε διαφορετικό βαθμό. Βέβαια, λειτουργούν μαζί με μοναδικό τρόπο σε κάθε άτομο. 

Έτσι, δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι που να έχουν τις ίδιες νοημοσύνες στους ίδιους 

συνδυασμούς. Όπως φαινόμαστε διαφορετικοί με διαφορετικές προσωπικότητες, έτσι 

ο καθένας έχει το δικό του μοναδικό κράμα από τις 8 νοημοσύνες. Ακόμη και τα 

μονοζυγωτικά δίδυμα διαφέρουν μεταξύ τους, δεν έχουν το ίδιο προφίλ νοημοσυνών. 

Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τεράστια διακύμανση ανάμεσα στις νοημοσύνες τους-

με ιδιαίτερα ανεπτυγμένες μία ή δύο νοημοσύνες και τις άλλες σχετικά αδύναμες- 

που το προφίλ τους μπορεί να παρομοιαστεί με ακτίνα λέιζερ. Αυτοί οι άνθρωποι 

συνήθως έχουν μια δυνατή περιοχή ενδιαφερόντων και μπορούν να ακολουθήσουν 

ένα ξεκάθαρο δρόμο για την επιτυχία αναπτύσσοντας τις κορυφαίες νοημοσύνες τους. 

Άλλοι,  αντίθετα,  έχουν  προφίλ  νοημοσυνών  που  μπορεί  να  παρομοιαστεί  με 

προβολέα (σε αντίθεση με το λέιζερ), επειδή έχουν λιγότερο ευδιάκριτες διαφορές 

ανάμεσα  στις  νοημοσύνες.  Αποδίδουν  σχεδόν  εξίσου  σε  πολλές  περιοχές,  καθώς 

έχουν  καλά  ανεπτυγμένες  πολλές  νοημοσύνες,  χωρίς  απαραίτητα  να  υπερέχουν 

σημαντικά σε κάποια από αυτές.  Η πρόκληση με αυτούς τους ανθρώπους είναι  η 

επιλογή επαγγέλματος και άλλων σχετικών επιλογών, καθώς τα καταφέρνουν παντού 

καλά χωρίς να ξεχωρίζουν ιδιαίτερα κάπου. 
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β) Όλα τα είδη νοημοσύνης μπορούν να αναπτυχθούν από τους περισσότερους  

ανθρώπους.  Ο  Gardner υποστηρίζει ότι ουσιαστικά καθένας έχει τη δυνατότητα να 

αναπτύξει και τις οκτώ νοημοσύνες σε ένα λογικά υψηλό επίπεδο απόδοσης, αν του 

δοθεί η απαραίτητη ενθάρρυνση, αν εκτεθεί  σε εμπειρίες  και αν λάβει κατάλληλη 

διδασκαλία. Άλλωστε, οι νοημοσύνες απορρέουν από το συνδυασμό της γενετικής 

κληρονομιάς  και  των  συνθηκών  ζωής  στο  συγκεκριμένο  κοινωνικοπολιτιστικό 

πλαίσιο  και  στην   εποχή  στην  οποία  το  άτομο  ζει  και  αναπτύσσεται.  Έτσι, 

πετυχαίνοντας  μια  ευνοϊκή  αλληλεπίδραση  των  παραγόντων  αυτών,  μπορούμε  να 

ενισχύσουμε το άτομο στην προσπάθειά του να πετύχει επαρκή ανάπτυξη.               

γ) Οι νοημοσύνες ενός ατόμου αλληλεπιδρούν. Αν και εξετάζονται στη θεωρία 

χωριστά,  στην  πράξη  οι  νοημοσύνες  κάθε  ατόμου  αλληλεπιδρούν  με  ποικίλους 

τρόπους, που μπορεί να είναι θετικοί κι αρνητικοί. Αυτό σημαίνει ότι μια νοημοσύνη 

μπορεί να παρεμποδίζει, να αναπληρώνει ή να ενισχύει την ανάπτυξη μιας άλλης.

δ) Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι για να φανεί κανείς «έξυπνος» σε  

κάθε κατηγορία.  Δεν υπάρχει ένα πρότυπο σύνολο χαρακτηριστικών που πρέπει να 

έχει κανείς, για να θεωρηθεί έξυπνος σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Ένα άτομο μπορεί 

να έχει χαμηλή επίδοση στον αθλητισμό ή να είναι ακόμη και αδέξιο σε ένα παιχνίδι, 

ωστόσο  να  έχει  αναπτυγμένη  σωματική-κιναισθητική  νοημοσύνη,  η  οποία 

εκδηλώνεται  με  μια  υψηλή  ικανότητα  για  κατασκευές  παντός  είδους  που  δίνουν 

λύσεις σε συγκεκριμένες συνθήκες. Ένα άτομο με χαμηλή ορθογραφική ικανότητα δε 

σημαίνει  απαραίτητα  ότι  έχει  περιορισμένη  λεκτική/γλωσσική  νοημοσύνη,  καθώς 

μπορεί  να  συνυπάρχει  ένας  μεγάλος  όγκος  λεξιλογίου,  ή  και  ικανότητα  χρήσης 

σύνθετων  συντακτικών  δομών  στον  προφορικό  λόγο,  που  κάνουν  το  άτομο  ένα 

θαυμάσιο  αφηγητή.  Επίσης,  στην  ίδια  συζήτηση  κάποιος  μπορεί  να  συμμετάσχει 

ενεργά και πετυχημένα με το να επισημαίνει επιδράσεις παραγόντων, κάποιος άλλος 

με την ανάλυση χαρακτήρων και συναισθημάτων και κάποιος τρίτος με αναγωγές σε 

γενικές  αρχές.  Η  αξιοποίηση,  δηλαδή,  του  ίδιου  τύπου  νοημοσύνης  μπορεί  να 

ποικίλει  σημαντικά  από άτομο σε  άτομο,  καθώς  επίσης  μπορεί  να ποικίλει  και  ο 

τρόπος που το ίδιο άτομο αξιοποιεί τα δικά του είδη νοημοσύνης.     

1.3.3. Κριτική της θεωρίας των πολλαπλών νοημοσυνών
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Πολύ λίγες θεωρίες στην ιστορία της ψυχοπαιδαγωγικής είχαν την επίδραση 

που είχε η θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών (Shearer, 2004). Όπως κάθε ισχυρή 

ιδέα που δέχτηκε παγκόσμια επιδοκιμασία έχει επίσης δεχτεί κριτική. Καμιά νέα ιδέα, 

όσο ελκυστική και αν είναι δεν μπορεί να τύχει κοινής αποδοχής. Έτσι, η θεωρία 

αντιμετωπίστηκε  με  ανάμικτες  αντιδράσεις  από  την  επιστημονική  κοινότητα.  Δεν 

έγινε εύκολα αποδεκτή από μερίδα ψυχολόγων – ψυχομετρητών, αλλά έτυχε πολύ 

θετικής ανταπόκρισης από πολλούς επιστήμονες στο χώρο της εκπαίδευσης, οι οποίοι 

υποστηρίζουν την πρακτική αξία των προσεγγίσεων που προτείνονται από τη θεωρία. 

Οι κριτικές,  συνοπτικά, αφορούν κυρίως στη χρησιμοποίηση του όρου νοημοσύνη 

εκεί όπου οι άλλοι χρησιμοποιούν παραδοσιακά λέξεις όπως «ικανότητα - δεξιότητα-

χάρισμα» (Eysenck, 1994˙ Scarr, 1985˙ Sternberg, 1983, 1991). Οι υπερασπιστές της 

θεωρίας επιχειρηματολογούν, λέγοντας πως ο παραδοσιακός ορισμός της νοημοσύνης 

είναι  πολύ  στενός  στον  ορισμό  των  εφαρμογών  της,  ενώ  θα  έπρεπε  να 

συμπεριλαμβάνει όλες τις πτυχές της νοητικής λειτουργίας και όχι μόνο εκείνες τις 

περιορισμένες  που  αξιολογούνται  συνήθως  και  μέσα  από  τα  αντίστοιχα  τεστ 

νοημοσύνης.  Και  για  αυτό,  ένας  ευρύτερος  ορισμός  εκφράζει  με  περισσότερη 

ακρίβεια τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι σκέφτονται και 

μαθαίνουν. Ο ίδιος ο Gardner αναφέρει ότι το να θεωρεί κανείς μόνο τις δεξιότητες 

στη  γλώσσα  και  στη  λογική  επιστήμη  νοημοσύνη,  αντικατοπτρίζει  τη  δυτική 

παράδοση και την επιρροή των τεστ νοημοσύνης. Προκειμένου να απομακρυνθούμε 

από αυτή την προκατάληψη, ισχυρίζεται ότι είναι λογικό να αποκαλούμε τις ποικίλες 

ικανότητες με τον ίδιο όρο, αποκαλώντας τες όλες «νοημοσύνες» ή όλες «ταλέντα». 

Επίσης,  οι  επικριτές  της  υποστηρίζουν  ότι  δεν  υπάρχει  συγκεκριμένη 

πειραματική υποστήριξη της θεωρίας. Αν και ο Gardner δεν στήριξε τη θεωρία του σε 

εξετάσεις των παιδιών και στη στατιστική ανάλυση αυτών των αποτελεσμάτων (σε 

μετρήσεις με τεστ, όπως οι περισσότερες μέχρι τώρα θεωρίες νοημοσύνης) ωστόσο, 

θεμελίωσε τη θεωρία στην ανάλυση εμπειρικών δεδομένων. Εκατοντάδες ερευνών 

ανασκοπούνται στο βιβλίο  Frames of Mind και οι νοημοσύνες προσδιορίζονται και 

περιγράφονται στη βάση πειραματικών ευρημάτων για τη δομή και λειτουργία του 

ανθρώπινου  εγκεφάλου,  δηλαδή  σε  έρευνες  από  τη  νευρολογία,  επίσης  την 

ψυχολογία,  την  ανθρωπολογία,  τη  γνώση  για  τις  εξελικτικές  διαδικασίες  και  την 

αναπτυξιακή  έρευνα  γενικότερα.  Ωστόσο,  και  ο  ίδιος  ο  Gardner (1993  σ.33) 

επισημαίνει ότι η θεωρία δεν έχει υποβληθεί σε δυνατές πειραματικές δοκιμασίες, αν 

και είναι σύμφωνη με πολλά εμπειρικά τεκμήρια. 
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Κάποια άλλα ερωτήματα που συνήθως τίθενται έχουν να κάνουν με το «αν 

είναι  επαρκή τα  κριτήρια»,  «μήπως  είναι  κυρίως  φιλολογική  θεωρία»,  «δεν  είναι 

εξετάσιμη  /  μετρήσιμη»,  «είναι  υπεραπλουστευμένη»  ή  αντίθετα  «είναι  πολύ 

πολύπλοκη»,  «ο   Gardner συνεχώς  την  αλλάζει,  άρα  μάλλον  δεν  είναι  έγκυρη» 

(Searer, 2004). Όπως επισημαίνει ο Searer (2004), πολλές φορές αυτά τα ερωτήματα 

υποδηλώνουν  ανεπαρκή  ή  διαστρεβλωμένη  ενημέρωση  για  τη  θεωρία  και  τις 

σχετιζόμενες με αυτή έρευνες. Σε όλα αυτά, κάνοντας ο ίδιος κριτική στη θεωρία του, 

έχει  δώσει  απαντήσεις  και  ο  Gardner,  ο  οποίος  συγκαταρίθμησε  τα  πιο  βασικά 

ζητήματα και τις απαντήσεις του πάνω σε αυτά (1993, σσ. 35-48 και 207˙  1999, σσ. 

93-114).  Αλλά  και  τα  ερευνητικά  δεδομένα  που  παρατίθενται  στη  συνέχεια 

αποδεικνύουν  το  αυξανόμενο  σώμα  των  σχετικών  με  τη  θεωρία  ερευνών  και 

εφαρμογών  της.  Μια  θεωρία  δεν  είναι  απαραίτητα  ισχυρή  ή  έγκυρη  επειδή 

υποστηρίζεται από αποτελέσματα πειραματικών δοκιμασιών. Πολλές φορές η αξία 

της εξαρτάται από τη συμβολή της στην κατανόηση και στην πρακτική του πεδίου 

στο οποίο αναφέρεται  (Chen,  2004).   Και  η θεωρία  των πολλαπλών νοημοσυνών 

συνεισέφερε  στο  να  αλλάξει  η  αντίληψη  και  η  κατανόηση  της  ανθρώπινης 

νοημοσύνης.  Επιπλέον,  παρότι  ο  Gardner ανέπτυξε  τη  θεωρία  του  με  σκοπό  να 

διευρύνει την ψυχολογική έννοια της νοημοσύνης και όχι ως παιδαγωγική πολιτική, 

η απήχησή της στο πεδίο της εκπαίδευσης υπήρξε μεγάλη και η χρησιμότητά της 

είναι αδιαμφισβήτητη (Moran et al., 2006).

1.3.4.  Έρευνες  και  πρακτικές  εφαρμογές  με  βάση  τις  πολλαπλές  

νοημοσύνες

Η θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών δημιούργησε  αναρίθμητες νέες ιδέες 

και πρακτικές στο χώρο της εκπαίδευσης  και υιοθετήθηκε σε πολλά σχολεία, αρχικά 

στις  ΗΠΑ και  στη  συνέχεια  και  σε  άλλες  χώρες.  Στην  πρωτοβάθμια  εκπαίδευση 

υπάρχουν δεκάδες σχολεία που εφαρμόζουν τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών 

(Kornhaber & Gardner, 1991). Το πρώτο από τα σχολεία που εφάρμοσαν τη θεωρία 

είναι   το  Key School,  στην  Ινδιανάπολη  των  ΗΠΑ.  Εκεί  δημιουργήθηκε  ένα 

«συνολικό  περιβάλλον  μάθησης»  με  πλούσιο  αναλυτικό  πρόγραμμα,  το  οποίο 

επεκτείνεται πέρα από την ανάγνωση, τη γραφή και την αρίθμηση σε μια ποικιλία 

δραστηριοτήτων  στις  οποίες  οι  μαθητές  εμπλέκονται  καθημερινά,  ενεργοποιώντας 
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τους τύπους νοημοσυνών τους και ανακαλύπτουν τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις 

τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Kunkel (2009), «οι μαθητές που αποφοιτούν 

από  εκεί  γνωρίζουν  ποιοι  είναι,  τι  μπορούν  να  κάνουν  και  πώς  να  ανοίγουν  ή 

χαράσσουν νέους δρόμους προς αυτό το σκοπό». 

Ο  Thomas Hoerr (2000),  διευθυντής  του  New City School,  του  δεύτερου 

σχολείου που εφάρμοσε τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών στις ΗΠΑ, τονίζει 

ότι το μοντέλο των πολλαπλών νοημοσυνών τους παρακίνησε να δουν διαφορετικά 

το σχολικό πρόγραμμα και το σχεδιασμό του, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση της 

προόδου των μαθητών, την επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς, καθώς και 

την ανάπτυξη και βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συναδέλφων.   

Η Mindy Kornhaber και οι συνάδελφοί της στο πρόγραμμα SUMIT (Schools 

Using Multiple Intelligences Theory)  ερεύνησαν 42 διαφορετικά σχολεία, τα οποία 

χρησιμοποίησαν  τη  θεωρία  των  πολλαπλών  νοημοσυνών  για  τρία  τουλάχιστον 

χρόνια.  Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  παρατηρήθηκε  σημαντική  επιτυχία  στις 

βαθμολογίες  των  μαθητών  στα  τυποποιημένα  τεστ,  στην  πειθαρχία,  στη  γονεϊκή 

συμμετοχή,  αλλά και  συγκριτικά  μεταξύ  σχολείων  όπου  εφαρμόστηκε  και  άλλων 

όπου δεν εφαρμόστηκε η θεωρία. Πιο συγκεκριμένα, το 78% των σχολείων ανέφεραν 

βελτιωμένες  βαθμολογίες επίδοσης στα σταθμισμένα τεστ,  με το 62.5% αυτών να 

αποδίδουν τη βελτίωση στις πρακτικές που ήταν εμπνευσμένες από τη θεωρία των 

πολλαπλών νοημοσυνών. Το 78% των σχολείων ανέφεραν βελτίωση των επιδόσεων 

των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Το 80% των σχολείων ανέφεραν βελτίωση 

στη  γονεϊκή  συμμετοχή,  με  το  75%  αυτών  να  το  αποδίδουν  στις  πολλαπλές 

νοημοσύνες  και,  τέλος,  81%  ανέφεραν  βελτίωση  της  πειθαρχίας  των  παιδιών. 

Επίσης, οι Campbell & Campbell (1999), αναφέρουν ότι η εφαρμογή των πολλαπλών 

νοημοσυνών  στα  σχολεία  που  μελέτησαν  οδήγησε  σε  βελτίωση  στις  κρατικές 

αξιολογήσεις  και  στα τυποποιημένα τεστ στο επίπεδο Κ-12. Στις  ίδιες  έρευνες  το 

κενό  βαθμολογίας  ανάμεσα  σε  λευκούς  και  μαθητές  μειονοτήτων  μειώθηκε  ή 

εξαλείφθηκε.  Στις  τάξεις  της  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  που 

έχουν  ενσωματώσει  τη θεωρία  των πολλαπλών νοημοσυνών τα παιδιά ξεπέρασαν 

στις επιδόσεις στις βασικές δεξιότητες τους συνομηλίκους τους, τόσο σε τοπικό όσο 

και σε εθνικό επίπεδο (Campbell & Campbell, 1999). Η εφαρμογή της θεωρίας των 

πολλαπλών  νοημοσυνών  στις  τάξεις  νηπιαγωγείου,  δημοτικού  και  γυμνασίου 

βρέθηκε, επίσης, ότι βελτίωσε τη συμπεριφορά, συνέβαλε στην ένταξη των μαθητών 

με  ειδικές  ανάγκες,  ενίσχυσε  τη  συμμετοχή  των  γονιών  και  δημιούργησε  ένα 
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μαθησιακό  περιβάλλον  υποστηρικτικό  της  κριτικής  σκέψης  και  των  δεξιοτήτων 

επίλυσης προβλήματος (Kornhaber & Fierros, 2000). 

Έρευνα  των  Douglas,  Burton &  Reese-Durham (2008),  εξέτασε  πώς  οι 

πολλαπλές  νοημοσύνες  και  η  άμεση  διδασκαλία,  ως  στρατηγικές  διδασκαλίας, 

επηρεάζουν  τη   βαθμολογία  μαθητών  της  8ης τάξης  στα  μαθηματικά.  Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίδοση των μαθητών που δέχτηκαν διδασκαλία με βάση 

τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών αυξήθηκε σημαντικά (κατά μ. ό. σκόραραν 

25,48 βαθμούς υψηλότερα σε σύγκριση με 17,25 της ομάδας ελέγχου), καθώς επίσης 

σημειώθηκε βελτίωση στην απόδοση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. 

Πλήθος  άλλων  ερευνών  και  άρθρων  (π.  χ.  Andriotis,  2009˙  Campbell,  1989˙ 

Dickinson,  2001˙  Elison &  Rothenberger 1999˙  Forester,  2001˙  Hoerr,  2002˙ 

McKenzie, 2002˙ Mettetal, Jordan & Harper, 1997˙ Ribot, 2004˙ Strasser & Seplocha, 

2005˙ Weber, 1992˙ Wilson, 1998˙ Younger, Warrington, Gray, Rudduck, McLellan, 

Bearne,  Kershner, &  Bricheno, 2005). έχουν δείξει ότι μπορεί να εκπαιδεύεις τους 

μαθητές  με  μη  παραδοσιακούς  τρόπους  και  να  μεγιστοποιείς  τα  κίνητρα  και  τα 

επιτεύγματά τους. Επίσης, οι μαθητές βρίσκουν τη διδασκαλία διασκεδαστική και τα 

προβλήματα πειθαρχίας  τείνουν να εξαφανιστούν.  Οι  εφαρμογές  της  θεωρίας  των 

πολλαπλών  νοημοσυνών  προσφέρουν  ευκαιρίες  εποικοδομητικής  διδασκαλίας  για 

όλους τους τύπους των μαθητών που θα τους βοηθήσουν να εκφράσουν αλλά και να 

αμφισβητήσουν τι έχουν μάθει. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες και την αποκτημένη 

γνώση, οι μαθητές όλων των ηλικιών θα είναι ικανοί να χτίσουν σε αυτή τη γνώση 

και να την εφαρμόσουν αναλόγως, ενώ θα αποκτούν επιπλέον νέα γνώση. Ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού αλλάζει, καθώς κατανοεί το ανθρώπινο πλέγμα ικανοτήτων, την 

ανθρώπινη  ποικιλομορφία  και  μάθηση  σε  καλύτερο  και  βαθύτερο  επίπεδο  και 

μετατρέπεται σε διευκολυντή της μάθησης. Με τη χρήση πολλαπλών προσεγγίσεων 

βελτιώνεται ο σχεδιασμός της καθημερινής διδακτικής πράξης και οδηγεί σε αύξηση 

της μαθητικής συμμετοχής και των κινήτρων μάθησης. Οι γονείς, τέλος, αναφέρουν 

βελτίωση τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στο συναισθηματικό τομέα των παιδιών 

τους τα οποία απολαμβάνουν πολλές ευκαιρίες να βιώνουν επιτυχίες στη διαδικασία 

της μάθησης και να βελτιώνεται το αυτοσυναίσθημά τους, τα επίπεδα αυτοεκτίμησης 

και  αυτο-αποτελεσματικότητας,  καθώς  αποκτούν επίγνωση των εγγενών ταλέντων 

και δυνατοτήτων τους.

Η επιτυχία των εφαρμογών των πολλαπλών νοημοσυνών μπορεί να αποδοθεί στους 

εξής λόγους: 
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Χρησιμεύει ως κινητήρια δύναμη αναμόρφωσης στα σχολεία, οδηγώντας σε 

επανεκτίμηση  αυτών  των  αντικειμένων  που  διδάσκονται  τυπικά,  με  αυξανόμενη 

έμφαση στις τέχνες, τη φύση, τη σωματική αγωγή και άλλα αντικείμενα παραδοσιακά 

περιορισμένα περιμετρικά της διδακτέας ύλης (Armstrong, 2003). 

Έχει  στο  επίκεντρο  το  παιδί  και  αναπτύσσει  τις  εγγενείς  δυνατότητές  του 

περισσότερο,  παρά απαιτεί  από αυτά να αποκτούν  άρτια γνώση σε πολλές  φορές 

ασυναφείς ακαδημαϊκές πληροφορίες. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν το πρόγραμμα, 

τη διδασκαλία και την αξιολόγηση βασισμένοι στο πώς μαθαίνει το παιδί ενώ στα 

περισσότερα σχολεία  ο  μαθητής  πρέπει  να  «ταιριάσει»  και  να  προσαρμοστεί  στο 

πρόγραμμα σπουδών, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο (Hoerr, 2002). 

Αποτελεί πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς ώστε να βρουν «τρόπους που θα 

αποδίδουν  με  τον  κάθε  μαθητή  που  μαθαίνει  το  συγκεκριμένο  κάθε  φορά θέμα» 

(Gardner,1999, σ.154).            

Ενθαρρύνει ένα σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών να κοιτάξουν πέρα από τα 

στενά όρια του αναλυτικού προγράμματος,  των διαγωνισμάτων και  πέρα από την 

κλασική  θεωρία  της  νοημοσύνης.  Τους  βοηθά  να  ανταποκριθούν  στις  ανάγκες 

πολλών  διαφορετικών  τύπων  μαθητών  εύκολα  και  μέσα  από  τη  θεώρηση  αυτή 

περισσότεροι  μαθητές  πετυχαίνουν  στο  σχολείο.  Κάτι  που  είναι  σύμφωνο  και 

αντανακλά τη βαθιά ριζωμένη πίστη εκπαιδευτικών και γονέων ότι όλα τα παιδιά 

έχουν κάποια χαρίσματα/ταλέντα και πως κομμάτι της πιο σημαντικής αποστολής του 

σχολείου  είναι  να  προάγει  θετικά  την προσωπική ανάπτυξη του παιδιού (Wilson, 

1998).  

1.4. Θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών και μαθητές με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

Όπως  προαναφέρθηκε,  ένα  βασικό  αξίωμα  της  θεωρίας  των  πολλαπλών 

νοημοσυνών είναι ότι οι άνθρωποι μαθαίνουν, αναπαριστούν και χρησιμοποιούν τις 

γνώσεις  τους  με  πολλούς  διαφορετικούς  τρόπους.  Οι  διαφορές  αυτές  αποτελούν 

πρόκληση για ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δέχεται ως προϋπόθεση ότι όλοι 

μπορούν να μάθουν τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο και ότι ένα ενιαίο, καθολικό 

κριτήριο επαρκεί για να ελέγξουμε τι έμαθαν οι μαθητές. 
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Η θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών κέρδισε γρήγορα την προσοχή των 

επιστημόνων και επαγγελματιών που εμπλέκονται στην εκπαίδευση ατόμων «ειδικού 

πληθυσμού»,  όπως  τα  χαρισματικά  και  ταλαντούχα  παιδιά  και  τα  παιδιά  με 

μαθησιακές δυσκολίες. Χαρακτηριστικό των παιδιών αυτών είναι ότι δεν κατακτούν 

τη  σχολική  γνώση  με  το  συνηθισμένο  τρόπο  (Dunn &  Honigsfeld,  2009˙ 

Ματσαγγούρας 2008). Η δυσκολία και η πρόκληση μπορεί να είναι εξίσου μεγάλη 

και για τις δύο κατηγορίες μαθητών που αναφέρθηκαν και αφορά στην εξεύρεση και 

επιλογή αποτελεσματικών τρόπων εκπαίδευσής τους.  Και η θεωρία των πολλαπλών 

νοημοσυνών  μπορεί  να  προσφέρει  σημαντική  βοήθεια  σε  αυτό.  Όχι  μόνο  γιατί 

παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για διαγνωστικούς  σκοπούς αλλά γιατί υποδεικνύει 

κάποια βήματα που μπορεί να φανούν χρήσιμα στους μαθητές που τους χαρακτηρίζει 

διαφορετικός τρόπος μάθησης. 

Σύμφωνα με τον Fasko (2001), τα τελευταία χρόνια η θεωρία των πολλαπλών 

νοημοσυνών έχει χρησιμοποιηθεί ώστε να διευκολύνει την αναγνώριση αλλά και την 

εκπαίδευση των χαρισματικών και ταλαντούχων παιδιών  και βρέθηκε ότι έχει πολλές 

θετικές συνέπειες στο πρόγραμμα και στους διδακτικούς στόχους για τα παιδιά αυτά. 

Για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, η θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών 

προσφέρει  πρόσβαση σε παρέμβαση που επικεντρώνεται  στις  δυνατότητες και  όχι 

στις  αδυναμίες  αυτών  των  μαθητών.  Μπορεί  να  βοηθήσει  να  αναγνωριστεί  μια 

περιοχή ικανοτήτων τους και  έτσι να δοθεί  η δυνατότητα στο παιδί  να αναπτύξει 

αυτές τις ικανότητες. Το αίσθημα του αυτοσεβασμού που προκύπτει από οτιδήποτε 

πετυχαίνει,  θα ενθαρρύνει το παιδί να αναλάβει προκλήσεις που προηγούμενα του 

προκαλούσαν φόβο, και αυτό έχει θετική επίπτωση όχι μόνο στη σχολική αλλά και 

στη μετέπειτα ζωή του. Οι Hearne & Stone  (1995) συνοψίζουν ευρήματα ερευνών 

που επισημαίνουν την αποκλειστική χρήση της γλωσσικής και λογικο-μαθηματικής 

ικανότητας στα τυποποιημένα και στα τεστ μέτρησης της νοημοσύνης επικρίνοντας 

την  υπερβολική  χρήση  τους  για  την  τοποθέτηση  των  μαθητών  σε  αντίστοιχα 

προγράμματα.  Είναι  κοινή  γνώση  ανάμεσα  στους  ειδικούς  εκπαιδευτικούς  ότι  οι 

μαθητές  με  μαθησιακές  δυσκολίες  έχουν  ταλέντα  που  γενικά  δεν 

εκτιμώνται/υποτιμούνται ή δεν αντιπροσωπεύονται στο σχολικό πρόγραμμα, το οποίο 

απαιτεί  τη  γλωσσική  νοημοσύνη  για  πρόσβαση  στη  γνώση.  Οι  μαθητές  με 

μαθησιακές δυσκολίες συχνά παρουσιάζουν ελλείμματα στη γλωσσική και τη λογικο-

μαθηματική νοημοσύνη αλλά επιδεικνύουν δυνατότητες σε άλλες περιοχές (Stanford, 

2003). Προτείνουν ότι η κατανόηση των πολλαπλών νοημοσυνών είναι πολύτιμη για 
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τους  δασκάλους  καθώς  τους  ενθαρρύνει  να  εξετάσουν  τι  μπορούν  να  κάνουν  οι 

μαθητές και όχι τι δεν μπορούν. Η  Rubado (2002), αναφέρει ότι η αξιοποίηση της 

θεωρίας  των  πολλαπλών  νοημοσυνών  σε  μαθητές  με  μαθησιακές  δυσκολίες  και 

προβλήματα συμπεριφοράς τους οδήγησε σε καλύτερη κατανόηση του εαυτού τους, 

εκτίμηση των ικανοτήτων τους και τους εφοδίασε με εμπιστοσύνη για τις επιλογές 

τους. Τη σπουδαιότητα της εμπλοκής των πολλαπλών νοημοσυνών στην εκπαίδευση 

των μικρών παιδιών και ειδικότερα αυτών με αναπηρία τονίζει και ο Retting (2005). 

Επισημαίνει πως η διδασκαλία μέσω των πολλαπλών νοημοσυνών βοηθάει να βρούμε 

ή  να  αφυπνίσουμε  κρυμμένα  ταλέντα  των  παιδιών  αυτών,  να  τα  βοηθήσουμε  να 

ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντά τους και να εστιάσουν στην ικανότητα και όχι στην 

ανικανότητά  (αναπηρία)  τους.  Κατευθύνοντας  τη  διδασκαλία  σε  δραστηριότητες 

μέσω των πολλαπλών νοημοσυνών παρατηρείται, επίσης, στις τάξεις αυτές μείωση 

των προβλημάτων συμπεριφοράς. Ο ίδιος αναφέρεται στα αποτελέσματα έρευνας των 

Highland et al, (1999) όπου είκοσι παιδιά της πρώτης τάξης του νηπιαγωγείου (PreK-

First grade)  παρουσίασαν  77%  βελτίωση  στη  συμπεριφορά,  τη  λειτουργία  και 

συνεργασία τους, δίνοντας έμφαση στις πολλαπλές νοημοσύνες.                     

Η εκπαίδευση των μαθητών με ήπιες  εκπαιδευτικές  ανάγκες  προσεγγίζεται 

στις μέρες μας διαμέσου των κινημάτων της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Davis &  Florian 2004). Μερικοί από τους λόγους 

που  οδήγησαν  σ’  αυτή  την  εξέλιξη  είναι  οι  αρνητικές  επιδράσεις  στην  ψυχο-

κοινωνική λειτουργία των μαθητών με ε. α. μετά τη συμμετοχή τους σε προγράμματα 

χωριστής εκπαίδευσης και η σημαντική ετερογένεια των σύγχρονων τάξεων. 

Η ετερογένεια των τάξεων στα σύγχρονα σχολεία, που προκύπτει από το ότι ο 

μαθητικός πληθυσμός ποικίλει πολιτισμικά, γλωσσικά, κοινωνικά, ατομικά -ως προς 

τις ιδιαίτερες ικανότητες ή δυσκολίες μάθησης, το διαφορετικό μαθησιακό στυλ και 

την επίδοση- καθιστά αναγκαία την τροποποίηση των διδακτικών πρακτικών. Αυτές 

οι  πρακτικές,  αναφέρονται  ως  διαφοροποίηση  του  προγράμματος  και  της 

διδασκαλίας. Ένας τρόπος να αντιληφθούμε τη διαφοροποίηση είναι η αλλαγή της 

μαθησιακής διαδικασίας  με  ρουτίνες  διδασκαλίας  που ανταποκρίνονται  στο εύρος 

διαφορών ως  προς  την  ετοιμότητα,  τα  ενδιαφέροντα  και  το  μαθησιακό στυλ  των 

μαθητών με στόχο τη μεγιστοποίηση της δυνατότητας μάθησης (Tomlinson 2000. 

2003).

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία στηρίζεται σε σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα 

που  υποστηρίζουν  ότι  η  μάθηση  βελτιώνεται  όταν  οι  μαθητές  εμπλέκονται 
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ενεργητικά σε αυτή και αισθάνονται ασφαλείς, όταν δομούν προσωπικά τη μάθησή 

τους και προσπαθούν να βρουν νόημα σε ό,τι διδάσκονται. Όταν είναι οργανωμένη 

κοντά στο επίπεδο που οι ίδιοι τα καταφέρνουν και τέλος, για να δομήσουν το νόημα 

κάθε φορά βοηθούνται από τις προηγούμενες εμπειρίες τους, τα ενδιαφέροντά τους 

και προσεγγίσουν τη μάθηση με διαφορετικούς τρόπους, σύμφωνα με τις σύγχρονες 

θεωρίες για τη νοημοσύνη (Παντελιάδου, 2008, σ.8). 

H Gregory (2005) αναφέρει πως, όταν διαφοροποιούμε τη διδασκαλία για να 

διευκολύνουμε  τη  μάθηση,  κάνουμε  προσαρμογές  που  αφορούν  στις  διάφορες 

παραμέτρους  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  όπως  στο  περιεχόμενο,  τον  τρόπο 

εξέτασης και τους επιδιωκόμενους στόχους. Σημαίνει, επίσης, αλλαγή στο ρυθμό, το 

επίπεδο ή το είδος της διδασκαλίας που παρέχουμε,  ώστε να ανταποκρίνεται  στις 

ατομικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή (Heacox, 2002).  Η τελική 

επιλογή της διαφοροποιημένης πορείας διδασκαλίας μπορεί να γίνει μόνο από τον 

εκπαιδευτικό,  ο  οποίος  έχει  μελετήσει  και  γνωρίζει  το  μαθησιακό  προφίλ,  τα 

ενδιαφέροντα,  τα  ταλέντα,  τις  ανάγκες,  τις  δυνατότητες  και  ικανότητες,  το 

πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών του. Έτσι, θα είναι σε θέση να τους εξηγήσει 

τους  πιθανούς  διαφορετικούς  τρόπους  μάθησης  και  να  τους  βοηθήσει  να 

συνειδητοποιήσουν  τους  δικούς  τους  ιδιαίτερους  τρόπους  μάθησης.  Επίσης,  ο 

εκπαιδευτικός  θα  πρέπει  να  συνειδητοποιήσει  ότι  δεν  μαθαίνουν  όλοι  οι  μαθητές 

όπως  ο  ίδιος  και  θα  πρέπει  να  προσαρμόσει  τις  μεθόδους  και  το  μαθησιακό 

περιβάλλον ανάλογα με το προφίλ και τις προτιμήσεις τους, π.χ. ακουστικά, οπτικά, 

κιναισθητικά, ή μέσω προσωπικών ενδιαφερόντων κ.ά. (Tomlinson, 2000).

1.5.  Πολλαπλές  νοημοσύνες  και  διδασκαλία  του  γλωσσικού 

μαθήματος

Η θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών έχει εφαρμογές  σε όλα τα σχολικά 

μαθήματα  και  ασφαλώς  και  στο  κεντρικής  σημασίας  μάθημα  της  Γλώσσας.  Η 

γλώσσα ως κώδικας είναι το μέσο μετάδοσης γνώσεων, ιδεών, και συμπεριφορών. 

Σκεπτόμαστε  με  λέξεις,  επικοινωνούμε με αυτές,  συνεπώς,  όσο καλύτερα είμαστε 

«ασκημένοι» στη χρήση της γλώσσας, τόσο αποδοτικότερα τη χρησιμοποιούμε.  Η 

διδασκαλία  και  η  μάθηση στο σχολείο  δεν είναι  δυνατή χωρίς  τη γλώσσα.  Αν ο 

μαθητής  δεν  έχει  γλωσσική  αυτάρκεια,  δεν  μπορεί  να  συμμετέχει  ενεργά  στη 
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μαθησιακή  διαδικασία  και  να  ανταποκριθεί  σε  πιο  σύνθετες  εκπαιδευτικές 

διαδικασίες, που θα τον βοηθήσουν να αναπτύξει την κρίση του.  Επομένως, όσο πιο 

ευρύς  είναι  ο  γλωσσικός  κώδικας  του  μαθητή,  τόσο  πιο  εύκολα  συμμετέχει  στη 

μαθησιακή  διαδικασία  Επίσης,  από  τον  τρόπο  που  μεταχειριζόμαστε  τη  γλώσσα 

εξαρτάται πολλές φορές και η απόδοση σε άλλα μαθήματα. 

Η  ανάπτυξη  των  γλωσσικών  δεξιοτήτων  και  της  γλωσσικής  ετοιμότητας 

προϋποθέτει γλωσσικά βιώματα που τα παρέχει η γλωσσική ικανότητα, αλλά κυρίως 

η σωστή διδασκαλία και άσκηση. Η κατάκτηση της γλώσσας αποτελείται από αρκετά 

και  διαφορετικά  έργα,  όπως  η  αντίληψη  του  λόγου,  η  κατάτμηση  του  λόγου,  η 

εκμάθηση  λέξεων,  σύνταξης  και  γραμματικής  (Yu,  2006).   Ειδικότερα  για  τη 

διδασκαλία της Γραμματικής, τονίζεται ο σημαντικός ρόλος των γλωσσικών αλλά και 

μη  γλωσσικών  εισερχόμενων  ερεθισμάτων  που  δέχεται  ο  μαθητής,  όπου  η 

σημασιολογική  συνάφεια  αλλά  και  η  πρωτοτυπία  του  ερεθίσματος  θεωρείται  ότι 

παίζουν  σημαντικό  ρόλο  στη  διαδικασία  της  αλληλεπιδραστικής  διασύνδεσης  της 

μάθησης (Fischer &  Zeschel, 2010). Για τη διδασκαλία της γραμματικής πρέπει να 

αξιοποιείται  η  επικοινωνιακή  αντίληψη,  να  αξιοποιούνται  καταστάσεις  όπου 

προσφέρονται ευκαιρίες με ερευνητικές και ανακαλυπτικές μεθόδους, με ενεργητική 

συμμετοχή  του  μαθητή,  με  μεγάλη  ποικιλία  τεχνικών  και  μορφών  δημιουργικής 

άσκησης (Μπαμπινιώτης & Παρασκευόπουλος, 2000). Προτείνονται  δραστηριότητες 

που  προϋποθέτουν   τη  συνεργασία  μεταξύ  των  διδασκομένων  και  τους  δίνουν 

κίνητρο για την εκμάθηση της γλώσσας, χρησιμοποιώντας μια σειρά από στοιχεία 

που αυξάνουν το ενδιαφέρον τους,  όπως εποπτικά  μέσα,  αυθεντικές  καταστάσεις, 

χιουμοριστική διάθεση και παιχνίδια   (Pennington, 1995).   

Η  ανάγνωση  είναι  επίσης  μια  βασική  δεξιότητα  και  μια  πολύπλοκη 

διαδικασία. Έρευνες έχουν δείξει ότι αισθητηριακά μαθησιακά προφίλ –κιναισθητικά, 

απτικά,  ακουστικά  και  οπτικά-  επηρεάζουν  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  οι  μαθητές 

προτιμούν να μαθαίνουν, επηρεάζουν το επίπεδο αναγνωστικής κατανόησης αλλά και 

την επίδοσή τους (Williams, 2010). Άρα, οι δάσκαλοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 

δημιουργούν  σχέδια  μαθήματος,  στρατηγικές  και  τεχνικές  που  ενσωματώνουν 

περισσότερα αισθητηριακά χαρακτηριστικά, με πολυαισθητηριακές δραστηριότητες 

και  γενικότερα  δραστηριότητες  που  εμπλέκουν  διαφορετικές  μαθησιακές 

προτιμήσεις. Αν οι μαθητές δεν μαθαίνουν με τον τρόπο που τους διδάσκουμε, πρέπει 

να  τους  διδάξουμε  με  τον  τρόπο  που  μαθαίνουν.  Επειδή  η  ανάγνωση  είναι  μια 

πολύπλοκη  διαδικασία,  δεν  υπάρχει  μόνο  μία  στρατηγική,  διδακτική  μέθοδος 
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ανάγνωσης  και  αν  και  εμπλέκονται  πολλοί  παράγοντες  στην  κατανόηση  της 

ανάγνωσης, το να είσαι ενήμερος του μαθησιακού προφίλ των μαθητών αλλά και των 

δικών  σου  τρόπων  και  προτιμήσεων  στη  διδασκαλία  και  να  προσαρμόζεις  και 

υιοθετείς δραστηριότητες σε όλα τα μαθησιακά είδη, μπορεί να είναι ευεργετικό για 

τη διαδικασία κατάκτησης της γλώσσας. 

Η  κατάκτηση  της  γλώσσας  αποτελείται  από  πολλά  διαφορετικά  έργα  που 

ταυτόχρονα συνδέονται μεταξύ τους. Η εκμάθηση της σύνταξης σχετίζεται κυρίως με 

το  πώς να κατηγοριοποιείς τις λέξεις στις γραμματικές τους κατηγορίες (ουσιαστικό, 

ρήμα, κλπ.) που είναι βασικό δομικό στοιχείο της γραμματικής. Και κατόπιν, πώς να 

κατακτήσεις  τις  αναφορικά  με  το  κείμενο  δομές  που  αναπαριστούν  αυτές  οι 

συντακτικές κατηγορίες (Yu, 2006).    

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι τόσο η ανάγνωση όσο και η γραφή είναι περίπλοκες 

διαδικασίες,  δεν  υπάρχει  μόνο μία  στρατηγική,  διδακτική  μέθοδος  κατάλληλη για 

κάθε μαθητή και έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές που τα καταφέρνουν καλύτερα 

χρησιμοποιούν  πολλές  στρατηγικές  (Williams,  2010).  Χρησιμοποιώντας 

διαφορετικές στρατηγικές που εμπλέκουν τους μαθητές με διαφορετικά μαθησιακά 

προφίλ,  αυτοί  ενισχύονται  ώστε  να  γίνουν  πιο   ισορροπημένοι  και  ποικίλοι  στη 

μάθησή  τους  (Silver,  Strong,  &  Perini,  2000).  Ωστόσο,  όταν  η  προτίμηση  του 

δασκάλου  σε  ένα  μαθησιακό  στυλ  δεσπόζει,  υπερισχύει  και  «κατευθύνει»  το 

περιβάλλον  της  τάξης,  οι  μαθητές  των  οποίων  το  μαθησιακό  προφίλ  είναι 

διαφορετικό  απομακρύνονται  από  τη  μαθησιακή  διαδικασία  και  στερούνται 

κινήτρων. Όταν υπάρχει διαφορά στον τρόπο που μαθαίνει ο μαθητής και στον τρόπο 

που το σχολικό σύστημα τον διδάσκει και τον εξετάζει αυτό προκαλεί εκπαιδευτικά 

προβλήματα (Williams, 2010).

Προκειμένου, λοιπόν, να είναι αποτελεσματική η διδασκαλία του γλωσσικού 

μαθήματος σε μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, βασική προϋπόθεση είναι η 

χρησιμοποίηση ποικιλίας μεθόδων, διαδικασιών και υλικών, προκειμένου τα σχετικά 

προγράμματα  να  καλύπτουν  τις  εξατομικευμένες  ανάγκες  των  παιδιών.  Όπως 

υποστηρίζει ο Armstrong (2003), η ανάγνωση και η γραφή δεν είναι απλά γλωσσικές 

πράξεις.  Εμπεριέχουν  όλες  τις  νοημοσύνες  και  πολλές  περιοχές  του  εγκεφάλου 

εμπλέκονται στην κατάκτηση της γλώσσας. Το άτομο που γράφει και διαβάζει κάνει 

πολλά  περισσότερα  από  το  να  κωδικογραφεί  απλά  γλωσσικά  δεδομένα.  Επίσης, 

κοιτάει  την  οπτική  διάρθρωση  των  γραμμάτων.  Πρέπει  να  ταιριάσει  την  οπτική 

εικόνα  με  τον  ήχο.  Καθώς  διαβάζει  χρήσιμες  πληροφορίες,  οπτικοποιεί  αυτό  που 
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διαβάζει,  έχει  συναισθηματικές  αντιδράσεις  στο  κείμενο,  τείνει  να  μαντεύει  τι 

προτίθεται να κάνει ή πιστεύει ο συγγραφέας ή ο χαρακτήρας και σκέφτεται λογικά 

και κριτικά για αυτό που διαβάζει. Επίσης, οι άνθρωποι μαθαίνουν να διαβάζουν με 

πολλούς διαφορετικούς  τρόπους.  Από τη σχετική βιβλιογραφία γνωρίζουμε για τα 

άτομα που έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση και στη γραφή ότι οι δυσκολίες τους δεν 

είναι  ίδιες.  Κάποιοι μαθητές έχουν ιδιαίτερα προβλήματα με την οπτική σύνθεση-

σχηματισμό των γραμμάτων, ενώ άλλοι έχουν δυσκολίες πρωταρχικά με τους ήχους 

της  γλώσσας.  Άλλοι  μαθητές  αποκωδικοποιούν  μεμονωμένες  λέξεις  αλλά 

δυσκολεύονται  στην  κατανόηση  του  κειμένου.  Άλλοι  έχουν  προβλήματα  με  τη 

γραμματική δομή και συγκρότηση των προτάσεων ή με την κατανόηση της πρόθεσης 

του  συγγραφέα  (Armstrong,  2003).     Έτσι,  δεν  υπάρχει  ένας  μόνο  κατάλληλος 

τρόπος  για  να  διδάξει  κανείς  δεξιότητες  ανάγνωσης  και  γραφής  αλλά  ποικιλία 

παρεμβάσεων και στρατηγικών και αυτό που καλείται να κάνει ο εκπαιδευτικός είναι 

να  επιλέξει  ποιες  συγκεκριμένες  μέθοδοι  και  τεχνικές  αποδίδουν  καλύτερα  με 

κάποιους μαθητές ενώ με άλλους όχι. Αυτή η επιλογή εγείρει άμεσα το θέμα των 

παραγόντων  που  επηρεάζουν  και  διαμορφώνουν  το  διδακτικό  προφίλ  του  κάθε 

εκπαιδευτικού και κάνει αναγκαία τη διερεύνησή τους. 

    

1.6.  Η  θεωρία  των  πολλαπλών  νοημοσυνών  στην  ελληνική 

πραγματικότητα και τα διερευνητικά ερωτήματα της έρευνας.

Η  ανασκόπηση  της  ελληνικής  βιβλιογραφίας  για  αντίστοιχες  έρευνες 

επιβεβαιώνει την έλλειψη που παρατηρείται στο πεδίο αυτό. Από τη σχετική μελέτη 

της βιβλιογραφίας βρήκαμε ότι η διδακτορική διατριβή της Παπανελοπούλου (2002), 

ασχολήθηκε  με  την  εφαρμογή  και  τις  προοπτικές  της  θεωρίας  των  πολλαπλών 

νοημοσυνών  στην  πρωτοβάθμια  εκπαίδευση.   Μελετήθηκε  σε  ποιο  βαθμό  το 

επιδιωκόμενο  και  το  εφαρμοσμένο  πρόγραμμα  των  μαθημάτων  της  ΣΤ΄  τάξης 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή των πολλαπλών νοημοσυνών στην 

προσέγγιση  των  γνωστικών  αντικειμένων  των  μαθημάτων,  αλλά  και  για  την 

προώθηση των πολλαπλών νοημοσυνών των μαθητών. Τα ευρήματα επιβεβαίωσαν 

την  αποκλειστική  σχεδόν  κυριαρχία  της  ΛΜ  (51,3%)  και  της  ΓΛ  (39,9%) 

νοημοσύνης σε όλα τα μαθήματα με τους υπόλοιπους τύπους να υποεκπροσωπούνται, 

ενώ εξίσου ενδιαφέρον είναι το εύρημα ότι στο 67,5% του συνόλου των μαθημάτων 
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εμφανίζεται  μόνο ένας  τύπος  νοημοσύνης,  στο  24% εμφανίζονται  δύο τύποι,  στο 

6,7%  τρεις  και  περισσότεροι  από  τρεις  τύποι  νοημοσύνης  στο  1,2%.  Εύλογα 

συνάγεται ότι δεν  ευνοείται η πολλαπλότητα του νοητικού δυναμικού και ο μαθητής 

δεν  αντιμετωπίζεται  ως  ένα  πολυδύναμο  άτομο.  Οι  εκπαιδευτικές  πρακτικές  που 

εφαρμόζονται  δεν  ευνοούν  την  προώθηση  των  πολλαπλών  νοημοσυνών  των 

μαθητών.

Να σημειωθεί,  βέβαια,  ότι  η παραπάνω έρευνα αφορούσε τα προηγούμενα 

σχολικά εγχειρίδια τα οποία αντικαταστάθηκαν ενώ για τα νέα βιβλία δεν έχει βρεθεί 

ανάλογη έρευνα.  

Στη διδακτορική διατριβή του Παπαδόπουλου (2010) με θέμα «Οι θεατρικές 

πρακτικές  στη  διδασκαλία  των  φυσικών  επιστημών  στο  δημοτικό  σχολείο» 

εξετάζεται η χρήση του θεάτρου ως εκπαιδευτική μεθοδολογία στη διδασκαλία των 

φυσικών επιστημών και  γίνεται  εφαρμογή του υβριδικού μοντέλου έρευνας  3D-5I 

(τρεις  διαστάσεις  -  πέντε  νοημοσύνες)  που  αποτελεί  σύμπραξη  και  πεδίο 

αλληλεπίδρασης  των  τριών  διαστάσεων  μάθησης  και  διδασκαλίας  στις  φυσικές 

επιστήμες (γνωστική-μεταγνωστική-συναισθηματική) των Σέρογλου – Κουμαρά και 

της  θεωρίας  της  πολλαπλής  νοημοσύνης  του  Gardner.  Τα  ευρήματα  της  έρευνας 

έδειξαν  ιδιαίτερα  υψηλά  ποσοστά  ενίσχυσης  της  Γλωσσικής,  Διαπροσωπικής  και 

Ενδοπροσωπικής νοημοσύνης,  καθώς επίσης και ανάπτυξη των κιναισθητικών και 

χωρικών δεξιοτήτων των μαθητών, επιβεβαιώνοντας ότι η διδασκαλία των Φυσικών 

Επιστημών  σε  μαθητές  δημοτικού  σχολείου  μέσω  θεατρικών  πρακτικών  και  την 

εμπλοκή των πολλαπλών νοημοσυνών ενθαρρύνουν και καλλιεργούν δεξιότητες και 

στάσεις απαραίτητες στην αυριανή ζωή των μαθητών.

Άλλη  έρευνα  (Ρίνης,  2011)  με  θέμα  «Η  ανάπτυξη  των  Πολλαπλών 

νοημοσυνών  μέσα  από  την  εξερεύνηση  των  ηλεκτρονικών  μυθιστορημάτων  στην 

Πρωτοβάθμια  εκπαίδευση»  εξέτασε  το  βαθμό  καλλιέργειας  των  πολλαπλών 

νοημοσυνών  των  μαθητών  μέσα  από  την  εκμάθηση  των  ΗΜΑ.  Σύμφωνα  με  τα 

αποτελέσματα, τα παιδιά έδειξαν πρωτοφανή πρόοδο όσον αφορά την εκμάθηση μιας 

ξένης γλώσσας, αξιοποιώντας διαφορετικές νοημοσύνες σύμφωνα με το δικό τους 

μαθησιακό  στυλ.  Ο  συνδυασμός  ποικίλων  μοντέλων  συνεργατικότητας,  ο 

εξατομικευμένος  ρυθμός  εκμάθησης  συνεισφέρουν  στην  ανάπτυξη  του  ευρέος 

φάσματος της νοημοσύνης και οι μαθητές υιοθέτησαν πιο θετική στάση στη μάθηση 

χάρη στη διάθεση  και προθυμία τους να ενεργήσουν κατά τη βούλησή τους. 
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Τέλος,  πρόταση  για  την  αξιοποίηση  των  πολλαπλών  νοημοσυνών  στη 

διδασκαλία  και  συγκεκριμένα  στη  διδασκαλία  Μαθηματικών  σε  παιδιά  με  ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες σε πλαίσιο συνεκπαίδευσης έχει καταθέσει και ο Αγαλιώτης 

(2010). 

Παρά την ύπαρξη των παραπάνω ερευνών και προτάσεων δεν επισημάνθηκαν 

μελέτες  που να  αναφέρονται  στην πιθανή  συσχέτιση  του  προφίλ  των πολλαπλών 

νοημοσυνών των εκπαιδευτικών με τις διδακτικές τους επιλογές. Κάτι τέτοιο, όπως 

είδαμε παραπάνω, είναι απαραίτητο προκειμένου να σχηματιστεί μια έγκυρη άποψη 

για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία. 

Το θέμα αυτό πρόκειται  να εξετάσει  η παρούσα έρευνα και  συγκεκριμένα 

πρόκειται να διερευνήσει τα εξής ερωτήματα :  

α) Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο προφίλ νοημοσυνών των εκπαιδευτικών και στις 

διδακτικές τους επιλογές στο γλωσσικό μάθημα;  

β)  Υπάρχει  συσχέτιση  ανάμεσα  στο  επίπεδο  σπουδών,  στην  ειδικότητα  και  στα 

χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και στις διδακτικές επιλογές τους;

γ) Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο προφίλ νοημοσυνών των εκπαιδευτικών και στις 

διδακτικές  τους  επιλογές  ως  προς  τα  επιμέρους  δομικά  στοιχεία  του  γλωσσικού 

μαθήματος;
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2ο Κεφάλαιο

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.1. Ερευνητική Στρατηγική

Η  έρευνα  ανήκει  στην  κατηγορία  των  περιγραφικών  ερευνών,  οι  οποίες 

αποσκοπούν,  κατά κύριο λόγο,  στη συστηματική καταγραφή και  διερεύνηση ενός 

φαινομένου, έτσι όπως αυτό εμφανίζεται και εξελίσσεται στο περιβάλλον. Επίσης, 

στις περιγραφικές έρευνες γίνεται αναζήτηση και εντοπισμός διαφαινόμενων γενικών 

τάσεων και πιθανών σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών του ερευνητικού προβλήματος 

(Παρασκευόπουλος,  1993).  Ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  των  περιγραφικών  ερευνών 

είναι  η  δυνατότητα  προσέγγισης  μεγάλου  μέρους  του  πληθυσμού,  η  δυνατότητα 

επισήμανσης  γενικών  τάσεων  στον  πληθυσμό,  η  ταχεία  διεκπεραίωση  της 

στατιστικής  επεξεργασίας  των  δεδομένων  και  ο  προσδιορισμός  της  φύσης  των 

παραγόντων  που  επηρεάζουν  ένα  φαινόμενο  (Cohen &  Manion,  2008. Κυριαζή, 

2005). Ένα σημείο που πρέπει πάντα να προσεγγίζεται με προσοχή στο πλαίσιο των 

περιγραφικών ερευνών είναι η προσπάθεια ερμηνείας αυτού που περιγράφεται, καθώς 

συχνά επισημαίνεται ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να εμπεριέχει προκατάληψη από 

την πλευρά του ερευνητή (Verma & Mallick, 2004).

2.2. Δείγμα

Το  δείγμα  της  έρευνας  αποτελείται  από  146  εκπαιδευτικούς  Α/θμιας 

εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 48 είναι άνδρες (32,9%) και οι 98 γυναίκες (67,1%), 

ενώ 108 από αυτούς είναι της γενικής αγωγής (74%) και 38 της ειδικής αγωγής (26%) 

(Η συνολική σύνθεση του δείγματος παρουσιάζεται στον πίνακα 1). Το δείγμα δεν 

μπορεί να χαρακτηριστεί στατιστικά τυχαίο, καθώς επελέγη με βάση τη «βολική» ή 

ευκαιριακή δειγματοληψία (convenience sample), η οποία αναφέρεται στην επιλογή 

ατόμων στα οποία έχει πρόσβαση ο ερευνητής (Cohen & Manion, 2008). Έτσι, τον 
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πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί από τους νομούς Θεσσαλονίκης και 

Σερρών που υπηρετούν σε γενικά σχολεία, σε ειδικά σχολεία καθώς και σε τμήματα 

ένταξης των γενικών σχολείων. 

Πίνακας 1
Δημογραφικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων του δείγματος (ν=146)

Ν %
Φύλο

Άνδρας 48 32,9

Γυναίκα 98 67,1

Αγωγή
Ειδική 38 26,0

Γενική 108 74,0

Σπουδές

Βασικό Πτυχίο 70 47,9

Βασικό Πτυχίο και 
Διδασκαλείο

47 32,2

Βασικό Πτυχίο και 
Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό

29 19,9

Έτη προϋπηρεσίας

0-10 έτη 22 15,1

11-20 έτη 56 38,3

21-35 έτη 68 46,6

Αναφορικά  με  τις  σπουδές  τους,  70  εκπαιδευτικοί  είναι  κάτοχοι  βασικού 

πτυχίου πανεπιστημίου (47,9%), 47 είναι κάτοχοι βασικού πτυχίου και Διδασκαλείου 

(32,2%)  και  29  είναι  κάτοχοι  βασικού  πτυχίου  και  μεταπτυχιακού/διδακτορικού 

(19,9%) (γράφημα 3).

Αναφορικά με τα έτη προϋπηρεσίας, η κατανομή του δείγματος έγινε σε τρεις 

κατηγορίες.  Η πρώτη περιλαμβάνει  αυτούς που έχουν προϋπηρεσία από 0 έως 10 

χρόνια: 22 (15,1%), η δεύτερη από 11 έως 20 χρόνια: 56 (38,3%) και η τρίτη από 21-

35 χρόνια: 68 (46,6%) (γράφημα 4).
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Γράφημα 2

Γράφημα 3
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Γράφημα 4

2.3. Τα Εργαλεία και η Διαδικασία της Έρευνας

 

2.3.1. Κατασκευή των ερωτηματολογίων

Για  τη  συγκέντρωση  των  δεδομένων  της  έρευνας  χρησιμοποιήθηκαν  δύο 

ερωτηματολόγια. Το πρώτο αποσκοπούσε στην ανίχνευση του προφίλ νοημοσυνών 

του κάθε εκπαιδευτικού και το δεύτερο αφορούσε σενάρια διδακτικών επιλογών του 

γλωσσικού μαθήματος, που  αντιστοιχούν στους διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης. 

Πιο  συγκεκριμένα,  το  πρώτο  μεθοδολογικό  εργαλείο  αποτελείται  από  μια 

σειρά 80 περιγραφών συμπεριφορών, που είναι ομαδοποιημένες ανά δέκα σε κάθε 

μια  από  τις  8  νοημοσύνες  και  συνιστούν  έναν  κατάλογο.  Ο  κατάλογος  αυτός 
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προτείνεται  από  τον  Αγαλιώτη  (2009),  βασίζεται  σε  σχετικές  προτάσεις  των 

Armstrong (2000),  Conell (2005),  Gregory (2005)  και  Heacox (2002)  και  έχει 

χρησιμοποιηθεί  με  επιτυχία  σε  εμπειρικές  έρευνες  μικρής  κλίμακας  στο  πλαίσιο 

προγραμμάτων  ενδοϋπηρεσιακής  επιμόρφωσης  και  επαγγελματικής  κατάρτισης 

εκπαιδευτικών.  Ο  κατάλογος  ακολουθεί  ακριβώς  το  πνεύμα  του  εισηγητή  της 

θεωρίας  των  πολλαπλών  νοημοσυνών  Gardner (1999),  αλλά  και  τις  απόψεις 

σημαντικών υποστηρικτών του, σχετικά με την επισήμανση του προφίλ νοημοσυνών 

όχι  διαμέσου  σταθμισμένων  εργαλείων,  αλλά  διαμέσου  αυτοαναφορών  και 

παρατήρησης  της  καθημερινής  συμπεριφοράς  των  υποκειμένων.  Ασφαλώς,  τα 

αποτελέσματα  από  τη  χρήση  τέτοιων  εργαλείων  έχουν  τα  πλεονεκτήματα  και 

υπόκεινται  στους  περιορισμούς  των  ποιοτικών  διερευνήσεων  και  ιδιαίτερα  των 

αυτοαναφορών. Ειδικότερα, χαρακτηρίζονται από αμεσότητα στην παρουσίαση των 

δεδομένων, αλλά επηρεάζονται από την αυτοαντίληψη των υποκειμένων (McDonald, 

2008).

Το  δεύτερο  ερωτηματολόγιο  συντάχθηκε  από  την  ερευνήτρια  μετά  από 

επισκόπηση  της  σχετικής  βιβλιογραφίας.  Ειδικότερα,  μελετήθηκαν  και 

αξιοποιήθηκαν προτάσεις  από ξενόγλωσσα βιβλία και  άρθρα που αναφέρονται  σε 

σχέδια μαθήματος και συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές που ακολουθούν σχολεία 

που εφαρμόζουν τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών στην πράξη (Armstrong, 

2000˙  Silver,  Strong &  Perini-2000˙  Gregory-2005˙  Fleetham-2006). Οι προτάσεις 

αποτέλεσαν  κατά  λέξη  μετάφραση  ή  διασκευή  των  αντίστοιχων  ξενόγλωσσων 

διδακτικών  προτάσεων  που  μελετήθηκαν,  ενώ  έγιναν  και  οι  κατάλληλες 

προσαρμογές. Οι προτάσεις αναφέρονται σε διδακτικές επιλογές από το πρόγραμμα 

του  γλωσσικού  μαθήματος  της  Γ΄  τάξης  και  αφορούσαν  στην  Αναγνωστική 

Κατανόηση,  στο  Συντακτικό  και  στη  Γραμματική.  Κάθε  ένα  από  τα  παραπάνω 

διδακτικά  αντικείμενα  συνοδεύονταν  από  οκτώ  διδακτικές  προτάσεις,  αντίστοιχες 

των οκτώ νοημοσυνών. Οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να επιλέξουν σε κάθε διδακτικό 

αντικείμενο μόνο μία, αυτή που τους αντιπροσώπευε περισσότερο. Η ερώτηση δεν 

ήταν αναφορικά με μαθητές με ε. α. ή κάποια άλλη ειδική αναφορά, προκειμένου ο 

εκπαιδευτικός να επιλέξει αυθόρμητα την πιο οικεία, πιο εύκολη προς αυτόν. 

Πριν από τη χρήση του το εργαλείο ελέγχου των διδακτικών επιλογών δόθηκε 

πιλοτικά σε 6 εκπαιδευτικούς, προκειμένου να διερευνηθεί η αναγνωσιμότητα και η 

ευχρηστία του και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε έλεγχο συμφωνίας μεταξύ κριτών 

(inter-rater agreement)  (Bresciani,  Zelna,  &  Anderson,  2004).  Συγκεκριμένα,  το 
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εργαλείο δόθηκε σε έναν εκπαιδευτικό με μεταπτυχιακές σπουδές, σε έναν σχολικό 

σύμβουλο και σε ένα μέλος ΔΕΠ και τους ζητήθηκε να εκφράσουν τη γνώμη τους 

σχετικά  με  το  βαθμό  στον  οποίο  οι  προτεινόμενες  επιλογές  αντιστοιχούν  στις 

διάφορες νοημοσύνες. Χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος Kappa του Fleiss (Fleiss’ kappa) 

ο οποίος βρέθηκε στο επίπεδο του 0.77. Το επίπεδο αυτό κατά τους Landis & Koch 

(1977) δηλώνει σημαντικό βαθμό συμφωνίας (substantial agreement).  

2.3.2. Διαδικασία - συλλογή δεδομένων   

Διανεμήθηκαν  180  ερωτηματολόγια  και  επεστράφησαν  πλήρως  και  σωστά 

συμπληρωμένα 146, δίνοντας ένα ποσοστό απόκρισης της τάξης του 81,1%, το οποίο 

κρίνεται  ικανοποιητικό.  Όλα  τα  ερωτηματολόγια  δόθηκαν  προσωπικά  από  την 

ερευνήτρια  ώστε  –  όπου  χρειαζόταν  –  να  γίνουν  επιπλέον  διευκρινίσεις   και  να 

διασφαλιστεί, κατά το δυνατόν, η κατανόηση του περιεχομένου των ερωτήσεων και 

των  ερευνητικών  στόχων.  Η  διαδικασία  πραγματοποιήθηκε  κατά  το  χρονικό 

διάστημα  Σεπτέμβριος  2010  έως  Δεκέμβριος  2010,  σε   σχολεία  των  νομών 

Θεσσαλονίκης και Σερρών. Επιλέχθηκαν σχολεία γενικά, ειδικά, καθώς και τμήματα 

ένταξης  όπου  δουλεύουν  δάσκαλοι  ειδικής  αγωγής,  ώστε  να  εξασφαλιστεί 

ικανοποιητικός  αριθμός  συμμετεχόντων,  τόσο  από  τη  γενική  όσο  και  την  ειδική 

αγωγή. Σε κάθε συμμετέχοντα που θέλησε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο σε 

άλλη  ώρα  από  αυτήν  της  συνάντησης  με  την  ερευνήτρια  δόθηκε  η  οδηγία  να 

συμπληρώνει πρώτα το ερωτηματολόγιο ανίχνευσης του προφίλ νοημοσυνών του και 

στη συνέχεια το ερωτηματολόγιο των διδακτικών επιλογών, προκειμένου να υπάρχει 

η ίδια διαδικασία για όλους και να εισαχθούν καλύτερα στο πνεύμα της θεωρίας και 

των εφαρμογών της.

2.4. Ανάλυση Δεδομένων

Τα  ερευνητικά  δεδομένα  που  προέκυψαν  από  τα  ερωτηματολόγια 

κωδικοποιήθηκαν και  η επεξεργασία τους έγινε  με το στατιστικού πακέτο για τις 

κοινωνικές  επιστήμες  SPSS (Statistical Package for Social Sciences)  19.0.  Με τη 

χρήση  μεθόδων  περιγραφικής  στατιστικής  διερευνήθηκαν  τα  δημογραφικά 

χαρακτηριστικά  των  ατόμων  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα.  Πιο  συγκεκριμένα 
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αναλύθηκε  η κατανομή με  βάση το φύλο,  τα χρόνια υπηρεσίας,  τις  σπουδές,  την 

κατεύθυνση ειδικής ή γενικής αγωγής. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθήθηκε, τόσο 

για την κατάταξη των εκπαιδευτικών με βάση το προφίλ νοημοσύνης, όσο και για την 

εξέταση της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων διδακτικών επιλογών. Στη συνέχεια 

ακολούθησε η επεξεργασία των σχετικών δεδομένων προκειμένου να εντοπίσουμε 

πιθανές σχέσεις ανάμεσα στις διάφορες μεταβλητές (ανεξάρτητες και εξαρτημένες). 

Συγκεκριμένα,  εξετάστηκε  πιθανή  επίδραση  των  διαφόρων  δημογραφικών 

χαρακτηριστικών στο προφίλ νοημοσύνης του εκπαιδευτικού και ακολούθως το πώς 

αυτό επηρεάζει τις διδακτικές επιλογές του. Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε για να 

ερευνηθεί  η  επιρροή  των  ανεξάρτητων  μεταβλητών  σε  συγκεκριμένες  διδακτικές 

επιλογές  (Κατανόηση,  Συντακτικό  και  Γραμματική).  Η  παραπάνω  ανάλυση 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μεθόδων επαγωγικής στατιστικής και τη διενέργεια 

των κατάλληλων τεστ. Πιο συγκεκριμένα, έγινε έλεγχος ανεξαρτησίας χ2, καθώς το 

σύνολο των υπό εξέταση  μεταβλητών ήταν κατηγορικές. Επίσης, ελέγχθηκε η ισχύς 

της σχέσης με βάση την τιμή του συντελεστή V του Cramer. 
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3ο Κεφάλαιο

Αποτελέσματα της έρευνας

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα από 

τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας. Όπως προαναφέρθηκε, το δείγμα 

της  έρευνας  αποτέλεσαν  146  εκπαιδευτικοί  Α/θμιας  εκπαίδευσης.  Λαμβάνοντας 

υπόψη την κατηγοριοποίηση με βάση το προφίλ νοημοσυνών που κάνει ο  Gardner 

(1993,  1999),  οι  εκπαιδευτικοί  της  έρευνας  διαχωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες  (α) 

αυτούς που διαθέτουν μικρό αριθμό (2-3) πολύ καλά ανεπτυγμένων νοημοσυνών και 

έχουν τις υπόλοιπες, ασφαλώς, σε λειτουργικό επίπεδο, αλλά σε μικρότερη ένταση, 

και (β) όσους εμφανίζουν τις περισσότερες νοημοσύνες τους ανεπτυγμένες στο ίδιο 

περίπου  επίπεδο.  Όπως  έχει  προαναφερθεί,  οι  πρώτοι,  κατά  την  ορολογία  του 

Gardner (2006), έχουν προφίλ νοημοσύνης που μοιάζει με λέιζερ (laser profile), ενώ 

οι δεύτεροι έχουν προφίλ νοημοσύνης που μοιάζει με προβολέα (searchlight profile). 

Για συντομία και για τις ανάγκες παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας θα 

ονομάζουμε τους πρώτους «Λέιζερ» και τους δεύτερους «Προβολείς». 

Έτσι,  λοιπόν,  από  τους  συμμετέχοντες  εντάχθηκαν  στην  κατηγορία  των 

«Λέιζερ» συνολικά 65 εκπαιδευτικοί (44,5%) και στην κατηγορία των «Προβολέων» 

81 (55,5%). Τα συνολικά αποτελέσματα ως προς αυτή τη διάσταση φαίνονται στον 

πίνακα 2.

Πίνακας 2
Προφίλ Νοημοσυνών (Ν=146)

Ν %
Προφίλ Νοημοσυνών Άνδρες Γυναίκες

Λέιζερ 65 44,5 21 (32,3%) 44 (67,7%)

41



Προβολείς 81 55,5 27 (33,5 %) 54 (66,5 %)

Γράφημα 5
Προφίλ Νοημοσυνών

Κατόπιν έγινε προσπάθεια κατηγοριοποίησης της ομάδας των Λέιζερ ως προς 

τα χαρακτηριστικά του προφίλ τους, δηλαδή, αναζητήθηκαν οι κυρίαρχες νοημοσύνες 

τους. Βρέθηκε ότι στους 65 παρουσιάζουν: Γλωσσική: 37, Λογικο-μαθηματική 32, 

Χωρική:  31,  Διαπροσωπική:  29,  Μουσική:  21,  Σωματική-Κιναισθητική:  17, 

Ενδοπροσωπική:  17,  Φυσιοκρατική:  10  (πίνακας  3).  Από  τους  37  που  έχουν  τη 

Γλωσσική στις  κυρίαρχες  νοημοσύνες  τους,  αναζητήθηκαν οι  διδακτικές  επιλογές 

τους και το πόσο αυτές συνάδουν με τη συγκεκριμένη νοημοσύνη. Βρέθηκε ότι οι 13 

επιλέγουν δύο ή τρεις διδακτικές προτάσεις που αντιστοιχούν στη νοημοσύνη αυτή. 

Στους υπόλοιπους 24 - που έχουν στο προφίλ των κυρίαρχων νοημοσυνών τους τη 

Γλωσσική, αλλά οι διδακτικές επιλογές τους δεν αντιστοιχούν στη νοημοσύνη αυτή - 

οι επιλογές κατανέμονται ως εξής: 8 επιλέγουν τις προτάσεις που αντιστοιχούν στη 

Λογικο-μαθηματική  νοημοσύνη,  5  στη Σωματική-  κιναισθητική,  2  στη Χωρική,  1 

στην  Ενδοπροσωπική  και  8  κάνουν  διαφορετικές  μεταξύ  τους  επιλογές,  που 

αντιστοιχούν, δηλαδή, σε 3 διαφορετικές νοημοσύνες (πίνακας 4).

Πίνακας 3
Συχνότητα εμφάνισης Νοημοσυνών στην κατηγορία «Λέιζερ» (Ν=65)

Είδος Νοημοσύνης Αριθμός (%)    Άνδρες           Γυναίκες  
Γλωσσική  37       56,9%          9                    28                  
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Λογικο-μαθηματική  32       49,2%         12                   20
Χωρική  31       47,7%         11                   20
Διαπροσωπική  29       44,6%          5                    24
Μουσική  21       32,3%          6                    15
Σωματική-κιναισθητική  17       26,1%          9                     8
Ενδοπροσωπική  17       26,1%          6                    11
Φυσιοκρατική  10       15,4%          5                     5 

  Πίνακας 4
Συχνότητα εμφάνισης Διδακτικών Επιλογών των «Λέιζερ» με κυρίαρχη τη ΓΛ 

νοημοσύνη (ν=37)

Διδακτική Επιλογή Αριθμός  (%)       Άνδρες           Γυναίκες  
Γλωσσική  13      (35,1%)             5                     8
Λογικο-μαθηματική  8        (21,6%)             1                     7
Σωματική- Κιναισθητική  5        (13,5%)             2                     3
Χωρική  2        (5,4%)               0                     2
Ενδοπροσωπική 
Διάφορες επιλογές 

 1        (2,7%)               1                     0
 8        (21,6%)             0                     8

Στους υπόλοιπους 28, τώρα (στο σύνολο των 65 Λέιζερ), που δεν έχουν τη 

Γλωσσική στις κυρίαρχες νοημοσύνες τους, αναζητήσαμε το είδος των διδακτικών 

επιλογών και  βρήκαμε ότι:  8  από αυτούς  επιλέγουν τις  διδακτικές  προτάσεις  που 

αντιστοιχούν  στη  Σωματική-Κιναισθητική  νοημοσύνη,  4  επιλέγουν  Λογικο-

Μαθηματική, 4 επιλέγουν Γλωσσική, 2 Χωρική, 1 Μουσική, 1 Ενδοπροσωπική και 8 

κάνουν  διαφορετικές  μεταξύ  τους  επιλογές.  Τα  σχετικά  αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 5.

Πίνακας 5
 Συχνότητα εμφάνισης Διδακτικών Επιλογών των «Λέιζερ» με ΜΗ κυρίαρχη τη ΓΛ 

νοημοσύνη (ν=28)

Διδακτική Επιλογή Αριθμός   (%)       Άνδρες           Γυναίκες  
Σωματική- Κιναισθητική 8          (28,5)                 4                     4 
Λογικο-μαθηματική 4          (14,2)                 1                     3
Γλωσσική 4          (14,2)                 1                     3
Χωρική 2          (7,1)                   1                     1
Μουσική 
Ενδοπροσωπική
Διάφορες επιλογές 

1          (3,5)                   1                     0
1          (3,5)                   1                     0
8          (28,5)                 3                     5
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Στη  συνέχεια  ελέγχθηκαν  οι  εξειδικευμένες  διδακτικές  επιλογές  όλων  των 

εκπαιδευτικών  του  δείγματος  αναφορικά  με  τη  διδασκαλία  της  Κατανόησης,  του 

Συντακτικού  και  της  Γραμματικής  και  με  κριτήριο  το  αν  αυτές  οι  επιλογές 

αντιστοιχούν  ή  όχι  στο ίδιο  είδος  νοημοσύνης και  σχετίζονται  με  το  προφίλ  των 

εκπαιδευτικών.  Έτσι  δημιουργήθηκαν  τρεις  κατηγορίες,  από  τις  οποίες  η  πρώτη 

περιλαμβάνει  όσους  εμφάνισαν  τρεις  επιλογές  που  αντιστοιχούν  στο  ίδιο  είδος 

νοημοσύνης, η δεύτερη περιλαμβάνει όσους εμφάνισαν δυο ίδιες επιλογές και η τρίτη 

όσους παρουσίαζαν τρεις διαφορετικές επιλογές. Βρέθηκε ότι αυτοί που έκαναν τρεις 

επιλογές  οι  οποίες  αντιστοιχούσαν  στο  ίδιο  είδος  νοημοσύνης  ήταν  συνολικά  20 

(13,7%),  αυτοί  που έκαναν δύο ίδιες  επιλογές  ήταν 82 (56,2%) και  αυτοί  που οι 

επιλογές  τους  ήταν  διαφορετικές  μεταξύ  τους  ήταν  44  (30,1%).  Τα  συνολικά 

αποτελέσματα ως προς αυτή τη διάσταση φαίνονται στον πίνακα 6.   

Πίνακας 6 

Διδακτικές Επιλογές

Ν= 146 % Άνδρες Γυναίκες

Τρεις ίδιες 20 13,7 8 12

Δυο ίδιες 82 56,2  27               55 

Τρεις 
διαφορετικές

Σύνολο

44

146

30,1

100

13 

48

31

98 

Γράφημα 6

44



Ως προς  την  κατανομή  των  διδακτικών  επιλογών  σε  σχέση  με  το  προφίλ 

νοημοσυνών,  βρέθηκε  ότι  από τους  65  εκπαιδευτικούς  με  προφίλ  «Λέιζερ»,  οι  9 

(13,9%)  είχαν  τρεις  διδακτικές  επιλογές  οι  οποίες  αντιστοιχούσαν  στο  ίδιο  είδος 

νοημοσύνης (που ήταν ένα από αυτά που συμπεριλαμβάνονταν στο προφίλ τους), οι 

40 (61,5%) είχαν δύο διδακτικές επιλογές οι οποίες αντιστοιχούσαν στο ίδιο είδος 

νοημοσύνης  και  οι  16  (24,6)  είχαν  μια  διδακτική  επιλογή  που  αντιστοιχούσε  σε 

κάποια από τις νοημοσύνες του προφίλ τους. 

Πίνακας 7

 Προφίλ νοημοσυνών και διδακτικές επιλογές

Διδακτικές Επιλογές

Σύνολομία ίδια δυο ίδιες

τρεις

ίδιες

Προφίλ 

Εκπαιδευτικού

Λέιζερ Απόλυτη 

συχνότητα

16 40 9 65

Σχετική 

συχνότητα 

24,6% 61,5% 13,9% 100,0%

Σχετική 

συχνότητα στο 

σύνολο του 

δείγματος

10,95% 27,39 % 6,16% 44,5%
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Πίνακας 7

 Προφίλ νοημοσυνών και διδακτικές επιλογές

Τρεις 

διαφορε

τικές

δυο ίδιες τρεις

ίδιες

Προβολείς Απόλυτη 

συχνότητα

28 42 11 81 

Σχετική 

συχνότητα

34,6% 51,8% 13,6% 100,0%

Σχετική 

συχνότητα στο 

σύνολο του 

δείγματος

19,2% 28,8% 7,5% 55,5%

Από τους 81 εκπαιδευτικούς με προφίλ «Προβολέα» βρέθηκε ότι οι 11 (13,6%) είχαν 
τρεις διδακτικές επιλογές οι οποίες αντιστοιχούσαν στο ίδιο είδος νοημοσύνης, οι 42 
(51,8%)  είχαν  δύο  διδακτικές  επιλογές  οι  οποίες  αντιστοιχούσαν  στο  ίδιο  είδος 
νοημοσύνης και οι 28 (34,6%) είχαν μια διδακτική επιλογή που αντιστοιχούσε σε 
κάποια από τη νοημοσύνη του προφίλ τους. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον 
πίνακα 7.

Γράφημα 7
Διδακτικές Επιλογές- Προφίλ Νοημοσυνών
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Παρατηρώντας  τον  παραπάνω  πίνακα  7  γίνεται  φανερό  ότι  οι  διαφορές 

μεταξύ  των  δυο  ομάδων  προφίλ  νοημοσυνών  ως  προς  τις  διδακτικές  επιλογές 

εντοπίζονται στη δεύτερη και στην τρίτη κατηγορία επιλογών, δηλαδή στο ποσοστό 

των μελών κάθε ομάδας που κάνουν δυο ίδιες επιλογές που συμφωνούν με το προφίλ 

νοημοσυνών τους (Λέιζερ  – 61,5% / Προβολείς  – 51,8% ) και  στο ποσοστό των 

μελών  κάθε  ομάδας  που  κάνουν  τρεις  διαφορετικές  επιλογές  (Λέιζερ  –  24,6% / 

Προβολείς  –  34,6%).  Επισημαίνεται,  βέβαια,  ότι  ως  προς  την  3η κατηγορία  στην 

περίπτωση των Λέιζερ αναφερόμαστε σε μια διδακτική επιλογή που συνάδει με το 

πυρηνικό προφίλ νοημοσυνών, ενώ στην περίπτωση των Προβολέων αναφερόμαστε 

σε  επιλογή  που  προέρχεται  από  όλο  το  φάσμα  των  νοημοσυνών.  Τέλος, 

επισημαίνεται  ότι  και  στις  δυο ομάδες  υπάρχει  ένας  πυρήνας εκπαιδευτικών,  που 

μάλιστα έχει ελάχιστη διαφορά και πρακτικά το ίδιο μέγεθος (13,9% - 13,6%), που 

κάνουν σταθερά επιλογές που αντιστοιχούν σε έναν πυρήνα κυρίαρχων νοημοσυνών.

Στη συνέχεια ελέγχθηκαν οι πιθανές συσχετίσεις μεταξύ των ανεξάρτητων και 

των  εξαρτημένων  μεταβλητών.  Βρέθηκε  ότι  υπάρχει  στατιστικά  σημαντική 

συσχέτιση μεταξύ προφίλ νοημοσυνών και διδακτικών επιλογών (χ2=6,264, β.ε.=2,  

p=0,044).  Η  τιμή  του  συντελεστή  V του  Cramer δείχνει  ότι  η  συσχέτιση  είναι 

μεσαίας ισχύος (Cramer’s V=0,207) (Cramer, 1999). 

Πίνακας 8

Συσχέτιση μεταξύ διδακτικών επιλογών και προφίλ  νοημοσύνης, 
φύλου, σπουδών, ειδίκευσης και ετών προϋπηρεσίας

Μεταβλητή Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 Ισχύς σχέσης
χ2 β.ε. σ.σ. Cramer’s V

Προφίλ 
νοημοσύνης

6,264 2 0,044 0,207

Φύλο 0,132 1 0,716 -
Σπουδές 0,468 2 0,791 -
Ειδίκευση 
(γενική  / 
ειδική)

0,296 1 0,586 -

Έτη 
Προϋπηρεσίας

0,264 2 0,876 -

Δεν  ανιχνεύθηκε  στατιστικά  σημαντική  συσχέτιση  ανάμεσα  στο  προφίλ 

νοημοσυνών  και  στις  υπόλοιπες  μεταβλητές:  Φύλο: χ2=  0,132,  β.ε.=2,  p=0,716 
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Σπουδές: χ2=0,468, β.ε.=2,  p=0,791.  Ειδίκευση/Κατηγορία Αγωγής: χ2=0,296, β.ε.=1, 

p=0,586).  Έτη  Προϋπηρεσίας:  χ2=0,264,  β.ε.=2,  p=0,876.  Στον  πίνακα  8 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα. 

Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  διαφορές  μεταξύ  Κατανόησης,  Συντακτικού  και 

Γραμματικής  ως  προς  τις  δομικές  γνώσεις  και  την  επεξεργασία  πληροφοριών 

θελήσαμε να δούμε αν υπάρχουν συσχετίσεις μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών 

και κάθε μιας από τις εξαρτημένες μεταβλητές διαμέσου των οποίων ελέγξαμε τις 

επιλογές των εκπαιδευτικών στο γλωσσικό μάθημα. Βρήκαμε, λοιπόν,  ότι  υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ Λέιζερ και Προβολέων ως προς τις διδακτικές 

επιλογές της Γραμματικής, όπου το 55,22% των Λέιζερ έκανε επιλογές που συνάδουν 

με  το  προφίλ  τους,  ενώ  στους  Προβολείς  μόνο  το  31,64% εμφάνισε  αντιστοιχία 

ανάμεσα στο προφίλ και στις επιλογές (χ2 = 8,249, β.ε. =1, p = 0,004). Αντίθετα, δεν 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά, αν και βρέθηκε συσχέτιση, μεταξύ των δύο 

ομάδων προφίλ νοημοσυνών ως προς την Κατανόηση (χ2 = 0,549, β.ε. = 1, p = 0,459) 

ή ως προς το Συντακτικό (χ2 = 0,086, β.ε. = 1, p = 0,770).

Η τελευταία ανάλυση που έγινε αφορά την πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στο 

συγκεκριμένο  προφίλ  νοημοσύνης  των  Λέιζερ  με  τις  διδακτικές  επιλογές  στη 

Γραμματική.

48



4ο Κεφάλαιο
Συζήτηση-Συμπεράσματα

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης που μπορεί 

να  έχει  το  προφίλ  νοημοσυνών  των  εκπαιδευτικών  στις  διδακτικές  επιλογές  που 

κάνουν κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, καθώς και των επιπτώσεων 

που  είναι  πιθανό  να  έχουν  αυτές  οι  επιλογές  στη  διδασκαλία  μαθητών  με  ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Για το λόγο 

αυτό συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 146 εκπαιδευτικούς της Α/θμιας εκπαίδευσης, 

γενικής και ειδικής αγωγής, ως προς το προφίλ νοημοσυνών τους και τις διδακτικές 

τους  επιλογές  σε  τρεις  διαστάσεις  του  γλωσσικού  μαθήματος,  την  Κατανόηση 

κειμένου, τη Γραμματική και το Συντακτικό. 

Σύμφωνα  με  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας,  η  κατηγοριοποίηση  των 

εκπαιδευτικών ως προς το προφίλ νοημοσυνών τους έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί που 

εντάσσονται στην κατηγορία των «Προβολέων» (δηλαδή έχουν την πλειοψηφία των 

νοημοσυνών  ανεπτυγμένες,  χωρίς  ευδιάκριτες  διαφορές  ανάμεσά  τους),  είναι 

περισσότεροι από τους αντίστοιχους που εμπίπτουν στην κατηγορία των «Λέιζερ» (οι 

οποίοι  έχουν  2-3  νοημοσύνες  ιδιαίτερα  ανεπτυγμένες).  Πιο  συγκεκριμένα,  οι 
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«Προβολείς» συνιστούν το 55,5%, ενώ οι «Λέιζερ» το 44,5% του δείγματος, χωρίς να 

υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο φύλων. Ο εισηγητής της θεωρίας των πολλαπλών 

νοημοσυνών  Gardner (2006)  αναφέρει  ότι  όλοι  οι  άνθρωποι  έχουν  ακανόνιστα 

προφίλ νοημοσυνών (jagged profiles), αλλά ορισμένων ανθρώπων τα προφίλ είναι 

λιγότερο  ακανόνιστα  (Προβολείς)  και  άλλων  περισσότερο  ακανόνιστα  (Λέιζερ). 

Συνεπώς, η ύπαρξη μικρής διαφοράς μεταξύ των δυο ομάδων του δείγματος γενικά 

συνάδει με το θεωρητικό πλαίσιο που χρησιμοποιήσαμε,  αν και δεν θα πρέπει να 

αναμένεται  ότι  το  εύρημα  συνιστά  γενική  τάση  στον  πληθυσμό  (δηλαδή  σχετική 

αριθμητική υπεροχή των Προβολέων), αλλά ότι μάλλον αποτελεί χαρακτηριστικό του 

δείγματος. 

Όσον  αφορά  στις  κυρίαρχες  νοημοσύνες  που  παρουσιάζουν  οι  Λέιζερ, 

περισσότεροι από τους μισούς (56,9%) έχουν τη Γλωσσική μεταξύ των κυρίαρχων, 

ακολουθεί  η  Λογικο-Μαθηματική  (49,2%),  η  Χωρική  (47,7%),  η  Διαπροσωπική 

(44,6%),  η  Μουσική  (32,3%),  η  Σωματική-Κιναισθητική  και  η  Ενδοπροσωπική 

(26,1%) και τέλος, η Φυσιοκρατική (15,4%). Ανάλογη εικόνα προέκυψε και ως προς 

το προφίλ των Προβολέων (κυριαρχία της Γλωσσικής νοημοσύνης, μαζί όμως με τη 

Λογικο-μαθηματική και τη Σωματική – κιναισθητική, αλλά και άλλες νοημοσύνες), 

αν και στην ομάδα αυτή ο προσδιορισμός νοημοσυνών δεν έχει την ίδια σημασία με 

την  ομάδα  των  Λέιζερ,  λόγω  του  ότι  εξ  ορισμού  έχουν  ποικιλία  κυρίαρχων 

νοημοσυνών. Το εύρημα αυτό πιθανότατα εξηγεί τη διαπιστωμένη γενική χρήση στο 

σχολείο δραστηριοτήτων γλωσσικού και λογικο-μαθηματικού τύπου (Campbell,1997˙ 

Παπανελοπούλου, 2002˙  Stanford, 2003). Με άλλα λόγια, η προτίμηση σε τέτοιου 

τύπου δραστηριότητες μπορεί να μην είναι τελικά επιλογή που προκύπτει από μια 

εκπαιδευτική  παράδοση  ή  πολιτισμική  συνήθεια,  αλλά  και  αποτέλεσμα  του 

πραγματικού προφίλ των περισσότερων εκπαιδευτικών.

Το εύρημα ότι από τους 37 εκπαιδευτικούς με προφίλ Λέιζερ, που έχουν μια 

από τις κυρίαρχες νοημοσύνες τη Γλωσσική, το 35,13% (13 άτομα), κάνουν δυο ή 

τρεις γλωσσικές επιλογές στη διδασκαλία, επιτρέπει τη διατύπωση της υπόθεσης ότι 

ένα σημαντικό τμήμα των εκπαιδευτικών αυτής της ομάδας κάνουν με συνέπεια και 

σταθερότητα γλωσσικές διδακτικές επιλογές όχι μόνο στη Γλώσσα, αλλά και σε άλλα 

μαθήματα. Η αιτία της σταθερότητας δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί, αλλά  σε 

όρους  καθημερινής  πράξης  η  ύπαρξή  της  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  επηρεάζει  τη 

διδασκαλία. Βέβαια, το εύρημα ότι τα 2/3 των Λέιζερ εκπαιδευτικών με Γλωσσική 

Νοημοσύνη κάνουν διαφορετικές από τη νοημοσύνη διδακτικές επιλογές δείχνει ότι η 
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σχέση νοημοσυνών και διδακτικών επιλογών δεν είναι απόλυτη. Αντίστοιχα στους 

Προβολείς,  δύο ή  τρεις  γλωσσικές  επιλογές  στη  διδασκαλία  κάνει  το  45,3% των 

εκπαιδευτικών.  Υπάρχει,  με  άλλα  λόγια,  διαφορά  μεταξύ  των  δυο  ομάδων  στο 

ποσοστό προτίμησης στις γλωσσικές διδακτικές επιλογές, όπως υπάρχει και διαφορά 

μεταξύ Λέιζερ και Προβολέων στις υπόλοιπες επιλογές. Οι Λέιζερ, για παράδειγμα, 

παρουσιάζουν  στη 2η θέση τις  λογικο-μαθηματικές  επιλογές  και  οι  Προβολείς  τις 

σωματικές  – κιναισθητικές.  Γενικότερα,  στο σύνολο του δείγματος  βρέθηκε ότι  η 

πλειοψηφία  (69,9%)  των  εκπαιδευτικών  κάνουν  είτε  δυο  είτε  τρεις  επιλογές  που 

αντιστοιχούν στο ίδιο είδος νοημοσύνης,  γεγονός που,  αν είναι  αντιπροσωπευτικό 

όλης  της  διδακτικής  συμπεριφοράς  τους,  σημαίνει  ότι  περίπου  7  στους  10 

εκπαιδευτικούς  έχουν την τάση να υλοποιούν μια διδασκαλία που χαρακτηρίζεται 

από  συγκεκριμένου  είδους  επιλογές.  Αυτό  μπορεί  να  οφείλεται  στις  συνήθεις 

ρυθμίσεις του σχολικού προγράμματος, που έχουν επηρεάσει τους εκπαιδευτικούς, 

μπορεί  να  αντιπροσωπεύει  ατομικές  προτιμήσεις  τους  ή  μπορεί  να  είναι  κάποιος 

συνδυασμός. Ανεξάρτητα από την αιτία, η σταθερή προτίμηση των εκπαιδευτικών σε 

συγκεκριμένου  είδους  επιλογές  θέτει  ένα  θεμελιώδες  ερώτημα  αναφορικά  με  τη 

δυνατότητα  αυτών  των  εκπαιδευτικών  για  διαφοροποίηση  της  διδασκαλίας  και 

υλοποίηση προσαρμογών για μαθητές που μαθαίνουν με μη τυπικούς τρόπους και 

ιδιαίτερα για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στις δυο, σχεδόν, ισόποσες ομάδες Λέιζερ 

και  Προβολέων που εμφανίζουν τρεις  ίδιες  διδακτικές  επιλογές,  που αντιστοιχούν 

δηλαδή στο ίδιο είδος νοημοσύνης (όχι αναγκαστικά της γλωσσικής). Πιθανότατα, τα 

άτομα αυτά, που αποτελούν το 1 / 7 των συμμετεχόντων, συνιστούν την ομάδα με το 

πλέον άκαμπτο και μονοδιάστατο διδακτικό στιλ, που θα υλοποιούν μια διδασκαλία 

κατάλληλη για ένα μικρό μόνο μέρος των μαθητών τους.

Ο  έλεγχος  συσχέτισης  μεταξύ  προφίλ  νοημοσυνών  και  δημογραφικών 

στοιχείων,  από τη  μια  μεριά,  και  διδακτικών  επιλογών  από την  άλλη,  έδειξε  ότι 

στατιστικά  σημαντική  σχέση  υπάρχει  μόνο  μεταξύ  προφίλ  νοημοσυνών  και 

διδασκαλίας. Επιπλέον, ο έλεγχος συσχέτισης μεταξύ προφίλ νοημοσυνών και των 

επιλογών σε κάθε μια από τις τρεις γλωσσικές περιοχές (Κατανόηση, Γραμματική, 

Συντακτικό) έδειξε ότι συσχετίσεις υπάρχουν με όλες, αλλά στατιστικά σημαντική 

είναι μόνο η συσχέτιση μεταξύ προφίλ νοημοσυνών και Γραμματικής. Αναφορικά με 

τη διαφορά αυτή στις επιλογές της γραμματικής, δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί 

το  που  μπορεί  να  οφείλεται  και  ίσως  μια  λειτουργική  γλωσσολογική  θεωρία  και 
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προσέγγιση του θέματος να μπορεί να φωτίσει και εξηγήσει αυτό το θέμα και να το 

καταστήσει  αξιοποιήσιμο  για  την  εκπαιδευτική  πρακτική.  Η  συσχέτιση  μεταξύ 

προφίλ  νοημοσυνών  και  διδακτικών  επιλογών  μπορεί  να  εξηγηθεί  ως  εξής:  Στο 

βαθμό  που  το  προφίλ  νοημοσυνών,  όπως  ελέγχθηκε  στην  παρούσα  έρευνα 

αντιστοιχεί στο πραγματικό προφίλ νοημοσυνών των εκπαιδευτικών, το προφίλ αυτό 

καθορίζει το πώς ο κάθε εκπαιδευτικός προτιμά να μαθαίνει, αφού η σχέση μεταξύ 

μάθησης και προφίλ νοημοσυνών έχει δειχτεί ερευνητικά (Chinn & Ashcroft, 2007). 

Με βάση το πώς μαθαίνει ο εκπαιδευτικός αποφασίζει και για τις διδακτικές επιλογές 

που  του  φαίνονται  πιο  αποτελεσματικές,  διαδικασία  που έχει  επισημανθεί  και  σε 

άλλες έρευνες από άλλες περιοχές του προγράμματος σπουδών (π.χ. Pool, Dittrich, & 

Pool, 2011). 

Αναφορές από άλλους ερευνητές (π.χ.  Armstrong, 2003) συγκλίνουν στο ότι 

οι  νοημοσύνες  επηρεάζουν  τη  διαδικασία  της  γραφής  και  της  ανάγνωσης  και 

ταυτόχρονα κάθε μια από τις οκτώ νοημοσύνες επηρεάζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη 

μάθηση  των  παραμέτρων  της  γλώσσας.  Η  θεωρία  των  πολλαπλών  νοημοσυνών 

φανερώνει τη δύναμη συγκεκριμένων στρατηγικών ανάγνωσης και γραφής ώστε να 

αποδώσουν με όλους τους μαθητές και ιδιαίτερα εκείνους που πριν θεωρούνταν ότι 

έχουν  δυσεπίλυτες  δυσκολίες  όταν  επρόκειτο  να  μάθουν  να  γράφουν  και  να 

διαβάζουν.  Καθώς  επίσης  με  μαθητές  που  είχαν  δυσκολίες  με  παραδοσιακές 

μεθόδους εκμάθησης ανάγνωσης και γραφής. 

Με βάση τα παραπάνω μπορεί να υποστηριχτεί ότι δεν πρέπει να υλοποιούμε 

τη διαδικασία ανάγνωσης και γραφής σε μια άδεια αίθουσα με μόνο ένα πίνακα ή 

οθόνη υπολογιστή, μια αφίσα με την αλφαβήτα και κάποια βιβλία εργασιών και με 

μια μέθοδο διδασκαλίας.  Αντίθετα,  χρειάζεται  να επανασυνδέσουμε τη διαδικασία 

εγγραμματισμού  με  όλα  όσα  αυτή  συνδέεται  στον  εγκέφαλο,  δημιουργώντας 

περιβάλλοντα  όπου  οι  δεξιότητες  ανάγνωσης  και  γραφής  καλλιεργούνται  και 

υποστηρίζονται με τη μουσική, την τέχνη, εμπειρίες με τη φύση, λογικές αναλύσεις, 

δραματοποιήσεις,  προφορικές  απαγγελίες,  έκφραση  συναισθημάτων,  κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις, και μια ευρεία γκάμα άλλων δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Όπως αναφέρθηκε και στο θεωρητικό μέρος, η διαφοροποιημένη διδασκαλία 

είναι μια διαδικασία συστηματικής εφαρμογής αλλαγών σε μια ή περισσότερες από 

τις παραμέτρους της διδασκαλίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά στις 

διάφορες προσεγγίσεις για αποτελεσματική διδασκαλία, με ποικίλους τρόπους, μέσα, 

διαδικασίες,  καθώς μπορεί  να ικανοποιήσει  τις  ανάγκες πολλών και  διαφορετικών 
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μαθητών, ανάμεσα στους οποίους και αυτοί με ειδικές ανάγκες. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν συγκεκριμένες και ίδιες επιλογές 

και, εύλογα, τίθεται ο προβληματισμός, αν οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις της παραπάνω διαδικασίας.  

Ειδικότερα  οι  μαθητές  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες,  αντιμετωπίζουν 

προβλήματα  εξαιρετικά  διαφοροποιημένα,  απαιτούν  τη  διαρκή  αναζήτηση  και 

αξιολόγηση αποτελεσματικών μοντέλων και τρόπων διδασκαλίας, έχουν ανάγκη από 

διαφορετικό μαθησιακό περιβάλλον συνολικά (Παντελιάδου, 2008). Αυτό, πρέπει να 

σχεδιάζεται  ώστε  να  υποστηρίζει  εναλλακτικές  επιλογές  σε  επίπεδα  στόχων, 

προσέγγισης  και  αξιολόγησης,  μέσα στα πλαίσια Εξατομικευμένου  Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος (Polloway, Patton & Serna, 2007). Οι άνθρωποι, ωστόσο, που έχουν 

άκαμπτο προφίλ νοημοσυνών, είναι πιθανό ότι δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικές 

επιλογές στη διδασκαλία, και κατά πάσα πιθανότητα θα κάνουν διδακτικές επιλογές 

μιας κατηγορίας μόνο, περιορίζοντας σημαντικά τις επιλογές και κατά συνέπεια την 

ποιότητα της διδασκαλίας αυτών των μαθητών.  

Ως προς τα διερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης, και συγκεκριμένα 

ως προς το 1ο ερώτημα, το οποίο είναι αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο προφίλ 

νοημοσυνών  των  εκπαιδευτικών  και  στις  διδακτικές  τους  επιλογές  στο  γλωσσικό 

μάθημα, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη συσχέτισης. 

Αναφορικά με το 2ο ερώτημα και την πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο 

σπουδών,  στην  ειδικότητα  και  στα  χρόνια  υπηρεσίας  των  εκπαιδευτικών  με  τις 

διδακτικές επιλογές τους, δεν βρέθηκε συσχέτιση. 

Ενώ  όσον  αφορά  το  3ο ερώτημα  και  τη  συσχέτιση  ανάμεσα  στο  προφίλ 

νοημοσυνών και στις διδακτικές επιλογές τους ως προς τα επιμέρους δομικά στοιχεία 

του γλωσσικού μαθήματος, συσχέτιση βρέθηκε μόνο με τη διδακτική επιλογή της 

γραμματικής. 

Συνολικά, αν λάβουμε υπόψη ότι το προφίλ νοημοσυνών του εκπαιδευτικού 

και το πόσο αυτό μπορεί να επιδρά και να επηρεάζει τη διδακτική πράξη δεν έχει  

μελετηθεί  όσο  άλλοι  παράγοντες,  τότε  τα  παραπάνω  αποτελέσματα  της  έρευνας 

καθιστούν αναγκαίο να συνυπολογίζεται αυτή η κρίσιμη παράμετρος στη διαδικασία 

της διδασκαλίας. Έτσι, μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στη βασική εκπαίδευση, 

στην επιμόρφωση, στην καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Οι δάσκαλοι είναι δυνητικά 

ισχυροί καταλύτες για τη μεταμόρφωση στα σχολεία. Μεταφέρουν στην τάξη τα δικά 

τους μοναδικά ταλέντα και νοημοσύνες. Στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την 
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ικανοποίηση του αιτήματος για παροχή «υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για όλους», 

ο εκπαιδευτικός καλείται να γνωρίσει τον εαυτό του, ώστε να αξιοποιήσει στο έπακρο 

τις ικανότητές του. 

Υπό το φως,  λοιπόν,  αυτών των συνθηκών,  που απαιτούν ένα νέο  προφίλ 

εκπαιδευτικού, καθίσταται σημαντική η συνεισφορά της αρχικής ή βασικής και της 

ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (Ξωχέλλης, 2005). Η κατάρτιση 

και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών οφείλει να λάβει υπόψη της τις έρευνες για την 

ανθρώπινη  νόηση  και  η  εκπαίδευση  των  δασκάλων  πρέπει  να  ενθαρρύνει  τα 

υπάρχοντα πολλαπλά ταλέντα  και  δυνατότητές  τους,  ώστε  να  ενσωματωθούν  στο 

σχολικό πρόγραμμα.  Οι δάσκαλοι χρειάζεται να βοηθηθούν μέσω της εκπαίδευσής 

τους  να  αναγνωρίσουν  και  προσδιορίσουν  τις  ιδιαίτερες  ικανότητές  τους  και  να 

αναπτύξουν τις νοημοσύνες τους, να ενισχύσουν την αυτό-αποτελεσματικότητά τους 

και να δημιουργήσουν διδακτικές και συμβουλευτικές προσεγγίσεις που ταιριάζουν 

καλύτερα  στο  δικό  τους  προφίλ  νοημοσυνών,  ώστε  να  ανταποκριθούν  και  να 

ικανοποιήσουν τις ποικίλες ανάγκες των μαθητών τους (Chan, 2003).  

Η θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών παρέχει το πλαίσιο στους δασκάλους 

να αναλογιστούν τις δικές τους καλύτερες μεθόδους διδασκαλίας και να καταλάβουν 

γιατί  αυτές  οι  μέθοδοι  αποφέρουν  τα  επιδιωκόμενα  αποτελέσματα  ή  γιατί  το 

πετυχαίνουν  με  κάποιους  μαθητές  ενώ  με  άλλους  όχι.  Συμπερασματικά,  θα 

μπορούσαμε να διατυπώσουμε τις ακόλουθες προτάσεις:

Ο εκπαιδευτικός  να  γνωρίζει  τις  ιδιαίτερες  ικανότητες  και  αδυναμίες  του,  ως 

προς το προφίλ νοημοσυνών του.

Τα  προγράμματα  επιμόρφωσης  να  λαμβάνουν  υπόψη  ότι  υπάρχουν  ατομικές 

διαφορές και ότι δεν θα μάθουν όλοι με τους ίδιους τρόπους. 

Κατά την υλοποίηση και την αξιολόγηση της διδασκαλίας των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη  τα  προφίλ  νοημοσυνών  των 

εκπαιδευτικών.

Στη  διαφοροποίηση  της  διδασκαλίας,  ανεξάρτητα  πού  λαμβάνει  χώρα  -  στη 

γενική ή στην ειδική τάξη, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα ιδιαίτερα 

προφίλ των εκπαιδευτικών. 

Στους περιορισμούς της έρευνας οφείλουμε να αναφέρουμε το μικρό αριθμό του 

δείγματος  καθώς  και  το  ότι  δεν  τηρήθηκαν  αυστηρά  οι  κανόνες  της  τυχαίας 
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δειγματοληψίας.  Επίσης,  οι  ομάδες  των  εκπαιδευτικών  δεν  ήταν  ισοδύναμες. 

Αναφορικά με το εργαλείο διερεύνησης των διδακτικών επιλογών, οι προτεινόμενες 

δραστηριότητες που επιλέχθηκαν μπορεί να μην εκφράζουν πλήρως το σύνολο των 

πιθανών  προτάσεων.  Τέλος,  για  την  αξιολόγηση  των  νοημοσυνών  και  την 

αναγνώριση του προφίλ νοημοσυνών στηριχθήκαμε αποκλειστικά σε αυτό-αναφορές.

Παρόλα αυτά, θεωρούμε ότι, έστω ως απλή ένδειξη τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας  αξίζουν  της  προσοχής  όσων  εμπλέκονται  και  ασχολούνται  με  αυτά  τα 

ζητήματα και το θέμα πρέπει να μελετηθεί σε μεγαλύτερο βάθος. 
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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 α / α: 

Εισαγωγή

Αγαπητή/έ συναδέλφισσα/συνάδελφε,

Στο  πλαίσιο  της  διπλωματικής  μου  εργασίας  στο  Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής  του  ΠΑ.ΜΑΚ.,  στην  κατεύθυνση  «Ειδική  Αγωγή», 

πραγματοποιώ έρευνα για την επίδραση που μπορεί να έχει το προφίλ 

νοημοσυνών του/της  κάθε εκπαιδευτικού στις  διδακτικές επιλογές που 
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αυτός/ή κάνει κατά τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος σε παιδιά 

με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Η  θεωρία  των  πολλαπλών  νοημοσυνών  υποστηρίζει  ότι  η 

νοημοσύνη δεν είναι μια, μοναδική και ενιαία αλλά ένα σύνθετο πλέγμα 

διαφορετικών ικανοτήτων, που σύμφωνα με τον εισηγητή της,  Howard 

Gardner,  συνίσταται  από  οκτώ  διαφορετικές  «νοημοσύνες».  Στην 

καθημερινή διδακτική πράξη οι πολλαπλές νοημοσύνες καθορίζουν τον 

τρόπο  με  τον  οποίο  εκπαιδευτικοί  και  μαθητές  παίρνουν  και  δίνουν 

πληροφορίες,  επεξεργάζονται  θέματα,  επιλέγουν  καταστάσεις 

μαθησιακής αλληλεπίδρασης, θέτουν ερωτήσεις και δίνουν απαντήσεις, 

εξηγούν,  αμφισβητούν  και,  γενικότερα,  συνεργάζονται  και 

αλληλεπιδρούν.  Αν αυτό ισχύει,  τότε το συγκεκριμένο προφίλ της/του 

κάθε εκπαιδευτικού θα επηρεάζει άμεσα τις διδακτικές της/του επιλογές. 

Ο προσδιορισμός αυτής της σχέσης παρουσιάζει,  πιστεύω,  ενδιαφέρον 

για  την  καθημερινή  διδακτική  πράξη  και  αποτελεί  και  το  στόχο  της 

παρούσας έρευνας.

Το  ερωτηματολόγιο  είναι  ανώνυμο  και  θα  χρησιμοποιηθεί 

αποκλειστικά  για  ερευνητικούς  και  επιστημονικούς  σκοπούς.  Σε 

παρακαλώ να διαβάσεις με προσοχή τις προτάσεις που ακολουθούν και 

να επιλέξεις μόνο αυτές που σε αντιπροσωπεύουν απόλυτα, αυτές που θα 

αναγνώριζαν ως βασικά χαρακτηριστικά σου όσοι σε γνωρίζουν καλά. 

Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία και για το χρόνο που 

θα αφιερώσεις στην έρευνά μου.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

                       

ΦΥΛΟ :         Άνδρας  �                              Γυναίκα �

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΤΗ:  0-10 �

11-20 �

21-30 �  

                             31-35 �

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΣΜΕΑ: �  ΕΤΗ
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ΣΠΟΥΔΕΣ : Παιδαγωγική Ακαδημία                         �  

Παιδαγωγικό Τμήμα �  

Τμήμα ή Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής �      

Διδασκαλείο Δ.Ε. �

Μεταπτυχιακό �

Διδακτορικό �

Άλλο……………………………………….  

1. Τα βιβλία είναι πολύ σημαντικά για μένα ως πηγή γνώσεων και μέσο 

διασκέδασης. �

2.  Η  ισχυρή  θέληση  και  η  ανεξαρτησία  σκέψης  αποτελούν  βασικά 

χαρακτηριστικά μου. �

3. Σπαζοκεφαλιές και γενικά δραστηριότητες που απαιτούν λογική σκέψη 

είναι για μένα απόλαυση. �

4. Πράγματα που σκέφτομαι μπορώ συχνά να τα δω και ως εικόνες, όταν 

κλείσω τα μάτια μου. �

5. Η ενασχόληση με συγκεκριμένο άθλημα ή γενικά με τη φυσική αγωγή 

αποτελεί σταθερή παράμετρο της ζωής μου. �
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6. Τα μαθηματικά και η φυσική ήταν τα αγαπημένα μου μαθήματα στο 

σχολείο. �

7.  Σταυρόλεξα,  παιχνίδια  αναγραμματισμών  ή  σύνθεσης  λέξεων, 

αινίγματα, λογοπαίγνια και γλωσσοδέτες, αποτελούν για μένα ευχάριστες 

δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. �

8. Τα κείμενα που συνοδεύονται από πολλές εικόνες με διευκολύνουν και 

τα κατανοώ καλύτερα. �

9.  Ο προφορικός  λόγος  (όπως π.χ.  εκπέμπεται  από το ραδιόφωνο)  με 

διευκολύνει  πολύ  περισσότερο  στην  απόκτηση  και  συγκράτηση 

πληροφοριών από ό,τι ο συνδυασμός εικόνας και ήχου). �

10.  Πεζοπορίες  στη  φύση  και  παραμονή  στο  ύπαιθρο  αποτελούν 

αγαπημένες μου δραστηριότητες. �

11. Τα σχεδιαγράμματα είναι για μένα σημαντικά για την οργάνωση και 

συγκράτηση των πληροφοριών. �

12.  Κατά  τις  συζητήσεις  μου  χρησιμοποιώ  συχνά  χειρονομίες  και 

σωματικές κινήσεις (γλώσσα του σώματος). �

13. Η επιθυμία μου να μάθω να παίζω ένα μουσικό όργανο ήταν πάντοτε 

μεγάλη. �

14.  Οι  χειρωνακτικές  εργασίες,  όπως  η  ξυλουργική,  και  γενικά  οι 

κατασκευές αποτελούν αγαπημένες μου δραστηριότητες. �

15. Η κατάκτηση της γνώσης γίνεται για μένα πιο εύκολη, όταν αυτό που 

μου παρουσιάζουν περιλαμβάνει διάφορες συσχετίσεις και γενικά είναι 

οργανωμένο με κάποιον ειδικό τρόπο. �
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16. Η μέτρηση, η κατηγοριοποίηση, η ανάλυση και η ποσοτικοποίηση 

αποτελούν για μένα αγαπημένους  τρόπους οργάνωσης των δεδομένων 

και των πληροφοριών, όταν μελετώ ή γενικά ασχολούμαι μ’ ένα θέμα.�

17. Εύκολα αντιλαμβάνομαι το ρυθμό μουσικών κομματιών και μπορώ 

να τον παρακολουθώ. �

18.  Πολύ  συχνά  σιγοτραγουδώ  ή  χτυπώ  ρυθμικά  χέρια  ή  πόδια  ενώ 

μελετώ ή ασχολούμαι με άλλου είδους εργασία. �

19.  Άνθρωποι  που  με  γνωρίζουν,  έρχονται  συχνά  να  ζητήσουν  τη 

συμβουλή μου για προσωπικά τους θέματα. �

20. Τα θεατρικά έργα που περιλαμβάνουν μουσική είναι για μένα πολύ 

πιο ενδιαφέροντα και ευχάριστα από τα έργα πρόζας. �

21. Ο προσανατολισμός στο χώρο είναι για μένα εύκολος, ακόμη και σε 

περιοχές που δεν γνωρίζω. �

22. Τα ομαδικά αθλήματα μου αρέσουν περισσότερο από τα ατομικά. �

23. Τα γλωσσικά μαθήματα (π.χ.  ελληνική και  ξένη γλώσσα,  ιστορία) 

ήταν πάντα τα αγαπημένα μου στο σχολείο, αντίθετα με τα μαθηματικά ή 

τη φυσική (ανεξάρτητα από επίδοση). �

24.  Η  προστασία  του  περιβάλλοντος  είναι  μία  από  τις  βασικές 

ενασχολήσεις μου. �

25.  Όταν  έχω ένα  πρόβλημα  προτιμώ να  το  συζητώ  με  κάποιο  άλλο 

πρόσωπο παρά να προσπαθώ να το λύσω μόνος/η μου. �

26. Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου που γίνονται με τη συμμετοχή και 

τη  συνεργασία  άλλων ανθρώπων (π.χ.  εκδρομές  συλλόγων)  έχουν για 
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μένα  μεγαλύτερη  αξία  από  ατομικές  δραστηριότητες  (π.χ. 

βιντεοπαιχνίδια). �

27.  Το  κράτημα  σημειώσεων  με  βοηθά  στην  κατανόηση  και  στη 

συγκράτηση των πληροφοριών. �

28. Η φιλία είναι για μένα τόσο σημαντική, ώστε είμαι διατεθειμένος/η 

να περιορίσω την αυτονομία μου για να την εξασφαλίσω. �

29. Συχνά απομονώνομαι για να διαλογιστώ, να κρίνω τις ενέργειές μου 

και να σκεφτώ πάνω σε σημαντικά θέματα της ζωής. �

30.  Οι  καλύτερες  ιδέες  μου  έρχονται  στο  μυαλό  όταν  εκτελώ κάποιο 

είδος σωματικής δραστηριότητας. �

31.  Η  παρακολούθηση  σεμιναρίων  και  προγραμμάτων  αυτογνωσίας 

αποτελεί για μένα σημαντική δραστηριότητα. �

32. Μουσικά θέματα από ταινίες ή τηλεοπτικές εκπομπές «καρφώνονται 

στο μυαλό μου» και τα σιγοτραγουδώ για μέρες. �

33. Η αντιμετώπιση των αποτυχιών με αισιόδοξο και δημιουργικό τρόπο 

είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό μου. �

34. Κάποιο από τα ενδιαφέροντά μου (ή τις ασχολίες μου) το κρατώ μόνο 

για τον εαυτό μου (δεν το γνωρίζουν οι φίλοι μου και οι οικείοι μου). �

35.  Δεν  μου  είναι  εύκολο  να  κάθομαι  ακίνητος  για  μεγάλο  χρονικό 

διάστημα. �

36. Η κατοχή κατοικίδιου ζώου ήταν πάντα κάτι που ήθελα πολύ. �

37. Η γεωμετρία ήταν πάντα για μένα ευκολότερη από την άλγεβρα. �
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38.  Τα  ενδιαφέροντα  του  ελεύθερου  χρόνου  μου  αναφέρονται  σε 

σημαντικό βαθμό σε θέματα της φύσης. �

39. Η νοερή εκτέλεση αριθμητικών πράξεων είναι για μένα κάτι πολύ 

εύκολο. �

40. Η αναγνώριση και η διάκριση φυτών και ζώων είναι αγαπημένες μου 

δραστηριότητες στις οποίες τα καταφέρνω πολύ καλά. �

     

α/α  

Αγαπητή/έ συναδέλφισσα/συνάδελφε,

Στο  ερωτηματολόγιο  που  ακολουθεί  παρουσιάζονται  τρία 

διδακτικά αντικείμενα από το πρόγραμμα του γλωσσικού μαθήματος της 

Γ΄  Τάξης,  καθώς  και  8  διδακτικές  επιλογές  για  κάθε  αντικείμενο.  Σε 

παρακαλώ να διαβάσεις προσεκτικά τις επιλογές και να επιλέξεις σε κάθε 

αντικείμενο μόνο μία, αυτή που σε αντιπροσωπεύει περισσότερο, αυτή 
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που θα χρησιμοποιούσες σε κάθε περίπτωση. Ασφαλώς, πολλές από τις 

επιλογές  μπορούν,  και  στην  πράξη  πρέπει,  να  χρησιμοποιηθούν 

συνδυαστικά. Όμως, αφού ο στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν 

υπάρχει  σχέση  μεταξύ  προφίλ  νοημοσυνών  και  διδακτικών  επιλογών, 

ζητώ να επιλέξεις μόνο μία, έτσι ώστε να γίνουν οι σχετικές συσχετίσεις.

Το  ερωτηματολόγιο  είναι  ανώνυμο  και  θα  χρησιμοποιηθεί 

αποκλειστικά  για  ερευνητικούς  και  επιστημονικούς  σκοπούς.  Σε 

ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία και για το χρόνο που θα 

αφιερώσεις στην έρευνά μου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

ΦΥΛΟ :         Άνδρας  �                              Γυναίκα �

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΤΗ:  0-10 �

11-20 �
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21-30 �  

31-35 �

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΣΜΕΑ: �  ΕΤΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ : Παιδαγωγική Ακαδημία           �      

Παιδαγωγικό Τμήμα �  

Τμήμα ή Κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής �      

Διδασκαλείο Δ.Ε. �

Μεταπτυχιακό �

Διδακτορικό �

Άλλο……………………………………….  

1 Διδακτικός στόχος: κατανόηση του περιεχομένου του λογοτεχνικού  

κειμένου «Ο εγωιστής γίγαντας» του Όσκαρ Ουάιλντ.

Μετά τη διδασκαλία του παραπάνω κειμένου και προκειμένου να 

διαπιστωθεί  κατά πόσο οι  μαθητές  κατανόησαν  το  περιεχόμενό 

του,  ποια δραστηριότητα από τις παρακάτω θα επέλεγες;
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1) Αποδώστε προφορικά το νόημα του κειμένου. �

2) Αριθμήστε  τα  γεγονότα  με  τη  σειρά  που  έγιναν  (δίνονται  οι 

αντίστοιχες προτάσεις σε τυχαία σειρά). �

3) Ζωγραφίστε μια χαρακτηριστική εικόνα του κειμένου ή μια εικόνα 

ενός από τους ήρωες. �

4) Δείξτε  με παντομίμα πώς πιστεύετε  ότι  ο  εγωιστής  γίγαντας  θα 

φερόταν σε μια τάξη. �

5) Επιλέξτε μια μουσική ή ένα τραγούδι που ταιριάζει στον εγωιστή 

γίγαντα. �

6) Σκεφτείτε ποιον σας θυμίζει ο εγωιστής γίγαντας από τη δική σας 

ζωή  (φίλους,  οικογένεια,  άλλους  μαθητές,  τηλεοπτικούς 

χαρακτήρες κ.λ.π.); �

7) Περιγράψτε με λίγα λόγια τα προσωπικά σας αισθήματα για τον 

εγωιστή γίγαντα. �

8) Συνδέστε τον εγωιστή γίγαντα με ένα ζώο ή φυτό. Ποιο θα ήταν 

και γιατί; �

2 Διδακτικός  στόχος:  οι  μαθητές  να  κατανοήσουν  και  να  

αφομοιώσουν  τη λειτουργία καθενός από τα τρία σημεία στίξης  

(τελεία, κόμμα και θαυμαστικό) καθώς και τις διαφορές στη χρήση  

τους.
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Μετά  τη  διδασκαλία  των  συγκεκριμένων  σημείων  στίξης  και 

προκειμένου  να  διαπιστωθεί  ο  βαθμός  κατανόησής  τους,  ποια 

δραστηριότητα από τις παρακάτω θα επέλεγες;  

1) Συνδέστε κάθε σημείο στίξης με διαφορετικό μουσικό ή φωνητικό 
ήχο,  που  σας  βοηθάει  να  το  θυμάστε,  και  αναπαραγάγετε  από 
κοινού τον ήχο που κάθε φορά πρέπει  (και στο σωστό σημείο), 

καθώς διαβάζονται προτάσεις. �

2) Συμπληρώστε με τα κατάλληλα σημεία στίξης το φύλλο εργασίας, 

αφού ακούσετε τον ορισμό και τα παραδείγματα. �

3) Αντιστοιχίστε  καθένα από τα σημεία στίξης  με την εικόνα ενός 

φυτού που έχει το πρώτο γράμμα ίδιο με αυτό του σημ. στίξης. �

4) Σχηματίστε  δικές  σας  προτάσεις,  χρησιμοποιώντας  τα  σημεία 

στίξης.    Οι προτάσεις πρέπει να σχετίζονται με την προσωπική 

σας ζωή (π.χ. κάτι που θέλετε-νιώθετε έντονα, κάτι που ξέρετε ότι 

οι άλλοι θα ήθελαν να μάθουν). �

5) Βρείτε πώς διαφοροποιείται το νόημα των προτάσεων, αν άλλαζε η 

θέση των σημείων στίξης (δηλ. έμπαιναν σε λάθος θέση). �  

6) Κατασκευάστε εικόνες με διαφορετικό χρώμα που να αντιστοιχούν 

στο νόημα και στο σχήμα σε κάθε σημείο στίξης π.χ. θαυμαστικό: 

ένα ραβδί-μπαστούνι που χτυπάς δυνατά στο πάτωμα όταν θέλεις 

να δηλώσεις  κάτι,   τελεία:  σημάδι,  στίγμα (ή κόκκινο φανάρι ή 

stop) γιατί μόλις τελείωσες τη φράση σου,  κόμμα: το πεντάλ των 

φρένων  γιατί  απαιτεί  να  σταματήσεις  προσωρινά  στη  μέση  της 

πρότασης. �
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7) Εξηγήστε στους συμμαθητές σας τη χρήση των σημ. στίξης. �

8) Σχηματίστε  με τα σώματά σας τα σημεία στίξης,  καθώς ακούτε 

προτάσεις  που  απαιτούν  τα  ανάλογα  σημεία  στίξης  (π.χ.  όρθια 

στάση  του  σώματος  για  το  θαυμαστικό,  κυρτή  για  το  κώμα, 

σφαιρική για την τελεία). �  
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3 Διδακτικός  στόχος:  η κατανόηση και  η χρήση του επιθέτου μέσα  

στην πρόταση.

Μετά τη διδασκαλία του επιθέτου, για να διαπιστωθεί ο βαθμός 

κατανόησης  της  χρήσης-λειτουργίας του επιθέτου,  ποια  από τις 

παρακάτω δραστηριότητες θα επέλεγες;

1) Σκεφτείτε  πώς  θα  αλλάξει  το  νόημα  των  προτάσεων  που  σας 

δίνονται, αν  αφαιρέσουμε τα επίθετα από την κάθε πρόταση. �  

2) Υπογραμμίστε  με  ένα  συγκεκριμένο  χρώμα  τα  επίθετα  που 

αναγνωρίζετε μέσα στην πρόταση. �  

3) Διαβάστε  στο  φύλλο  που  σας  δίνεται  τον  ορισμό  και  τα 

παραδείγματα των επιθέτων. �

4) Χωριστείτε  σε  ομάδες  (κάθε  ομάδα έχει  σε  καρτέλες  τις  λέξεις 

μιας πρότασης και  κάθε παιδί  επιλέγει  μία λέξη),  δημιουργήστε 

ολοκληρωμένη  πρόταση  και  παρουσιάστε  την  στις  υπόλοιπες 

ομάδες. �  
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5) Κινηθείτε  στο  χώρο  για  να  συνδυαστείτε  μεταξύ  σας,  ώστε  τα 

παιδιά-επίθετα που έχουν άσπρη καρτέλα να ζευγαρώσουν με τα 

παιδιά-ουσιαστικά που έχουν μαύρη καρτέλα. �

6) Χαρακτηρίστε με επίθετα τα ζώα και τα φυτά που βλέπετε στις 

εικόνες. �

7) Προσαρμόστε  τον κανόνα για  τα επίθετα στη μουσική γνωστού 

τραγουδιού ή σ’ ένα μουσικό μοτίβο που προτιμάτε. �

8) Διάλεξε ένα επίθετο που σε χαρακτηρίζει. �
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