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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εξετάζει τις διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών για τη 

διδασκαλία των μαθηματικών για παιδιά με Ήπιες Μαθησιακές Δυσκολίες, με βάση το 

μοντέλο του Howard Gardner. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των 

αποτελεσμάτων ήταν ερωτηματολόγιο που το κύριο μέρος περιελάμβανε 2 αλγορίθμους, 

ένας με την πράξη της πρόσθεσης και ένας με την πράξη της αφαίρεσης και 8 διδακτικές 

δραστηριότητες, οι οποίες ήταν σύμφωνες με τις 8 νοημοσύνες του Gardner, με 5 επιλογές 

προτίμησης. Ακόμη, υπήρχε και μία ερώτηση απαρίθμησης των 8 δραστηριοτήτων, 

ανάλογα με την προσωπική προτίμηση των συμμετεχόντων. Η ανάλυση των δεδομένων 

έγινε με περιγραφική και επαγωγική στατιστική. Οι διδακτικές επιλογές που κυριάρχησαν 

αντιστοιχούν στη σωματική/κιναισθητική, τη διαπροσωπική και την οπτικοχωρική και την 

ενδοπροσωπική νοημοσύνη. Δεν διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα αξιοσημείωτες  συσχετίσεις 

μεταξύ των διδακτικών επιλογών και των ακαδημαϊκών προσόντων των συμμετεχόντων. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν αναδεικνύουν  την απομάκρυνση από τις 

«παραδοσιακές» διδακτικές επιλογές και δείχνουν προτίμηση σε αντίστοιχες 

«εναλλακτικές», οι οποίες  ανταποκρίνονται στις ανάγκες μεγαλύτερου αριθμού μαθητών, 

και ιδιαίτερα εκείνων με δυσκολίες μάθησης.  

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Πολλαπλές Νοημοσύνες, προφίλ νοημοσυνών, εκπαιδευτικοί, δυσκολίες 

μάθησης, διδασκαλία μαθηματικών, Howard Gardner 
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ABSTRACT 

The present diplomatic study reviews the educators teaching options on how to teach 

mathematics  to   children with mild learning disabilities, based  on Howard Gardner’s 

model. The implement used for the collection of results was a questionnaire, whose main 

part consisted of two algorithms, one with addition and one with deduction and 8 teaching 

activities, according to Gardner’s 8 intelligences, with 5 choices of preference. There was 

also one question of naming the 8 activities, according to the personal preferences of the 

participants. The data analysis was done with descriptive and deductive statistics. The 

teaching choices that prevailed correspond to bodily/kinesthetic, interpersonal, 

visual/spatial and intrapersonal intelligence. No  worth mentioning correlation was 

ascertained between the teaching instructional choices and the academic skills of the 

participants. The results that arose from the study show  the distancing from the 

“traditional” positions ,and the preference for  “alternative” positions, which correspond to 

the needs of the majority of the students, including those with learning disabilities. 

 

 

 

 

Key –words: Multiple Intelligences, Intelligence profiles, Educators, Elementary teachers, 

learning difficulties, teaching Mathematics,Howard Gardner 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

« Άφησε εκατό λουλούδια να ανθίσουν. Ξεκίνα αργά, βρες τι λειτουργεί καλύτερα για 

σένα και τους μαθητές σου και μετά στάσου πίσω και ανέπνευσε το άρωμα των 

υπέροχων λουλουδιών σου» 

Κινέζικη Παροιμία 

 

Το συγκεκριμένο θέμα των Πολλαπλών Νοημοσυνών αποτέλεσε μία τεράστια αλλαγή 

στον τρόπο σκέψης και αντιμετώπισης που είχα μέχρι τώρα για  την εκπαιδευτική πράξη. 

Η παρούσα διπλωματική αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξης και συνειδητοποίησης της 

αναγκαιότητας εφαρμογής της συγκεκριμένης θεωρίας στην ελληνική πραγματικότητα. 

Γιατί το κάθε παιδί αποτελεί την κινητήριο δύναμη για ένα καλύτερο και δημιουργικότερο 

κόσμο, και οφείλουμε ως δάσκαλοι να του παρέχουμε ίσες ευκαιρίες για μάθηση 

Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κύριο Ιωάννη Αγαλιώτη, μέσα από το έργο και 

τη στήριξή του οποίου, έλαβα πολλές γνώσεις που θα με βοηθήσουν να γίνω ακόμα 

καλύτερη δασκάλα και επιστήμονας στον τομέα μου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους 

τους καθηγητές μου, από τους οποίους έλαβα  καινούριες και ακόμα πιο εξειδικευμένες 

γνώσεις για τον τομέα της Ειδικής Αγωγής. Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά μου και τους 

ανθρώπους εκείνους  που στάθηκαν δίπλα μου καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου 

Μεταπτυχιακού προγράμματος. 
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Εισαγωγή 

Χρησιμοποιώντας ως πλαίσιο τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών του Η. 

Gardner (1983), η παρούσα έρευνα στόχευσε στον προσδιορισμό της νοημοσύνης στην 

οποία αντιστοιχούν οι συνήθεις διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 

μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά.  

 Σε έναν κόσμο και μια πραγματικότητα που αλλάζει κάθε μέρα με φρενήρεις 

ρυθμούς και χαρακτηρίζεται από πολλαπλές και πολυεπίπεδες αλληλεπιδράσεις, η έννοια 

της νοημοσύνης δεν μπορεί να θεωρείται μονοδιάστατη και προσανατολιζόμενη σε στενά 

περιθώρια προοπτικών και δράσεων.  Επομένως, κρίνεται μείζονος σημασίας η 

ανακατεύθυνση της ανθρώπινης σκέψης στην αναγνώριση της νοημοσύνης ως συνόλου 

διαφορετικών τρόπων έκφρασης νοήμονος συμπεριφοράς, με τον κάθε τρόπο να αποτελεί 

έναν διαφορετική μορφή προσέγγισης των ποικίλων προβλημάτων και θεμάτων που 

ανακύπτουν στην καθημερινή ζωή. Σύμφωνα με τον Howard Gardner «Είναι μεγίστης 

σημασίας θέμα να αναγνωρίσουμε και να αναπτύξουμε όλες τις ποικίλες ανθρώπινες 

νοημοσύνες και όλους τους συνδυασμούς της νοημοσύνης. Είμαστε όλοι τόσο πολύ 

διαφορετικοί επειδή όλοι διαθέτουμε διαφορετικούς συνδυασμούς νοημοσυνών. Αν το 

συνειδητοποιήσουμε αυτό, πιστεύω θα έχουμε τουλάχιστον μια καλύτερη ευκαιρία να 

διαχειριστούμε κατάλληλα τα πολυάριθμα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον κόσμο». 

(Gardner, 1987α, σ.193). 

 Η εφαρμογή της θεωρίας του Gardner, ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης, 

εντυπωσιάζει με τα θετικά της αποτελέσματα την επιστημονική κοινότητα, 

αποδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη ενός πολυδιάστατου «προφίλ νοημοσυνών» ξεκινάει ήδη 

από πολύ μικρή ηλικία και καθορίζει τη μελλοντική εξέλιξη ενός ατόμου σε κάθε επίπεδο. 

Όμως, παρά τις μελέτες που έχουν γίνει για την εφαρμογή της θεωρίας σε προγράμματα 
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σπουδών και γλωσσικά μαθήματα, στον τομέα των μαθηματικών, που αποτελεί επίσης 

βασικότατο άξονα στον κορμό των διδασκόμενων  μαθημάτων, ο αριθμός των εφαρμογών 

δεν είναι ο επιθυμητός, ώστε να καλύπτει τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος των 

μαθηματικών ιδεών. Η μελέτη αυτού του τομέα κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική για τη 

διδασκαλία μαθητών με δυσκολίες μάθησης, οι οποίοι δεν ακολουθούν συνήθως  τις 

«τετριμμένες» διόδους επεξεργασίας των πληροφοριών, αλλά χρειάζονται πιο 

εξειδικευμένες παρεμβάσεις και προγράμματα διδασκαλίας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσα εργασίας, παρουσιάζεται η επίδραση της 

θεωρίας των Πολλαπλών Νοημοσυνών στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, παρατίθενται τα 

μοντέλα για τις Πολλαπλές Νοημοσύνες, όπως αναπτύχθηκαν από τους Howard Gardner 

και Robert Sternberg. Ακόμη, παρουσιάζονται κάποιες πρακτικές εφαρμογές και έρευνες 

ως προς την αποτελεσματικότητα της θεωρίας των Πολλαπλών Νοημοσυνών. 

Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά της σημασίας της θεωρίας των Πολλαπλών Νοημοσυνών 

στη διδακτική των μαθηματικών και στη διδασκαλία μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Ακόμη, τονίζεται η σημασία των διδακτικών επιλογών ως προς την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας καθώς και οι επιπτώσεις του προφίλ νοημοσυνών 

των εκπαιδευτικών στην καθημερινή διδασκαλία. Τέλος, γίνονται ορισμένες αναφορές σε 

έρευνες για την αξιοποίηση των Πολλαπλών Νοημοσυνών στην Ελλάδα, καθώς και τα 

διερευνητικά ερωτήματα της παρούσης έρευνας. 

Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τη μεθοδολογία της έρευνας. Εδώ γίνεται 

αναφορά στο είδος της έρευνας, τους συμμετέχοντες, το ερευνητικό εργαλείο που 

χρησιμοποιήθηκε καθώς και η διαδικασία συλλογής των δεδομένων. Επίσης, 

παρουσιάζονται οι στατιστικές αναλύσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τη συσχέτιση των 

δεδομένων που προέκυψαν.  
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Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας ως προς 

τις τρεις βασικές θεματικές του ερωτηματολογίου. 

Τα συμπεράσματα-η συζήτηση, οι παιδαγωγικές εφαρμογές, οι περιορισμοί και οι 

προτάσεις της συγκεκριμένης έρευνας παρουσιάζονται στο τέταρτο κεφάλαιο. 
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1ο Κεφάλαιο: Θεωρητικό Πλαίσιο-Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

 

1.1 Η θεωρία των Πολλαπλών Νοημοσυνών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Η νοημοσύνη, σαν θέμα στην επιστήμη της εκπαίδευσης, δείχνει να μην έχει  δυνατότητα 

εξάντλησης.  Απαριθμεί από τα αρχαία ήδη χρόνια, με τις επίσημες πρώτες επιστημονικές 

έρευνες να ξεκινάνε στις αρχές του 20ου αιώνα(Armstrong, 2000∙ Sternberg, & 

Grigorenko, 2004∙ Temur, 2007). Οι αντιλήψεις για τη νοημοσύνη εδραιώθηκαν στην ιδέα 

ότι είναι μονοδιάστατη ή ότι ανταποκρίνεται σε συνθήκες που επιτάσσει η κουλτούρα ή 

ότι είναι κοινωνικά κατασκευασμένη, προσπάθειες που την απομάκρυναν σαν «έννοια» 

από την ουσία του θέματος, εμμένοντας κυρίως στη μέτρηση της απόδοσης και όχι στα 

ουσιαστικά σημεία(Eisner, 2004).Οι πιο σύγχρονες θεωρίες για τη νοημοσύνη έχουν 

επιτρέψει μια πιο δυναμική και πολυδιάστατη άποψη για τις νοητικές 

ικανότητες(Dhariwal, 2010). Ειδικότερα, στα τέλη του 20ου αιώνα, υπήρξε μία 

απομάκρυνση από την κατανόηση της νοημοσύνης σαν μια ενιαία, εγγενή ικανότητα που 

μπορεί να μετρηθεί με ένα απλό τεστ του δείκτη ευφυΐας IQ(Gardner & Hatch,1989∙ 

Hanafin,2014). Τα τέλη της δεκαετίας του 1980 χαρακτηρίστηκαν από ένα αξιοπρόσεκτο 

αριθμό ερευνών, με κύριο θέμα τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των δύο ημισφαιρίων του 

εγκεφάλου. Την ίδια στιγμή, πολλά επιστημονικά άρθρα γράφτηκαν για να αναπτύξουν το 

θέμα της δημιουργικότητας σε πεδία που σχετίζονται με τη γνώση. Η νοημοσύνη πλέον 

αρχίζει να ορίζεται σαν το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του ατόμου με το περιβάλλον 

του και συγκεκριμένα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των εγγενών ψυχοβιολογικών 

συστημάτων επεξεργασίας  πληροφοριών(Αγαλιώτης, 2011). Οι συγκεκριμένες ενέργειες 

καταδεικνύουν την επιρροή των επιστημονικών ερευνών πάνω στον τομέα της 

εκπαίδευσης(Alviárez, Romero, & Garcia, 2015). Έτσι, όσον αφορά τον τομέα της 
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εκπαίδευσης, οι αρχές της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας γίνονται όλο και πιο εμφανείς 

στις προσεγγίσεις όσον αφορά τη μάθηση και το μαθητή, ο οποίος αντιμετωπίζεται σαν 

μια ξεχωριστή οντότητα, που διαφέρει σημαντικά στον τρόπο που μαθαίνει και 

αναπτύσσεται νοητικά, λόγω του είδους της νοημοσύνης που διαθέτει(Silver, Strong, & 

Perini, 2000). Ο ορισμός δηλαδή της έννοιας της νοημοσύνης, αποτελεί φιλοσοφική 

δήλωση σχετικά με το που δίνεται έμφαση και αξία στην εκπαίδευση(Hoerr,1992). Και 

συνεπώς, μια πλουραλιστική αντίληψη της νοημοσύνης, προσφέρει στους εκπαιδευτικούς 

ένα κοινό πεδίο δράσης, μέσα στο οποίο εξερευνούν τις απόψεις τους για τις δυνατότητες 

των μαθητών, αποφασίζουν πως πρέπει να δομήσουν μαθησιακές εμπειρίες για τους 

μαθητές τους και κυρίως εξετάζουν τις δικές τους δυνατότητες και αδυναμίες και πως 

αυτές επηρεάζουν τη δράση τους μέσα στην τάξη(Goodnough, 2001).  Η σημερινή 

κοινωνία έχει γίνει καθαρά παγκόσμια και η διαφορετικότητα αποτελεί την πιο 

καθοριστική πλευρά της κοινωνικής ζωής. Αυτή η ποικιλομορφία αντικατοπτρίζεται στο 

σχολείο και την τάξη του 21ου αιώνα όπου μαθητές από όλα τα μονοπάτια και υπόβαθρα 

της ζωής, συγκεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο μέρος όπου ο παιδαγωγός χρειάζεται να 

είναι σε θέση να διαχειριστεί τεράστιες διαφορές σε όλα τα επίπεδα(McFarlane,  2011). 

Αυτή λοιπόν η διαφορετικότητα δεν αντιστοιχεί μόνο σε εθνικές, οικονομικές ή φυλετικές 

διαφορές, αλλά και άλλα ζητήματα όπως οι ακουστικές ή οι οπτικές δυνατότητες που 

μπορούν να επηρεάσουν τη μάθηση. Μια σημαντική πτυχή της αναγνώρισης αυτής της 

διαφορετικότητας των μαθητών είναι η συνειδητοποίηση ότι κάθε άτομο έχει πολλούς 

τρόπους που μαθαίνει καλύτερα(Adcock, 2014).Μια πρόταση επομένως ενός συστήματος 

πολλαπλών νοημοσυνών επιβεβαιώνει ξανά το πόσο πολυδιάστατη αποτελεί η διαδικασία 

της μάθησης(Alviárez et al, 2015) 

Η Θεωρία των Πολλαπλών νοημοσυνών(Θ.Π.Ν), περιγράφεται ακριβέστερα σαν 

μια φιλοσοφία της εκπαίδευσης ή μια στάση απέναντι στη μάθηση, μέσα στο πνεύμα των 
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ιδεών του John Dewey για μια προοδευτική εκπαίδευση, αντί ενός προγράμματος 

προκαθορισμένων στρατηγικών και τεχνικών(Achkovska-Leshkovska, & Spaseva, 2016∙ 

Armstrong, 2000∙Kezar, 2001). Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η πολλαπλότητα της 

διδασκαλίας δεν αποτελεί μια καινούρια προσέγγιση. Ήδη  ο Πλάτωνας είχε αναγνωρίσει 

τη σημασία της. Στη συνέχεια ο Jean Jack Rousseau τόνισε ότι το παιδί δεν πρέπει να 

μαθαίνει μέσα από τις λέξεις, αλλά μέσα από την εμπειρία, μέσα από το «βιβλίο της 

ζωής». Ακόμη ο Pestalozzi έδωσε έμφαση σε ένα πρόγραμμα σπουδών με φυσική, ηθική 

και νοητική εκπαίδευση μέσα από την εμπειρία, όπως και ο Froebel και η Montessori που 

δημιούργησαν προγράμματα και συστήματα διδασκαλίας μέσα από χειρωνακτικές και 

βιωματικές εμπειρίες(Quigley,1994). Αποτελεί έναν συγκεκριμένο προσανατολισμό ως 

προς τη φύση της νοημοσύνης, αλλά είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια θεωρία της 

τελευταίας. Έχει διαμορφωθεί σε μια βιώσιμη προσέγγιση προς εξερεύνηση των 

διδακτικών μεθόδων, της εξατομικευμένης διδασκαλίας και μάθησης, ανάπτυξης των 

προγραμμάτων σπουδών καθώς και βελτίωσης της αξιολόγησης από μέρους των 

εκπαιδευτικών(Goodnough, 2001).  

Με τη σταδιακή έμφαση σε καινοτόμες και δημιουργικές μεθόδους διδασκαλίας 

και προσεγγίσεων στη γενική τάξη, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων στον τομέα της 

εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση εκπαιδευτικοί κάθε είδους άρχισαν να υιοθετούν τη Θ.Π.Ν 

στις διδακτικές τους επιλογές, όπου αντικατοπτρίζεται η ιδέα των ατομικών και 

προσωπικών διαφορών για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει 

στους εκπαιδευτικούς να ενσωματώσουν το στοιχείο της δημιουργικότητας στις διδακτικές 

τους στρατηγικές, όπου μαθητο-κεντρικές δραστηριότητες μπορούν να διεξαχθούν με 

περισσότερους από έναν τρόπους(Douglas, Burton, & Reese-Durham, 2008∙ Goodnough, 

2001∙Sulaiman, Abdurahman & Rahim, 2010). Εφόσον η μάθηση ορίζεται ως μια μόνιμη 

αλλαγή στη συμπεριφορά που προκύπτει από την εμπειρία, αυτή η εμπειρία θα πρέπει να 
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αναπτύσσεται με ιδέες βασισμένες στους διαφορετικούς τρόπους που ταιριάζουν με τις 

ατομικές προτιμήσεις και ικανότητες(McFarlane, 2011). Η σπουδαιότερη δυναμική της 

εφαρμογής της Θ.Π.Ν στον τομέα της εκπαίδευσης πηγάζει από το σκεπτικό ενός «Προφίλ 

Νοημοσυνών». Μια θεωρία βασισμένη στις Πολλαπλές Νοημοσύνες προτείνει ότι είναι 

πιο εποικοδομητικό και αποδοτικό να περιγραφεί η γνωστική ικανότητα ενός ατόμου 

στους όρους πολλών ανεξάρτητων αλλά αλληλεπιδρώμενων μεταξύ τους γνωστικών 

ικανοτήτων, παρά μια ενιαία και «γενική» νοημοσύνη(Checkley, 1997∙ Moran, Kornhaber, 

& Gardner, 2009). Η ποικιλομορφία στον τρόπο μάθησης προκύπτει από ένα φάσμα 

διαφόρων παραγόντων, με κύριο άξονα την προτίμηση του μαθητή ως προς α)τη μορφή, 

τον τρόπο αναπαράστασης και κωδικοποίησης των πληροφοριών και β)τις συνθήκες κάτω 

από τις οποίες διενεργείται αυτή η διαδικασία(Silver, et al, 2000). Η γνώση των ειδών  

νοημοσυνών του κάθε μαθητή κρίνεται ιδιάζουσας σημασίας για την επίτευξη της 

κατάλληλης παρέμβασης. Τα οφέλη από αυτή την εκτίμηση είναι διττής σημασίας: 1) αν 

οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τις δυνατότητες των μαθητών τους, μπορούν να σχεδιάσουν 

καλύτερα διαμορφωμένα προγράμματα διδασκαλίας που συνάδουν με αυτές τις 

δυνατότητες και  2) οι μαθητές να είναι ενήμεροι των δυνατών τους σημείων και 

χρησιμοποιούν μια ποικιλία στρατηγικών προκειμένου να κατανοήσουν 

καλύτερα(Alviárez et al, 2015∙ Griggs, Barney, Brown-Sederberg, Collins, Keith, & 

Iannacci, 2009∙ Haley, 2004). Παραδοσιακά, το σχολείο έχει επικεντρωθεί σε δύο βασικά 

κομμάτια διδασκαλίας, τα Μαθηματικά και τη Γλώσσα(Blythe, & Gardner,1990∙ Chan, 

2000∙ Díaz-Lefebvre, 2004∙ Emig, 1997∙ Fasko, 2001∙ Goodnough, 2001∙ Hanafin, 2014∙ 

Hoerr,1992∙ Mettetal, Jordan, & Harper,1997∙ Pearson, 2011∙ Stanford, 2003). Το 

πρόβλημα της έμφασης σε αυτά τα δύο μαθήματα, και επομένως στην κωδικοποίηση 

πληροφοριών με το μαθηματικό και γλωσσικό κώδικα αντίστοιχα, είναι ότι οι μαθησιακές 

ευκαιρίες των μαθητών περιορίζονται από τις διδακτικές, μαθησιακές και αξιολογικές 
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πρακτικές. Μαθητές που είναι ικανοί σε πολλούς τομείς θεωρούνται ότι υστερούν σε 

νοημοσύνη επειδή δεν αποδίδουν ικανοποιητικά σε αυτά τα δύο μαθήματα(Hanafin, 

2014).  Με αυτό τον τρόπο όμως, προσπερνιούνται και υποβαθμίζονται οι μαθητές με 

κυρίαρχες ικανότητες στα άλλα σχολικά μαθήματα(Fasko, 2001).  

 Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι ένα από τα σπουδαιότερα ευρήματα της 

γνωστικής επιστήμης για περισσότερο από τα τελευταία 30 έως 40 χρόνια είναι η 

δυσκολία κατανόησης από μέρους των μαθητών. Η κατανόηση σημαίνει ότι ένα άτομο 

μπορεί να διδαχθεί και να μάθει κάτι όπως στρατηγικές, θεωρίες και γνώσεις, και να το 

εφαρμόσει κατάλληλα σε καινούριες καταστάσεις(Díaz-Lefebvre,  2004). Η πρόσφατη 

έρευνα πάνω στον τομέα της γνωστικής ψυχολογίας τονίζει οι μαθητές επωφελούνται από 

διδακτικές εφαρμογές που τους βοηθάνε να αναδείξουν τις δικές τους προσωπικές 

επεξεργασίες μάθησης(Armstrong, 2000). Η σημασία της Θ.Π.Ν συνοψίζεται ακριβώς 

στην ερώτηση με ποιους τρόπους οι μαθητές κατανοούν και είναι έξυπνοι και όχι στο αν 

κατανοούν και αν είναι έξυπνοι. Η εφαρμογή της, επομένως, επιτρέπει στους μαθητές να 

συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαδικασία της μάθησής τους, επειδή τους επιτρέπει να 

δράσουν, βασιζόμενοι στα δυνατά τους σημεία, να αναπτύξουν τις ατομικές τους 

νοημοσύνες και να χρησιμοποιήσουν διαφορετικούς τρόπους μάθησης στο σχολείο και την 

καθημερινότητά τους(Chan, 2000∙ Douglas, et al, 2008∙ Griggs et al, 2009).Ακόμη, τα 

αποτελέσματα ερευνών των τελευταίων τριών δεκαετιών καταδεικνύουν ότι οι μαθητές 

έρχονται στο σχολείο με ποικίλες εμπειρίες και παραστάσεις, ιδέες και εξηγήσεις για τον 

εξωτερικό κόσμο(Kaya, Dogan, Gokcek, Kilic, & Kilic, 2007). Η σύγχρονη εκπαίδευση 

επαφίεται στο γεγονός ότι οι δυνατότητες και τα ατομικά χαρακτηριστικά ενός μαθητή 

πρέπει να αναγνωρίζονται σωστά και να ενδυναμώνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία και επομένως οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι στο να 

ανακαλύπτουν τα νοητικά χαρακτηριστικά των μαθητών και έχουν καθήκον να 
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σιγουρέψουν ότι όλοι οι μαθητές χρησιμοποιούν τις νοημοσύνες τους με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο(Yesil, & Korkmaz, 2010). Σύμφωνα με τους Kagan & Kagan(1998), η 

Θ.Π.Ν αποτελεί έναν δυναμικό καταλύτη για την εκπαίδευση, με τρεις προοπτικές: 

πρώτον, ο τρόπος διδασκαλίας να εναρμονιστεί με τον τρόπο μάθησης, δεύτερον η 

ενθάρρυνση των μαθητών να χρησιμοποιήσουν στον ανώτατο βαθμό τις δυνατότητές τους 

και να αναπτύξουν τις νοημοσύνες τους και τρίτον να δοθεί έμφαση στην έννοια της 

διαφορετικότητας και της ποικιλομορφίας(Kagan & Kagan, 1998, αναφ σε Gouws, & 

Dicker, 2011).  

 Κρίνεται απαραίτητο στον ευρύτερο τομέα της εκπαίδευσης να αναπτυχθούν 

εκπαιδευτικά συστήματα όπου τα ατομικά «δυνατά σημεία» του κάθε μαθητή 

περιλαμβάνονται στην καθημερινή λειτουργία της τάξης(Gouws, & Dicker, 2011). Οι 

εφαρμογές της Θ.Π.Ν περιλαμβάνουν αναθεωρημένες διδακτικές στρατηγικές, 

προσαρμογές στο επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και φυσικά πολυδιάστατες 

αξιολογήσεις, για την προώθηση μιας δημιουργικής και ενεργής μαθησιακής εμπειρίας( 

Janes, Koutsopanagos, Mason, & Villaranda, 2000∙ Stanford, 2003). Οι λειτουργίες της 

Θ.Π.Ν έγκειται στη χρήση της σαν οργανωτικό εργαλείο που διευκολύνει τον ήδη 

υπάρχοντα τομέα της παιδαγωγικής, προσφέροντας κατάλληλα διαμορφωμένα 

προγράμματα σπουδών, με μεγαλύτερο εύρος μεθόδων, υλικών και στρατηγικών για 

καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες ενός ακόμα πιο διευρυμένου συνόλου 

μαθητών(Stanford, 2003).  Σε συνδυασμό με την αλλαγή του προγράμματος σπουδών και 

των δραστηριοτήτων, μια εξίσου σημαντική αλλαγή είναι η διαδικασία της αξιολόγησης. 

Τα σχολεία επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιούν πολλαπλές προσεγγίσεις για να 

αξιολογούν το επίπεδο και τις επιδόσεις των μαθητών από πολλές διαφορετικές πλευρές. 

(Xie, & Lin, 2009).Η επιθυμητή διαδικασία έγκειται στην διατήρηση ατομικού 

φακέλου(portfolio) όλων των μαθητών, που τους επιτρέπει την απεικόνιση γνώσης μέσω 
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σχεδίων, οπτικο-ακουστικό υλικό, διαθεματικές εργασίες, εκθέσεις και παρουσιάσεις 

,προκειμένου να αξιολογηθούν σωστά τα διάφορα είδη νοημοσυνών(Kezar, 

2001).Σύμφωνα με τον Temur(2007), τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να 

εμπλουτιστούνε με αυτή την προσέγγιση, επιφέροντας λύσεις σε βασικά εκπαιδευτικά 

προβλήματα όπως τα θέματα της κινητικότητας και της πειθαρχίας, με βασικότερο όμως 

τη χρήση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του μαθητή στην καθημερινή ζωή. Ακόμη, 

σε σύγκριση με την παραδοσιακή διδασκαλία, το πλαίσιο της Θ.Π.Ν δείχνει 

αξιοσημείωτες βελτιώσεις σε πολλές σημαντικές πτυχές της ζωής του μαθητών όπως η 

ακαδημαϊκή, η κοινωνική και η συναισθηματική «υγεία»(Douglas et al, 2008). 

Η προσέγγιση της μάθησης σύμφωνα με τη Θ.Π.Ν δεν απαιτεί από τον εκπαιδευτικό 

να σχεδιάσει το μάθημα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αλλά να συμπεριλάβει 

πλούσιες δημιουργικά εμπειρίες, μέσω των οποίων οι μαθητές με διαφορετικά προφίλ 

νοημοσυνών, είναι σε θέση να αλληλεπιδράσουν με τα υλικά και τις ιδέες, 

χρησιμοποιώντας το μοναδικό συνδυασμό των δυνατοτήτων και αδυναμιών 

τους(Checkley, 1997∙ Moran et al, 2009). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τους Sternberg και 

Grigorenko(2004), η διδασκαλία που καλύπτει πολλαπλές νοημοσύνες ενθαρρύνει τη 

βαθύτερη και πιο οργανωμένη κωδικοποίηση των υλικών σε σχέση με την παραδοσιακή 

διδασκαλία, ενώ παράλληλα οι μαθητές δημιουργούν μαθησιακές εμπειρίες βασισμένες 

στις δυνατότητές του, προσπαθώντας να διορθώσουν και να εξισορροπήσουν τις 

αδυναμίες τους.  

Η ενδυνάμωση της μάθησης μέσω πολλαπλών τρόπων αναδεικνύει μια συνεργάσιμη 

τάξη όπου οι μαθητές αισθάνονται άνετα να πειραματιστούν οι ίδιοι, να αφήσουν και τους 

συμμαθητές τους να πειραματιστούν επίσης, να ενστερνιστούν τη μάθηση με φυσικό 

τρόπο και να συμμετέχουν στην τοπική κοινότητα(Borek, 2003∙Gibson, & Govendo,1999). 

Σύμφωνα με τη Fogarty(1998), οι 8 κατευθυντήριες που δημιουργούν μια γέφυρα μεταξύ 
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της θεωρίας και της πράξης, για τη δημιουργία μιας τάξης «φιλικής» προς τις νοημοσύνες 

είναι οι εξής: 1)δημιουργία κλίματος συναισθηματικής ασφάλειας, 2)δημιουργία ενός 

πλούσιου μαθησιακά περιβάλλοντος, 3)διδασκαλία των εργαλείων του μυαλού και 

δεξιότητες ζωής, 4)ανάπτυξη των δυνατοτήτων του μαθητή, 5)η δημιουργία προκλήσεων 

μέσω της δράσης, 6)στόχος στην πολλαπλότητα της νοημοσύνης, 7)δημιουργία μέτρων 

εξισορρόπησης για την αξιολόγηση και το σημαντικότερο, 8)η μεταφορά της γνώσης και 

της μάθησης μέσω της «αντανάκλασής» της στον πραγματικό κόσμο. Το δυναμικό ενός 

μαθητή δεν είναι το άθροισμα των σκορ από τις νοημοσύνες του, αλλά απώτερος σκοπός 

είναι η συνεργασία μεταξύ αυτού και των συμμαθητών του. Ειδικότερα, οι μαθητές με 

παρόμοια ή ακόμη και εφάπτοντα προφίλ νοημοσυνών μπορούν να δουλέψουν μαζί, 

ενδυναμώνοντας τα δυνατά τους σημεία και βελτιώνοντας τα αδύναμα(Moran, et al, 

2009).   

Μια τάξη δομημένη σύμφωνα με τη Θ.Π.Ν, προσφέρει ένα περιβάλλον, όπου οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ποικίλες στρατηγικές μεθόδους και ένα διαθεματικό σχολικό 

πρόγραμμα σπουδών για μια δημιουργική και ενεργητική μάθηση που εμπλέκει όλους 

τους μαθητές(ειδικά εκείνους με δυσκολίες μάθησης) για τη δόμηση της γνώσης(Stanford, 

2003).  Επιπλέον, όσον αφορά την αξιολόγηση, η Θ.Π.Ν και οι τρόποι αξιολόγησης που 

προτείνει, δεν υποβαθμίζουν το ρόλο των σταθμισμένων τεστ, αλλά προσφέρει 

εναλλακτικές μεθοδολογικές πρακτικές που βοηθούν τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς να συνειδητοποιήσουν τα δυναμικά τους, τις ικανότητες και τα ταλέντα 

τους, πάντα με αναφορά στους στόχους του σχολικού προγράμματος σπουδών(Douglas, et 

al, 2008∙ Stanford, 2003). 

 Η Θ.Π.Ν, όταν συγκρίνεται με άλλες θεωρίες για το ανθρώπινο μυαλό ή δυναμικό 

αποτελεί αδιαμφισβήτητα την πιο αποτελεσματική «πλατφόρμα» πάνω στην οποία 

μπορούν να αναπτυχθούν εκπαιδευτικές μεθοδολογίες για την τάξη του 21ου 
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αιώνα(McFarlane, 2011). Οι εφαρμογές αυτής της θεωρίας είναι αξιοσημείωτες για την 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ένας μεγάλος αριθμός σχολείων 

κατευθύνονται από το δασκαλο-κεντρικό πρόγραμμα σπουδών στο μαθητο-κεντρικό, 

εφόσον αναγνωρίζεται πλέον ο διαφορετικός συνδυασμός νοημοσυνών σε κάθε 

μαθητή(Kezar, 2001). Η εφαρμογή της Θ.Π.Ν στην τάξη δεν αποτελεί απλά ένα 

εναλλακτικό εργαλείο μάθησης. Έχει σαν στόχο τον πυρήνα της εκπαίδευσης και είναι 

η δυναμική της να ανεβάσει τη συνειδητοποίηση από μέρους των μαθητών του ολικού 

φάσματος των μαθησιακών εμπειριών, βάζοντάς τους να γνωρίσουν και να 

κατανοήσουν τις δικές τους μαθησιακές δυνάμεις και αδυναμίας. Οδηγεί δηλαδή στην 

αυτό-ανακάλυψη, αναπτύσσοντας μια νοητική περιέργεια να ανακαλύψουν και να 

μάθουν πράγματα, γνωρίζοντας παράλληλα και ελέγχοντας τα μέσα με τα οποία το 

κάνουν(Hopper, & Hurry, 2000). Όπως αναφέρει και η Margaret Mead, μια 

διακεκριμένη ανθρωπολόγος και επιστήμονας, «αν θέλουμε να εγκαθιδρύσουμε μια 

πλουσιότερη πολιτισμική κοινωνία… πρέπει να δημιουργήσουμε μία, όπου τα δώρα και 

τα ταλέντα κάθε ανθρώπινης οντότητας θα βρουν το κατάλληλο σημείο για να 

τοποθετηθούν»(Douglas, et al, 2008). 

 

1.1.1 Βασικές θέσεις και μοντέλα των Πολλαπλών Νοημοσυνών 

Η σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία, όσον αφορά τις πολλαπλές νοημοσύνες, 

προσφέρει ένα ικανοποιητικό θεωρητικό υπόβαθρο για ένα συμπεριληπτικό και 

πολυδιάστατο τρόπο εκπαίδευσης, μέσω του προφίλ νοημοσυνών και του κοινωνικού 

υπόβαθρου(Haley, 2004).Το σκεπτικό πίσω από τη Θ.Π.Ν αντιπροσωπεύει μια 

προσπάθεια να τεθεί η έννοια της νοημοσύνης σε νέα πλαίσια  και αντανακλά μια 

προσπάθεια να επαναπροσδιοριστεί η θεωρία της «μετρήσιμης» νοημοσύνης(Kelly, & 

Tangney, 2006). Προέρχεται από τις έρευνες επιστημόνων πάνω σε διάφορους τομείς 
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όπως η Βιολογία, οι Νευροεπιστήμες(πως αναπτύσσεται και οργανώνεται το ανθρώπινο 

μυαλό), τη Λογική Ανάλυση, την Αναπτυξιακή ψυχολογία, την Πειραματική Ψυχολογία, 

την Ψυχομετρία, καθώς και την Παιδαγωγική(Αγαλιώτης, 2011∙ Kaya, et al, 2007).Τα 

παραδοσιακά τεστ IQ δεν ικανοποιούσαν τους ερευνητές, οι οποίοι προχώρησαν στην 

εγκαθίδρυση ενός αριθμού εναλλακτικών θεωριών, οι οποίες δηλώνουν ότι η νοημοσύνη 

είναι το αποτέλεσμα ενός αριθμού ανεξάρτητων δυνατοτήτων που με μοναδικό τρόπο 

συμβάλλουν στο ανθρώπινο δυναμικό(Noruzi, & Rahimi, 2010). Αυτές οι θεωρίες 

υποδηλώνουν ότι η νοημοσύνη δεν είναι ενιαία, προκαθορισμένη και ομοιόμορφη αλλά 

πολύμορφη, μεταβλητή και υπόκειται σε δυνατότητα ανάπτυξης(Yekovich,1994). Η 

νοημοσύνη δηλαδή μπορεί να διδαχθεί και να αποκτηθεί. Επειδή ακριβώς οι δυνατότητές 

της έχουν νεύρο-βιολογική βάση, η νοητική λειτουργία μπορεί να βελτιωθεί σε κάθε 

ηλικία και σχεδόν σε κάθε επίπεδο. Αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που συμβαίνει 

σε πολλαπλά επίπεδα του μυαλού και του σώματος και υπάρχουν πολλοί τρόποι να  

μάθουμε, να αντιληφθούμε να μάθουμε και να επεξεργαστούμε πληροφορίες(Lazear,  

1992). Η αναφορά πλέον σε «είδη νοημοσύνης» υποδηλώνει μια ριζική αλλαγή στον 

τρόπο σκέψης για τη δυσπρόσιτη έννοια της νοημοσύνης, στην άποψη ότι η νοημοσύνη 

είναι ένας συνδυασμός αυτόνομων αλλά παράλληλα συνεργαζόμενων δυναμικών, οι 

οποίες διαμορφώνουν ένα προφίλ νοήμονος συμπεριφοράς για το κάθε άτομο(Αγαλιώτης, 

2011). Η άποψη αυτή οδηγεί σε: 1)ποικίλα υλικά για να εξακριβώσουμε τις διαφορετικές 

νοημοσύνες, 2)να αναγνωρίσουμε τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των διαφόρων 

νοημοσυνών, μέσα από κλίμακες παρατήρησης, ατομικούς φακέλους, εργασιακά στυλ και 

αναλυτικές λίστες δεδομένων, 3)να εξακριβώσουμε τις ικανότητες και τους τρόπους να τις 

επωφεληθούμε για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μεταξύ δυνατών και αδύνατων σημείων, 

4)Να ενημερώσουμε τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα κατορθώματα των μαθητών 

προκειμένου να τις εντάξουμε στα προγράμματα σπουδών, 6)Να δημιουργήσουμε τις 
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συνθήκες που επιτρέπουν τη συμμετοχή και την επιτυχία του μαθητή και 7)να 

επικεντρωθούμε στις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία μάθησης και 

διδασκαλίας(Almeida, Prieto, Ferreira, Bermejo, Ferrando, & Ferrándiz, 2010). Οι 

διαφορετικές νοημοσύνες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, χωρίς να είναι πάντα σε αρμονία 

και λειτουργούν ως εργαλεία εξισορρόπησης και ενδυνάμωσης η μία για την άλλη(Moran, 

et al, 2009). Παράλληλα, η χρησιμοποίηση των όρων «μαθησιακό ύφος» (learning style), 

«γνωστικό ύφος» (cognitive style) και «ύφος σκέψης» (thinking style) υποδηλώνει τη 

συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι κάθε άτομο, και επομένως μαθητής, διαθέτει κάποιους 

χαρακτηριστικούς τρόπους ανταπόκρισης στις απαιτήσεις οργάνωσης, επεξεργασίας, 

αποθήκευσης και ανάκλησης των καινούριων και δύσκολων πληροφοριών(Αγαλιώτης, 

2011).  

Θεωρίες που αποτέλεσαν «καταλύτες» και οδήγησαν στη συνειδητοποίηση ότι η 

νοημοσύνη είναι ένα «σύνολο» δυνατοτήτων και όχι ενιαία αναφέρονται παρακάτω: η 

θεωρία του  Piaget για την αναπτυξιακή ψυχολογία που διευκρινίζει ότι η νοημοσύνη 

δομείται στο μυαλό από το μαθητή και περνάει από συγκεκριμένα σε πιο αφηρημένα 

στάδια κατανόησης, προκειμένου να ανταποκριθεί και να αλληλεπιδράσει με τις 

απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Στη συνέχεια η θεωρία του Vygotsky για την κοινωνική 

«μεσολάβηση», σύμφωνα με την οποία η νοημοσύνη είναι μια λειτουργική δραστηριότητα 

που επηρεάζεται και εξισορροπείται μέσα από υλικά και ψυχολογικά εργαλεία, καθώς και 

με την αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους. Ακόμη, η θεωρία του Feuerstein για τη 

δομική «τροποποίηση» του μυαλού, όπου η νοημοσύνη είναι μια εμπειρική λειτουργία με 

δυνατότητα αλλαγής, μέσω κατευθυνόμενης μεσολάβησης. Ακόμη, η θεωρία του Paul 

T. Costa για τις «συμπεριφορές» της νοημοσύνης, σύμφωνα με την οποία η νοημοσύνη 

αποτελείται από κατακτημένες συνήθειες ή καταστάσεις του μυαλού που εμφανίζονται σε 

συμπεριφορές όπως επιμονή, πλαστικότητα, μειωμένη παρόρμηση, απόλαυση της σκέψης 
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και αντανακλαστικότητα. Επιπλέον, η θεωρία του Goleman για τη συναισθηματική 

νοημοσύνη που υποστηρίζει ότι η νοημοσύνη είναι και γνωστική και συναισθηματική, με 

τη συναισθηματική «πλευρά»(αυτό-συνείδηση, αυτορρύθμιση, κίνητρο, ενσυναίσθηση και 

κοινωνικές δεξιότητες), να κυριαρχεί της γνωστικής «πλευράς» της νοημοσύνης. Η θεωρία 

του M. Cole, επίσης, για την «ηθική» νοημοσύνη, σύμφωνα με τον οποίο η νοημοσύνη 

αποτελείται από γνωστικά, ψυχολογικά, συναισθηματικά ή συναισθηματικά και ηθικά 

στοιχεία.(Fogarty,1998). Επιπρόσθετα, οι θεωρίες των Spearman, Thurstone, Guilford, 

Horn και Cattell προάγουν θεωρίες πολυπαραγοντικών μοντέλων για τη δομή της 

νοημοσύνης, οι οποίες επίσης συνέβαλαν στην αποδοχή της πολυδιάστατης φύσης της 

νοημοσύνης( Κλειτσιώτη, 2011∙ Temur, 2007∙). 

Όσον αφορά τις πιο σύγχρονες θεωρίες, μπορεί να ειπωθεί ότι αυτές με τη μεγαλύτερη 

επίδραση  ως προς την κατανόηση της νοημοσύνης και τη σύνδεσή της με την εκπαίδευση, 

έχουν προέλθει από εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους ερευνητές, που ασχολούνται με την 

γνωστική ψυχολογία(Yekovich,1994). Οι θεωρίες συγκεκριμένα των Howard Gardner και 

Robert Sternberg αναδεικνύουν μια εντελώς καινούρια προσέγγιση της έννοιας της 

νοημοσύνης. Η «νοημοσύνη που μπορεί να διδαχθεί» ενυπάρχει στα ερευνητικά και 

επιστημονικά έργα των παραπάνω επιστημόνων. Είναι το σύνολο κάποιων πεποιθήσεων 

και ιδεών, με τα εξής χαρακτηριστικά(Fluellen, 2005): 

1. Η ύπαρξη «πολλαπλών νοημοσυνών» 

2. Η ύπαρξη της έννοιας της νοημοσύνης που αναπτύσσεται μέσα στο πέρασμα των 

χρόνων σαν αποτέλεσμα των ατομικών εμπειριών, των μαθησιακών εμπειριών και 

ερεθισμάτων και του γονεικού ρόλου και του συνεχούς αναστοχασμού. 

3. Η νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένας συνδυασμός δεξιοτήτων για τη 

δημιουργία ή επίλυση προβλημάτων ή παραγωγής νοητικών προϊόντων μέσα σε 

συγκεκριμένα πλαίσια 
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4. Η νοημοσύνη είναι δυνατόν να διαμοιραστεί σε άλλους με πολλαπλούς τρόπους 

και μέσα 

5. Η νοημοσύνη αποτελεί το θεμελιώδη λίθο μιας παιδαγωγικής που προσαρμόζεται 

στο ανάλογο πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο που υπάρχει. 

 

Παρακάτω θα αναφερθούν αναλυτικά τα δύο αυτά μοντέλα των συγκεκριμένων 

επιστημόνων. 

 

1.1.2 Το μοντέλο του Howard Gardner 

Ανάμεσα στις θεωρίες που αποδέχονται την έννοια της νοημοσύνης ως δυναμικό σύνολο 

διαφορετικών νοητικών ιδιοτήτων και διαδικασιών, εκείνη που αποτέλεσε και ενθάρρυνε 

εκπαιδευτικούς και γονείς  να κατανοήσουν επιτέλους ότι όλα τα παιδιά είναι ίσα, 

ανεξάρτητα του αποτελέσματος που προέρχεται από ένα τεστ νοημοσύνης είναι η Θ.Π.Ν 

του Howard Gardner(Stanford, 2003). Ειδικότερα, η συγκεκριμένη θεωρία τράβηξε την 

προσοχή των εκπαιδευτικών και από τα μέσα του 1980, έχει εφαρμοστεί με πολύ θετικά 

και ελπιδοφόρα αποτελέσματα στον τομέα της εκπαίδευσης(Hanafin,2014).  Η αρχή έγινε 

με την έκδοση του βιβλίου του Frames of Mind: The Theory of  Multiple Intelligences το 

1983 και στη συνέχεια τα πολυάριθμα δοκίμια, μελέτες άρθρα και έρευνες για το 

συγκεκριμένο θέμα δείχνουν ότι την αποδοχή και την αξία που η συγκεκριμένη θεωρία 

έχει κατακτήσει μεταξύ ερευνητών και εκπαιδευτικών(Denig, 2004∙ Kaya, et al, 2007). Αν 

και ο Gardner επισημαίνει ότι η θεωρία του δεν αποτελεί μια «εκπαιδευτική συνταγή», 

ούτε αναπτύχθηκε με σκοπούς για εφαρμογή στην εκπαίδευση, παρόλα αυτά υποστηρίζει 

ότι αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 

πετύχουν  τους στόχους πιο αποτελεσματικά, εφόσον βρίσκονται στην καλύτερη θέση για 

να κατανοήσουν τις χρήσεις της Θ.Π.Ν που έχει και σε ποια σημεία μπορεί να 
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εφαρμοστεί(Checkley, 1997∙ Gardner, 1995∙ Hopper, & Hurry, 2000∙Lockwood, 1993∙ 

Moran, et al,  2009). Για παράδειγμα, στο επίπεδο του δημοτικού σχολείου, τα  «κέντρα 

μελέτης» μπορούν εύκολα να διαμορφωθούν σύμφωνα με τις οκτώ νοημοσύνες και το 

πρόγραμμα σπουδών να οργανωθεί με θεματικές ενότητες, μέσω των συγκεκριμένων 

δομών(Chan, 2000). 

Πιο συγκεκριμένα, ο καθηγητής γνωστικής ψυχολογίας του πανεπιστημίου του 

Harvard, Howard Gardner, υποστήριξε ότι η νοημοσύνη δεν αποτελεί μια ενιαία γενική 

ικανότητα που υφίσταται σε όλους τους τομείς αλλά αντίθετα πρότεινε μια θεωρία που 

προτείνει την ύπαρξη πολλαπλών νοημοσυνών. Ο Gardner αναδιαμόρφωσε την έννοια της 

νοημοσύνης, προκειμένου να προσθέσει την δυνατότητα της επίλυσης προβλημάτων και 

δημιουργίας προϊόντων μέσα σε πολιτισμικά πλαίσια(Blithe, & Gardner, 1990∙ Gardner, & 

Hatch, 1989∙McFarlane, 2011). Σε ένα πιο πρακτικό επίπεδο, ο Gardner κατέκρινε αυτό το 

αποκλειστικό άγχος στα σχολεία, για τη χρήση μόνο δύο μορφών κωδικοποίησης της 

γνώσης: τη γλωσσική κωδικοποίηση και τη λογικομαθηματική. Επιπλέον, η έμφαση στις 

γλωσσικές και μαθηματικές δυνατότητες αποτέλεσε τα πρότυπα για την κατασκευή 

σταθμισμένων τεστ μέτρησης της νοημοσύνης, επομένως η χρήση τέτοιων εργαλείων και 

αξιολογήσεων θα επιφέρει μια διαφορετική γνώση για τη νοημοσύνη, σε σχέση με την 

πραγματικότητα. Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με κάποιους άλλους, οδήγησαν το 

Gardner  σε μια σύλληψη της έννοιας της ανθρώπινης νοημοσύνης σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο. Αυτό, έγινε σε συνδυασμό με μια μεγάλη ποικιλία και από άλλες ανθρώπινες 

γνωστικές δυνατότητες, πολλά συστήματα  συμβολικών συστημάτων και ενσωματώνοντας 

και δεξιότητες που περιλαμβάνει ένα σύνολο πολιτισμικών και ιστορικών πλαισίων. Έτσι, 

με τη συνειδητοποίηση της «επιμήκυνσης» της έννοιας της νοημοσύνης πέρα από τα 

καθιερωμένα πλαίσια της εκπαιδευτικής ψυχολογίας μέχρι τότε, ο Gardner πρότεινε την 
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ύπαρξη ενός αριθμού σχετικά αυτόνομων ανθρώπινων νοημοσυνών(Gardner, & Hatch, 

1989).  

Έτσι, ορίζει την έννοια της νοημοσύνης ως «την ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων, ή παραγωγής προϊόντων που εκπίπτουν σαν αποτελέσματα μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο» και υποστηρίζει ότι δεν έχει σημασία «πόσο» έξυπνος 

είναι ένας άνθρωπος, όπως περιγράφουν τα IQ τεστ, αλλά με ποιο τρόπο είναι έξυπνος. 

Ένα άτομο χρησιμοποιεί μια «ποικιλία νοημοσυνών που αλληλεπιδρούν με στόχο την 

εκτέλεση διαφορετικών έργων, την επίλυση ποικίλων προβλημάτων και την ανάπτυξη σε 

διάφορους τομείς»(Checkley, 1997∙ Hunter, 2006). Παράλληλα, δίνει έμφαση στο γεγονός 

ότι η νοημοσύνη δεν μπορεί να σταθεί σαν έννοια εκτός των χρήσεων στις οποίες 

υπόκειται και τις αξίες των κοινωνικών περιεχομένων. Επιπρόσθετα, ο Gardner ορίζει τη 

νοημοσύνη σαν ένα βιο-ψυχολογικό δυναμικό επεξεργασίας πληροφοριών που μπορεί να 

ενεργοποιηθεί σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, προκειμένου να συνεισφέρει στην επίλυση 

προβλημάτων ή στη δημιουργία προϊόντων που έχουν αξία για μια κοινωνία. Απευθύνεται 

κυρίως στις αδυναμίες των υπόλοιπων και πολλών θεωριών που δε λαμβάνουν υπ’ όψιν  

τις ατομικές διαφορές σαν τη βάση της νοημοσύνης, αλλά επικεντρώνονται στη 

νοημοσύνη σαν μια έννοια γενικής αποδοχής και ότι τα σταθμισμένα τεστ αποτελούν το 

μέσο μέτρησης της νοημοσύνης(Blithe, & Gardner, 1990;  McFarlane, 2011). Το έργο του 

Gardner διεύρυνε την αντίληψη για το ανθρώπινο δυναμικό πέρα από τα όρια των 

παραδοσιακών IQ τεστ, αμφισβητώντας την αξιοπιστία του καθορισμού της ατομικής 

νοημοσύνης κάθε ατόμου μέσα από μια πρακτική απομάκρυνσή του από το οικείο 

περιβάλλον και βάζοντάς τον στη διαδικασία να απαντήσει σε θέματα ή έργα που δεν έχει 

ξανακάνει(Stanford, 2003).Η Θ.Π.Ν του Gardner έχει προτείνει την ύπαρξη πολλαπλών 

νοημοσυνών σαν καθολικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό(Dhariwal, 2010), με πρόταση ότι 
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οι νοημοσύνες αποτελούν δυναμικά προς ενεργοποίηση, εξαρτώμενα από πολιτισμικές 

αξίες, ευκαιρίες και προσωπικές αποφάσεις(Gardner, 1983∙ Gardner, & Hatch, 1989).  

Η βασική ερώτηση που διατρέχει το μεγαλύτερο μέρος από το γραπτό έργο του  

Gardner, αφορά τις ερωτήσεις: «Γιατί διδάσκουμε τους ανθρώπους αυτά που τους 

διδάσκουμε, με τον τρόπο που τους τα διδάσκουμε και γιατί αξιολογούμε το τωρινό 

εκπαιδευτικό σύστημα των ανθρώπων σαν το καλύτερο και σαν το πιο ολοκληρωμένο και 

ακριβή τρόπο αξιολόγησης της νοημοσύνης του ανθρώπινου είδους;»(Hopper & Hurry, 

2000). Όσον αφορά το θέμα της εξυπνάδας, επισημαίνει ότι οι διαφορές παίζουν 

σημαντικό ρόλο, εξυψώνοντας με αυτό τον τρόπο την αξία και τη χαρισματικότητα του 

κάθε ατόμου(Díaz-Lefebvre, 2004). Ο Gardner χρησιμοποίησε τον όρο «νοημοσύνη» για 

να προσδιορίσει επιπρόσθετα έννοιες που μπορούν να αναφερθούν ως «δώρα» και έχει 

δηλώσει ότι επίσης ότι τα ονομάζει «ταλέντα» ή «ικανότητες»(Visser, Ashton, & Vernon, 

2006). Η συμβολή της θεωρίας του Gardner έγκειται στην πλουραλιστική απεικόνιση του 

μυαλού, παροτρύνοντας την αναγνώριση και ανάπτυξη των ποικίλων διαφορετικών 

νοημοσυνών(Kezar, 2001). Κρίνεται ζωτικής σημασίας επομένως το γεγονός ότι οι 

νοημοσύνες θα πρέπει να αξιολογούνται με τρόπους που είναι «νοητικά δίκαιοι», δηλαδή 

με τρόπους που εξετάζουν την κάθε νοημοσύνη ξεχωριστά και όχι μέσω των τρόπων της 

γλωσσικής ή λογικομαθηματικής νοημοσύνης (όπως τα κλασσικά γραπτά τεστ). Σε 

αντίθεση με τα τελευταία, τα «νοητικά-δίκαια» μέσα αξιολόγησης λαμβάνουν υπ’όψιν και 

σέβονται τους διαφορετικούς τρόπους σκέψης και δράσης που κάνουν την κάθε 

νοημοσύνη ξεχωριστή(Gardner, & Hatch,1989).Υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ του όρου 

«μαθησιακό ύφος» και «νοημοσύνη», καθώς το πρώτο αποτελεί ένα γενικό τρόπο που 

ακολουθεί το άτομο και εφαρμόζει για όλες τις πράξεις του, ενώ νοημοσύνη είναι μια 

δυνατότητα, που εμφανίζεται σε συγκεκριμένα πλαίσια(Gardner, 1995). 
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Παρατηρείται ότι, η έννοια της νοημοσύνης άρχισε να χάνει τη «μυστικότητά της» και 

έγινε ένα λειτουργικό σκεπτικό που μπορούσε να γίνει εμφανές με διάφορους τρόπους στη 

ζωή των ανθρώπων. Η Θ.Π.Ν του Gardner προσδιορίζει 8 διαφορετικές νοημοσύνες, η 

κάθε μία από τις οποίες αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

επικοινωνούν, μαθαίνουν και ενεργούν. Ακόμη, περιέγραψε δύο ακόμα τύπους, την 

«υπαρξιακή» και την «πνευματική-θρησκευτική» νοημοσύνη, τις οποίες απέρριψε γιατί 

δεν πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει για την αναγνώριση μιας νοημοσύνης. Η 

συγκεκριμένη θεωρία τονίζει ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των νοημοσυνών  είναι 

σημαντική για την κατανόηση της λειτουργίας του ανθρώπινου μυαλού(Pearson, 2011). Ο 

Gardner δημιούργησε ένα μέσο χαρτογράφησης του εύρους των δυνατοτήτων που 

διαθέτουν οι άνθρωποι, κατηγοριοποιώντας τις ικανότητές τους σε 8 διακριτές κατηγορίες-

ή αλλιώς «νοημοσύνες»(Armstrong, 2000∙ Borek, 2003∙Gardner, 1983∙ Gardner, 1987β∙ 

Gouws & Dicker, 2011∙ Haley, 2004∙ Hunter, 2006∙ Kezar, 2001∙ Moran et al, 2009∙ 

Silver,et al, 2000∙ Phillips, 2010∙ Stanford, 2003) 

 

1. Η Γλωσσική/Λεκτική νοημοσύνη, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα χειρισμού 

των λέξεων, σε προφορικό ή γραπτό πλαίσιο. Εδώ διακρίνεται η δυνατότητα 

διαχείρισης των συντακτικών δομών, της φωνολογίας ή ήχων της γλώσσας, την 

κατανόηση των γλωσσικών δομών πρακτικές διαστάσεις της γλώσσας. Κάποιες 

από αυτές είναι η ρητορική δεινότητα, δηλαδή η χρήση της γλώσσας με σκοπό την 

πειθώ για συγκεκριμένες πράξεις, οι μνημονικές διαδικασίες, με στόχο την 

απομνημόνευση πληροφοριών, ο επεξηγηματικός λόγος με στόχο την ερμηνεία των 

πληροφοριών και η μεταγλωσσική ανάλυση, όπου η γλώσσα χρησιμοποιείται για 

την επεξήγηση της δομής της. Η αφηρημένη σκέψη, παιχνίδια με λέξεις, η 

συγγραφή και ανάγνωση ιστοριών και ποιημάτων καθώς και η επεξήγηση των 
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στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων στην τάξη αποτελούν κάποια παραδείγματα 

εφαρμογών της συγκεκριμένης νοημοσύνης μέσα στην τάξη. 

2. Η Λογικομαθηματική νοημοσύνη, η οποία αναφέρεται στην αποτελεσματική 

χρήση των αριθμών(ως μαθηματικός, λογιστής, στατιστικολόγος) και της 

ικανότητας λογικής αιτιολόγησης(ως επιστήμονας, προγραμματιστής 

ηλεκτρονικών υπολογιστών). Αποτελεί τη βάση για όλες τις επιστήμες και για όλα 

τα είδη μαθηματικών. Είναι η ικανότητα αναγνώρισης των μοτίβων, των 

αφηρημένων συμβόλων(αριθμοί, γεωμετρικά σχήματα) καθώς και των διακριτών 

σχέσεων και συνδέσεων μεταξύ διαφορετικού είδους πληροφοριών. Επίσης, 

περιλαμβάνει τη συστηματική οργάνωση πληροφοριών. Η συγκεκριμένη 

νοημοσύνη περιλαμβάνει μια προτίμηση σε λογικά σχήματα και σχέσεις, δηλώσεις 

και προτάσεις όπως έλεγχο υποθέσεων και σχέση αίτιου και αποτελέσματος, 

λειτουργίες και αφηρημένες έννοιες. Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται από τα 

άτομα που διαθέτουν τη συγκεκριμένη νοημοσύνη για την επεξεργασία των 

πληροφοριών περιλαμβάνουν την κατηγοριοποίηση, την ταξινόμηση, τις 

πιθανότητες, τη γενίκευση, την υπολογιστική διαδικασία και τον έλεγχο 

υποθέσεων. Ακόμη, περιλαμβάνονται η ικανότητα ανίχνευσης των μοτίβων πίσω 

από κάθε ιδέα, ενέργεια και υλικό, η καθιέρωση σχέσεων αιτίου και 

αποτελέσματος, η διενέργεια ελεγχόμενων πειραμάτων καθώς και η έννοια της 

σταθερής ακολουθίας και της επανάληψης σε μορφές ή συμπεριφορές. Για τους 

μαθητές με κυρίαρχη αυτή τη νοημοσύνη,  θα πρέπει να διαχωρίζονται οι 

καθημερινές γραπτές εργασίες σε «πλαίσια» όπως αυτά της εξερεύνησης(όπως τις 

διαφορές μεταξύ των μονών και ζυγών αριθμών), της μελέτης(με ποιο τρόπο οι 

αρνητικοί αριθμοί χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της καθημερινής ζωής), της 
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έρευνας, της κατηγοριοποίησης και της ταξινόμησης(φυσικοί, ρητοί, πραγματικοί 

αριθμοί). 

3. Η Οπτική/Χωρική νοημοσύνη περιλαμβάνει μια πολύ υψηλή ικανότητα 

αντίληψης του οπτικοχωρικού κόσμου με ακρίβεια, σε συνδυασμό με τη 

δυνατότητα τροποποίησης, μετασχηματισμού, δημιουργίας και ανα-δημιουργίας 

αυτών των εικόνων. Η συγκεκριμένη νοημοσύνη περιλαμβάνει μια ικανότητα 

ακριβούς προσανατολισμού και κατεύθυνσης, παράλληλα με μια ευαισθησία 

απέναντι στο χρώμα, τη διάταξη, το μέγεθος, το σχήμα και τις σχέσεις μεταξύ 

αυτών των εννοιών. Ακόμη, είναι η ικανότητα οπτικοποίησης και γραφικής 

αναπαράστασης οπτικών ή χωρικών ιδεών, η αντίληψη ακόμα και των πιο 

δυσδιάκριτων οπτικών πληροφοριών, η οπτικοποίηση των τελευταίων με 

γραφήματα, πίνακες ή εικόνες και η μετατροπή λέξεων σε νοητικές εικόνες. Το 

ιδανικό μάθημα για τους μαθητές που διαθέτουν αυτή τη νοημοσύνη μπορεί να 

περιλαμβάνει δημιουργία χαρτών, επιτραπέζια παιχνίδια καθώς και τη χρήση 

διαγραμμάτων και χρωμάτων, τα οποία επιτρέπουν στους μαθητές να αντιληφθούν 

και να οπτικοποιήσουν τα αντικείμενα από πολλές διαφορετικές γωνίες και 

προοπτικές. Επιπλέον, τα έργα τέχνης, οι εφευρέσεις και τα αρχιτεκτονικά σχέδια 

αποτελούν πολύτιμο διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία των συγκεκριμένων 

μαθητών.  

4. Η Σωματική/Κιναισθητική νοημοσύνη έχει άμεση σχέση με τη φυσική έκφραση 

και κυρίως με τη χρήση του σώματος για την έκφραση ιδεών και συναισθημάτων,  

και εκφράζεται επίσης με ευχέρεια ως προς τη χρήση των χεριών για την παραγωγή 

ή τη μετατροπή πραγμάτων. Η συγκεκριμένη νοημοσύνη εμπεριέχει συγκεκριμένες 

σωματικές δυνατότητες όπως συγχρονισμός, ισορροπία, επιδεξιότητα, δύναμη, 

ευλυγισία, ταχύτητα και απτικές δυνατότητες. Το σώμα χρησιμοποιείται με 
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διαφορετικούς τρόπους για να εκφράσει και να αναπτύξει τρόπους σκέψης, 

επομένως τα άτομα με αυτές τις ικανότητες είναι «σωματικά έξυπνα», με άριστη 

γνώση των λειτουργιών του σώματός τους και ακριβή ερμηνεία της «γλώσσας του 

σώματος». Οι μαθητές με αυτή τη νοημοσύνη προτιμούν να εκτελούν 

δραστηριότητες που περιλαμβάνουν κατασκευές, είναι πιο παραγωγικοί όταν 

συμμετέχουν με το σώμα τους στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και να 

αναλαμβάνουν ρόλους και καθήκοντα που τους επιτρέπουν να το χρησιμοποιούν 

σε συχνότερη βάση. Αθλητικές, θεατρικές και χορευτικές δραστηριότητες είναι 

απαραίτητο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας αυτών των παιδιών. 

5. Η Μουσική νοημοσύνη, στην οποία εντάσσεται η ικανότητα παραγωγής μουσικής 

και ρυθμού όπως και η κατανόηση, εκτίμηση και διαμόρφωση απόψεων για τη 

μουσική. Είναι η ικανότητα αντίληψης, διαχωρισμού, τροποποίησης και έκφρασης 

μουσικών σχημάτων. Η συγκεκριμένη νοημοσύνη περιλαμβάνει την ευαισθησία, 

καθώς και την αναγνώριση  του ρυθμού, του τόνου, της μελωδίας, των ήχων του 

περιβάλλοντος, της ανθρώπινης φωνής, των μουσικών οργάνων, όπως και των μη 

λεκτικών ήχων. Ακόμη, είναι η ικανότητα εκτέλεσης και σύνθεσης μουσικών 

κομματιών.  Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει, σύμφωνα με τον Gardner, μια 

διακριτή ομοιότητα μεταξύ ων μαθηματικών μοτίβων και της μουσικής, για αυτό 

πολλοί μουσικοί συνθέτες εκφράζουν μια ευαισθησία απέναντι στα μαθηματικά 

μοτίβα και πολλοί μαθηματικοί και επιστήμονες ελκύονται από τη μουσική. Ένα 

παράδειγμα που αναδεικνύει αυτή τη σύνδεση είναι η διδασκαλία των κλασμάτων 

μέσα από τις νότες, όπου και στα δύο εμπεριέχονται οι έννοιες «μισό», «τέταρτο» 

και «ολόκληρο». Για τους μαθητές που διαθέτουν αυτή τη νοημοσύνη λοιπόν,  

είναι σημαντικό η εισαγωγή μιας ήρεμης και ρυθμικής μουσικής κατά τη διάρκεια 

των ατομικών δραστηριοτήτων ή ο κάθε μαθητής να μπορεί να ακούει τη μουσική 
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που του αρέσει κατά τη διάρκεια των εργασιών του, πράγμα που τους επιτρέπει να 

συγκεντρώνονται καλύτερα. Ακόμη, δραστηριότητες που εμπεριέχουν τη 

δημιουργία ενός τραγουδιού, μιας μελωδίας για κατανόηση και απομνημόνευση 

του περιεχομένου, όπως και διδασκαλία δεξιοτήτων και μαθησιακών εμπειριών 

μέσα από τραγούδια ή ρυθμό θεωρούνται εξαιρετικά βοηθητικές εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες. 

6. Η Διαπροσωπική νοημοσύνη που είναι η ικανότητα αντίληψης και διαχωρισμού 

των διαθέσεων, των σκοπών, των κινήτρων και των συναισθημάτων των άλλων 

ανθρώπων. Εδώ εμπεριέχεται η έννοια της ενσυναίσθησης, καθώς και η 

ευαισθησία στις εκφράσεις του προσώπου, στη φωνή και τις χειρονομίες, στη 

δυνατότητα διαχωρισμού τους και προσαρμογής  σε καθημερινές καταστάσεις. 

Επιπροσθέτως, είναι η ικανότητα εργασίας σε ομαδικό και συνεργατικό επίπεδο 

όπως και η λεκτική ή όχι επικοινωνία με τους άλλους. Έτσι, οι μαθητές με τη 

συγκεκριμένη κυρίαρχη νοημοσύνη, μαθαίνουν καλύτερα μέσα από την 

αλληλεπίδραση, τη διαπραγμάτευση και τη συζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών 

μέσα από ομαδικές εργασίες. 

7. Η Ενδοπροσωπική νοημοσύνη, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα κατανόησης 

του εαυτού, των συναισθημάτων και της εσωτερικής ψυχοσύνθεσης του κάθε 

ατόμου, η θέσπιση στόχων και η λήψη αποφάσεων. Είναι η ικανότητα της 

συνειδητοποίησης του εαυτού, η δυνατότητα προσαρμογής στη βάση αυτής της 

γνώση, με κύριο στοιχείο την πλήρη γνώση των δυνατοτήτων και των αδύνατων 

σημείων. Περιλαμβάνει την προτίμηση της ατομικής εργασίας, εφόσον κυριαρχεί η 

αυτό-πειθαρχία, ο αυτό-προσδιορισμός και η εσωτερική επικοινωνία. Η δημιουργία 

νοητικών χαρτών, η συγγραφή ατομικών εργασιών, καθώς και δραστηριότητες που 
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σχετίζονται με την ανάλυση του χαρακτήρα κρίνονται απαραίτητες για τη 

διδασκαλία των μαθητών που διαθέτουν αυτή τη νοημοσύνη. 

8. Η Φυσιοκρατική νοημοσύνη αποτελεί την ικανότητα αναγνώρισης και 

κατηγοριοποίησης όλων των φυσικών οργανισμών(χλωρίδα και πανίδα) που 

βρίσκονται στο περιβάλλον ενός ατόμου. Αποτελεί την ανακάλυψη των μοτίβων 

που υπάρχουν στο φυσικό περιβάλλον, την ευαισθησία απέναντι στον εξωτερικό 

κόσμο, στα χαρακτηριστικά που διέπουν τη φυσική γεωγραφία, καθώς και τον 

εντοπισμό «ανωμαλιών» στα οικολογικά συστήματα. Αυτά τα άτομα είναι 

«φυσιοκρατικά έξυπνα» και εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις φυσικές 

επιστήμες και για μια βαθύτερη κατανόηση του φυσικού περιβάλλοντος. Έτσι, οι 

μαθητές που διαθέτουν τη συγκεκριμένη νοημοσύνη θα πρέπει να δημιουργήσουν 

μαθησιακές εμπειρίες, βασισμένες σε περιβαλλοντικά θέματα και μέσα από την 

εξερεύνηση του φυσικού κόσμου. 

 

Για να φτάσει στη λίστα των συγκεκριμένων νοημοσυνών, o Gardner με τους 

συναδέλφους του, ύστερα από εξέταση της βιβλιογραφίας σε πολλά πεδία, εδραίωσε οκτώ 

κριτήρια για την ανίχνευση μιας νοημοσύνης(Gardner, 1983∙ Gardner, & Hatch, 1989∙ 

Chan, 2000∙ Χατζηγεωργίου, 2001∙ Denig, 2004).Τα κριτήρια είναι: 

  

1. Η δυναμική απομόνωση ή καταστροφή νοητικών λειτουργιών λόγω εγκεφαλικής 

βλάβης η οργανικής παθολογίας. Διαπιστώθηκε δηλαδή ότι σε άτομα που υπέστησαν 

εγκεφαλική βλάβη, ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου έμειναν ανεπηρέαστες, όπως 

αδυναμία ανάγνωσης ή γραφής αλλά μπορούσαν να επιλύουν μαθηματικά προβλήματα 

ή να μπορούν να συνεργάζονται με άλλους ανθρώπους 
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2. Η ύπαρξη και εφαρμογή της στην εξελικτική ιστορία του ανθρώπου. Κάθε 

νοημοσύνη έχει τη δική της ανάπτυξη και εξέλιξη σε όλα τα είδη, 

συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου είδους και είναι πιο εμφανής, όταν 

παρατηρούνται ικανότητες που σχετίζονται με αυτή σε περισσότερα από ένα είδη 

3. Η ύπαρξη ενός αναγνωρίσιμου λειτουργικού πυρήνα διαφορετικών τρόπων 

εισαγωγής της πληροφορίας ή σύνολο λειτουργιών που συνδέονται με το 

συγκεκριμένο δυναμικό, δηλαδή συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών. Η κάθε 

νοημοσύνη χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο συγκεκριμένων νοητικών λειτουργιών, οι 

οποίες τη διαχωρίζουν από μια άλλη. 

4. Δυνατότητα κωδικοποίησης σε σύμβολα(μαθηματικά σύμβολα, γλώσσα, εικόνες). 

Λόγω του ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός έχει αναπτύξει διάφορα συστήματα 

κωδικοποίησης των πληροφοριών, έτσι και η κάθε νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να 

κωδικοποιηθεί στα συγκεκριμένα συστήματα 

5.Ύπαρξη μιας ευδιάκριτης αναπτυξιακής πορείας και ενός συνόλου από 

χαρακτηριστικές δραστηριότητες και προϊόντα. Κάθε είδος νοημοσύνης 

αναπτύσσεται σε ένα ορισμένο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο και επομένως 

ακολουθεί μια διαφορετική πορεία ανάπτυξης. Για παράδειγμα η γλωσσική/λεκτική 

νοημοσύνη αναπτύσσεται στα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου ενώ η 

λογικομαθηματικής κυρίως στα πρώτα χρόνια της εφηβικής ηλικίας. Επίσης, κάθε 

νοημοσύνη παράγει διαφορετικά «πολιτισμικά προϊόντα», όπως η λογοτεχνία και οι 

μύθοι που απορρέουν από τη γλωσσική/λεκτική νοημοσύνη ενώ μια επιστημονική 

έρευνα αποτελεί «προϊόν» της λογικομαθηματικής νοημοσύνης. 

6. Ύπαρξη «ειδικών κατηγοριών του πληθυσμού» από «χαζούς έξυπνους», άτομα με 

ΔΑΦ, παιδιά με μαθησιακές αναπηρίες και ταλαντούχους ανθρώπους. Ορισμένα 

άτομα ίσως διαθέτουν μια νοημοσύνη πλήρως ανεπτυγμένη σε σχέση με τις υπόλοιπες 



36 
 

7. Ύπαρξη ευρημάτων και αποδείξεων από την πειραματική ψυχολογία. Πρέπει να 

υπάρχουν εμπειρικά δεδομένα από διάφορα ψυχολογικά τεστ ότι η συγκεκριμένη 

ικανότητα διαφέρει από άλλες, ή ότι υπάρχει η δυνατότητα γενίκευσής της ή 

μεταφοράς της σε διαφορετικά έργα. 

8. Υποστήριξη από ψυχομετρικές αποδείξεις και ευρήματα. Αυτές του είδους οι 

αποδείξεις εδραιώνουν καλύτερα την ύπαρξη και την αξιόπιστη βάση της 

συγκεκριμένης νοημοσύνης 

 

Επιπροσθέτως, βασιζόμενος στην Θ.Π.Ν, ο Gardner(2009), ανέπτυξε κάποια εισαγωγικά 

σημεία για την κατανόηση των διαφορετικών νοημοσυνών: 

 

1. Αφηγηματικό, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές που απολαμβάνουν το μάθημα 

μέσω της αφήγησης ιστοριών 

2. Ποσοτικό/αριθμητικό, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές που τους αρέσει να 

ασχολούνται με αριθμούς, τις σχέσεις και τους συνδυασμούς πίσω από αυτούς, τις 

πολλές εφαρμογές που μπορούν να πραγματοποιήσουν, την κατανόηση της έννοιας 

του σχήματος, της αναλογίας και της αλλαγής. 

3. Υπαρξιακό, το οποίο είναι για μαθητές προσελκύονται με την πολύ βασική και 

πρωταρχική «βάση» για το κάθε είδους θέμα και ερώτηση. Κλίνει δηλαδή 

περισσότερο στα φιλοσοφικά κομμάτια ενός σκεπτικού, που ανακύπτουν μέσω των 

μύθων ή της τέχνης. 

4. Αισθητικό, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές που εμπνέονται από έργα τέχνης ή 

υλικά που αποτελούν μια σύνθεση, με τρόπους που αναδεικνύεται η ισορροπία και 

η αρμονία. Έχει να κάνει δηλαδή με τις αισθητηριακές ή επιφανειακές πλευρές που 
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προσελκύουν την προσοχή των μαθητών που έχουν μια μεγαλύτερη «κλίση» στις 

καλλιτεχνικές πλευρές της ζωής. 

5. Πειραματικό, που απευθύνεται σε παιδιά που προσεγγίζουν τη νέα γνώση μέσω 

μιας δραστηριότητας στην οποία συμμετέχουν ενεργά, όπως τη δημιουργία μιας 

κατασκευής τη χρήση υλικών, τη διενέργεια πειραμάτων. 

6. Συνεργατικό, που αναφέρεται σε μαθητές που μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά 

μέσα ομαδικά πλαίσια, όπου έχουν την ευκαιρία να κάνουν εναλλαγή 

διαφορετικών ρόλων, να κατανοήσουν τους τρόπους σκέψεις των άλλων, να 

αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους και να συμπληρώσουν ο ένας τον άλλο. 

Η προοπτική των συγκεκριμένων σημείων τοποθετεί ακριβώς τους μαθητές στο κέντρο 

ενός διαθεματικού μαθήματος, αναδεικνύοντας τα ενδιαφέροντά τους και 

διασφαλίζοντας την κατανόηση για περαιτέρω εξερεύνηση. Αυτά τα έξι σημεία 

αποτελούν «έξι πόρτες για ένα δωμάτιο», άρα οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 

χρησιμοποιούν αυτά τα πολλαπλά εισαγωγικά σημεία για να καλύψουν όλους τους 

μαθητές τους. 

 

Ο Howard Gardner έχει μια σημαντική επίδραση στον τομέα της εκπαίδευσης τις τρεις 

τελευταίες δεκαετίες. Η θεωρία του για τις πολλαπλές νοημοσύνες έχει τροποποιήσει 

κάποιες θεμελιώδεις αρχές όσον αφορά τη διδασκαλία και τη μάθηση. Η συγκεκριμένη 

προσέγγιση εμπεριέχει κρίσιμες εκπαιδευτικές προοπτικές ,καθώς  η ίδια αντιμετώπιση 

όλων των μαθητών οδηγεί στη διαμόρφωση ενός μόνο προφίλ νοημοσυνών, το γλωσσικο-

λογικό, το οποίο κυριαρχεί στο σχολείο. Σίγουρα είναι εξαιρετικό να διαθέτει κάποιος 

αυτό το προφίλ, αλλά δεν είναι για την πλειονότητα των ανθρώπων που δε διαθέτουν το 

συγκεκριμένο προφίλ(Checkley, 1997). Η συγκεκριμένη θεωρία έχει αποτελέσει 

μεθοδολογικό εργαλείο για το σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών και υιοθετήθηκε 
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ευρέως από την εκπαιδευτική κοινότητα(Visser, Ashton, & Vernon, 2006). Όπως το κάθε 

άτομο επιδεικνύει το εύρος των δυνατοτήτων του στην ακαδημαϊκή και στη σχολική του 

πορεία, γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται να διευρυνθούν και οι τρόποι με τους οποίους 

μετριέται η νοημοσύνη για να προβλεφθεί και το είδος της μαθησιακής εμπειρίας που 

πρέπει να λάβουν(Gardner, 1983). 

Σύμφωνα με τον Gardner(1983), η εκπαίδευση οφείλει να ανταποκρίνεται στα 

διαφορετικά μαθησιακά προφίλ και να σταματήσει να αρνείται τις ατομικές διαφορές. 

Καθώς, είναι εύκολο όλοι οι μαθητές έχουν το ίδιο είδος «μυαλού». Είναι δουλειά του 

εκπαιδευτικού να σιγουρέψει ότι ο κάθε μαθητής θα λάβει την εκπαίδευση που θα 

μεγιστοποιήσει το νοητικό δυναμικό του(Gardner, 1993). Η Θ.Π.Ν του Gardner προτείνει 

κάποιες εναλλακτικές προτάσεις για τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές σε διάφορα 

επίπεδα όπως: το εύρος των δυνατοτήτων στις οποίες απευθύνεται η εκπαίδευση, η αλλαγή 

του μαθησιακού περιβάλλοντος, η ποικιλία στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών 

σύμφωνα με τις νοημοσύνες τους και την έμφαση στους εξατομικευμένους τρόπους 

μάθησης του κάθε ανθρώπου(Blythe & Gardner, 1990). Υπάρχουν παρόλα αυτά, δύο 

βασικά «εμπόδια» ακόμα γιατί οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή 

της θεωρίας του Gardner μέσα στη σχολική τάξη. Πρώτον, υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης 

για την υποστήριξη της εισαγωγής της Θ.Π.Ν στο σχολικό πλαίσιο και δεύτερον, η θεωρία 

προϋποθέτει απομάκρυνση από το οικείο, παραδοσιακό σχολικό πρόγραμμα σπουδών και 

τον δάσκαλο-κεντρικό έλεγχο της λειτουργίας της τάξης(Delaney & Shafer, 2007). 

Φυσικά, υπάρχουν και οι προβληματισμοί και οι αντιρρήσεις. O Eisner(2004), δηλώνει 

ότι, λόγω του ότι η παράδοση του σχολείου είναι η αναζήτηση ενός ενιαίου 

αποτελέσματος, η πολλαπλότητα στη μαθητική επίδοση αποτελεί πρόβλημα, με 

αποτέλεσμα ένα πρόγραμμα σπουδών με βάση τη Θ.Π.Ν να αυξάνει τις ατομικές διαφορές 

μεταξύ των μαθητών αντί να τις μειώνει. Επιπρόσθετα, η Waterhouse(2006), εκφράζει 
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κάποιους προβληματισμούς σχετικά με το πόσο τελικά αξιόπιστη είναι η συγκεκριμένη 

θεωρία και σε πόσο σταθερές βάσεις στηρίζεται μέσα στην επιστημονική βιβλιογραφία. 

Ακόμη, ο  Sternberg και η Grigorenko(2004), εντοπίζουν κάποιες αδυναμίες, όπως η 

ανεπάρκεια επιστημονικά αποδεδειγμένων ερευνών για την αξιοπιστία της καθώς και η 

κατεύθυνση της συγκεκριμένης θεωρίας στο περιεχόμενο και όχι τη διαδικασία της 

μάθησης. Τέλος, ο Klein(1997) θέτει κάποια θέματα για τη συγκεκριμένη θεωρία όπως την 

αδυναμία της κάθε νοημοσύνης να περιγράψει στον πληρέστερο βαθμό τις δυνατότητες 

του μαθητή, δίνοντας ουσιαστικά λιγότερες πληροφορίες για το δυναμικό του τελευταίου. 

Ακόμη, τονίζει ότι η συγκεκριμένη θεωρία κρίνεται ανεπαρκής, εφόσον δημιουργείται η 

αντίφαση ότι πως είναι δυνατόν να αλληλεπιδρούν οι διάφορες νοημοσύνες μεταξύ των 

διαφόρων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, εφόσον θεωρούνται ανεξάρτητες μεταξύ τους. 

Τέλος, επισημαίνει ότι τα ταλέντα των «ειδικών κατηγοριών του πληθυσμού» δεν 

εμπίπτουν πάντα στις διάφορες νοημοσύνες, αντίθετα δείχνουν ότι είναι εξαιρετικά 

ιδιαίτερα και άμεσα συνδεδεμένα με ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο. 

 

1.1.3 Το μοντέλο του Robert Sternberg 

Ο καθηγητής Γνωστικής Ψυχολογίας Robert Sternberg εξηγεί τη νοημοσύνη σαν «μια 

δεξιότητα που βοηθάει την επιτυχία για οτιδήποτε στη ζωή μέσα στο κοινωνικό 

περιβάλλον ενός ατόμου, μέσω της καλύτερης δυνατής χρήσης των δυνατοτήτων του και 

εξισορρόπησης ή προσπάθειας βελτίωσης ων αδυναμιών του(Sternberg, 2004). Η 

νοημοσύνη συντίθεται από τις νοητικές και πνευματικές ικανότητες που είναι απαραίτητες 

για την προσαρμογή, τη διαμόρφωση και επιλογή οποιουδήποτε περιβάλλοντος. Η 

νοημοσύνη δεν αντιδρά απλά με το περιβάλλον αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση 

και τροποποίησή του. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία στους ανθρώπους να ανταποκριθούν και να 

ενεργήσουν προσαρμοστικά σε κάθε καινούρια κατάσταση. Αυτό προϋποθέτει μια «δια 
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βίου» εκπαίδευση που ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία και συνεχίζεται για όλη τη διάρκεια 

της ζωής του ατόμου. Η νοημοσύνη επομένως εξυπηρετεί δύο λειτουργίες: 1)την 

εγκαθίδρυση της εξωτερικής αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, που συνάδει με την 

κατανόηση ενός εξωτερικού φαινομένου και 2) τη γνώση των δομών και των σχέσεων που 

ενυπάρχουν στο συγκεκριμένο φαινόμενο. Η νοημοσύνη επομένως σχετίζεται άμεσα με τα 

φυσικά, βιολογικά και πολιτισμικά πλαίσια με τα οποία και αλληλεπιδρά. Εδώ τονίζεται 

ακριβώς η σημασία της δυνατότητας του έξυπνου ανθρώπου όχι απλά να προσαρμόζεται, 

αλλά να μπορεί να διαμορφώνει και να τροποποιεί το περιβάλλον στο οποίο ζει. Μέσα στις 

κορυφαίες νοητικές λειτουργίες που είναι σημαντικές για κάθε πολιτισμικό πλαίσιο είναι:   

1. Η αναγνώριση της ύπαρξης ενός προβλήματος 

2. Ο  ορισμός της φύσης του προβλήματος,  

3. Η δημιουργία στρατηγικής για την επίλυση του προβλήματος,  

4. Η νοητική αναπαράσταση των πληροφοριών σχετικά με το πρόβλημα,  

5. Η εύρεση νοητικών πηγών για τη λύση του προβλήματος 

6. Ο εντοπισμός της λύσης του προβλήματος και  

7. Η αξιολόγηση της λύσης.  

Αν και αυτές οι διεργασίες είναι κοινές στα περιβαλλοντικά πλαίσια, η ικανότητα, το 

κίνητρο ή η απόφαση ενός ανθρώπου να εκτελέσει αυτές τις νοητικές διεργασίες ίσως να 

μην είναι ίδια και ίσα. Επομένως, οι άνθρωποι δεν εμφανίζονται ισότιμα «έξυπνοι» στη 

συμπεριφορά σε όλες τις δομές(Sternberg, 1997). 

Τα 4 βασικά σημεία που αναφέρει ο Sternberg(2003), σχετικά με την έννοια της 

επιτυχημένης νοημοσύνης είναι: 

1. Η νοημοσύνη ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου για την επίτευξη μιας 

επιτυχημένης ζωής, σύμφωνα με τους όρους που θέτει μέσα στο κοινωνικο-

πολιτισμικό πλαίσιο που ζει 
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2. Η ικανότητα επίτευξης της επιτυχίας εξαρτάται από την πλήρη αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων του και την προσπάθεια εξισορρόπησης η βελτίωσης των 

αδυναμιών του 

3. Η εξισορρόπηση των ικανοτήτων που διαθέτει το άτομο εξαρτάται από την 

επιλογή, την προσαρμογή και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος που ενεργεί. 

4. Η επιτυχία είναι συνδεδεμένη με την ύπαρξη της ισορροπίας μεταξύ των 

αναλυτικών, δημιουργικών και πρακτικών δυνατοτήτων του ατόμου. 

 

Το τριαρχικό μοντέλο νοημοσύνης του Robert Sternberg προτείνει ότι οι άνθρωποι 

διαθέτουν τρεις νοημοσύνες: την αναλυτική, την πρακτική και τη δημιουργική. Η 

συγκεκριμένη θεωρία, όπως και η θεωρία του Gardner για τις πολλαπλές νοημοσύνες, σε 

ποικίλους συνδυασμούς και βαθμούς, υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι διαθέτουν αυτές τις 

τρεις νοημοσύνες. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κυρίαρχη τη μία από τις τρεις ενώ 

ένας μικρότερος αριθμός ή έχουν κυρίαρχες και τις τρεις ή δεν έχουν καμία. Όπως η 

Θ.Π.Ν του Gardner, έτσι και το μοντέλο του Sternberg βασίζεται στην έννοια του «προφίλ 

νοημοσυνών», με την κάθε νοημοσύνη να μπορεί να αναπτυχθεί μέσω των εμπειριών. Οι 

νοημοσύνες αυτές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και μπορεί να εμφανιστούν σε 

συνδυασμούς(Fluellen, 2005). 

Πιο συγκεκριμένα, η  θεωρία του Robert Sternberg για τη νοημοσύνη περιέχει 

τρεις υποκατηγορίες-είδη νοημοσυνών, η μια σχετικά με το κοινωνικό περιεχόμενο, μια 

για την εμπειρία και μια σχετικά με τα γνωστικά κομμάτια που αποτελούν τη διαδικασία 

επεξεργασίας πληροφοριών. Η υποκατηγορία που αναφέρεται στο περιεχόμενο, είναι μια 

προσπάθεια απόδοσης της έννοιας της νοημοσύνης μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. 

Σύμφωνα με το Sternberg, η έννοια της νοημοσύνης και της συμπεριφοράς σε ένα 

κοινωνικό πλαίσιο περιλαμβάνει είτε την προσαρμογή κάποιου στο περιβάλλον του, 
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επιλέγοντας ένα καταλληλότερο ή ανασχηματίζοντας και αναδιαμορφώνοντας το 

περιβάλλον αυτό. Το είδος της νοημοσύνης δηλαδή φαίνεται όταν οι διαδικασίες και τα 

γεγονότα που συμβαίνουν, είναι σε μεγάλο βαθμό «άγνωστα» για το υποκείμενο. Η 

υποκατηγορία που έχει να κάνει με την εμπειρία υποστηρίζει ότι η έκφραση της 

νοημοσύνης και της συμπεριφορά του κάθε ατόμου καθορίζεται από το σύνολο των 

εμπειριών που διαθέτει. Η τρίτη κατηγορία περιγράφει τις γνωστικές δομές και 

διαδικασίες που το σύνολό τους παράγει τη συμπεριφορά, σύμφωνα με την υπάρχουσα 

νοημοσύνη. Ο Sternberg προτείνει δηλαδή τρεις γενικούς τύπους γνωστικών διαδικασιών: 

τα μετασυστατικά(τα οποία ελέγχουν και επιβλέπουν τη διαδικασία), τα συστατικά 

εκτέλεσης(οι διαδικασίες που εκτελούν τα έργα) και τα συστατικά απόκτησης γνώσης( τα 

οποία κωδικοποιούν και εγκαθιδρύουν τη νέα γνώση). Αυτή η τριαρχική θεωρία 

καταδεικνύει τις διαφορετικές πτυχές ή τα είδη των νοημοσυνών(ακαδημαϊκή, 

πρακτική)(Yekovich, 1994). 

Σε σχέση με τα προαναφερθέντα, σύμφωνα με τη θεωρία της «επιτυχημένης 

νοημοσύνης», η τελευταία αποτελεί τη χρήση ενός ενσωματωμένου συνόλου δυνατοτήτων 

απαραιτήτων για την εξασφάλιση μιας επιτυχημένης ζωής, με κάθε τρόπο που 

προσδιορίζεται από το κάθε άτομο, μέσα στο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο 

ενεργεί. Επομένως, δεν υπάρχει μια ενιαία νοημοσύνη. Οι «νοητικά επιτυχημένοι» 

άνθρωποι αναγνωρίζουν τις δυνατότητές τους και τις αξιοποιούν στο μεγαλύτερο βαθμό, 

ενώ παράλληλα κατανοούν τις αδυναμίες τους και προσπαθούν να βρουν τρόπους 

βελτίωσης ή εξισορρόπησής τους. Έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται, 

διαμορφώνουν και να επιλέγουν τα περιβάλλοντα δράσης τους. Παρακάτω, 

παρουσιάζονται οι διαστάσεις της συγκεκριμένης «νοημοσύνης»(Sternberg, 1997∙ 

Sternberg, & Kaufman, 1998∙ Sternberg, 2003∙ Sternberg & Grigorenko, 2004α∙ Sternberg, 

& Grigorenko, 2004β∙  Sternberg, 2007): 
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1. Η πρακτική νοημοσύνη έχει μελετηθεί αρκετά και υπάρχουν αποδείξεις 

ότι μπορεί να θεωρηθεί σαν μια έγκυρη και αξιόπιστη μορφή νοημοσύνης. 

Συγκεκριμένα, η πρακτική νοημοσύνη θεωρείται σχετικά ανεξάρτητη με 

την αναλυτική νοημοσύνη, καθώς μπορεί να μετρηθεί από σταθμισμένα 

τεστ και προβλέπει πολλά είδη σχολικής και επαγγελματικής απόδοσης. Η 

πρακτική νοημοσύνη είναι το σύνολο των δεξιοτήτων που χρειάζονται για 

την επίλυση καθημερινών προβλημάτων, με την εφαρμογή της γνώσης που 

έχει κατακτηθεί από την εμπειρία και έχει προσαρμοστεί ή τροποποιηθεί. 

Όσον αφορά την εκπαίδευση, η πρακτική νοημοσύνη μπορεί να 

συνεισφέρει στην πρόβλεψη των βαθμών.  

2. Η αναλυτική ή ακαδημαϊκή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να μετρηθεί με 

αρκετά σταθμισμένα τεστ. Αναφέρεται στη λειτουργία της μνήμης και των 

δεξιοτήτων ανάλυσης, οι οποίες σε συνδυασμό δημιουργούν την 

παραδοσιακή έννοια της νοημοσύνης. Αυτές οι δεξιότητες χρειάζονται όχι 

μόνο για την αναγνώριση και το ανακάλεσμα των πληροφοριών αλλά και 

για την ανάλυση, εκτίμηση και αξιολόγηση των πληροφοριών. Η 

συγκεκριμένη νοημοσύνη παίζει σημαντικό ρόλο στα διάφορα 

επαγγελματικά, σχολικά και οικογενειακά θέματα. Βέβαια, τα 

αποτελέσματα πάλι για πολλούς ανθρώπους ως προς τη συγκεκριμένη 

νοημοσύνη δεν μπορεί να είναι πάντα σωστά, λόγω των απαιτήσεων των 

συγκεκριμένων τεστ. Η συγκεκριμένη νοημοσύνη είναι απαραίτητη για την 

απομνημόνευση πληροφοριών, την αξιολόγησή τους και  τελικά την 

εγκυρότητα τους.  
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3. Η δημιουργική νοημοσύνη περιλαμβάνει της δυνατότητες για τις επιλογές 

επίλυσης προβλημάτων. Η έρευνα δείχνει ότι οι συγκεκριμένες ικανότητες, ως 

ένα βαθμό, διαφέρουν από εκείνες της τετριμμένης έννοιας της νοημοσύνης  

και ότι έχουν πολύ συγκεκριμένα πλαίσια και τομείς εμφάνισης και λειτουργίας 

 

Όσον αφορά το πλαίσιο της εκπαίδευσης, οι μαθητές πρέπει να μαθαίνουν να 

διορθώνουν τις χαμηλές επιδόσεις τους, καθώς και να αναγνωρίζουν ότι ίσως δε θα έχουν 

άριστα αποτελέσματα σε όλα τα είδη των μαθητικών δραστηριοτήτων που εκτελούν. 

Επειδή οι μαθητές έχουν διαφορετικούς στόχους για τη ζωή, η επιτυχία τους πρέπει να 

οριστεί με όρους που έχουν νόημα για αυτούς, μέσω των πολλαπλών αναπαραστάσεων 

των τρόπων σκέψης για μια ευρεία ποικιλία εφαρμογών. Όταν οι μαθητές σκέφτονται για 

να μάθουν, τότε μαθαίνουν να σκέφτονται. Και επειδή ακριβώς η διδασκαλία της 

επιτυχημένης νοημοσύνης προσεγγίζει περισσότερες πλευρές των δυνατοτήτων των 

μαθητών, οι τελευταίοι κινητοποιούνται πιο ενεργά για να έχουν καλύτερες 

επιδόσεις(Sternberg, Grigorenko, 2004). Σύμφωνα με το Sternberg, ακόμα και όταν οι 

μαθητές αξιολογούνται μόνο για το κομμάτι της μνήμης, η απόδοσή τους είναι καλύτερη 

όταν διδάσκονται σε ευρύτερο επίπεδο παρά όταν διδάσκονται μόνο για τη 

μνήμη(Sternberg, 2009). Το συγκεκριμένο γεγονός καταδεικνύει δηλαδή μια ευρύτερη 

ποικιλία από μαθησιακές και νοητικές ικανότητες που υπάρχουν στην ανθρώπινη 

νοημοσύνη και διαφοροποιούν το σχολικό πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθητές έχουν 

μεγαλύτερη ευελιξία να χρησιμοποιούν τις νοητικές τους ικανότητες για να 

προσαρμοστούν και να διαμορφώσουν το περιβάλλον στο οποίο ενεργούν. Έτσι, η 

τριαρχική θεωρία της ανθρώπινης νοημοσύνης αποκτά πρακτικότητα ώστε να 

επωφεληθούν όλοι οι μαθητές(Sternberg, 1997). 
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Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνονται να διδάσκουν και να αξιολογούν με 

τρόπους που επιτρέπει στους μαθητές τους να αναλύουν, να δημιουργούν και να 

εφαρμόζουν τη γνώση τους. Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά σημεία της 

διδασκαλίας σύμφωνα με την τριαρχική θεωρία: 

1. Η αναλυτική διδασκαλία ενθαρρύνει τους μαθητές να αναλύουν, διαμορφώνουν 

κριτική άποψη, κρίνουν, συγκρίνουν, εκτιμούν και αξιολογούν 

2. Η δημιουργική διδασκαλία προωθεί τη δημιουργία, την εφεύρεση, την ανακάλυψη, 

τη φαντασία, τη δημιουργία υποθέσεων και την πρόβλεψη. 

3. Η πρακτική διδασκαλία περιλαμβάνει την εφαρμογή, τη χρήση, την πρακτική 

προσέγγιση και την ενσωμάτωση των πρακτικών δεξιοτήτων στην καινούρια 

γνώση. (Sternberg & Grigorenko, 2004) 

 

1.2. Πρακτικές εφαρμογές και έρευνες για την αποτελεσματικότητα της Θεωρίας 

των Πολλαπλών Νοημοσυνών 

 

Η Θ.Π.Ν  έχει πολλαπλές εκπαιδευτικές εφαρμογές και αρκετά σχολεία έχουν 

τροποποιήσει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών τους σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 

θεωρία( Mettetal, et al,1997). 

Η πιλοτική έρευνα της Díaz-Lefebvre(2004) σε μαθητές κολλεγίου με τίτλο “Multiple 

Intelligences/ Learning for Understanding  απέδειξε ότι, ως προς τα μαθηματικά, οι 

μαθητές, έπειτα από αξιολόγηση του προγράμματος, δήλωσαν ότι κατανόησαν σε άριστο 

βαθμό το υλικό που τους είχε δοθεί, διαμορφωμένο σύμφωνα με τη Θ.Π.Ν και το ότι 

ενθαρρύνθηκαν να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα λειτούργησε 

θετικά για τη μαθησιακή εμπειρία. Όπως ανέφερε και ένας δάσκαλος άλγεβρας «πριν ο 

μαθητής περάσει στη διαδικασία κατανόησης, πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει τις μαθηματικές 
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στρατηγικές. Όταν ένας μαθητής ενδυναμώνει τον εαυτό του σε αυτό το είδος μάθησης, και 

οι άλλοι μαθητές ενθουσιάζονται με τη μαθησιακή εμπειρία». Σύμφωνα με τους Gibson, & 

Govendo(1999), δημιουργούνται περιβάλλοντα μάθησης στα γυμνάσια, τα οποία 

εφαρμόζουν τη Θ.Π.Ν, υποστηρίζοντας και επικροτώντας έτσι τη σημασία της εφαρμογής 

της σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Ο Fasko(2001) εξηγεί ότι η Θ.Π.Ν έχει πολλές θετικές επιδράσεις για το πρόγραμμα 

σπουδών και τους διδακτικούς στόχους για τα χαρισματικά/ταλαντούχα παιδιά και 

υπάρχουν οφέλη για όλους τους τομείς στους οποίους εκπαιδεύεται ο μαθητής. Όπως 

αναφέρει, υπάρχει μια αύξηση ως προς τη διάθεση παρακολούθησης του σχολείου, 

μεγαλύτερος ενθουσιασμός για τις σχολικές εργασίες, περισσότερη αυτοπεποίθηση και 

ικανότητες στις γλωσσικές δεξιότητες, καθώς και πιο σταθερά αποτελέσματα. 

Τα ίδια αποτελέσματα, για το μάθημα των μαθηματικών, έδειξε και η έρευνα των 

Altintas, & Ozdemir(2015), με τους εκπαιδευτικούς να δηλώνουν ότι οι 

χαρισματικοί/ταλαντούχοι μαθητές που εκτέλεσαν δραστηριότητες διαμορφωμένες 

σύμφωνα με τη Θ.Π.Ν ήταν πιο αποτελεσματικοί, απέκτησαν κίνητρο συμμετοχής στην 

τάξη, βελτίωσαν τις κοινωνικές και σχολικές τους επιδόσεις και έμαθαν να χρησιμοποιούν 

τις μαθηματικές τους γνώσεις στην καθημερινή ζωή. 

Ο Sternberg(1997), αξιολόγησε τις επιδόσεις μαθητών λυκείου με τα σκορ που 

επέδειξαν στο «Sternberg Triarchic Abilities Test», όπου μετρήθηκαν οι αναλυτικές, 

δημιουργικές και πρακτικές ικανότητες των μαθητών. Τα αποτελέσματα ήταν οι μαθητές 

οι οποίοι διδάχτηκαν με μεθόδους διδασκαλίας που ταίριαζε καλύτερα στο προφίλ των 

νοημοσυνών τους, πέτυχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα, από εκείνους που διδάχτηκαν 

με διαφορετικό προφίλ. Ο τρόπος διδασκαλίας δηλαδή που επικεντρώνεται στις 

δυνατότητες των μαθητών, εξισορροπώντας παράλληλα τις αδυναμίες τους, επηρεάζει 
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καταλυτικά τη θετική επίδοση των μαθητών, σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους 

διδασκαλίας. 

Το ίδιο συνέβη και σε μια έρευνα των Sternberg και Grigorenko το 2000, με την οποία 

εφάρμοσαν τη διδασκαλία της θεωρίας της επιτυχημένης νοημοσύνης σε δείγμα 326 

ταλαντούχων  μαθητών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Τα τεστ που 

διενεργήθηκαν, όχι μόνο προέβλεψαν τις επιδόσεις των μαθητών σε κάθε είδος 

νοημοσύνης, αλλά τα αποτελέσματα ήταν θετικά για τους μαθητές που διδάχτηκαν με τη 

νοημοσύνη που ταίριαζε καλύτερα στο σύνολο των ικανοτήτων τους(Sternberg, & 

Grigorenko, 2004). 

Η έρευνα των Bas, & Beyhan (2010), όπου εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας 

βασισμένο στη Θ.Π.Ν σε συνδυασμό με διαθεματική διδασκαλία, για τη διδασκαλία της 

αγγλικής γλώσσας, έδειξε ότι οι μαθητές που διδάχτηκαν με τη συγκεκριμένη μέθοδο 

είχαν πολύ καλύτερες επιδόσεις από εκείνους που διδάχτηκαν με τις παραδοσιακές 

γλωσσικές μεθόδους διδασκαλίας.  

Η έρευνα των  Douglas, et al, (2008), που σύγκρινε μαθητές γυμνασίου  που 

διδάχτηκαν με την παραδοσιακή διδασκαλία και με τη Θ.Π.Ν στο μάθημα των 

μαθηματικών, έδειξε ότι η απόδοση των μαθητών που διδάχτηκαν με την τελευταία 

αυξήθηκε σημαντικά. Ακόμη τα αποτελέσματα κατέδειξαν την αποτελεσματικότητα της 

Θ.Π.Ν, με αξιοσημείωτες βελτιώσεις στα αποτελέσματα των τεστ, στην επίδοση των 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, στη συμμετοχή των γονέων και στην πειθαρχία των 

μαθητών.  

Η Haley(2004), εφάρμοσε τη Θ.Π.Ν για τη διδασκαλία και αξιολόγηση μιας 

δεύτερης/ξένης γλώσσας, αποδεικνύοντας ότι οι μαθητές που διδάχτηκαν με διδασκαλίας 

βασισμένη στη Θ.Π.Ν απεικόνισαν έναν υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης, επίδοσης και 

θετικής στάσης απέναντι στο μάθημα της δεύτερης/ξένης γλώσσας. 
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Η  έρευνα του Temur,(2007), κατέδειξε θετικά αποτελέσματα μαθητών της τετάρτης 

τάξης στα μαθηματικά, με δραστηριότητες σχεδιασμένες σύμφωνα με τη Θ.Π.Ν και 

αύξηση επομένως  στα αποτελεσμάτων των τελικών βαθμολογιών. 

Η έρευνα της Goodnough(2001), με θέμα την τροποποίηση ενός αναλυτικού 

προγράμματος για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, έδειξε ότι το 85% των μαθητών 

που διδάχτηκαν με αυτόν τον τρόπο, δήλωσαν ότι απόλαυσαν περισσότερο τη διδασκαλία. 

Ακόμη, έδειξε ότι το πλαίσιο της Θ.Π.Ν, προσφέρει στους εκπαιδευτικούς ένα μέσο να 

εξετάσουν τις μεθοδολογικές τους πρακτικές και τις πεποιθήσεις τους για τις ικανότητες 

των μαθητών. 

Σχολεία που εφαρμόζουν τη Θ.Π.Ν έχουν αναπτυχθεί και ιδρυθεί στην Αμερική,  

τα οποία υποστηρίζονται από κρατικές οργανώσεις και μηχανισμούς, στον Καναδά, στην 

Αυστραλία, όπως επίσης και στο Ηνωμένο Βασίλειο(Hopper & Hurry,2000∙ Kezar, 

2001).Προγράμματα όπως αυτό που εφαρμόζεται στο Key Schools στην Ινδιανάπολη, το 

Project Spectrum στη Βοστόνη και το Project Zero στο πανεπιστήμιο του Harvard 

αποτελούν απτά παραδείγματα που καταδεικνύουν τις θετικές επιπτώσεις της 

συγκεκριμένης θεωρίας στον τομέα της εκπαίδευσης(Fasco, 2001∙ Kezar, 2001). 

Συγκεκριμένα, το Key School, το οποίο δημιουργήθηκε από μια ομάδα δασκάλων, 

σε συνεργασία με το Howard Gardner και αποτελεί μέχρι σήμερα το πρώτο σχολείο 

παγκοσμίως που υιοθέτησε τη θεωρία του Gardner, με όλες τις βαθμίδες της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης(Phillips,2010). Έχει αναπτύξει ένα 

πρόγραμμα σπουδών που ακολουθεί τις αρχές της θεωρίας του Gardner, δίνοντας έμφαση 

στις δυνατότητες και τα ταλέντα που διαθέτουν οι μαθητές(Douglas et al, 2008). Το 

συγκεκριμένο σχολείο εφαρμόζει ένα πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τη Θ.Π.Ν, 

στηριγμένο στη διαθεματική μάθηση και στην προώθηση ισότιμου χρόνου για τη 
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σωματική εκπαίδευση, την Ισπανική γλώσσα, τις κοινωνικές επιστήμες, τη μουσική, τις 

τέχνες, τα μαθηματικά και την επιστήμη(Blythe & Gardner, 1990∙ Phillips, 2010). 

Μέσα από μια ποικιλία «ειδικών» τάξεων (πληροφορική, κιναισθητικές δραστηριότητες), 

όλα τα παιδιά στο Key School έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα δυνατά τους σημεία 

και να αναπτύξουν όλο το εύρος των νοημοσυνών τους. Επιπροσθέτως, με μαθήματα 

διάρκειας ενός χρόνου, κάθε παιδί είναι σε θέση να εκτελέσει έναν αριθμό διαθεματικών 

δραστηριοτήτων(Gardner, & Hatch, 1989). 

Οι μαθησιακές εμπειρίες των μαθητών στο New City School στο Σαιντ Λούις του 

Μιζούρι, είναι διαφορετικές, επειδή κυριαρχεί ο ενστερνισμός των πολλαπλών 

νοημοσυνών. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν και τις 8 νοημοσύνες στο σχεδιασμό της 

διδασκαλίας. Έτσι, η παρατήρηση μιας τάξης για πρώτη φορά δημιουργεί την εντύπωση 

ενός ανοργάνωτου και χαοτικού περιβάλλοντος, όπου οι μαθητές δείχνουν 

αποσυντονισμένοι και αναστατωμένοι. Το άτομο όμως που γνωρίζει για τις πολλαπλές 

νοημοσύνες θα αναγνωρίσει ακριβώς την οργάνωση του μαθήματος και με τους 8 

τρόπους. Ακόμη, γίνονται προσπάθειες για αλλαγή στον τρόπο αξιολόγησης, επειδή ο 

τρόπος που μετριέται ή αξιολογείται ένα έργο ,καθορίζει και την αξία του αποτελέσματος. 

Σε αυτό το σχολείο, έχουν αναγνωριστεί τα ξεχωριστά ταλέντα του κάθε παιδιού και 

επομένως η προσπάθεια για την ανάπτυξή τους(Hoerr, 1992).  

Το Project Spectrum αποτελεί μια διαδραστική αξιολογική διαδικασία για τα 

παιδιά προσχολικής αγωγής και αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980. Μέσω αυτής της 

διαδικασίας, αξιολογείται κάθε νοημοσύνη ξεχωριστά, με τη δημιουργία καταστάσεων 

όπου οι μαθητές αλληλεπιδρούν με δημιουργικά υλικά και οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν 

και καταγράφουν μέσω αυτών των αλληλεπιδράσεων τις κύριες νοημοσύνες όλων των 

παιδιών(Gardner, 2003∙ Moran et al, 2009). Μια τάξη με το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

είναι εφοδιασμένη με «νοητικά δίκαια» υλικά, που επιτρέπουν στα παιδιά να αποκτήσουν 
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μαθησιακές εμπειρίες συμβατές με το είδος της νοημοσύνης τους. Μια πιο «επίσημη» 

αξιολόγηση είναι δυνατή, με ερευνητές να σημειώνουν τις επιδόσεις των παιδιών σε σκορ, 

αναφορικά με συγκεκριμένα είδη παιχνιδιών, για επιστημονικούς σκοπούς(Gardner, & 

Hatch, 1989).  

Όσον αφορά το Project Zero, ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1970 στο 

πανεπιστήμιο του Harvard από τον Gardner και το Nelson Goodman. Το συγκεκριμένο 

εγχείρημα αφιερώθηκε στη μελέτη των τεχνών ως γνωστικές διαδικασίες, με το Gardner 

να θέτει υπό αμφισβήτηση την ηγεμονική θέση των γλωσσικών και λογικών 

συστημάτων(Kezar, 2001). 

Ένα άλλο περιβάλλον που επίσης αποτελεί εφαρμογή της Θ.Π.Ν είναι το 

EXPLORAMA, ένα επιστημονικό πάρκο, του πανεπιστήμιου του Danfoss στη Δανία. 

Αποτελεί ένα διαδραστικό μουσείο για επισκέπτες ανεξαρτήτως ηλικίας. Οι  σχεδιαστές 

έχουν δημιουργήσει διάφορα εκθέματα, παιχνίδια και δραστηριότητες για την κάθε 

νοημοσύνη και για διάφορους συνδυασμούς νοημοσύνης(Moran et al, 2009).  

 

1.3 Θεωρία των Πολλαπλών Νοημοσυνών και διδασκαλία των Μαθηματικών 

Η επιστημονική έρευνα σχετικά με το ρόλο των εκπαιδευτικών και των μαθητών στη 

διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών έχει καταστεί  μια περιοχή ευρύτερου 

επιστημονικού ενδιαφέροντος. Η αποτελεσματική διδασκαλία των μαθηματικών δεν 

εξαρτάται από μια μόνο τυποποιημένη δομή ή μεθοδευμένη στρατηγική, αλλά εμπεριέχει 

μια διαδραστική και αμφίδρομη διαδικασία, στην οποία οι μαθητές παίζουν ένα 

ενεργητικό ρόλο απαντώντας ερωτήσεις, συζητώντας, εξηγώντας και παρουσιάζοντας τις 

δικές τους μεθόδους στους συμμαθητές τους. Γιατί, μέσα σε μια σχολική τάξη, απαιτείται 

μια ποικιλία διδακτικών στρατηγικών από τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να 

διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα του μαθήματος(Sulaiman, Abdurahman, & Rahim, 
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2010). Η πρόσφατη έρευνα και οι αποδείξεις από τις προσωπικές εμπειρίες προτείνουν ότι 

τα μαθηματικά και η μάθησή τους αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά εγχειρήματα, σε 

σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα και συχνά εμφανίζεται απρόσιτο για ένα μεγάλο αριθμό 

μαθητών. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η γλώσσα των Μαθηματικών και η 

παρουσίασή της αποτελεί μια τόσο «εσωτερική» διαδικασία που αφήνει το μέσο μαθητή 

έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία, με αποτέλεσμα τα μαθηματικά να παραμένουν ένα 

μάθημα μόνο για την «ελίτ» των μαθητών, όπως και το ότι η συγκεκριμένη γλώσσα είναι 

πολύ διαφορετική από εκείνη που χρησιμοποιούν οι μαθητές στην καθημερινή τους 

ζωή(Dhariwal, 2010∙ Roti, Trahey, & Zerafa,2000). Ένας άλλος λόγος μπορεί να είναι ότι 

η κατανόηση των μαθηματικών εξαρτάται από τα δυνατά σημεία του μαθητή και αν ο 

εκπαιδευτικός είναι σε θέση να απευθυνθεί σε αυτά τα δυνατά σημεία με στόχο να 

καταφέρει μια σύνδεση(Hunter, 2006). 

Καταρχάς, η λανθασμένη οπτική είναι ότι όλοι οι μαθητές σε μία τάξη μπορούν και 

πρέπει να σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Αν υπάρχει ένα μάθημα το οποίο πρέπει να 

διδάσκεται σε εξατομικευμένη βάση, είναι το μάθημα των μαθηματικών(Dhariwal, 2010). 

Τα μαθηματικά ήταν πάντα ένα μάθημα που θεωρούνταν δύσκολο από τους μαθητές( 

Wares, 2013). Τα ελάχιστα κίνητρα και η επιτυχία στο μάθημα των μαθηματικών αποτελεί 

ένα θέμα που απασχολεί όλο και περισσότερο. Οι μαθητές δε λαμβάνουν τις ευκαιρίες και 

τις προκλήσεις να μεταφέρουν παραγωγικά τις βασικές δεξιότητες μέσα στο καθημερινό 

πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων. Ερευνητές καταδεικνύουν ότι οι μαθητές στο σχολείο 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατάκτηση μιας βαθιάς κατανόησης των θεματικών 

περιοχών των μαθηματικών και γίνεται υπεραπλούστευση της γνώσης(Bednar, Coughlin, 

Evans, & Sievers, 2002). Η παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση των μαθηματικών 

στηρίζεται κυρίως στη λογικομαθηματική νοημοσύνη, που δεν αποτελεί το «δυνατό» 

κομμάτι του κάθε μαθητή(Dhariwal, 2010). Η διαδικασία της διδασκαλίας των 
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μαθηματικών στα σχολεία περιλαμβάνει τον εκπαιδευτικό να παρουσιάζει με βήματα τη 

λύση, με στόχο οι μαθητές να μάθουν μέσω της παρατήρησης αυτής της παρουσίασης και 

οι μαθητές να ακολουθούν τις οδηγίες, με σκοπό να βρουν τις σωστές 

απαντήσεις(Dhariwal, 2010∙ Gouws, & Dicker, 2011). Ακολουθείται δηλαδή μια 

εξατομικευμένη πρακτική και κάποιες φορές ενθάρρυνση μέσα από ομαδικές εργασίες.  

Στην «παραδοσιακή» όμως απεικόνιση μιας μαθηματικής λύσης οι μαθητές συχνά 

αδυνατούν να κατανοήσουν τη «φόρμουλα» πίσω από τον τρόπο σκέψης του 

εκπαιδευτικού(Dhariwal, 2010). Επιπρόσθετα, διστάζουν να ρωτήσουν γιατί μια 

συγκεκριμένη στρατηγική ή φόρμουλα λειτουργεί, με αποτέλεσμα μη κατανοούν το 

αληθινό νόημα πίσω από τα γεγονότα. Το ότι πολλοί μαθητές αισθάνονται άνετα με το 

ρόλο του παθητικού δέκτη, σε συνδυασμό με τις «παραδοσιακές» μεθόδους διδασκαλίας, 

έχουν ως αποτέλεσμα οι μαθητές να καθίστανται με αυτόν τον τρόπο ανίκανοι να 

ανακαλύψουν τις πραγματικές διαστάσεις του δυναμικού τους(Bednar, Coughlin, Evans, 

& Sievers, 2002). Προκειμένου να δοθεί νόημα στην επεξεργασία των μαθηματικών, μια 

ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη συγκεκριμένη διαδικασία σε νοητικό και σωματικό 

επίπεδο  καθίσταται αναγκαία(Işık, & Tarım, 2009)  

Παρά τον αριθμό των ερευνών που έχουν γίνει για την αποτελεσματικότητα των 

διδακτικών προγραμμάτων που υποστηρίζονται από τη Θ.Π.Ν στα μαθηματικά, παραμένει 

ακόμα ένα κενό σε έρευνες που επικεντρώνονται σε νέες διδακτικές μεθόδους και 

προσεγγίσεις του μαθήματος των μαθηματικών. Σύμφωνα με τη Θ.Π.Ν, κάθε μαθητής έχει 

μια διαφορετική κυρίαρχη νοημοσύνη και το προφίλ νοημοσυνών του είναι 

διαφορετικό(Işık,  & Tarım, 2009). Επομένως, το πρόβλημα με τον τρόπο διδασκαλίας των 

μαθηματικών έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να διδαχθεί με βάση τις ατομικές 

δυνατότητες του κάθε μαθητή ή τις κυρίαρχες νοημοσύνες του(Kaya et al, 2007). 

Ιδιαίτερα, η διδασκαλία μαθηματικών σε μικρά παιδιά, με οποιαδήποτε μέθοδο, πρέπει να 
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λαμβάνει υπ’ όψιν τις ατομικές τους διαφορές, τις εμπειρίες τους και τα κοινωνικά τους 

υπόβαθρα. Είναι πολύ σημαντικό για μια επιτυχημένη διδασκαλία να γίνει η αποδοχή του 

γεγονότος ότι οι μαθητές δε μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο και προτιμάνε πολυδιάστατες 

μεθόδους(Adams, 2000).  

Η εκπαίδευση και η διδασκαλία των μαθηματικών θα πρέπει να διενεργείται μέσα 

σε ένα οργανωμένο και προσεκτικά σχεδιασμένο τρόπο, προκειμένου να διασφαλιστεί το 

γεγονός ότι οι μαθητές θα δημιουργήσουν μια σύνδεση με τον εξωτερικό μαθηματικό 

κόσμο. Το πρόγραμμα σπουδών, όσον αφορά τα μαθηματικά, θα πρέπει να ετοιμαστεί 

σύμφωνα με αυτές τις αρχές, με σκοπό να εξυπηρετεί αναμενόμενες συμπεριφορικές 

αλλαγές(Bednar, et al, 2002). Σε μία τάξη που διδάσκονται μαθηματικά, είναι σημαντικό 

να προσφέρονται ευκαιρίες για να κατανοούν οι μαθητές μαθηματικούς τρόπους σκέψης 

μέσα από μια ποικιλία διαφορετικών τρόπων(Wares, 2013). Ο στόχος διδασκαλίας των 

μαθηματικών είναι για τους μαθητές να κατανοήσουν και να αντιληφθούν τα μαθηματικά 

σαν έννοιες. Προκειμένου να είναι σε θέση να επεξεργαστούν πληροφορίες και να 

καταλάβουν τον τρόπο σκέψης, οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στις 

δραστηριότητες. Μέσα από την ενεργή συμμετοχή, έρχονται σε άμεση επαφή με το 

διδασκόμενο υλικό προκειμένου να το κατανοήσουν με το δικό τους μοναδικό 

τρόπο(Gouws, & Dicker, 2011). 

Η Θ.Π.Ν του Gardner προσφέρει ένα υπόβαθρο για  τους εκπαιδευτικούς που 

διδάσκουν μαθηματικά. Το συγκεκριμένο υπόβαθρο είναι πολύ σημαντικό επειδή τα 

μαθηματικά πρέπει να διδάσκονται σε όλους και όχι μόνο στους μαθητές με κυρίαρχη τη 

λογικομαθηματική νοημοσύνη. Τα έξι εισαγωγικά σημεία που προτείνει ο Gardner είναι 

ιδιαίτερα για τη διδακτική των μαθηματικών επειδή τα μαθηματικά, όπως και πολλά άλλα 

μαθήματα, διδάσκονται σε όλους τους μαθητές, και αποτελεί υποχρέωση και όχι επιλογή 

των εκπαιδευτικών να βοηθήσουν ανεξαιρέτως όλους τους μαθητές τους. Εξάλλου, όλοι οι 
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εκπαιδευτικοί επιθυμούν οι  μαθητές τους όχι μόνο να καταλαβαίνουν τα μαθηματικά σε 

όλα τα επίπεδα αλλά επίσης να απολαμβάνουν, θαυμάζουν και εκτιμούν την ομορφιά τους 

και την εφαρμογή τους(Wares, 2013). Η διδασκαλία επομένως των μαθηματικών με βάση 

τη Θ.Π.Ν. θα μειώσει αυτόματα την αντίληψη ότι τα μαθηματικά αποτελούν ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων που απευθύνεται σε «άριστους» μαθητές. Η επιστημονική έρευνα 

προτείνει ότι η διδασκαλίας με βάση τη Θ.Π.Ν είναι πολύ ωφέλιμη για την ολοκληρωμένη 

εκπαίδευση του μαθητή. Η επίσημη βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι η διδασκαλία πρέπει να 

συνυφασμένη με τη ζωή, εξατομικευμένη, διαθεματική και βασισμένη στη Θ.Π.Ν. Τα 

μαθηματικά πρέπει να μη μείνουν στο σχολικό βιβλίο και να ενταχθούν στην πραγματική 

ζωή. Η διδακτική παρέμβαση με βάση τη Θ.Π.Ν στο μάθημα των μαθηματικών έχει δείξει 

βελτίωση στην κινητοποίηση και επιτυχία του μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να 

συνειδητοποιήσουν ότι δεν έχουν όλοι οι μαθητές ένα «έμφυτο» ενδιαφέρον για τα 

μαθηματικά. Ακόμη, χρειάζεται να κάνουν συνδέσεις με πραγματικές καταστάσεις της 

ζωής, για να μπορέσουν να προσφέρουν στους μαθητές μια «γέφυρα» μεταξύ της τάξης 

και του πραγματικού κόσμου(Bednar, et al, 2002). Η σχέση μεταξύ της Θ.Π.Ν και της 

διδασκαλίας των μαθηματικών είναι ότι η εφαρμογή της συγκεκριμένης θεωρίας επιτρέπει 

στους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις για τη 

μαθηματική διδασκαλία. Ο στόχος των εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθηματικά είναι να 

βελτιώσουν τις επιδόσεις των μαθητών τους, μέσα από την αξιοποίηση των διαφορετικών 

τους νοημοσυνών. Υπάρχουν επαρκείς λόγοι γιατί αυτή η θεωρία μπορεί να λειτουργήσει 

σαν διδακτική εφαρμογή για μια επιτυχημένη διδασκαλία και μάθηση ως προς το 

περιεχόμενο των μαθηματικών. Οι λόγοι αυτοί είναι ότι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα 

για εξερεύνηση και μάθηση με ποικίλους τρόπους, με αποτέλεσμα η κατανόηση των 

μαθηματικών ιδεών να μεγιστοποιηθεί. Επιπροσθέτως,  οι εκπαιδευτικοί έχουν τη 

δυνατότητα δημιουργίας ποικίλων μαθησιακών ευκαιριών για τη βελτίωση της επίδοσης 
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των μαθητών στους στα μαθηματικά και τη μετάδοση των απαραίτητων γνώσεων και 

δεξιοτήτων για την ενεργή συνεισφορά και συμμετοχή τους στο κοινωνικό 

πλαίσιο(Gouws, & Dicker, 2011). Ακόμη, η διδασκαλία που υποστηρίζεται από τη Θ.Π.Ν 

δίνει ευκαιρίες στους μαθητές να αυξήσουν τα μαθησιακά τους δυναμικά, να 

καλλιεργήσουν την προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη, όπως η αποτελεσματική 

επικοινωνία και η αυτοπεποίθηση(Hopper, & Hurry, 2000). Ο εκπαιδευτικός που δε 

θεωρεί ότι η νοημοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί, αντιμετωπίζει τους 

μαθητές του ως «ανίκανους» ως προς τη μάθηση νέων γνώσεων στα μαθηματικά επειδή 

ακριβώς πιστεύει ότι η νοημοσύνη τους κινείται σε περιορισμένα πλαίσια. Μια 

προσέγγιση όμως με βάση τη Θ.Π.Ν, θα καταστήσει τον εκπαιδευτικό ικανό να 

συνειδητοποιήσει ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να διδαχθούν μαθηματικά, αλλά όχι με τον 

ίδιο τρόπο(Hubacz, 2013). 

Ως προς τη διδασκαλία των μαθηματικών, για την επίλυση των προβλημάτων 

χρειάζεται η ανακάλυψη και η αιτιολόγηση(λογικομαθηματική νοημοσύνη), το χτίσιμο 

μιας θεωρίας(διαπροσωπική και σωματική-κιναισθητική νοημοσύνη), συζήτηση για την 

εύρεση των αιτιών(γλωσσική νοημοσύνη), η υπάρχουσα αρμονία και σχέση μεταξύ των 

διαφορετικών σκεπτικών(μουσική νοημοσύνη), επομένως με προώθηση ενός 

διαγράμματος νοημοσυνών των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να αυξήσουν τις 

ικανότητές τους(Κaramikabir,2012). Ιδιαίτερα για τους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές 

ανάγκες(Η.Ε.Α), η χρήση στα πλαίσια της σχολικής τάξης εικόνων, κινήσεων, 

προσωπικών συναισθημάτων, λέξεων, ήχων, κοινωνικών επαφών, ενταγμένα στη 

διδακτική των Μαθηματικών πρέπει να αποτελέσει βασική μεθοδολογική κατεύθυνση για 

τους εκπαιδευτικούς(Douglas, et al, 2008). 

Άρα, κρίνεται αναγκαίο να συνεχίσουν να διενεργούνται έρευνες, προκειμένου να 

εντοπιστεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών που ενσωματώνουν τη Θ.Π.Ν στις τάξεις τους. 
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Ιδιαίτερα, πρέπει να εξακριβωθεί κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τις δυνατότητες 

τους, οι διδακτικές επιλογές τους αν ανταποκρίνονται με τα προφίλ νοημοσυνών και τα 

δικά τους και των μαθητών τους και αν είναι σε θέση να εφαρμόσουν τη Θ.Π.Ν στη 

διδασκαλία των μαθηματικών(Gouws, & Dicker, 2011).  

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις 8 νοημοσύνες που προτείνονται από τον Gardner, 

οι μαθηματικές δραστηριότητες μπορούν να διαμορφωθούν ως εξής(Αγαλιώτης, 2010).: 

1. Οι μαθητές με κυρίαρχη τη γλωσσική/λεκτική νοημοσύνη μαθαίνουν μέσω 

λεκτικών συνειρμών, καταλόγων ή περιγραφών των ενεργειών που πρέπει να 

ακολουθήσουν για να εκπληρώσουν το μαθηματικό έργο. 

2. Οι μαθητές με κυρίαρχη τη λογικομαθηματική νοημοσύνη αναζητούν γενικές 

αρχές και κανόνες που υπάρχουν στα υπάρχοντα δεδομένα που παρουσιάζονται με 

τη μορφή συμβόλων όπως και στον τρόπο αναπαράστασης των μαθηματικών 

διαστάσεων του περιβάλλοντός τους. 

3. Οι μαθητές με κυρίαρχη την οπτική/χωρική νοημοσύνη μαθαίνουν καλύτερα μέσω 

της οπτικοποίησης των δεδομένων και των μαθηματικών πληροφοριών που 

δέχονται, η οποία σχετίζεται άμεσα με τα βιώματα και τις εμπειρίες τους. 

4. Οι μαθητές που μαθαίνουν καλύτερα μέσω της σωματικής/κιναισθητικής 

νοημοσύνης τείνουν να θέλουν μέσω του σώματος και της κίνησής τους να 

διαμορφώνουν μαθησιακές εμπειρίες που συνδέονται με τα μαθηματικά 

5. Οι μαθητές με κυρίαρχη τη μουσική νοημοσύνη δομούν τη μαθηματική γνώση 

μέσω τραγουδιών και μουσικών μοτίβων που θα τους βοηθήσουν να την 

επεξεργαστούν και να την απομνημονεύσουν καλύτερα 

6. Οι μαθητές με κυρίαρχη τη διαπροσωπική νοημοσύνη χρειάζονται οργάνωση και 

πλαίσια συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων με τους άλλους συμμαθητές τους, 
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προκειμένου να αιτιολογήσουν και να παρουσιάσουν τις μαθηματικές γνώσεις που 

κατέκτησαν. 

7. Οι μαθητές που έχουν ανεπτυγμένη καλύτερα την ενδοπροσωπική νοημοσύνη 

επωφελούνται των μαθηματικών γνώσεων όταν χρησιμοποιούν τεχνικές με έντονο 

ατομικό χαρακτήρα όπως η «λεκτική αυτοκαθοδήγηση» καθώς και μέσω 

δραστηριοτήτων που αξιοποιούν βιώματα της καθημερινής τους ζωής και 

εμπειρίας 

8. Οι μαθητές με κυρίαρχη τη φυσιοκρατική νοημοσύνη επωφελούνται μέσα από τη 

μάθηση των μαθηματικών της φύσης και των οικοσυστημάτων και ιδιαίτερα με 

δραστηριότητες που ασχολούνται με θέματα για ζώα, φυτά και φυσικά φαινόμενα 

τα οποία βρίσκονται σε φυσικές καταστάσεις αλληλεπίδρασης  

Οι μαθητές με δυνατότητες πέρα από το μάθημα των μαθηματικών, είναι σε θέση να 

διδαχθούν μαθηματικά. Η προσεκτική επιλογή παραδειγμάτων, δραστηριοτήτων και 

αξιολογήσεων, διαμορφωμένες σε συγκεκριμένες νοημοσύνες, επιτρέπουν στους μαθητές 

να ενεργοποιηθούν με ουσιαστικό τρόπο, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να μπορούν 

να απολαμβάνουν τα μαθηματικά(Hunter, 2006).  

 

1.4 Θεωρία των Πολλαπλών Νοημοσυνών και η σημασία της για  τη διδασκαλία 

μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Τα ειδικά χαρακτηριστικά των μαθητών με αναπηρίες και ήπιες μαθησιακές 

ανάγκες έχουν οδηγήσει  στην ανάπτυξη εναλλακτικών εξειδικευμένων μεθόδων για την 

αξιολόγηση αυτών των αναγκών. Ίσως ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα 

είναι το έργο του Alfred Binet και του Theodore Simone στην εξερεύνηση της 

πιθανότητας χρήσης διαφορετικών σταθμισμένων δραστηριοτήτων για τη 



58 
 

διαφοροποιημένη διάγνωση και την πρόταση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές 

οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται με τις παραδοσιακές σχολικές διδασκαλίες. Αν και το έργο 

του Binet χαρακτηρίζεται από προσπάθειες απλής καταμέτρησης της νοημοσύνης, ο 

σκοπός του ήταν να ανιχνεύσει πιο αποτελεσματικά προγράμματα για την εκπαίδευση 

μαθητών παρά να τους αποκλείσει(Deno, 2003). Ακόμη, ο Edouard Seguin, ένας 

πρωτοπόρος ψυχίατρος στον τομέα της ειδικής αγωγής, πρότεινε εκπαιδευτικές μεθόδους 

για τη διδασκαλία παιδιών με σοβαρές νοητικές αναπηρίες στα μέσα του 1800. Επίσης, 

δήλωσε ότι η εκπαίδευση των παιδιών θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αληθινά υλικά 

αντικείμενα, μια προσομοίωση των αισθητηριακών καταστάσεων, ενεργή συμμετοχή και 

έμφαση στην αντιμετώπιση του παιδιού ως «όλο». 

Πολλοί μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή διάσπαση προσοχής αισθάνονται ότι 

δεν έχουν έλεγχο του περιβάλλοντός τους. Πολύ συχνά, αδυνατούν να κατακτήσουν τις 

συνδέσεις μεταξύ των ενεργειών που εκτελούν και των γεγονότων που τους συμβαίνουν. 

Αυτή η έλλειψη κατανόησης αποτελεί το αποτέλεσμα των συνεχόμενων αποτυχιών που 

προκαλούν τη μη συμμετοχή των συγκεκριμένων μαθητών στο σχολείο. Αυτός ο φαύλος 

κύκλος μπορεί να σπάσει μόνο μέσω επιτυχημένων μαθησιακών εμπειριών(Long, & 

Bowen, 1995) Οι μεταβάσεις από τη μία δραστηριότητα στην άλλη και στα πλαίσια της 

τάξης μπορεί να προκαλέσει αναστάτωση και οι συγκεκριμένοι μαθητές ίσως δεν έχουν 

ακόμα τις εσωτερικές αντοχές και δυνάμεις για αυτού του είδους τις μεταβάσεις χωρίς την 

καθοδήγηση και τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους(Gibson, & Govendo,1999). 

Επιπρόσθετα, οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες συνήθως παρουσιάζουν ελλείψεις στη 

γλωσσική και λογικομαθηματική νοημοσύνη, αλλά έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες όταν 

χρησιμοποιούν τις υπόλοιπες νοημοσύνες τους. Δυστυχώς, τα σύγχρονα σχολεία δίνουν 

πολλή περισσότερη έμφαση στη γλωσσική και λογικομαθηματική νοημοσύνη(Stanford, 

2003). Αυτό συμβαίνει διότι το βασικό πρόγραμμα σπουδών των σύγχρονων σχολείων σε 
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συνδυασμό με τις μεθόδους διδασκαλίας, επικεντρώνουν μόνο στο αριστερό ημισφαίριο 

όπου κυριαρχούν η γλωσσικός και λογικομαθηματικός κώδικας(Rettig,  2005). Οι μαθητές 

με μαθησιακές δυσκολίες είναι  παθητικοί δέκτες της κωδικοποίησης των πληροφοριών 

και μπορεί ακόμα να παρουσιάσουν επιθετική συμπεριφορά. Σπάνια αντιλαμβάνονται τη 

δυνατότητα επιτυχίας και εμφανίζονται χωρίς κίνητρα. Το κέντρο ελέγχου τους είναι 

εξωτερικό, εφόσον υπάρχει συσχέτιση του εξωτερικού κέντρου ελέγχου με τις μαθησιακές 

δυσκολίες ή τη διάσπαση προσοχής(Long, & Bowen, 1995). Ο Munro(2003), έχει 

προσδιορίσει τις παρακάτω μαθησιακές δυσκολίες, όσον αφορά τα μαθηματικά: δυσκολία 

των μαθηματικών τρόπων σκέψης στον προφορικό λόγο, δυσκολία στη χρήση 

αντικειμένων που βοηθούν στη διδασκαλία των μαθηματικών ιδεών, δυσκολία στην 

ανάγνωση  και γραφή μαθηματικών συμβόλων, δυσκολία κατανόησης των μαθηματικών 

ιδεών και σχέσεων, όπως και δυσκολία στην εκτέλεση μαθηματικών έργων. Ακόμη, ο 

Αγαλιώτης(2000), επισημαίνει ορισμένες ειδικές δυσκολίες και προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι μαθητές που μπορεί να περιλαμβάνουν:  

δυσκολίες αντίληψης μορφής-πλαισίου, δυσκολίες χωρο-χρονικής οργάνωσης, αδυναμίες 

λεπτής κινητικότητας και οπτικο-κινητικού συντονισμού, μνημονικά προβλήματα, 

αδυναμίες αφηρημένης σκέψης, ελλειμματική προσοχή, διαταραχές γνωστικού ύφους και 

ανεπαρκείς γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές, όπως και συναισθηματικά 

προβλήματα. Εδώ επομένως έγκειται το γεγονός ότι αυτοί οι μαθητές δεν τα καταφέρνουν 

όταν διδάσκονται με τις «παραδοσιακές» μεθόδους διδασκαλίας και τη χρήση μόνο της 

γλωσσικής/λεκτικής και λογικομαθηματικής νοημοσύνης, αλλά οι συγκεκριμένες 

δυσκολίες καταδεικνύουν ακριβώς ότι η διδασκαλία με τη χρήση διαφορετικών 

νοημοσυνών κρίνεται απαραίτητη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Οι ιδέες και η εφαρμογή της Θ.Π.Ν έχει συμβάλλει στην εξάλειψη των εμποδίων 

που επηρεάζουν τις μαθησιακές ευκαιρίες ιδιαίτερα για τα παιδιά που δεν επιδεικνύουν τις 
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κυρίαρχες γνωστικές ικανότητες, για τις οποίες τα σταθμισμένα τεστ 

δημιουργήθηκαν(McFarlane, 2011). Ιδιαίτερα, οι νέοι εκπαιδευτικοί που εισέρχονται στο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο της ειδικής αγωγής, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι μαθητές 

με Η.Ε.Α μαθαίνουν καλύτερα σε περιβάλλοντα όπου κυριαρχούν η ελευθερία επιλογής, η 

εξερεύνηση σε κάθε επίπεδο και η αυθεντικότητα των εμπειριών τους(Beam, 2009). Η 

βάση αυτής της διδασκαλίας είναι η εισαγωγή των μαθητών στο σκεπτικό των πολλαπλών 

νοημοσυνών και η βοήθεια να συνειδητοποιήσουν με πόσους πολλαπλούς τρόπους, αυτοί 

και οι συμμαθητές τους  είναι έξυπνοι(Long, & Bowen, 1995). Κάποιες πτυχές της Θ.Π.Ν 

κρίνονται σημαντικές όταν αναφέρεται σε παιδιά με Η.Ε.Α. Ειδικότερα, για αυτούς τους 

μαθητές, συνήθως, τα «αδύνατά» τους σημεία, αξιοποιούνται στο μεγαλύτερο μέρος της 

ημέρας. Θεωρίες μάθησης που εφαρμόζουν την ισορροπία σε όλα τα επίπεδα, όπως η 

Θ.Π.Ν, δίνουν ίσες ευκαιρίες στους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον τρόπο 

απόκτησης των πληροφοριών, μέσω μίας νοημοσύνης και τους επιτρέπει να 

χρησιμοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία για τη μαθησιακή εμπειρία(Stanford, 2003). Η 

Θ.Π.Ν αποτελεί σημαντικό κομμάτι για τη διδασκαλία των μικρών παιδιών με δυσκολίες 

μάθησης ή αναπηρίες, διότι αν και οι συγκεκριμένες δυσκολίες μπορεί αν επηρεάζουν 

συγκεκριμένες λειτουργίες του εγκεφάλου, κάποια άλλα σημεία του εγκεφάλου δεν 

επηρεάζονται. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά μικρής ηλικίας να ανακαλύψουν τα 

ενδιαφέροντά τους, ώστε να συνειδητοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία και να 

επικεντρωθούν στις ικανότητες τους και όχι στις αδυναμίες τους. Επομένως, μια έμφαση 

στη διδασκαλία με βάση τη Θ.Π.Ν, μπορεί να διασφαλίσει το γεγονός ότι τα παιδιά με 

Η.Ε.Α θα κατανοήσουν και θα συγκρατήσουν πληροφορίες για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα. Ακόμη, η συγκεκριμένη θεωρία μπορεί να βοηθήσει στην ανακάλυψη 

«κρυμμένων» ταλέντων(Rettig, 2005).   
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Άρα, το πλαίσιο της τάξης που ακολουθεί τους κανόνες της Θ.Π.Ν, θα δημιουργηθεί μέσα 

από τη λεπτομερή οργάνωση  δραστηριοτήτων που συμβαίνουν σε καθημερινή βάση και 

βοηθάει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν και να συμμετέχουν στους κανόνες, τις 

συνήθειες και τις ανάλογες συμπεριφορές σε κάθε περίσταση αλληλεπίδρασης με άλλους 

ανθρώπους(Gibson,  & Govendo,1999). Ένας τρόπος είναι ο προσεκτικός σχεδιασμός της 

διδασκαλίας των συγκεκριμένων μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μια διδασκαλία 

που τους επιτρέπει να μάθουν τις δικές τους ατομικές ικανότητες και δυνάμεις. Ένα 

χαρακτηριστικό εύρημα της επιστημονικής βιβλιογραφίας και έρευνας έχει καταδείξει ότι 

για τους μαθητές με Η.Ε.Α, είναι πιο ωφέλιμες οι διδακτικές προσεγγίσεις που 

περιλαμβάνουν όχι τους «κυρίαρχους» τύπους νοημοσυνών, αλλά τη 

σωματική/κιναισθητική νοημοσύνη(Honigsfeld & Dunn, 2009). Προκειμένου να 

ενεργοποιηθούν οι συγκεκριμένοι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κατευθύνουν 

τους μαθητές αυτούς στην αποδοχή της ευθύνης για τη μάθησή τους. Η εκπαίδευση των 

μαθητών για τον τρόπο που μαθαίνουν συγκεκριμένα, τους επιτρέπει να κάνουν 

εκπαιδευτικές επιλογές, έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.  Έτσι, η προοπτική της 

διδασκαλίας με βάση τη Θ.Π.Ν επιτρέπει στους μαθητές να κάνουν επιλογές με θετικά 

αποτελέσματα. Γίνονται υπεύθυνοι στην επιλογή των ατομικών τους στόχων, και έχουν 

αυτοπεποίθηση για το θετικό και επιτυχημένο αποτέλεσμα αυτής της επιλογής. Ξεκινούν 

δηλαδή να διαμορφώνουν το δικό τους εσωτερικό κέντρο ελέγχου(Long, & Bowen, 1995). 
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1.5 Η σημασία των διδακτικών επιλογών των  εκπαιδευτικών ως προς την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 

Ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και αδιαμφισβήτητα το προφίλ του, ως το σύνολο των ιδιαιτέρων 

χαρακτηριστικών του, συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και 

την επίτευξη των παιδαγωγικών αγαθών. Το προφίλ του εκπαιδευτικού επίσης συνδέεται 

άμεσα με την παιδαγωγική και ακαδημαϊκή του κατάρτιση και εξαρτάται από τα 

προσωπικά πνευματικά και φυσικά του γνωρίσματα από τα οποία εμφορείται καθώς αυτά 

είναι που τον καθιστούν μοναδικό στο ρόλο και στο έργο του(Μόρφη, 2017). Ο Dewey 

θεωρούσε ότι η κυριότερη ευθύνη για την εκπαίδευση ανήκει στους ενήλικες και κατ’ 

επέκταση στους εκπαιδευτικούς. Δε θεωρούσε τους μαθητές υπεύθυνους για τις 

επιτυχημένες επιδόσεις τους ή τις αποτυχημένες προσπάθειές του. Ακόμη, ενθάρρυνε τους 

εκπαιδευτικούς να  διασφαλίσουν ότι οι μαθητές τους γνωρίζουν τα όρια, τις αδυναμίες 

και τις δυνατότητές τους(Simpsons, 2001) 

  Από τη συγκεκριμένη οπτική λοιπόν, μια από τις σημαντικότερες ευθύνες του 

εκπαιδευτικού είναι να δημιουργήσει και να διατηρήσει εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για 

τους μαθητές. Με αυτή την κατασκευή σχολικών περιβαλλόντων, ο εκπαιδευτικός 

προσπαθεί να ελέγξει όλες τις παραμέτρους στις οποίες ο μαθητής εκτίθεται και οι οποίες 

αντανακλούνται στις μαθησιακές εμπειρίες του(Simpsons, 2001).Οι αποτελεσματικές 

στρατηγικές μέθοδοι κρίνονται μείζονος σημασίας για τη διασφάλιση μιας επιτυχημένης 

διδακτικής και μαθησιακής εμπειρίας(Ball, & Perry,2009). Στη σύγχρονη εποχή, μια από 

τις επικρατέστερες διδακτικές μεθόδους είναι εκείνη με βάση τη Θ.Π.Ν του Howard 

Gardner, η οποία απομακρύνεται από το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα, με τον ίδιο 

τον Gardner να τονίζει ότι ο ρόλος ενός εκπαιδευτικού είναι να «εξατομικεύει» και να 

«πολλαπλασιάζει» ταυτόχρονα. Η συγκεκριμένη προσέγγιση οδηγεί σε μια απόφαση 
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σχετικά με το ποια θέματα, στρατηγικές και ιδέες κρίνονται μεγίστης σημασίας και η 

παρουσίασή τους με μια ποικιλία τρόπων είναι η ανακάλυψη της σχέσης της τελευταίας με 

ποικίλες διδακτικές δραστηριότητες(Dolati, Tahriri, & Danaye Tous, 2016). Η βοήθεια 

προς τους μαθητές για να μαθαίνουν αποτελεσματικά, αποτελεί μια πρόκληση για τους 

εκπαιδευτικός, οι οποίοι  πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ένα είδος διδακτικής μεθόδου 

δεν επαρκεί(Sulaiman, & Sulaiman, 2010). Ο εκπαιδευτικός είναι ο άριστος γνώστης του 

περιεχομένου και είναι σε θέση να αποφασίζει με τι όρους, προϋποθέσεις ,σκεπτικά, 

στρατηγικές και θέματα πρέπει οι μαθητές να εκτίθενται και να παράγουν γνώση Επίσης, 

είναι στη θέση να καθοδηγεί με λεκτικούς όρους και στρατηγικές και ο μαθητής να 

επιλέγει ποιες στρατηγικές και σκεπτικά θα ενσωματώσει στη μαθησιακή του 

επιλογή(Díaz-Lefebvre, 2004).  

Το επίπεδο των δυνατοτήτων ενός ατόμου σε κάθε είδος νοημοσύνης, μαζί με το 

πώς ένας τρόπος σκέψης παρουσιάζεται, καθορίζουν το βαθμό επιτυχίας σύνδεσης με το 

συγκεκριμένο σκεπτικό(Hunter, 2006). Σε αυτό το σημείο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

κρίνεται ζωτικής σημασίας που είναι να δημιουργήσει σχέσεις μεταξύ του δεδομένου και 

των ποικίλων ειδών νοημοσυνών. Η χρήση λέξεων, εικόνων, χειρονομιών, ρυθμικών 

φράσεων καθώς και η προσωπική και συνεργατική εμπειρία, βοηθούν όλους τους μαθητές 

να κατανοήσουν καλύτερα(Κaramikabir,2012). Κάποιοι μαθητές είναι οπτικοί τύποι, 

κάποιοι άλλοι κιναισθητικοί και κάποιοι διαθέτουν ένα συνδυασμό από πολλούς τρόπους 

αντίληψης και επεξεργασίας των πληροφοριών που βασίζονται στις ατομικές τους 

νοημοσύνες. Αυτό, επομένως, υποδεικνύει στους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν ποικίλους 

διδακτικούς μηχανισμούς, προκειμένου να απευθυνθούν σε όλους τους μαθητές(Griggs et 

al, 2009). Μια αποτελεσματική πρακτική για να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί τους μαθητές 

τους είναι να χρησιμοποιήσουν ένα τρόπο «καταγραφής» των ενδιαφερόντων τους. Η 

συγκεκριμένη πρακτική θα επιτρέψει τους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν τον τρόπο με τον 
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οποίο οι μαθητές τους μαθαίνουν. Μέσω αυτής της πρακτικής, οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο 

θα γνωρίζουν τις ατομικές διαφορές του κάθε μαθητή ως προς τη μάθηση, αλλά θα 

συνειδητοποιήσουν τις προτιμήσεις των μαθητών, με ποιο τρόπο διδάσκονται καλύτερα 

και όλα τα μέσα προκειμένου να επιτύχουν(Beam, 2009). 

Η εκπαίδευση των μαθητών για να κατανοήσουν τον τρόπο που μαθαίνουν και τι 

χρειάζονται για να κατακτήσουν τη γνώση απαιτεί χρόνο, υπομονή και προετοιμασία από 

μέρος του εκπαιδευτικού. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές που πετυχαίνουν τον αυτό-

προσδιορισμό και την κατανόηση των αναγκών τους, είναι σε θέση να ενεργοποιούνται με 

στόχο την επιτυχία. Αναπτύσσουν δηλαδή ένα «υγιές» εσωτερικό κέντρο ελέγχου, το 

οποίο τους εξυπηρετεί με τα καλύτερα αποτελέσματα για όλη τους τη ζωή.(Long, & 

Bowen, 1995). Η παρουσίαση υλικών και παρουσιάσεων με πολλαπλές απεικονίσεις 

αποτελεί ένα βασικό παράγοντα της αποτελεσματικής μάθησης. Ένας άλλος είναι η 

παροχή ίσων ευκαιριών για δράση, προκειμένου να αποκαλύψει στους μαθητές το εύρος 

με το οποίο το διδακτικό υλικό έχει οργανωθεί(Gardner, 2009). 

Σύμφωνα με την Díaz-Lefebvre(2004), ο όρος «μαθησιακή επιλογή» εμπεριέχει πολλές 

διαφορετικές νοημοσύνες που προτείνει η Θ.Π.Ν. Ο σκοπός είναι οι μαθητές να έχουν την 

καθοδήγηση και την ευκαιρία μάθησης του ακαδημαϊκού/σχολικού περιεχομένου με 

διαφορετικούς τρόπους. Η μαθησιακή επιλογή δηλαδή είναι συμβεβλημένη με την αρχή 

της Θ.Π.Ν ότι δεν κατανοούν όλοι οι μαθητές με τον ίδιο τρόπο, ότι πρέπει να παρέχονται 

δημιουργικές επιλογές που να αναδεικνύουν τις διαφορετικές νοημοσύνες, καθώς και να 

δίδεται η ευκαιρία εξερεύνησης των πολλαπλών επιλογών μάθησης(Gibson,  & 

Govendo,1999). 

 Οι εκπαιδευτικοί έχουν αφιερώσει χρόνο και ενέργεια στην εφαρμογή της Θ.Π.Ν του 

Howard Gardner ως προς τη διδασκαλία και τη μάθηση του ακαδημαϊκού/σχολικού 

περιεχομένου. (Gibson,  & Govendo,1999). Επιπλέον, πρέπει να κατανοήσουν ότι η χρήση 
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διαφορετικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων μέσω της Θ.Π.Ν μπορεί να προσφέρει στους 

μαθητές περισσότερες ευκαιρίες να μάθουν μέσω των δυνατών τους σημείων, με τέτοιο 

τρόπο ώστε μεγαλύτερος αριθμός μαθητών να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά. Γι’ αυτό 

θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσουν ή να εισηγηθούν οδηγούς αναλυτικών 

σπουδών που δίνουν σημασία στην ανάπτυξη κάθε είδους νοητικών ικανοτήτων(Chan, 

2000). Ο εκπαιδευτικός πρέπει να συμπεριλάβει όλες τις διαφορετικές νοημοσύνες όταν 

προσπαθεί αν εξηγήσει έναν τρόπο σκέψης, προκειμένου ο κάθε μαθητής να το 

κατανοήσει πλήρως. Η ευθύνη του λοιπόν είναι να αναλύσει τις διάφορες νοημοσύνες που 

κυριαρχούν σε κάθε μαθητή και επομένως να προσαρμόσει τη διδασκαλία του ανάλογα 

για όλους τους μαθητές(Hunter, 2006). 

Η εξοικείωση με τις βασικές ιδιότητες των 8 νοημοσυνών, που προτείνει ο Gardner 

επιτρέπει στους μαθητές να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον, το οποίο διευκολύνει την 

ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη. Οι εκπαιδευτικοί πλέον  βρίσκουν εξαιρετικά 

σημαντικό να μοντελοποιήσουν, διδάξουν και προβάλλουν πρακτικές για την ανάπτυξη 

των κοινωνικών δεξιοτήτων. Η γνώση της Θ.Π.Ν μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς 

να χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις για τους μαθητές που έχουν 

δυσκολίες με τις εργασίες ή με τη συμπεριφορά τους Μέσω της Θ.Π.Ν, οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν πιο αποτελεσματικά να συμπεριλάβουν τους μαθητές τους στο πλαίσιο της 

σχολικής τάξης και να ενδυναμώσουν την προσωπική αυτονομία και υπευθυνότητα. 

Ακόμη, δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να διδάξουν τις δεξιότητες και τις 

συνήθειες εκείνες που χρειάζονται οι μαθητές προκειμένου να αλληλεπιδράσουν με τους 

άλλους και να ελέγξουν τη δική τους συμπεριφορά(Gibson,  & Govendo,1999) 
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1.5.1 Οι επιπτώσεις του προφίλ νοημοσυνών των εκπαιδευτικών στην καθημερινή 

διδασκαλία. 

 

Όπως επισημαίνει ο Αγαλιώτης(2010), μία από τις βασικές γενικές αρχές για την 

υλοποίηση διδακτικών προγραμμάτων για μαθητές με Η.Ε.Α, με βάση τις πολλαπλές 

νοημοσύνες είναι « ο προσδιορισμός του προφίλ νοημοσυνών των εκπαιδευτικών και 

συσχέτισή του με τις διδακτικές επιλογές του». Οι ατομικές διαφορές και ικανότητες του 

κάθε εκπαιδευτικού έχουν αναγνωριστεί ότι ασκούν μεγάλη επίδραση στην ικανότητα και 

δυνατότητά τους να δημιουργούν ευκαιρίες για την αποτελεσματικότερη μαθησιακή 

εμπειρία των μαθητών τους(Ball, & Perry, 2009). Η πορεία της επιστημονικής έρευνας και 

βιβλιογραφίας καταδεικνύει ότι έχει δοθεί λιγότερη έμφαση, αναφορικά με την εισαγωγή 

της Θ.Π.Ν στη σχολική πρακτική, στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί επίσης διαθέτουν ένα 

μοναδικό προφίλ νοημοσυνών. Αυτό σημαίνει ότι ίσως περιορίζονται από τις δικές τους 

δυνατότητες και αδυναμίες και δεν ακολουθούν τον πιο επιθυμητό και οικείο τρόπο 

διδασκαλίας. Ένα χειρότερο σενάριο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν συνειδητοποιήσει ότι 

επικεντρώνουν το μάθημά τους σε περιοχές ενδιαφέροντος που δεν είναι συμβατές με τα 

δυνατά και αδύνατα σημεία τους. Ακόμη, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το προφίλ 

νοημοσυνών τους μπορεί να επηρεάσει την άποψη που έχουν για την αποτελεσματικότητά 

τους, όταν διδάσκουν και βοηθούν τους μαθητές τους.  Για αυτό το λόγο, κρίνεται 

απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τις κυρίαρχες  και ανεπτυγμένες νοημοσύνες 

τους παράλληλα με τις λιγότερο αναπτυγμένες και να είναι σε θέση να τις εντάξουν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο να συνεισφέρουν στην πλήρη ανάπτυξη των  

δυνατοτήτων και των πολλαπλών νοημοσυνών που διαθέτουν οι μαθητές τους(Chan, 2000∙ 

Hubacz, 2013) 
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Επομένως, θα πρέπει να ερευνηθεί το κομμάτι της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, 

με στόχο την αναγνώριση και ανάπτυξη του προφίλ νοημοσυνών τους, προκειμένου να 

βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους σε γενικά πλαίσια, καθώς και για να είναι σε θέση 

να οργανώσουν διδασκαλίες και προσεγγίσεις που ταιριάζουν καλύτερα και στο δικό τους 

προφίλ νοημοσυνών και αντανακλώνται στις ποικίλες ανάγκες των μαθητών τους(Chan, 

2003). 

Η έρευνα της Perez(2015), κατέδειξε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ των 

προφίλ νοημοσυνών δασκάλων που διδάσκουν μαθηματικά και των εκπαιδευτικών τους 

επιλογών, δηλαδή η διδασκαλία είναι ανάλογη των μαθησιακών προτιμήσεων του 

εκπαιδευτικού. Βέβαια, να σημειωθεί ότι το δείγμα ήταν αρκετά περιορισμένο, οπότε δεν 

μπορεί να υπάρξει μια γενίκευση για το συγκεκριμένο θέμα. 

Στη συνέχεια, η έρευνα της Dolati, et al(2016), εξέτασε το βαθμό γνώσης των 

εκπαιδευτικών για τη Θ.Π.Ν του Gardner και επίσης αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 

χρόνων προϋπηρεσίας και του είδους των δραστηριοτήτων που εντάσσουν στην 

εκπαιδευτική πράξη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα χρόνια προϋπηρεσίας επηρεάζουν το 

βαθμό συχνότητας και επιλογής συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που βασίζονται στις 8 

νοημοσύνες, σύμφωνα με το μοντέλο του Gardner. 

Ακόμη, ο Hanafin(2014), τονίζει ότι η «διδασκαλία για τη νοημοσύνη» διευρύνει 

το εύρος των μεθόδων διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στις σχολικές τάξεις και 

αποτελεί βοηθητικό κομμάτι για τους εκπαιδευτικούς να ανιχνεύσουν τα προφίλ 

νοημοσυνών τους και επομένως τις κυρίαρχες νοημοσύνες τους. Η συγκεκριμένη έρευνα 

περιείχε μια σειρά ερωτήσεων προς τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη στάση των 

τελευταίων απέναντι στην εφαρμογή της Θ.Π.Ν στη σχολική τάξη.  Σχεδόν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι η συνεισφορά ήταν θετική και ότι ακόμα και αυτοί που ήδη 

είχαν ενσωματώσει τη Θ.Π.Ν στη διδασκαλία τους, είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν 
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ακόμα περισσότερες πολλαπλές δραστηριότητες. Το σημαντικότερο κομμάτι των 

αποτελεσμάτων όμως, βρίσκεται στο γεγονός ξεκίνησαν να επαναπροσδιορίζουν τις δικές 

τους νοητικές δυνατότητες, επομένως και τις δυνατότητες των μαθητών τους. 

Συνειδητοποίησαν δηλαδή την ύπαρξη της ποικιλίας των δυνατοτήτων στους εαυτούς 

τους. έτσι, η ανάγκη για αλλαγή στη στάση απέναντι στη νοημοσύνη των μαθητών, τις 

διδακτικές μεθόδους και τις πρακτικές αξιολόγησης. 

  Και οι Sözen, Sözen, & Tekat(2009) διενέργησαν έρευνα, με συμμετέχοντες άτομα 

που σπούδαζαν εκπαιδευτικοί, με κύριο διερευνητικό ερώτημα αν υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ τρόπων διδασκαλίας και του προφίλ νοημοσυνών τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι για τους δασκάλους που διέθεταν την οπτικο-χωρική, φυσιοκρατική και διαπροσωπική 

νοημοσύνη υπήρχε θετική συσχέτιση μεταξύ του είδους της  διδασκαλίας  και του είδους 

των κυρίαρχων νοημοσυνών, ενώ η ενδοπροσωπική, η λογικομαθηματική, η 

σωματική/κιναισθητική, η μουσική και η γλωσσική δεν επηρέαζαν το είδος της 

διδασκαλίας. 

Στην έρευνα των Sulaiman, et al (2010), βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της 

λογικομαθηματικής και γλωσσικής νοημοσύνης με τη μέθοδο διδασκαλίας, ενώ 

αξιοπρόσεκτο είναι ότι μέθοδοι διδασκαλίας με βάση την ενδοπροσωπική νοημοσύνη 

σχετίζονται και με τη λογικομαθηματική νοημοσύνη. Αντίθετα, τρόποι διδασκαλίας με 

βάση τη μουσική νοημοσύνη εφαρμόζονται ελάχιστα. 

Ακόμη, η Kennedy-Murray(2016), ερεύνησε το προφίλ νοημοσυνών 

εκπαιδευτικών, μέσω της γνώσης τους για τη Θ.Π.Ν και έπειτα με την εφαρμογή 

διδακτικών μεθόδων που ακολουθούσαν στην τάξη. Οι 61 συμμετέχοντες ανήκαν στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και δίδασκαν είτε σε τμήματα ένταξης, είτε στις γενικές τάξεις 

είτε σε τάξεις ειδικής αγωγής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συγκεκριμένοι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν περισσότερο την οπτικοχωρική νοημοσύνη, τη 
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διαπροσωπική και τη γλωσσική και έπειτα ακολούθησαν η ενδοπροσωπική, η 

σωματική/κιναισθητική, η μαθηματική, η μουσική και η φυσιοκρατική.  

Ιδιαίτερη σημασία έχει η έρευνα του Chan(2003), με συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εξέτασε σε ποιο βαθμό οι αυτό-

αξιολογήσεις των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών συνάδουν με ένα «διαφοροποιημένο» 

προφίλ νοημοσυνών. Ερευνήθηκαν δηλαδή τα προφίλ νοημοσυνών των εκπαιδευτικών με 

στόχο να βρεθεί κατά πόσο ανταποκρίνονται με τις ευθύνες και τις απαιτήσεις απέναντι 

στα διδασκόμενα μαθήματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί 

βαθμολόγησαν υψηλότερα τις δυνατότητες τους στις νοημοσύνες που σχετίζονται με την 

προσωπικότητα(διαπροσωπική, ενδοπροσωπική) και λιγότερο στην οπτικοχωρική και 

σωματική/κιναισθητική νοημοσύνη. Επιπρόσθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

εκπαιδευτικοί που δίδασκαν το μάθημα της γλώσσας βαθμολόγησαν υψηλότερα τη 

γλωσσική/λεκτική τους νοημοσύνη, αυτοί που δίδασκαν το μάθημα των μαθηματικών τη 

λογικομαθηματική και την οπτικοχωρική, ενώ οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνταν με 

μαθήματα για τις τέχνες, τη μουσική και τη φυσική άσκηση βαθμολόγησαν υψηλά τη 

μουσική, σωματική/κιναισθητική και οπτικοχωρική νοημοσύνη. 

Η καταγραφή των επιλογών των εκπαιδευτικών ως προς τη διδασκαλία διαφόρων 

μαθημάτων (στην παρούσα έρευνα ειδικά των επιλογών που αναφέρονται στα 

μαθηματικά) και ο προσδιορισμός της νοημοσύνης ή των νοημοσυνών στις οποίες 

αντιστοιχούν αυτές οι επιλογές, μπορεί να προσφέρει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη 

φύση και την ποιότητα της διδασκαλίας που προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί. Επίσης, μπορεί 

να προσφέρει τη δυνατότητα στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς να συνειδητοποιήσουν τα 

δυνατά και αδύνατα σημεία τους και να προσπαθήσουν να τα διορθώσουν ή να τα 

εξισορροπήσουν. 
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1.6 Έρευνες πάνω στην αξιοποίηση της θεωρίας των πολλαπλών νοημοσυνών στην 

Ελλάδα και διερευνητικά ερωτήματα της παρούσης έρευνας 

Η αξιοποίηση της Θ.Π.Ν στα πλαίσια της ελληνικής εκπαίδευσης βρίσκεται ακόμα 

σε πολύ πρώιμο στάδιο και οι ο αριθμός των ερευνών είναι ακόμα πολύ περιορισμένος, 

γεγονός που καταδεικνύει την έλλειψη της ενημέρωσης και της γνώσης για τις νέες 

προοπτικές που υπάρχουν και ακόμα ανοίγουν στον τομέα της εκπαίδευσης. Από τις 

έρευνες που έχουν γίνει για τους μαθητές κυρίως, διαφαίνονται οι πρώτες εντυπώσεις για 

τα προφίλ νοημοσυνών τους, ενώ δεν υπάρχουν έρευνες προς την ανίχνευση του προφίλ 

νοημοσυνών των εκπαιδευτικών που, όπως σημειώθηκε παραπάνω, επηρεάζει σημαντικά 

την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αρχικά, η διδακτορική διατριβή της Παπανελοπούλου(2002), ερεύνησε μαθητές 

δημοτικού της ΣΤ’ τάξης, με κύρια διερευνητικό ερώτημα αν διαφοροποιείται η 

συχνότητα εμφάνισης της γλωσσικής νοημοσύνης μεταξύ των διαφόρων μαθημάτων και 

αν δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή των πολλαπλών νοημοσυνών στο 

πρόγραμμα σπουδών. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι το τελευταίο δεν ευνοεί την 

εφαρμογή των πολλαπλών τύπων νοημοσυνών στην εκπαιδευτική διαδικασία και ότι η 

κυριαρχία των δύο βασικών τύπων, λογικο-μαθηματικής και γλωσσικής είναι 

αδιαμφισβήτητη.  

Στη συνέχεια, στη διπλωματική εργασία της Βαλιάκα(2011), με δείγμα μαθήτριες 

της Ε’ δημοτικού που μάθαιναν τη γαλλική γλώσσα ως δεύτερη/ξένη, εξετάστηκε αν η 

εφαρμογή μιας διδασκαλίας βασισμένης στη Θ.Π.Ν μπορεί να εξελίξει και να αναπτύξει 

τις ήδη υπάρχουσες νοημοσύνες των συγκεκριμένων μαθητριών. Τα αποτελέσματα 

κατέδειξαν ότι αυτό συνέβη σε ένα βαθμό, με τη γλωσσική, μουσική και χωρική 
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νοημοσύνη να παρουσιάζουν θετική βελτίωση, η φυσιοκρατική παρέμεινε η ίδια ενώ η 

διαπροσωπική, ενδοπροσωπική, οπτικο-χωρική και μαθηματική παρουσίασαν πτώση. 

Όπως αναφέρει και η ίδια, το δείγμα ήταν πολύ μικρό οπότε δεν υπάρχει παραγωγή 

γενικεύσιμου συμπεράσματος. 

Επιπρόσθετα, η Κλειτσιώτη(2011), στη διπλωματική της εργασία, εξέτασε την 

ύπαρξη ή μη πιθανής σχέσης μεταξύ του προφίλ νοημοσυνών εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των διδακτικών επιλογών τους στο μάθημα της Γλώσσας. 

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν μια γενική χρήση στο σχολείο κυρίως δραστηριοτήτων 

γλωσσικού και λογικομαθηματικού τύπου. 

Ο Παπαδόπουλος (2010), στη διδακτορική του διατριβή, με δείγμα μαθητές της Δ’ 

τάξης, έδειξε ότι τα παιχνίδια ρόλων και οι θεατρικές πρακτικές έχουν σημαντικά 

αποτελέσματα για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και κυρίως στην ανάπτυξη των 

νοημοσυνών, με την ενδοπροσωπική και τη διαπροσωπική να παρουσιάζουν το 

μεγαλύτερο βαθμό ανάπτυξης. Ακόμη, όλοι οι μαθητές εμφάνισαν αυξημένα κίνητρα και 

ενδιαφέρον για τη μάθηση των φυσικών επιστημών, αποδεικνύοντας ότι η εμπλοκή στη 

μαθησιακή διαδικασία επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα, βασικό σημείο της Θ.Π.Ν. 

Αξίζουν εδώ να αναφερθούν και οι προτάσεις για τη διδασκαλία εναλλακτικών 

αλγορίθμων σε παιδιά με Η.Ε.Α, καθώς και η πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

των μαθηματικών με βάση τη Θ.Π.Ν του Αγαλιώτη (2010, 2011). 

 Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο και έχοντας τονίσει τα 

σημεία που παρουσιάζουν ελλείψεις, τα διερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν για 

τους σκοπούς της παρούσας έρευνας είναι τα εξής: 

 Σε ποιο είδος νοημοσύνης αντιστοιχούν ο συνηθέστερες επιλογές των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη διδασκαλία αλγορίθμων πρόσθεσης και αφαίρεσης; 
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 Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών και των 

διδακτικών επιλογών των εκπαιδευτικών που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένο είδος 

νοημοσύνης; 

 Ποια είναι η σειρά ταξινόμησης και προτίμησης των διδακτικών επιλογών των 

εκπαιδευτικών που αντιστοιχούν σε κάθε είδος νοημοσύνης; 

 

2ο κεφάλαιο:  Μεθοδολογία της έρευνας 

2.1 Είδος έρευνας 

Η ερευνητική στρατηγική που ακολουθήθηκε είναι η περιγραφική. Οι περιγραφικές 

έρευνες εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, καταστάσεις, οι οποίες, όπως η παρούσα, 

αναφέρεται στον αριθμό των ατόμων που επιλέγουν μια συγκεκριμένη άποψη ή 

θέση(Ζαφειρόπουλος, 2015). Ο ερευνητής, για τη συλλογή δεδομένων, χρησιμοποιεί 

δομημένα ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις ή παρατήρηση και τα ευρήματα αναδεικνύουν 

τάσεις στον μελετώμενο πληθυσμό (Ζαφειρόπουλος, 2015). 

2.2 Συμμετέχοντες 

 Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 169 δάσκαλοι και δασκάλες Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Ο μικρότερος σε ηλικία συμμετέχων στην έρευνα ήταν 22 χρονών και ο 

μεγαλύτερος 62 χρονών. Η προϋπηρεσία στη Γενική Αγωγή ξεκινούσε από 0 χρόνια και 

έφτανε τα 35 χρόνια προϋπηρεσίας, ενώ στην Ειδική Αγωγή το ανώτερο όριο 

προϋπηρεσίας ήταν στα 25 χρόνια.   

Πίνακας 1 

ΦΥΛΟ 
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Φύλο Συχνότητα Ποσοστά 

 

Άνδρας 36 21,3 

Γυναίκα 133 78,7 

Σύνολο 169 100,0 

Οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 133(78,7%) στο σύνολό τους, ενώ οι 

άνδρες 36(21,3%).  

 

Πίνακας 2 

Σπουδές  Γενικής-Ειδικής Αγωγής 

Απόφοιτοι Γενικής-Ειδικής 

Αγωγής 

Συχνότητα Ποσοστά 

 

Απόφοιτοι Γενικής Αγωγής 156 92,3 

Απόφοιτοι Ειδικής Αγωγής 13 7,7 

Σύνολο 169 100,0 

Από το συνολικό δείγμα, οι 156(92,3%) συμμετέχοντες ήταν απόφοιτοι Γενικής Αγωγής 

και οι 13(7,7%) ήταν απόφοιτοι Ειδικής Αγωγής. 

 

Για τη δημιουργία ηλικιακών ομάδων, έγιναν 4 κατηγοριοποιήσεις ως εξής: από 22-30 

ετών από όπου προέρχεται και το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος με 70 άτομα(41,4%) 

και η οποία συμπεριλαμβάνει τους δασκάλους που δεν έχουν αρκετά χρόνια που 

αποφοίτησαν και διαθέτουν ελάχιστη εμπειρία. Η επόμενη ηλικιακή ομάδα είναι από 31 

ετών μέχρι 41 ετών, όπου συμπεριλαμβάνονται οι νέοι σχετικά εργαζόμενοι  δάσκαλοι, 

που είναι 17 (10,1%). Ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα από 42 ετών μέχρι 51 που απαριθμεί 

58 συμμετέχοντες(34,3%) και είναι οι δάσκαλοι με μια αρκετά ικανοποιητική 
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προϋπηρεσία σε χρόνια. Τέλος, η τελευταία ηλικιακή ομάδα αποτελείται από 24 

άτομα(14,2%) και τα οποία είναι από 52 έως 62 ετών. Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελεί 

τους δασκάλους που διαθέτουν μια πολύ μεγάλη εμπειρία και χρόνια προϋπηρεσίας στον 

τομέα της εκπαίδευσης. 

Πίνακας 3  

Ηλικιακές ομάδες 

Ηλικιακές ομάδες Συχνότητα Ποσοστά 

 

22-30 70 41,4 

31-41 17 10,1 

42-51 58 34,3 

52-62 24 14,2 

Σύνολο 169 100,0 

Ακόμη, η κατανομή των συμμετεχόντων έγινε σε 4 κατηγορίες και στη Γενική και στην 

Ειδική Αγωγή όσον αφορά την προϋπηρεσία: Αναφορικά με τη Γενική Αγωγή, από 0 έως 

5 χρόνια προϋπηρεσίας είχαν 74 άτομα(43,8%), από 6 έως 15 χρόνια 18 άτομα (10,7%), 

από 16 έως 25 χρόνια προϋπηρεσίας είχαν 54 άτομα(32,0%) και από 26 έως 35 χρόνια 23 

άτομα(13,6%). Όσον αφορά την Ειδική Αγωγή, τα 159 άτομα είχαν από 0 έως 5 χρόνια 

προϋπηρεσίας (94,1%), τα 9(5,3%) από 6 έως 15 χρόνια και 1 άτομο(0,6%) από 16 έως 25 

χρόνια. Κανένας από τους συμμετέχοντες δε δήλωσε ότι είχε εμπειρία στην Ειδική Αγωγή 

από 26 έως 35 χρόνια. 

 

 

 

 



75 
 

 

Πίνακας 4                                                                        Πίνακας 5 

Εμπειρία στη γενική αγωγή                                                          Εμπειρία στην ειδική αγωγή 

Εμπειρία στη γενική 

αγωγή 

       

Συχνότητα 

          

Ποσοστά 

 

0-5 74 43,8 

6-15 18 10,7 

16-25 54 32,0 

26-35 23 13,6 

Σύνολο 169 100,0 

 

Τέλος, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν και σε υπο-ομάδες, ανάλογα με τα ακαδημαϊκά 

προσόντα του κάθε συμμετέχοντα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 5 μικρότερων ομάδων, οι 

οποίες ήταν: 

1. Απόφοιτοι Τμήματος Ειδικής Αγωγής, οι οποίοι ήταν 13 (7,7%) 

2. Απόφοιτοι Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι ήταν 78 

(46,2%), 

3. Απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας, οι οποίοι ήταν 21(12,4%) 

4. Απόφοιτοι Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, οι οποίοι ήταν 18(10,7%) 

5. Κάτοχοι Πτυχίου Εξομοίωσης, οι οποίοι ήταν 39 (23,1%). 

 

 

 

Εμπειρία στην ειδική 

αγωγλη 

Συχνότητα Ποσοστά 

 

0-5 159 94,1 

6-15 9 5,3 

16-25 1 ,6 

26-35 - - 

Σύνολο 169 100,0 
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Πίνακας 6 

Ακαδημαϊκά Προσόντα Συμμετεχόντων 

Ακαδημαϊκά προσόντα Συμμετεχόντων Συχνότητα Ποσοστά 

  Απόφοιτοι Τμήματος Ειδικής Αγωγής 13 7,7 

  Απόφοιτοι Παιδαγωγικού Τμήματος 78 46,2 

 

 Απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας 21 12,4 

Απόφοιτοι Παιδαγωγικού Τμήματος και κάτοχοι Μεταπτυχιακού 18 10,7 

 

Πτυχίο Εξομοίωσης 
39 23,1 

Σύνολο 169 100,0 

 

2.3 Τα εργαλεία και η διαδικασία της έρευνας 

2.3.1 Κατασκευή του ερωτηματολογίου 

Για τη συγκεκριμένη έρευνα, κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο,  προκειμένου 

να συγκεντρωθούν τα δεδομένα. Το ερωτηματολόγιο είχε ως αντικείμενο έρευνας το είδος 

της δραστηριότητας που επιλέγουν οι  δάσκαλοι, το οποίο αντιστοιχεί με ένα από τα οκτώ 

είδη νοημοσύνης, όπως αναφέρονται στη Θ.Π.Ν του Howard Gardner στο μάθημα των 

μαθηματικών. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο βασίστηκε στις διδακτικές προτάσεις του 

Αγαλιώτη(2011), όπως προτείνονται για κάθε νοημοσύνη για τα μαθηματικά, στο άρθρο 

του «Διδασκαλία εναλλακτικών αλγορίθμων σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

στα Μαθηματικά, με βάση τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών», με ελάχιστες 

τροποποιήσεις.  Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος περιείχε 

ερωτήσεις για τη συλλογή κάποιων βασικών δημογραφικών στοιχείων των 

συμμετεχόντων. Στο δεύτερο και κύριο μέρος υπήρχαν 2 αλγόριθμοι, ένας με την πράξη 
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της πρόσθεσης και ένας με την πράξη της αφαίρεσης και 8 διδακτικές δραστηριότητες, οι 

οποίες ήταν σύμφωνες με τις 8 νοημοσύνες του Gardner. Επομένως για τον πρώτο 

αλγόριθμο, υπήρχαν 8 διδακτικές επιλογές και οι συμμετέχοντες καλέστηκαν να επιλέξουν 

σε ποιο βαθμό θα επέλεγαν την κάθε δραστηριότητα. Οι επιλογές ήταν σε κλίμακα Likert 

και ήταν πέντε: 1)Θα την επέλεγα πάντα(τη συγκεκριμένη δραστηριότητα), 2)Θα την 

επέλεγα για τις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες, 3)Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα, 

4)Δε θα την επέλεγα για τις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες και 5)Δε θα την 

επέλεγα καθόλου.   Να σημειωθεί εδώ ότι οι 8 δραστηριότητες για τον αλγόριθμο της 

πρόσθεσης δόθηκαν με τη σειρά που ταξινομούνται συνήθως οι 8 νοημοσύνες του 

Gardner, σύμφωνα με τον ίδιο αλλά και από την πλειοψηφία της επιστημονικής 

κοινότητας. Για τον αλγόριθμο της αφαίρεσης, η σειρά αλλάχτηκε προκειμένου να 

αποφευχθούν φαινόμενα «πρόβλεψης» των ίδιων απαντήσεων, λόγω της συγκεκριμένης 

σειράς. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τον αλγόριθμο της αφαίρεσης, με τη μόνη 

διαφορά ότι για τον αλγόριθμο της αφαίρεσης οι δραστηριότητες ταξινομήθηκαν με 

διαφορετική σειρά, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα ίδιων απαντήσεων ή 

γενικότερα σύγχυσης από τους συμμετέχοντες. Να σημειωθεί εδώ ότι και οι δύο 

αλγόριθμοι περιείχαν μονοψήφιους αριθμούς(για τον αλγόριθμο της πρόσθεσης το 5 και το 

3 και για την αφαίρεση το 9 και το 7), επειδή το ενδιαφέρον δεν επικεντρωνόταν στην 

πράξη αλλά στις επιλογές που θα έκαναν οι συμμετέχοντες. Μετά την 8η δραστηριότητα, 

και για τους δύο αλγορίθμους, ακολουθούσε μια ερώτηση απαρίθμησης και ταξινόμησης 

των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, με τους συμμετέχοντες να καλούνται να ταξινομούν 

τις δραστηριότητες, βασισμένοι στις ατομικές τους προτιμήσεις, τοποθετώντας πρώτη τη 

δραστηριότητα που θα επέλεγαν πάντα και τελευταία τη δραστηριότητα που δε θα 

επέλεγαν ποτέ, με θέσεις από την ένα έως την οκτώ. 
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2.3.2 Διαδικασία-συλλογή δεδομένων 

Η ερευνήτρια επισκέφτηκε διάφορα σχολεία της Κατερίνης και κάποιων χωριών 

του νομού Πιερίας και έπειτα από συνεννόηση και παραχώρηση άδειας από το 

διευθυντή/διευθύντρια μοίρασε προσωπικά τα ερωτηματολόγια στους δασκάλους, 

αφήνοντας περιθώριο μια εβδομάδα προκειμένου να τα συμπληρώσουν και να τα 

επιστρέψουν στο σχολείο, απ’ όπου τα παρέλαβε. Σε κάθε περίπτωση, τηρήθηκε ο κώδικας 

δεοντολογίας, τονίστηκε ότι η συμμετοχή ήταν καθαρά εθελοντική και επισημάνθηκε η 

ανωνυμία των ερωτηματολογίων και ότι η χρήση τους θα ήταν καθαρά για τους σκοπούς 

της έρευνας. Η διαδικασία ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2016 και ολοκληρώθηκε το τέλος 

Φεβρουαρίου του 2017. Τα ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν ήταν 189 από τα οποία 

αποκλείστηκαν τα 20 λόγω ελλειπών ή ανύπαρκτων απαντήσεων. 

 

2.4  Ανάλυση των δεδομένων 

Για την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα, 

έγινε χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS(Statistical Package for Social Science) 20,0 

που αφορά κοινωνικές επιστήμες. Για την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων, έγινε 

χρήση της περιγραφικής στατιστικής, με παρουσίαση των συχνοτήτων και των ποσοστών 

τους. Για τους αλγόριθμους της πρόσθεσης και της αφαίρεσης, χρησιμοποιήθηκε 

επαγωγική στατιστική και συγκεκριμένα ο μη-παραμετρικός έλεγχος χ2, προκειμένου να 

βρεθούν αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διδακτικών επιλογών 

των δασκάλων και των ακαδημαϊκών τους προσόντων, η κάθε ομάδα με όλες τις άλλες και 

κάθε ομάδα ξεχωριστά με κάθε μία από τις υπόλοιπες. Για την ερώτηση της απαρίθμησης 

και ταξινόμησης των δραστηριοτήτων, βρέθηκαν σε πρώτο στάδιο οι συχνότητες 

προτίμησης και ταξινόμησης για όλες τις ομάδες και στη συνέχεια έγιναν έλεγχοι t-test για 
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κάθε ομάδα, όπως διαμορφώθηκαν με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα, σε σχέση με τις 

υπόλοιπες. Αυτό έγινε προκειμένου να ελεγχθεί αν διαφέρουν σημαντικά οι μέσες τιμές 

των απαντήσεων των συμμετεχόντων ξεχωριστά για κάθε ομάδα. 

 

3ο κεφάλαιο: Αποτελέσματα της έρευνας 

3.1 Αποτελέσματα ως προς τον αλγόριθμο της πρόσθεσης 

Στο πρώτο μέρος του συγκεκριμένου κεφαλαίου, παρατίθενται τα αποτελέσματα από τις 

απαντήσεις των συμμετεχόντων για τις 8 δραστηριότητες που προτάθηκαν για τον 

αλγόριθμο της πρόσθεσης. Οι συμμετέχοντες είναι χωρισμένοι στις ομάδες όπως 

διαμορφώθηκαν με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα. Στην αρχή παρατίθενται οι απόλυτες 

και σχετικές συχνότητες απαντήσεων συμμετεχόντων της κάθε ομάδας και στη συνέχεια οι 

έλεγχοι χ2 μεταξύ εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών.  

 

Πίνακας 7 

Απόλυτες και σχετικές συχνότητες απαντήσεων συμμετεχόντων με βασικές σπουδές 

Ειδικής Αγωγής (Ν=13) ως προς την επιλογή δραστηριοτήτων 

 

 

 

 

 

 

Αντιστοιχία 

δραστηριοτήτων με  

νοημοσύνη 

                           ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ  

ΠΑΝΤΑ ΝΑΙ ΓΙΑ 

ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟ

ΤΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩ

ΣΕΙΣ 

ΔΕΝ 

ΞΕΡΩ  

ΟΧΙ ΓΙΑ 

ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟ

ΤΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩ

ΣΕΙΣ 

ΠΟΤΕ 
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Γλωσσική/Λεκτική   
0 

0,0% 

2 

15,4% 

4 

30,8% 

5 

38,5% 

2 

15,4%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λογικομαθηματική   
1 

7,7% 

8 

61,5% 

2 

15,4% 

2 

15,4% 

0 

0,0% 

Οπτικοχωρική   
2 

15,4% 

6 

46,2% 

4 

30,8% 

1 

7,7% 

0 

0,0% 

Σωματική/Κιναισθ

ητική  
 

7 

53,8% 

6 

46,2% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

Μουσική   
1 

7,7% 

8 

61,5% 

1 

7,7% 

2 

15,4% 

1 

7,7% 

Διαπροσωπική   
6 

46,2% 

3 

23,1% 

2 

15,4% 

1 

7,7% 

1 

7,7% 

Ενδοπροσωπική   
3 

23,1% 

4 

30,8% 

6 

46,2% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

Φυσιοκρατική   
2 

15,4% 

4 

30,8% 

6 

46,2% 

1 

7,7% 

0 

0,0% 

Τα αποτελέσματα για την ομάδα της Ειδικής Αγωγής, ως προς τις δραστηριότητες για τον 

αλγόριθμο της πρόσθεσης, αναδεικνύουν ότι δηλώνουν προτίμηση στη δραστηριότητα που 

αντιστοιχεί στη λογικομαθηματική(69,2%), οπτικοχωρική(61,6%), κιναισθητική(100%), 

μουσική(69,2%), διαπροσωπική(69,3%) και ενδοπροσωπική νοημοσύνη(53,9%). Ακόμη 

το 53,9%  των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δε θα επέλεγε ποτέ τη γλωσσική/λεκτική ή για τις 

περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες. 

 

Πίνακας 8 

Επίδραση βασικών σπουδών με προτιμήσεις διδασκαλίας πρόσθεσης-Απόφοιτοι 

Ειδικής Αγωγής και ΠΤΔΕ(Ν=91) 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΟΙ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 

   Χ2               Df        Asymp.Sig.(2-sided) 

 ΓΛΩΣΣΙΚΗ/ΛΕΚΤΙΚΗ  3,386                    4               ,495 

 ΛΟΓΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  1,139                    4               ,888 
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Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα , υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ 

αποφοίτων Ειδικής Αγωγής και αποφοίτων ΠΤΔΕ, ως προς τις προτιμήσεις διδασκαλίας 

πρόσθεσης, μόνο ως προς τη διδακτική επιλογή που αντιστοιχεί στην ενδοπροσωπική 

νοημοσύνη(p=,017), υπέρ των αποφοίτων της Ειδικής Αγωγής. 

 

Πίνακας 9 

Επίδραση βασικών σπουδών στις προτιμήσεις διδασκαλίας πρόσθεσης -Απόφοιτοι 

Ειδικής Αγωγής και Παιδαγωγική Ακαδημία(Ν=34) 

 

 

 

 

 

 

Και στον παραπάνω πίνακα, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ αποφοίτων 

Ειδικής Αγωγής και αποφοίτων Παιδαγωγικής Ακαδημίας, ως προς τις προτιμήσεις 

 

ΟΠΤΙΚΟΧΩΡΙΚΗ  6,504                    4               ,165 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ/ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  3,215                     3                ,360 

ΜΟΥΣΙΚΗ  3,450                     4                ,485 

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  4,496                   4                 ,343 

ΕΝΔΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  10,243                   4                 ,017 

ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΙΚΗ 7,125                    4                 ,129 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΟΙ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 

   Χ2               Df        Asymp.Sig.(2-sided) 

 ΓΛΩΣΣΙΚΗ/ΛΕΚΤΙΚΗ  4,507                   4                ,342 

 ΛΟΓΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  1,980                   3                ,577 

 

ΟΠΤΙΚΟΧΩΡΙΚΗ  4,910                   4                ,297 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ/ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  2,312                    3                ,510 

ΜΟΥΣΙΚΗ  2,743                    4                ,602 

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  5,770                   4                ,217 

ΕΝΔΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  10,436                   3                ,015 

ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΙΚΗ 4,489                    4                ,344 
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διδασκαλίας πρόσθεσης, μόνο ως προς τη διδακτική επιλογή που αντιστοιχεί στην 

ενδοπροσωπική νοημοσύνη (p=,015), υπέρ των αποφοίτων της Ειδικής Αγωγής και αυτή 

τη φορά. 

 

Πίνακας 10 

Επίδραση βασικών σπουδών στις προτιμήσεις διδασκαλίας πρόσθεσης-Ειδική Αγωγή 

με όλες τις υπόλοιπες(Ν=169) 

 

 

 

 

 

 

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της 

ομάδας συμμετεχόντων με βασικές σπουδές στην Ειδική Αγωγή και όλων των υπολοίπων 

ομάδων, μόνο ως προς τη δραστηριότητα με βάση την ενδοπροσωπική 

νοημοσύνη(p=,010), για την οποία οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής δείχνουν ισχυρότερη 

προτίμηση 

 

Ως προς τους πίνακες από υπόλοιπους μη παραμετρικούς ελέγχους χ2 για την ομάδα 

αποφοίτων της Ειδικής Αγωγής με τις ομάδες των ΠΤΔΕ-Κάτοχοι Μεταπτυχιακού(Ν=31) 

ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΟΙ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 

   Χ2               Df        Asymp.Sig.(2-sided) 

 ΓΛΩΣΣΙΚΗ/ΛΕΚΤΙΚΗ  4,243                    4                ,374 

 ΛΟΓΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ  1,963                    4                ,743 

 

ΟΠΤΙΚΟΧΩΡΙΚΗ  4,333                    4                ,363 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ/ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  2,735                     4                ,603 

ΜΟΥΣΙΚΗ  3,348                     4                ,501 

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  4,743                    4                ,315 

ΕΝΔΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  13,377                    4                ,010 

ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΙΚΗ 4,272                     4                ,370 
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και Πτυχίου Εξομοίωσης(Ν=52), δεν έδειξαν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ως προς τις προτιμήσεις διδασκαλίας της πρόσθεσης. 

 

Πίνακας 11  

Απόλυτες και σχετικές συχνότητες απαντήσεων συμμετεχόντων με βασικές σπουδές 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης(Ν=78) ως προς την επιλογή των 

δραστηριοτήτων 

 

 

 

 

 

 

Αντιστοιχία 

δραστηριοτήτων με 

νοημοσύνη 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ 

 

 

 ΠΑΝΤΑ ΝΑΙ ΓΙΑ 

ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤ

ΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣ

ΕΙΣ 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ  ΟΧΙ ΓΙΑ 

ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤ

ΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣ

ΕΙΣ 

ΠΟΤΕ 

Γλωσσική/Λεκτική   
4 

5,1% 

26 

33,3% 

23 

29,5% 

17 

21,8% 

8 

10,3% 

 

 

Λογικομαθηματική   
9 

11,5% 

41 

52,6% 

19 

24,4% 

8 

10,3% 

1 

1,3% 

Οπτικοχωρική   
12 

15,4% 

50 

64,1% 

6 

7,7% 

7 

9,0% 

3 

3,8% 

Σωματική/Κιναισθητι

κή  
 

26 

33,3% 

41 

52,6% 

8 

10,3% 

3 

3,8% 

0 

0,0% 

Μουσική   
13 

16,7% 

37 

47,4% 

18 

23,1% 

8 

10,3% 

2 

2,6% 

Διαπροσωπική   
26 

33,3% 

37 

47,4% 

11 

14,1% 

3 

3,8% 

1 

1,3% 

Ενδοπροσωπική   
28 

35,9% 

33 

43,6% 

9 

11,5% 

7 

9,0% 

0 

0,0% 

Φυσιοκρατική   
24 

30,8% 

29 

37,2% 

12 

15,4% 

10 

12,8% 

3 

3,8% 
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Οι συμμετέχοντες-απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, 

δείχνουν ισχυρότερη προτίμηση στην δραστηριότητα που αντιστοιχεί στην 

οπτικοχωρική(78,6%), την κιναισθητική(85,9%), τη διαπροσωπική(80,7%) και την 

ενδοπροσωπική νοημοσύνη(79,5%). 

 

Οι υπόλοιποι μη παραμετρικοί έλεγχοι χ2 της ομάδας αποφοίτων ΠΤΔΕ με τις ομάδες των 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας(Ν=99),ΠΤΔΕ- Κάτοχοι Μεταπτυχιακού(Ν=96) και Πτυχίου 

Εξομοίωσης(Ν=117) και με όλες τις υπόλοιπες ομάδες σαν σύνολο(Ν=169)δεν έδειξαν ότι 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τις προτιμήσεις διδασκαλίας της 

πρόσθεσης. 

 

Πίνακας 12 

Απόλυτες και σχετικές συχνότητες απαντήσεων συμμετεχόντων με βασικές σπουδές 

στην Παιδαγωγική Ακαδημία(Ν=21) ως προς την επιλογή των δραστηριοτήτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντιστοιχία 

δραστηριοτήτων με 

νοημοσύνη 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ 

 

 

     ΠΑΝΤΑ ΝΑΙ ΓΙΑ 

ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤ

ΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩ

ΣΕΙΣ 

ΔΕΝ 

ΞΕΡΩ  

ΟΧΙ ΓΙΑ 

ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤ

ΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩ

ΣΕΙΣ 

ΠΟΤΕ 
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Γλωσσική/Λεκτική   
1 

4,8% 

5 

23,8% 

3 

14,3% 

4 

19,0% 

8 

38,1% 

 

Λογικομαθηματική   
4 

19,0% 

8 

38,1% 

5 

23,8% 

4 

19,0% 

0 

0,0% 

Οπτικοχωρική   
7 

33,3% 

9 

42,9% 

3 

14,3% 

0 

0,0% 

2 

9,5% 

Σωματική/Κιναισθη

τική  
 

8 

38,1% 

10 

47,6% 

1 

4,8% 

0 

0,0% 

2 

9,5% 

Μουσική   
1 

4,8% 

11 

52,4% 

5 

23,8% 

1 

4,8% 

3 

14,3% 

Διαπροσωπική   
10 

47,6% 

9 

42,9% 

0 

0,0% 

2 

9,5% 

0 

0,0% 

Ενδοπροσωπική   
10 

47,6% 

6 

28,6% 

1 

4,8% 

4 

19,0% 

0 

0,0% 

Φυσιοκρατική   
2 

9,5% 

9 

42,9% 

4 

19,0% 

4 

19,0% 

2 

9,5% 

Όπως παρατηρείται στον πίνακα, οι απόφοιτοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας δείχνουν 

ισχυρότερη προτίμηση στη δραστηριότητα που είναι αντίστοιχη με την οπτικοχωρική 

νοημοσύνη(76,2%), την κιναισθητική(85,7%) και τη διαπροσωπική νοημοσύνη(90,5%). 

 

Οι πίνακες με τους μη παραμετρικούς ελέγχους χ2 της ομάδας αποφοίτων Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας με τις ομάδες των ΠΤΔΕ- Κάτοχοι Μεταπτυχιακού(Ν=39), Πτυχίου 

Εξομοίωσης(Ν=60) και με όλες τις υπόλοιπες ομάδες σαν σύνολο(Ν=169) δεν έδειξαν την 

ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών ως προς τις προτιμήσεις διδασκαλίας της 

πρόσθεσης. 

Πίνακας 13 

Απόλυτες και σχετικές συχνότητες απαντήσεων συμμετεχόντων με βασικές σπουδές 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και Κάτοχοι Μεταπτυχιακού 

(Ν=18) ως προς την επιλογή των δραστηριοτήτων 
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Αντιστοιχία 

δραστηριοτήτων με 

νοημοσύνη 

               ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ  

ΠΑΝΤΑ ΝΑΙ ΓΙΑ 

ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤ

ΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩ

ΣΕΙΣ 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ  ΟΧΙ ΓΙΑ 

ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤ

ΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩ

ΣΕΙΣ 

ΠΟΤΕ 

Γλωσσική/Λεκτική  
2 

11,1% 

6 

33,3% 

3 

16,7% 

5 

27,8% 

2 

11,1% 

 

 

Λογικομαθηματική   
2 

11,1% 

6 

33,3% 

9 

50,0% 

0 

0,0% 

1 

5,6% 

Οπτικοχωρική  
4 

22,2% 

9 

50,0% 

3 

16,7% 

2 

11,1% 

0 

0,0% 

Σωματική/Κιναισθητ

ική  
 

9 

50,0% 

9 

50,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

Μουσική   
7 

38,9% 

5 

27,8% 

3 

16,7% 

3 

16,7% 

0 

0,0% 

Διαπροσωπική   
5 

27,8% 

10 

55,6% 

3 

16,7% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

Ενδοπροσωπική  
7 

38,9% 

7 

38,9% 

3 

16,7% 

1 

5,6% 

0 

0,0% 

Φυσιοκρατική   
8 

44,4% 

4 

22,2% 

3 

16,7% 

2 

11,1% 

1 

5,6% 

Τα αποτελέσματα των αποφοίτων Παιδαγωγικού Τμήματος, οι οποίοι είναι παράλληλα και 

κάτοχοι Μεταπτυχιακού, δείχνουν ότι το 50% από αυτούς δεν ξέρουν αν θα επέλεγαν τη 

δραστηριότητα που αντιστοιχεί στη λογικομαθηματική νοημοσύνη. Αντίθετα, και οι 18 

συμμετέχοντες(100%) θα επέλεγαν σχεδόν πάντα τη δραστηριότητα που αντιστοιχεί στην 

κιναισθητική νοημοσύνη. Ακόμη, προτιμούν σε μεγάλο βαθμό τη δραστηριότητα που είναι 

αντίστοιχη με τη διαπροσωπική(83,4%) καθώς και την ενδοπροσωπική 

νοημοσύνη(77,8%). 

Οι μη παραμετρικοί έλεγχοι χ2 της ομάδας αποφοίτων ΠΤΔΕ που είναι και κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού με την ομάδα αποφοίτων με Πτυχίο Εξομοίωσης(Ν=37) και με όλες τις 
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υπόλοιπες ομάδες σαν σύνολο(Ν=169) δεν έδειξαν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ως προς τις προτιμήσεις διδασκαλίας της πρόσθεσης. 

Πίνακας 14 

Απόλυτες και σχετικές συχνότητες απαντήσεων συμμετεχόντων με βασικές σπουδές 

Πτυχίου Εξομοίωσης (Ν=39) ως προς την επιλογή των δραστηριοτήτων 

 

 

 

 

 

 

Αντιστοιχία δραστηριοτήτων 

με νοημοσύνη 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ 

 

ΠΑΝΤΑ ΝΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕ

ΡΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕ

ΙΣ 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ  ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕ

ΡΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕ

ΙΣ 

ΠΟΤΕ 

Γλωσσική/Λεκτική   
1 

2,6% 

17 

43,6% 

11 

28,2% 

5 

12,8% 

5 

12,8% 

Λογικομαθηματική   
5 

12,8% 

22 

56,4% 

7 

17,9% 

2 

5,1% 

3 

7,7% 

Οπτικοχωρική   
9 

23,1% 

18 

46,2% 

6 

15,4% 

4 

10,3% 

2 

5,1% 

Σωματική/Κιναισθητικ

ή 
 

15 

38,5% 

18 

46,2% 

3 

7,7% 

1 

2,6% 

2 

5,1% 

Μουσική   
8 

20,5% 

15 

38,5% 

8 

20,5% 

7 

17,9% 

1 

2,6% 

Διαπροσωπική   
16 

42,1% 

20 

52,6% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

2 

5,3% 

Ενδοπροσωπική   
16 

41,0% 

15 

38,5% 

4 

10,3% 

3 

7,7% 

1 

2,6% 

Φυσιοκρατική   
10 

25,6% 

11 

28,2% 

15 

38,5% 

2 

5,1% 

1 

2,6% 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ότι οι δάσκαλοι που κατέχουν Πτυχίο Εξομοίωσης, έδειξαν 

μεγαλύτερη προτίμηση στη διδακτική επιλογή που αντιστοιχεί στην οπτικοχωρική 

νοημοσύνη(69,3%), στην κιναισθητική(84,7%), στη διαπροσωπική(94,7%) και στην 

ενδοπροσωπική(79,5%). 
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Ο μη παραμετρικός έλεγχος χ2 της ομάδας αποφοίτων με πτυχίο Εξομοίωσης και με όλες 

τις υπόλοιπες ομάδες σαν σύνολο(Ν=169) δεν έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ως προς τις προτιμήσεις διδασκαλίας της πρόσθεσης. 

 

3.2 Αποτελέσματα ως προς τον αλγόριθμο της αφαίρεσης 

Με τον ίδιο τρόπο, όπως στον αλγόριθμο της πρόσθεσης, θα παρουσιαστούν τα 

αποτελέσματα του αλγορίθμου της αφαίρεσης, πρώτα με τις απόλυτες και σχετικές 

συχνότητες της κάθε ομάδας ξεχωριστά και στη συνέχεια οι έλεγχοι χ2 μεταξύ 

εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών.  

Πίνακας 15 

Απόλυτες και σχετικές συχνότητες απαντήσεων συμμετεχόντων με βασικές σπουδές 

Ειδικής Αγωγής(Ν=13) ως προς την επιλογή των δραστηριοτήτων 

 

 

 

 

 

 

 

Αντιστοιχία 

δραστηριοτήτων με 

νοημοσύνη 

                 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ  

ΠΑΝΤΑ ΝΑΙ ΓΙΑ 

ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤ

ΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣ

ΕΙΣ 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ  ΟΧΙ ΓΙΑ 

ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤ

ΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣ

ΕΙΣ 

ΠΟΤΕ 

Γλωσσική/Λεκτική   
                  1  

            7,7% 

                2                  

          15,4% 

5 

38,5% 

2 

15,4% 

3 

23,1% 

     

 

Λογικομαθηματική   
4 

30,8% 

5 

38,5% 

1 

7,7% 

3 

23,1% 

0 

0,0% 

Οπτικοχωρική   
2 

15,4% 

8 

61,5% 

2 

15,4% 

1 

7,7% 

0 

0,0% 

Σωματική/Κιναισθητι

κή  
 

2 

15,4% 

8 

61,5% 

2 

         15,4% 

0 

           0,0% 

1 

           7,7% 
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Μουσική  
0 

0,0% 

8 

61,5% 

3 

23,1% 

1 

7,7% 

1 

7,7% 

Διαπροσωπική  
2 

15,4% 

9 

69,2% 

2 

15,4% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

Ενδοπροσωπική   
1 

7,7% 

6 

46,2% 

6 

46,2% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

Φυσιοκρατική   
2 

15,4% 

4 

30,8% 

5 

38,5% 

2 

15,4% 

0 

0,0% 

Όπως παρατηρείται στον παραπάνω πίνακα, οι απόφοιτοι των τμημάτων Ειδικής Αγωγής 

δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση στη διδακτική επιλογή της δραστηριότητας που 

αντιστοιχεί στη λογικομαθηματική νοημοσύνη(69,3%), το ίδιο ποσοστό για την 

οπτικοχωρική και κιναισθητική(76,9%) και τη διαπροσωπική(84,6%). 

Οι πίνακες που προέκυψαν από τους μη παραμετρικούς ελέγχους χ2 της ομάδας 

αποφοίτων Ειδικής Αγωγής με τους αποφοίτους ΠΤΔΕ(Ν=91), τους αποφοίτους 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας(Ν=34), τους αποφοίτους ΠΤΔΕ που είναι και κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού(Ν=31), τους αποφοίτους Πτυχίου Εξομοίωσης(Ν=52), καθώς και με όλες 

τις υπόλοιπες ομάδες σαν σύνολο(Ν=169) δεν έδειξαν ότι υπάρχουν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ως προς τις προτιμήσεις διδασκαλίας της αφαίρεσης. 

Πίνακας 16 

Απόλυτες και σχετικές συχνότητες απαντήσεων συμμετεχόντων με βασικές σπουδές 

ΠΤΔΕ (Ν=78) ως προς την επιλογή των δραστηριοτήτων 

 

 

 

 

 

 

Αντιστοιχία 

δραστηριοτήτων με 

νοημοσύνη 

        ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ  

ΠΑΝΤΑ ΝΑΙ ΓΙΑ 

ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤ

ΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣ

ΕΙΣ 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ  ΟΧΙ ΓΙΑ 

ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤ

ΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣ

ΕΙΣ 

ΠΟΤΕ 
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Γλωσσική/Λεκτική  
                   9 

          11,5% 

              25 

           32,1% 

                22 

28,2% 

                14 

17,9% 

8 

10,3% 

     

 

Λογικομαθηματική   
14 

17,9% 

42 

53,8% 

                15 

19,2% 

6 

7,7% 

1 

1,3% 

Οπτικοχωρική   
25 

32,1% 

                37 

47,4% 

9 

11,5% 

6 

7,7% 

1 

1,3% 

Σωματική/Κιναισθητικ

ή  
 

20 

25,6% 

42 

53,8% 

             8 

         10,3% 

5 

           6,4% 

3 

           3,8% 

Μουσική   
12 

15,4% 

37 

47,4% 

                16 

20,5% 

9 

11,5% 

4 

5,1% 

Διαπροσωπική   
29 

37,2% 

34 

43,6% 

11 

14,1% 

3 

3,8% 

1 

1,3% 

Ενδοπροσωπική   
21 

26,9% 

                35 

44,9% 

                16 

20,5% 

6 

7,7% 

0 

0,0% 

Φυσιοκρατική   
16 

20,5% 

27 

34,6% 

19 

24,4% 

14 

17,9% 

2 

2,6% 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει ότι οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής 

εκπαίδευσης δείχνουν ισχυρότερη προτίμηση, για τον αλγόριθμο της αφαίρεσης, στην 

αντίστοιχη διδακτική επιλογή της οπτικοχωρικής νοημοσύνη(79,5%), της 

σωματικής/κιναισθητικής(79,4%), της διαπροσωπικής(80,8%), της 

ενδοπροσωπικής(71,8%) και τη λογικομαθηματικής(71,7%) 

Οι μη παραμετρικοί έλεγχοι χ2 της ομάδας αποφοίτων ΠΤΔΕ με τους αποφοίτους 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας(Ν=99), τους αποφοίτους ΠΤΔΕ που είναι και κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού(Ν=96), τους αποφοίτους με Πτυχίο Εξομοίωσης(Ν=117), τους 

αποφοίτους Πτυχίου Εξομοίωσης(Ν=52), καθώς και με όλες τις υπόλοιπες ομάδες σαν 

σύνολο(Ν=169) δεν έδειξαν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τις 

προτιμήσεις διδασκαλίας της αφαίρεσης. 
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Πίνακας 17  

Απόλυτες και σχετικές συχνότητες απαντήσεων συμμετεχόντων με βασικές σπουδές 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας(Ν=21) ως προς την επιλογή των δραστηριοτήτων 

 

 

 

 

 

 

Αντιστοιχία 

δραστηριοτήτων με 

νοημοσύνη 

               ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ  

ΠΑΝΤΑ ΝΑΙ ΓΙΑ 

ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤ

ΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣ

ΕΙΣ 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ  ΟΧΙ ΓΙΑ 

ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤ

ΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣ

ΕΙΣ 

ΠΟΤΕ 

Γλωσσική/Λεκτική   
 4 

19,0% 

 5 

23,8% 

                 4     

          19,0% 

                 1 

4,8% 

                   7 

33,3% 

     

 

Λογικομαθηματική  
7 

33,3% 

6 

28,6% 

                  5        

23,8% 

2 

9,5% 

1 

4,8% 

Οπτικοχωρική  
8 

38,1% 

  6 

28,6% 

3 

14,3% 

4 

19,0% 

0 

0,0% 

Σωματική/Κιναισθητι

κή  
 

5 

23,8% 

10 

47,6% 

2 

           9,5% 

1 

           4,8% 

                 3 

         14,3% 

Μουσική  
4 

19,0% 

8 

38,1% 

                 7 

33,3% 

1 

4,8% 

1 

4,8% 

Διαπροσωπική   
 7 

33,3% 

11 

52,4% 

3 

14,3% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

Ενδοπροσωπική   
6 

28,6% 

   8 

38,1% 

                 3 

14,3% 

3 

14,3% 

1 

4,8% 

Φυσιοκρατική   
3 

14,3% 

   9 

 42,9% 

6 

28,6% 

3 

14,3% 

0 

0,0% 

Για τους αποφοίτους Παιδαγωγικής Ακαδημίας, παρατηρείται ότι έχουν ισχυρότερη 

προτίμηση στη δραστηριότητα με βάση την κιναισθητική νοημοσύνη(71,4%), τη 

διαπροσωπική(85,7%) και τη λογικομαθηματική(61,9%). 

Οι μη παραμετρικοί έλεγχοι χ2 της ομάδας αποφοίτων Παιδαγωγικής Ακαδημίας με τους 

αποφοίτους τους αποφοίτους ΠΤΔΕ που είναι και κάτοχοι Μεταπτυχιακού(Ν=39), τους 

αποφοίτους με Πτυχίο Εξομοίωσης(Ν=117), τους αποφοίτους Πτυχίου 
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Εξομοίωσης(Ν=60), καθώς και με όλες τις υπόλοιπες ομάδες σαν σύνολο(Ν=169) δεν 

έδειξαν την ύπαρξη  στατιστικά σημαντικών διαφορών ως προς τις προτιμήσεις 

διδασκαλίας της αφαίρεσης. 

Πίνακας 18 

Απόλυτες και σχετικές συχνότητες απαντήσεων συμμετεχόντων με βασικές σπουδές 

ΠΤΔΕ και Κάτοχοι Μεταπτυχιακού(Ν=18) ως προς την επιλογή των δραστηριοτήτων 

 

 

 

 

 

Αντιστοιχία δραστηριοτήτων 

με νοημοσύνη 

                   ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ  ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

        

ΠΑΝΤΑ ΝΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕ

ΡΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕ

ΙΣ 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ  ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕ

ΡΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕ

ΙΣ 

ΠΟΤΕ 

Γλωσσική/Λεκτική   
                   0 

            0,0% 

                   5 

           27,8% 

                6 

33,3% 

                 3 

16,7% 

4 

22,2% 

Λογικομαθηματική   
1 

5,6% 

                11 

61,1% 

                  5        

27,8% 

1 

5,6% 

0 

0,0% 

Οπτικοχωρική  
5 

27,8% 

                 9 

50,0% 

3 

16,7% 

1 

5,6% 

0 

0,0% 

Σωματική/Κιναισθητικ

ή  
 

6 

33,3% 

9 

50,0% 

                  3 

          16,7% 

0 

           0,0% 

0 

           0,0% 

Μουσική   
5 

27,8% 

5 

27,8% 

                 5 

27,8% 

2 

11,1% 

1 

5,6% 

Διαπροσωπική   
4 

22,2% 

13 

72,2% 

1 

5,6% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

Ενδοπροσωπική   
                  3 

16,7% 

                11 

61,1% 

                 4 

22,2% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 

Φυσιοκρατική   
8 

44,4% 

4 

22,2% 

1 

5,6% 

5 

27,8% 

0 

0,0% 

Οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων που είναι και κάτοχοι Μεταπτυχιακού, όπως 

φαίνεται από τον πίνακα, έδειξαν μεγαλύτερη προτίμηση στη δραστηριότητα που 

αντιστοιχεί στην οπτικοχωρική νοημοσύνη(77,8%), τη κιναισθητική(83,3%), της 

διαπροσωπική(94,4%), την ενδοπροσωπική(77,5%) και τη λογικομαθηματική(66,7%). 
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Οι μη παραμετρικοί έλεγχοι χ2 της ομάδας αποφοίτων ΠΤΔΕ που είναι και κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού με τους αποφοίτους με Πτυχίο Εξομοίωσης(Ν=57), τους αποφοίτους 

Πτυχίου Εξομοίωσης(Ν=60), καθώς και με όλες τις υπόλοιπες ομάδες σαν σύνολο(Ν=169) 

δεν έδειξαν ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τις προτιμήσεις 

διδασκαλίας της αφαίρεσης. 

Πίνακας 19 

Απόλυτες και σχετικές συχνότητες απαντήσεων συμμετεχόντων με βασικές σπουδές 

Πτυχίου Εξομοίωσης(Ν=39) ως προς την επιλογή των δραστηριοτήτων 

 

 

 

 

 

 

Αντιστοιχία δραστηριοτήτων 

με νοημοσύνη 

                     ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

                      

 

ΠΑΝΤΑ ΝΑΙ ΓΙΑ 

ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤ

ΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣ

ΕΙΣ 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ  ΟΧΙ ΓΙΑ 

ΤΙΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤ

ΕΡΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣ

ΕΙΣ 

ΠΟΤΕ 

Γλωσσική/Λεκτική  
     6        

15,8% 

              15 

42,1% 

           11 

28,9% 

                0 

0,0% 

               5 

13,2% 

     

 

Λογικομαθηματική   
     14 

35,9% 

              18 

46,2% 

                2        

5,1% 

3 

7,7% 

2 

5,1% 

Οπτικοχωρική   
        5 

12,8% 

              27 

69,2% 

4 

10,3% 

2 

5,1% 

1 

2,6% 

Σωματική/Κιναισθητική   
       6 

16,2% 

24 

64,9% 

3 

          8,1% 

2 

           5,4% 

2 

           5,4% 

Μουσική   
      8 

20,5% 

16 

41,0% 

               10 

25,6% 

2 

5,1% 

3 

7,7% 

Διαπροσωπική   
       14 

35,9% 

20 

51,3 % 

                1 

2,6% 

2 

5,1% 

2 

5,1% 

Ενδοπροσωπική   
      13 

33,3% 

               17 

43,6% 

                5 

12,8% 

2 

5,1% 

2 

5,1% 

Φυσιοκρατική   
         7 

17,9% 

15 

38,5% 

8 

20,5% 

7 

17,9% 

2 

5,1% 
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Είναι αξιοσημείωτο στο συγκεκριμένο πίνακα ότι οι απόφοιτοι με Πτυχίο Εξομοίωσης επέλεξαν 

για τον αλγόριθμο της αφαίρεσης τη διδακτική επιλογή που αντιστοιχεί στη 

λογικομαθηματική νοημοσύνη(82,1%), την οπτικοχωρική(82%), τη 

σωματική/κιναισθητική(81,1%), τη διαπροσωπική(87,2%) καθώς και την 

ενδοπροσωπική(76,9%).  

Οι μη παραμετρικοί έλεγχοι χ2 της ομάδας αποφοίτων με Πτυχίο Εξομοίωσης με όλες τις 

υπόλοιπες ομάδες σαν σύνολο(Ν=169) δεν έδειξαν την ύπαρξη στατιστικά σημαντικών 

διαφορών ως προς τις προτιμήσεις διδασκαλίας της αφαίρεσης. 

 

3.3 Αποτελέσματα ως προς την απαρίθμηση 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προτίμησης και της απαρίθμησης των 8 

δραστηριοτήτων του αλγορίθμου της πρόσθεσης, με πίνακα συχνοτήτων. Στη συνέχεια, 

ακολουθούν οι έλεγχοι t-test μεταξύ της κάθε ομάδας, όπως διαμορφώθηκαν ως προς τα 

ακαδημαϊκά προσόντα, σε σχέση με τις υπόλοιπες, προκειμένου να αναδειχτούν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσά τους. 

 

Γράφημα 1 

Ταξινόμηση διδακτικών επιλογών αναφορικά με την αντίστοιχη νοημοσύνη, βάσει 

ατομικής προτίμησης 
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Όπως δείχνει το παραπάνω, η δραστηριότητα που αντιστοιχεί στη σωματική/κιναισθητική 

νοημοσύνη κατατάσσεται στις δύο πρώτες θέσεις από 93 άτομα, η δραστηριότητα που 

αντιστοιχεί στη διαπροσωπική νοημοσύνη από 59 άτομα, η δραστηριότητα που αντιστοιχεί 

στην οπτικοχωρική από 46 άτομα και η δραστηριότητα που αντιστοιχεί στην 

ενδοπροσωπική νοημοσύνη από 43 άτομα. Ακολουθούν αντίστοιχα οι δραστηριότητες που 

αντιστοιχούν στη μουσική νοημοσύνη από 29 άτομα, στη λογικομαθηματική από 28 

άτομα, στη φυσιοκρατική από 23 άτομα και στη γλωσσική/λεκτική από 22 άτομα. 

 

Πίνακας 20 

Σύγκριση ομάδας Ειδικής Αγωγής με τις υπόλοιπες ομάδας, ως προς την προτίμηση και 

ταξινόμηση των 8 δραστηριοτήτων για τον αλγόριθμο της πρόσθεσης 

Θέση 

προτίμησης 

          Ν Μέσοι 

Όροι 

Τυπικές 

Αποκλίσεις 

     t   df  p 

1 

Ειδική Αγωγή             13          6,54               2,295                  ,878               14       ,394>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες   155           5,95               2,367 

0
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Λογικομαθηματική

Οπτικοχωρική

Σωματική/Κιναισθητική

Μουσική

Διαπροσωπική

Ενδοπροσωπική

Φυσιοκρατική
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2 

Ειδική Αγωγή             13        3,46               2,367                -2,008             14      ,065>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες   156         4,83               2,215 

3 

Ειδική Αγωγή          13         4,00               2,041                  -,417              14     ,683>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες   154       4,25               2,115 

4 

Ειδική Αγωγή         13         1,92                  1,115         -2,605              18         ,018>0,05 

  Υπόλοιπες Ομάδες   156           2,82                1,896 

5 

Ειδική Αγωγή         13             5,08              1,891               ,788         15        ,443>0,05  

    Υπόλοιπες Ομάδες  154           4,64              2,088 

6 

Ειδική Αγωγή             13          4,31             1,601               ,557       15       ,586>0,05 

     Υπόλοιπες Ομάδες   155          4,05             1,975 

7 

Ειδική Αγωγή           13            5,15           1,625           1,219        15      ,242>0,05    

       Υπόλοιπες ομάδες   153         4,58             1,838 

8 

Ειδική Αγωγή            13        5,54              2,295         1,173     15      ,259>0,05 

         Υπόλοιπες Ομάδες   154       4,75              2,560 

Ο παραπάνω πίνακας δεν δείχνει κάποια αξιοσημείωτη διαφορά στη σειρά προτίμησης 

των δραστηριοτήτων των δασκάλων Ειδικής Αγωγής σε σχέση με τους υπόλοιπους.  

 

Πίνακας 21 

Σύγκριση ομάδας Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με τις υπόλοιπες 

ομάδας, ως προς την προτίμηση και ταξινόμηση των 8 δραστηριοτήτων 

Θέση           Ν Μέσοι Τυπικές    t df p 
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προτίμησης Όροι Αποκλίσεις 

1 

Παιδαγωγικό Τμήμα    78            6,05              2,284               ,263           165         ,793>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες       90             5,96              2,435 

2 

Παιδαγωγικό Τμήμα  78            4,97             2,186             1,359            165        ,176>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες      91            4,51             2,292 

3 

Παιδαγωγικό Τμήμα  78            4,46               2,004               1,356          165     ,177>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες      89            4,02               2,179 

4 

Παιδαγωγικό Τμήμα  78           2,79                1,804               ,281            165      ,779>0,05 

  Υπόλοιπες Ομάδες      91           2,71               1,917 

5 

Παιδαγωγικό Τμήμα  78          4,56              2,213             -,651           155      ,516>0,05  

    Υπόλοιπες Ομάδες  89             4,78             1,947 

6 

Παιδαγωγικό Τμήμα   78       3,99             1,937               -,485         163         ,628>0,05 

     Υπόλοιπες Ομάδες      90      4,13             1,961                  

7 

Παιδαγωγικό Τμήμα   77      4,64       1,926                   ,103        155     ,918>0,05    

       Υπόλοιπες ομάδες      89       4,61       1,743 

8 

Παιδαγωγικό Τμήμα   78       4,55       2,632               -1,248      158    ,214>0,05 

         Υπόλοιπες Ομάδες     89       5,04     2,454 

Η σειρά προτίμησης των δραστηριοτήτων και για τους απόφοιτους των Παιδαγωγικών 

Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, δεν παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές διαφορές σε 

σχέση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες, όπως δείχνει ο παραπάνω πίνακας. 
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Πίνακας 22 

Σύγκριση ομάδας Παιδαγωγικής Ακαδημίας με τις υπόλοιπες ομάδες, ως προς την 

προτίμηση και ταξινόμηση των 8 δραστηριοτήτων 

Θέση 

προτίμησης 

             Ν Μέσοι        

Όροι 

Τυπικές 

Αποκλίσεις 

   t  df  p 

1 

Παιδαγωγ. Ακαδημία    21         6,10              2,488                 ,189            25         ,852>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες        147        5,99              2,350 

2 

Παιδαγωγ. Ακαδημία       21         4,67              2,176              -,124        26         ,903>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες         148          4,73              2,267               

3 

Παιδαγωγ. Ακαδημία  21            3,19               2,294            -2,245          25        ,034>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες      146           4,38               2,041 

4 

Παιδαγωγ. Ακαδημία   21           3,00                2,000             ,614           25        ,545>0,05 

  Υπόλοιπες Ομάδες      148           2,72                1,844 

5 

Παιδαγωγ. Ακαδημία  21           5,00               2,049             ,772           26        ,447>0,05  

    Υπόλοιπες Ομάδες      146          4,78               2,078 

6 

Παιδαγωγ. Ακαδημία   21          3,62              1,830            -1,185        27        ,247>0,05 

     Υπόλοιπες Ομάδες      147         4,13               1,959                  

7 

Παιδαγωγ. Ακαδημία   20        4,65               1,496            ,091         28      ,928>0,05    

       Υπόλοιπες ομάδες       146       4,62               1,869 

8 
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Παιδαγωγ. Ακαδημία  21       5,62              2,085            1,830     30    ,077>0,05 

         Υπόλοιπες Ομάδες     146      4,70              2,587 

Και οι απόφοιτοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, συγκρινόμενοι με τους συμμετέχοντες 

από όλες τις υπόλοιπες ομάδες, δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ 

τους, ως προς την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων. 

 

Πίνακας 23 

Σύγκριση ομάδας Παιδαγωγικό Τμήμα και Κάτοχος Μεταπτυχιακού με τις υπόλοιπες 

ομάδας, ως προς την προτίμηση και ταξινόμηση των 8 δραστηριοτήτων 

Θέση 

προτίμησης 

             Ν Μέσοι        

Όροι 

Τυπικές 

Αποκλίσεις 

   t  df  p 

1 

Παιδαγωγ. Μεταπτ        17         6,53              2,294                 1,000           20          ,329>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες        151        5,94              2,367 

2 

Παιδαγωγ. Μεταπτ      18         5,00              2,351                  ,533            21       ,599>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες      151        4,69              2,243               

3 

Παιδαγωγ. Μεταπτ      17         4,88               1,900             1,481             21        ,154>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες      150        4,15               2,120 

4 

Παιδαγωγ. Μεταπτ      18          2,50              1,654                 -,672          23        ,509>0,05 

  Υπόλοιπες Ομάδες      151         2,78              1,886 

5 

Παιδαγωγ. Μεταπτ     17           4,29               1,863             -,881           21        ,388>0,05  

    Υπόλοιπες Ομάδες      150         4,72               2,095 

6 

Παιδαγωγ. Μεταπτ     18          4,17              2,007               ,227           21       ,823>0,05 

     Υπόλοιπες Ομάδες    150         4,05              1,945                  
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7 

Παιδαγωγ. Μεταπτ    18        4,67               1,495                ,135          24   ,894>0,05    

       Υπόλοιπες ομάδες    148       4,61               1,865 

8 

Παιδαγωγ. Ακαδημία  17       3,59             2,785          -1,935      19     ,068>0,05 

         Υπόλοιπες Ομάδες      150      4,95            2,486 

 

Δε βρέθηκαν κάποιες στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των αποφοίτων 

Παιδαγωγικού Τμήματος και Κατόχων Μεταπτυχιακού σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, 

σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. 

 

Πίνακας 24  

Σύγκριση ομάδας αποφοίτων με Πτυχίο Εξομοίωσης με τις υπόλοιπες ομάδας, ως προς την 

προτίμηση και ταξινόμηση των 8 δραστηριοτήτων 

Θέση 

προτίμησης 

             Ν Μέσοι        

Όροι 

Τυπικές 

Αποκλίσεις 

   t  df  p 

1 

Πτυχίο Εξομοίωσης       39           5,44            2,490               -1,643         59             ,106>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες        129          6,17             2,302 

2 

Πτυχίο Εξομοίωσης     39         4,54              2,281             -,575            62          ,568>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες      129        4,78              2,246               

3 

Πτυχίο Εξομοίωσης     38         4,11               2,191            -,396             58        ,694>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες      129        4,26               2,086 

4 

Πτυχίο Εξομοίωσης      39          2,92                2,157           ,589             54        ,558>0,05 

  Υπόλοιπες Ομάδες      130         2,70                1,768 

5 
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Πτυχίο Εξομοίωσης     38          4,76               1,979          ,302               64        ,764>0,05  

    Υπόλοιπες Ομάδες      129         4,65               2,105 

6 

Πτυχίο Εξομοίωσης     38          4,34              2,134            ,931              55     ,356>0,05 

     Υπόλοιπες Ομάδες     130         3,98              1,888                  

7 

Πτυχίο Εξομοίωσης    38        4,37               2,006            -,906      55      ,369>0,05    

       Υπόλοιπες ομάδες    128        4,70              1,768 

8 

Πτυχίο Εξομοίωσης   38       5,21             2,785              1,147      65    ,256>0,05 

         Υπόλοιπες Ομάδες    129     4,70             2,486 

Και η ομάδα των αποφοίτων με πτυχίο Εξομοίωσης δεν παρουσίασε στατιστικά 

σημαντικές διαφορές με τις υπόλοιπες ομάδες, ως προς τη σειρά κατάταξης των 8 

δραστηριοτήτων του αλγορίθμου της πρόσθεσης. 

 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προτίμησης και επομένως της 

απαρίθμησης των 8 δραστηριοτήτων του αλγορίθμου της αφαίρεσης, με πίνακες 

συχνοτήτων. Στη συνέχεια, ακολουθούν οι έλεγχοι t-test μεταξύ της κάθε ομάδας, όπως 

διαμορφώθηκαν ως προς τα ακαδημαϊκά προσόντα, σε σχέση με τις υπόλοιπες, 

προκειμένου να αναδειχτούν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσά τους. 

Γράφημα 2 

Ταξινόμηση διδακτικών επιλογών αναφορικά με την αντίστοιχη νοημοσύνη, βάσει 

ατομικής προτίμησης. 
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Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα, για τον αλγόριθμο της αφαίρεσης, η δραστηριότητα 

που αντιστοιχεί στη σωματική/κιναισθητική νοημοσύνη κατατάσσεται στις δύο πρώτες 

θέσεις από 82 άτομα, η δραστηριότητα που αντιστοιχεί στη διαπροσωπική νοημοσύνη από 

60 άτομα, στην οπτικοχωρική από 53 άτομα και στην ενδοπροσωπική από 37 άτομα. 

Ακολουθούν αντίστοιχα οι δραστηριότητες που αντιστοιχούν  στη λογικομαθηματική 

νοημοσύνη από 32 άτομα, στη φυσιοκρατική από 30 άτομα, στη μουσική από 27 άτομα  

και στη γλωσσική/λεκτική από 18 άτομα. 

 

Πίνακας 25 

Σύγκριση ομάδας Ειδικής Αγωγής με τις υπόλοιπες ομάδας, ως προς την προτίμηση και 

ταξινόμηση των 8 δραστηριοτήτων για τον αλγόριθμο της αφαίρεσης 

Θέση 

προτίμησης 

          Ν Μέσοι 

Όροι 

Τυπικές 

Αποκλίσεις 

           t     df   p 

1 

Ειδική Αγωγή             13          2,85             2,193                    - ,891              14          ,388>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες   155           3,41               2,329 
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2 

Ειδική Αγωγή             13            4,69               2,428               ,140              14     ,890>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες   156           4,59               2,530 

3 

Ειδική Αγωγή             12            5,33               2,309                ,080          13        ,937>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες   155           5,28               2,590 

4 

Ειδική Αγωγή             13            3,38                1,895            -,487           15        ,633>0,05 

  Υπόλοιπες Ομάδες   156           3,65                2,130 

5 

Ειδική Αγωγή           13             5,31              1,974              ,750            14        ,465>0,05  

    Υπόλοιπες Ομάδες  155           4,88              2,118 

6 

Ειδική Αγωγή             13            4,15             2,609             -,674            13     ,512>0,05 

     Υπόλοιπες Ομάδες   156          4,65             2,050 

7 

Ειδική Αγωγή           13           5,46             1,854            1,324         14     ,207>0,05    

       Υπόλοιπες ομάδες   156         4,76             1,735 

8 

Ειδική Αγωγή          13          4,85              2,267           ,315           14  ,758>0,05 

         Υπόλοιπες Ομάδες   156      4,64              2,143 

 

Δε βρέθηκαν κάποιες στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των αποφοίτων Ειδικής 

Αγωγής σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, ως προς 

τον αλγόριθμο της αφαίρεσης. 
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Πίνακας 26 

Σύγκριση ομάδας Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με τις υπόλοιπες 

ομάδες, ως προς την προτίμηση και ταξινόμηση των 8 δραστηριοτήτων 

Θέση 

προτίμησης 

          Ν Μέσοι 

Όροι 

Τυπικές 

Αποκλίσεις 

   t df p 

1 

Παιδαγωγικό Τμήμα    78            3,12              2,285             -1,326           163         ,187>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες        90            3,59              2,336 

2 

Παιδαγωγικό Τμήμα  78            4,55             2,500             -,239            163        ,811>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες      91            4,64             2,541 

3 

Παιδαγωγικό Τμήμα  78            5,50               2,438               1,037        165       ,301>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες      89            5,09               2,670 

4 

Παιδαγωγικό Τμήμα  78           3,54               2,190              -,581           159      ,592>0,05 

  Υπόλοιπες Ομάδες     91           3,71               2,046 

5 

Παιδαγωγικό Τμήμα  78          5,05              2,057            ,808           164      ,420>0,05  

    Υπόλοιπες Ομάδες     90          4,79              2,149 

6 

Παιδαγωγικό Τμήμα   78         4,78             1,937           ,961          165        ,338>0,05 

     Υπόλοιπες Ομάδες     91         4,47             1,961                  

7 

Παιδαγωγικό Τμήμα   78      4,85       1,729                  ,244         164         ,807>0,05    

       Υπόλοιπες ομάδες      91      4,78       1,775 

8 

Παιδαγωγικό Τμήμα   78     4,53       2,130               -,735          164    ,463>0,05 



105 
 

         Υπόλοιπες Ομάδες     91       4,77     2,166 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς 

τη σειρά προτίμησης των αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής 

Εκπαίδευσης σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες αποφοίτων. 

 

Πίνακας 27 

Σύγκριση ομάδας αποφοίτων Παιδαγωγικής Ακαδημίας με τις υπόλοιπες ομάδας, ως προς 

την προτίμηση και ταξινόμηση των 8 δραστηριοτήτων 

Θέση 

προτίμησης 

             Ν Μέσοι        

Όροι 

Τυπικές 

Αποκλίσεις 

   t  df  p 

1 

Παιδαγωγ. Ακαδημία    21         4,24              2,071                2,022           28         ,053>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες        147        3,24              2,331 

2 

Παιδαγωγ. Ακαδημία     21         5,00            2,470                   ,789        26         ,437>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες        147         4,54            2,524               

3 

Παιδαγωγ. Ακαδημία  20            4,95             2,946               -,545          23        ,591>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες      147           5,33             2,516 

4 

Παιδαγωγ. Ακαδημία   21           3,90                2,256             ,595           25        ,557>0,05 

  Υπόλοιπες Ομάδες      148          3,59                2,093 

5 

Παιδαγωγ. Ακαδημία  21           5,00               2,049             ,772           26        ,447>0,05  

    Υπόλοιπες Ομάδες      146          4,78               2,078 

6 

Παιδαγωγ. Ακαδημία   21          4,62              2,500            -,656          26        ,517>0,05 

     Υπόλοιπες Ομάδες      147         4,95              2,048                  

7 
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Παιδαγωγ. Ακαδημία   21        4,48               1,632         -,993         27      ,329>0,05    

       Υπόλοιπες ομάδες       148      4,86               1,765 

8 

Παιδαγωγ. Ακαδημία  21       4,52              2,205            -,296     26     ,769>0,05 

         Υπόλοιπες Ομάδες     148     4,68              2,145 

Και οι απόφοιτοι Παιδαγωγικής Ακαδημίας δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές με τις υπόλοιπες ομάδες, ως προς τη σειρά προτίμησης και ταξινόμησης. 

 

Πίνακας 28 

Σύγκριση ομάδας Παιδαγωγικό Τμήμα και Κάτοχος Μεταπτυχιακού με τις υπόλοιπες 

ομάδας, ως προς την προτίμηση και ταξινόμηση των 8 δραστηριοτήτων 

Θέση 

προτίμησης 

             Ν Μέσοι        

Όροι 

Τυπικές 

Αποκλίσεις 

   t df  p 

1 

Παιδαγωγ. Μεταπτ        17         3,00              2,151              -,739             20          ,468>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες        151        3,41              2,339 

2 

Παιδαγωγ. Μεταπτ      17         3,41              2,575            -2,016             19       ,058>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες      151        4,74              2,481               

3 

Παιδαγωγ. Μεταπτ      18         5,28               2,516            -,007              21        ,995>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες      149        5,28               2,579 

4 

Παιδαγωγ. Μεταπτ      18          3,22              1,957             -,933             22        ,361>0,05 

  Υπόλοιπες Ομάδες      151         3,68              2,127 

5 

Παιδαγωγ. Μεταπτ     17           4,94            2,410              ,056              19        ,956>0,05  

    Υπόλοιπες Ομάδες     151          4,91            2,076 
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6 

Παιδαγωγ. Μεταπτ     18          5,17              1,978             1,242           22       ,227>0,05 

     Υπόλοιπες Ομάδες    151         4,55              2,103                  

7 

Παιδαγωγ. Μεταπτ    18        5,06               1,697                ,645          21   ,526>0,05    

       Υπόλοιπες ομάδες    151       4,78               1,758 

8 

Παιδαγωγ. Ακαδημία  18       5,00             1,782             ,842      23     ,408>0,05 

         Υπόλοιπες Ομάδες     151     4,62             2,187 

Ο πίνακας 55 δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τη σειρά 

προτίμησης για τους αποφοίτους Παιδαγωγικών Τμημάτων και Κατόχων Μεταπτυχιακού 

σε σχέση με τους υπόλοιπους αποφοίτους. 

 

Πίνακας 29 

Σύγκριση ομάδας αποφοίτων με Πτυχίο Εξομοίωσης με τις υπόλοιπες ομάδας, ως προς την 

προτίμηση και ταξινόμηση των 8 δραστηριοτήτων 

Θέση 

προτίμησης 

             Ν Μέσοι        

Όροι 

Τυπικές 

Αποκλίσεις 

   t df  p 

1 

Πτυχίο Εξομοίωσης       39         3,74            2,541               1,078            57             ,285>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες        129         3,26            2,244 

2 

Πτυχίο Εξομοίωσης     39         4,97              2,529             1,054            62          ,296>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες      129        4,49              2,510               

3 

Πτυχίο Εξομοίωσης     39         5,00               2,782            -,739             58        ,463>0,05 

Υπόλοιπες ομάδες      128         5,37              2,500 

4 

Πτυχίο Εξομοίωσης      39          3,95            2,038          1,091             65        ,279>0,05 
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  Υπόλοιπες Ομάδες      130         3,54                2,128 

5 

Πτυχίο Εξομοίωσης     39          4,64               1,926           -,970            69        ,336>0,05  

    Υπόλοιπες Ομάδες      129         4,99               2,156 

6 

Πτυχίο Εξομοίωσης     39          4,33              2,069           -,967        63           ,337>0,05 

     Υπόλοιπες Ομάδες     130         4,70              2,101                  

7 

Πτυχίο Εξομοίωσης    39        4,59               1,846            -,865      59        ,390>0,05    

       Υπόλοιπες ομάδες    130        4,88               1,721 

8 

Πτυχίο Εξομοίωσης   39       4,77             2,334               ,351      58     ,727>0,05 

         Υπόλοιπες Ομάδες   130      4,62             2,096 

Και οι απόφοιτοι με Πτυχίο Εξομοίωσης δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ως προς την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων για τον αλγόριθμο της αφαίρεσης, 

συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες αποφοίτων. 
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4ο κεφάλαιο: Συζήτηση-συμπεράσματα-προτάσεις-περιορισμοί της 

έρευνας 

4.1 Συζήτηση-συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία είχε ως σκοπό να προσδιορίσει τις διδακτικές προτιμήσεις 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, ως προς τη διδασκαλία πρόσθεσης και 

αφαίρεσης, με βάση τη θεωρία Πολλαπλών Νοημοσυνών του Howard Gardner. Για το 

σκοπό αυτό 169 εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να δηλώσουν τις διδακτικές προτιμήσεις τους 

επιλέγοντας από μια σειρά ενεργειών που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα 8 πρώτα είδη 

νοημοσύνης (εξαιρέθηκε η υπαρξιακή, ως μη έχουσα εφαρμογή στην περίπτωση της 

αριθμητικής), αλλά και ταξινομώντας διδακτικές επιλογές που αντιστοιχούν σε κάθε είδος 

νοημοσύνης. 

Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, και για τους δύο αλγορίθμους, 

προέκυψε ότι η διδακτική δραστηριότητα που αντιστοιχεί στη σωματική/κιναισθητική 

νοημοσύνη επιλέγεται στο μεγαλύτερο βαθμό από όλες τις ομάδες, όπως διαμορφώθηκαν 

σύμφωνα με το βασικό τίτλο σπουδών. Το συγκεκριμένο εύρημα συνάδει με εύρημα της 

Perez (2015), η οποία βρήκε ότι μια από τις κυρίαρχες νοημοσύνες των δασκάλων 

μαθηματικών ήταν η σωματική/κιναισθητική. Η επιστημονική έρευνα και βιβλιογραφία 

καταδεικνύει ότι οι μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης μαθαίνουν καλύτερα 

μέσα από δραστηριότητες που τους επιτρέπουν να χρησιμοποιούν τα χέρια τους και γενικά 

το σώμα τους, προκειμένου να δημιουργήσουν μαθησιακές εμπειρίες(Honigsfeld, & Dunn, 

2009). Επομένως, μπορεί να ειπωθεί πιθανόν ότι οι εκπαιδευτικοί της σύγχρονης εποχής 

προσπαθούν και επιλέγουν να χρησιμοποιούν διδακτικές μεθόδους στις τάξεις τους που 

περιλαμβάνουν υλικά αντικείμενα, προκειμένου οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη 

διαδικασία της μάθησης. Έτσι, χρησιμοποιούν πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και 
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όχι τις παραδοσιακές, προκειμένου οι μαθητές τους να κατακτήσουν τη νέα γνώση. 

Επιπλέον, ίσως επηρεάζει το γεγονός της πιο συχνής εξειδίκευση στις νέες διδακτικές 

μεθόδους, που προβάλλονται πλέον στα σχολεία, όπου δίνεται έμφαση στην ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της επαφής τους με υλικό 

εξοπλισμό που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τη νέα γνώση. 

Επιπροσθέτως, η κυριαρχία της συγκεκριμένης επιλογής μπορεί να σημαίνει ότι οι 

συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί δουλεύουν σε σχολεία, των οποίων τα προγράμματα 

σπουδών προωθούν και υποστηρίζουν διδακτικές μεθόδους που εμπεριέχουν 

δραστηριότητες, ιδιαίτερα για τα μαθηματικά, με υλικά αντικείμενα όπως πλαστελίνες, 

αριθμομηχανές, σφηνοτουβλάκια και κύβοι. Ακόμη, και τα βιβλία δασκάλου, για τα 

μαθηματικά, και για όλες τις τάξεις του δημοτικού, σε πολλές διδακτικές προτάσεις, 

προωθούν δραστηριότητες που εδράζονται σε σωματικά και κιναισθητικά ερεθίσματα. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο βιβλίο του δασκάλου της Α’ δημοτικού στη σελίδα 

6, «οι άτυπες στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι μαθητές κατά την επίλυση προβλημάτων 

πρόσθεσης και αφαίρεσης(π.χ χρήση υλικών αντικειμένων και απαρίθμηση) μπορεί να 

αποτελέσουν το εφαλτήριο για την εισαγωγή αυτών των πράξεων». Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα  υπάρχει στο βιβλίο του δασκάλου της Α’ δημοτικού, για την ενότητα 

«Αθροίσματα μέχρι το 10»(σελ 62), όπου συγκρίνονται 2 στρατηγικές υπολογισμού. Η 

στρατηγική υπολογισμού που περιλαμβάνει τη χρήση αριθμητηρίου με χάντρες 

σημειώνεται ότι «ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε σε ασκήσεις αυτού του τύπου το 

αριθμητήριο, καθώς αποτελούν για τους μαθητές ένα πολύ καλό μέσο το οποίο τους βοηθά 

κατά τρόπο εποπτικό να μεταβούν από τις πραγματικές στις νοερές αναπαραστάσεις των 

αριθμών. Η συγκεκριμένη στρατηγική είναι πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική από τις 

άλλες, οι οποίες στηρίζονται στην αρίθμηση». Το ίδιο επισημαίνεται και στη σελίδα 65, 

όπου «συζητάμε με τους μαθητές και συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα των δύο 
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στρατηγικών, διαπιστώνοντας ότι η δεύτερη είναι πιο εύκολη και πιο γρήγορη» εννοώντας 

τη στρατηγική υπολογισμού που χρησιμοποιεί χάντρες στο αριθμητήριο(Λεμονίδης, 

Θεοδώρου, Καψάλης, Πνευματικός)  

Η αμέσως επόμενη διδακτική επιλογή που ήταν κυρίαρχη από τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων, είναι εκείνη που αντιστοιχούσε στην διαπροσωπική νοημοσύνη. Αυτό το 

αποτέλεσμα συμφωνεί απόλυτα με τις έρευνες των Sulaiman, et al (2010) και της 

Kennedy-Murray (2016), οι οποίες ανέδειξαν τη συγκεκριμένη νοημοσύνη ως τη δεύτερη 

κυρίαρχη των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στις συγκεκριμένες έρευνες. Το εύρημα 

είναι αξιοπρόσεκτο, μια και η έρευνα των Sözen, et al(2009) έδειξε ότι υπάρχει θετική 

συσχέτιση μεταξύ της διαπροσωπικής νοημοσύνης και των διδακτικών επιλογών του 

εκπαιδευτικού.  Σύμφωνα με την έρευνα των Dolati, et al (2016) τα χρόνια προϋπηρεσίας 

παίζουν ρόλο στην επιλογή δραστηριοτήτων που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη 

νοημοσύνη και, συνεπώς, το γεγονός ότι ένα σημαντικό κομμάτι των συμμετεχόντων είχαν 

αρκετά χρόνια υπηρεσίας ίσως εξηγεί την επιλογή τους.  Και η έρευνα του Chan(2003), 

έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί βαθμολόγησαν υψηλότερα τις δυνατότητες τους στις 

νοημοσύνες που σχετίζονται με την προσωπικότητα, επομένως τη διαπροσωπική και την 

ενδοπροσωπική. Η σημασία των νοημοσυνών που σχετίζονται με την προσωπικότητα του 

ατόμου και ιδιαίτερα η διαπροσωπική νοημοσύνη, αποτελεί μέσο πρόβλεψης για την αυτό-

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού να προσφέρει τη βοήθειά του όταν χρειάζεται, 

συμπεριλαμβάνοντας και τους μαθητές του(Chan, 2003). Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για 

τους μαθητές με Η.Ε.Α, διότι με τη χρήση δραστηριοτήτων με βάση τη διαπροσωπική 

νοημοσύνη, ο εκπαιδευτικός μπορεί ακόμα καλύτερα  να καθοδηγεί με λεκτικούς όρους 

και στρατηγικές και ο μαθητής να επιλέγει ποιες στρατηγικές και σκεπτικά θα 

ενσωματώσει στη μαθησιακή του επιλογή(Díaz-Lefebvre, 2004). Εξάλλου, η προσωπική 

και συνεργατική εμπειρία, βοηθούν όλους τους μαθητές να κατανοήσουν 
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καλύτερα(Κaramikabir,2012). Επιπλέον, η προτίμηση στο συγκεκριμένο είδος 

δραστηριότητας πιθανόν οφείλεται στο γεγονός ότι τα βιβλία του δασκάλου σε όλες τις 

τάξεις του Δημοτικού, προτείνουν αρκετές δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν 

συζήτηση και συνεργασία μεταξύ των μαθητών σε ομάδες. Επιπλέον, μπορεί να οφείλεται 

στο γεγονός ότι οι μαθητές, στα πρώτα στάδια εκμάθησης της συγκεκριμένης πράξης, 

αντιμετωπίζουν πιο πολλές δυσκολίες, εφόσον η αφαίρεση αποτελεί την αντίστροφη 

πράξη της πρόσθεσης. Ιδιαίτερα, στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, όπου πρέπει να μπουν 

οι πρώτες και πιο σταθερές βάσεις για την εκμάθηση νέων γνώσεων, οι εκπαιδευτικοί ίσως 

θεωρούν ότι οι μαθητές είναι προτιμότερο να δουλεύουν σε ομαδικό επίπεδο και να 

συνεργάζονται περισσότερο μεταξύ τους και λιγότερο σε ατομικό. Ακόμη, και τα βιβλία 

του δασκάλου περιέχουν δραστηριότητες που προωθούν δραστηριότητες που εδράζονται 

στη συζήτηση μεταξύ των μαθητών και τις ομαδικές εργασίες. Μια χαρακτηριστική τέτοια 

δραστηριότητα είναι στο βιβλίο δασκάλου των Μαθηματικών της Β’ δημοτικού, στη στην 

ενότητα με θέμα «Υπολογίζω τα ρέστα». Η σελίδα 64 τονίζει ότι για τάξεις με έντονη 

διαφοροποίηση μεταξύ του επιπέδου των παιδιών προτείνονται οι ομαδοσυνεργατικές 

εργασίες. Μια προτεινόμενη δραστηριότητα που προτείνεται είναι μια δραματοποίηση με 

θέμα αγορές που περιγράφεται ως εξής: «Σε μια γωνία της τάξης φτιάχνουμε μαγαζιά που 

πουλάνε διαφορετικά είδη(π.χ φούρνος, μανάβικο, ιχθυοπωλείο, είδη δώρων κτλ)  και οι 

μαθητές κάνουν αγορές των προϊόντων με ψεύτικα ευρώ(τα προϊόντα μπορεί να είναι 

αληθινά ή ψεύτικα και οι τιμές να αντιστοιχούν σε αυτές της καθημερινής ζωής)( 

Καργιωτάκης, Μαραγκού,  Μπελίτσου, Σοφού) 

Η τρίτη κυρίαρχη διδακτική προτίμηση που αναδείχτηκε μέσα από τις απαντήσεις 

των συμμετεχόντων, και για τους δύο αλγορίθμους πράξεων είναι εκείνη η προτίμηση που 

αντιστοιχεί στην οπτικοχωρική νοημοσύνη. Η έρευνα της Kennedy-Murray(2016) επίσης 

κατατάσσει την οπτικοχωρική σαν κυρίαρχη νοημοσύνη των εκπαιδευτικών που 
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συμμετείχαν. Το συγκεκριμένο εύρημα κρίνεται ιδιάζουσας σημασίας για τους μαθητές με 

Η.Ε.Α, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιες πιο ειδικές δυσκολίες στην εκτέλεση 

μαθηματικών έργων όπως δυσκολίες χωρο-χρονικής οργάνωσης καθώς και οπτικο-

κινητικού συντονισμού(Αγαλιώτης, 2000). Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός ότι ο 

αριθμός των μαθητών που αντιμετωπίζουν  δυσκολίες μάθησης ή όχι γίνεται όλο και 

μεγαλύτερος στη σύγχρονη εποχή. Ένα σημαντικότερο σημείο έγκειται ότι 

διαφοροποιούνται τα κοινωνικο-οικονομικά υπόβαθρα του κάθε μαθητή, που σημαίνει και 

διαφορετικές ανάγκες. Είναι πολύ σημαντικό για μια επιτυχημένη διδασκαλία να γίνει η 

αποδοχή του γεγονότος ότι οι μαθητές δε μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο και προτιμάνε πιο 

πολυδιάστατες μεθόδους(Adams, 2000). Ενδεχομένως, αυτές οι συνθήκες συνέβαλαν να 

συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως των ακαδημαϊκών τους προσόντων, ότι 

η χρήση οπτικών βοηθημάτων κρίνεται πολύ σημαντική για την εκπαιδευτική πράξη. Ένα 

παράδειγμα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί «στολίζουν» την τάξη με πίνακες και σχέδια των 

βασικών ιδεών των μαθημάτων, προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές τους να 

απομνημονεύσουν καλύτερα βασικούς κανόνες, που αφορούν και το μάθημα των 

μαθηματικών. Επιπρόσθετα, η Kennedy-Murray(2016) αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο μέσα τεχνολογίας για την υποστήριξη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, που προσφέρουν κυρίως οπτικά ερεθίσματα όπως 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή προβολές με προτζέκτορα. Να σημειωθεί ξανά εδώ ότι τα 

βιβλία του δασκάλου  επίσης περιλαμβάνουν εναλλακτικές δραστηριότητες που κάνουν 

χρήση οπτικών ερεθισμάτων για την καλύτερη κατανόηση από μέρους των μαθητών. Στο 

βιβλίο δασκάλου της Β’ δημοτικού, για το κεφάλαιο «Ανακαλύπτω τη συμμετρία γύρω 

μου», στη σελίδα 53, μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση για την εύρεση της 

συμμετρίας είναι χαρακτηριστικά: «Φτιάχνουμε σε χαρτί με τετραγωνάκια ένα σχέδιο ως 

προς άξονα συμμετρίας που τα δύο συμμετρικά δεν είναι ίδια. Ζητάμε από τα παιδιά να 
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βρουν ποιες είναι οι διαφορές και να συμπληρώσουν ό,τι χρειάζεται για να γίνουν 

συμμετρικά, όπως το παρακάτω σχήμα:» 

 

 

 

 Ανάλογα, για τον αλγόριθμο της αφαίρεσης, στο κεφάλαιο 28 «Αφαίρεση με 

αφαιρετέο μικρό αριθμό», στη σελίδα 83, μια ενδεικτική δραστηριότητα που κάνει χρήση 

οπτικών βοηθημάτων περιγράφεται ως εξής: «Μπορούμε για παράδειγμα να 

παρουσιάσουμε στον πίνακα ένα χαρτόνι, στο οποίο είναι ζωγραφισμένο ένα δέντρο. Επάνω 

στο δέντρο αυτό τοποθετούμε τα φρούτα με αυτοκόλλητα χαρτόνια, ώστε να μπορούμε να τα 

ξεκολλάμε. Για παράδειγμα, μια μηλιά με έξι μήλα και καλούμε ένα μαθητή να έρθει να 

κόψει δύο μήλα. Στη συνέχεια ρωτάμε την τάξη πόσα μήλα έμειναν τώρα στη μηλιά»( 

Καργιωτάκης, Μαραγκού,  Μπελίτσου, Σοφού). Και οι δύο αυτές δραστηριότητες δίνουν 

έμφαση στη σημασία των οπτικών ερεθισμάτων για τους μαθητές και πόσο βοηθάνε τους 

τελευταίους κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Επόμενη διδακτική προτίμηση που επιλέχτηκε, ήταν αντίστοιχη με την 

ενδοπροσωπική νοημοσύνη. Η Perez(2015), οι Sulaiman, et al (2010) και η Kennedy-

Murray(2016), επίσης βρήκαν στις έρευνές τους ότι η ενδοπροσωπική νοημοσύνη 

βρίσκεται μέσα στις κυρίαρχες νοημοσύνες των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στις 

έρευνές τους. Η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί πιθανόν να αποδοθεί στο προφίλ 

νοημοσυνών του εκάστοτε εκπαιδευτικού, ο οποίος προτιμά να εργάζεται ατομικά και 

επομένως θεωρεί ότι η συγκεκριμένη διαδικασία είναι το ίδιο ωφέλιμη για τους μαθητές 

του. Ιδιαίτερα, για το μάθημα των μαθηματικών, επικρατεί ακόμη η πεποίθηση ότι πρέπει 

να διδάσκεται σε εξατομικευμένη βάση(Dhariwal, 2010). Η Perez(2015) αναφέρει ότι ως 
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προς τη διδασκαλία των μαθηματικών, βρέθηκε θετική συσχέτιση  μεταξύ των διδακτικών 

επιλογών των εκπαιδευτικών με τον τρόπο που είχαν διδαχτεί αυτοί ως μαθητές. 

Επομένως, λόγω ότι το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων είναι άνω των 30 χρόνων 

σε ηλικία(99 άτομα), υπάρχει ενδεχόμενο επειδή ως μαθητές διδάχτηκαν τα μαθηματικά 

περισσότερο σε εξατομικευμένο επίπεδο, λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και ως δάσκαλοι 

και επιλέγουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Το ίδιο επισημαίνει και οι Dolati, et 

al(2016), η οποία παρατηρεί ότι η συχνότητα επιλογής των δραστηριοτήτων με βάση την 

ενδοπροσωπική νοημοσύνη είναι ανάλογη των χρόνων προϋπηρεσίας των δασκάλων, άρα 

πιθανόν οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες, λόγω ικανοποιητικού αριθμού χρόνων 

προϋπηρεσίας, επιλέγουν συχνότερα αυτή τη διδακτική επιλογή. Τέλος, το συγκεκριμένο 

εύρημα είναι θετικό για τον τομέα της εκπαίδευσης, εφόσον και η έρευνα του 

Παπαδόπουλου(2010), έδειξε έπειτα από παρέμβαση σύμφωνη με τις αρχές της Θ.Π.Ν ότι 

η ενδοπροσωπική νοημοσύνη των μαθητών, μαζί με τη διαπροσωπική, αναπτύχθηκαν στο 

μεγαλύτερο βαθμό. Επιπροσθέτως, μέσα στο βιβλίο του δασκάλου, υπάρχουν 

δραστηριότητες οι οποίες περιέχουν ερωτήσεις προς τους μαθητές για τους τρόπους που 

σκέφτηκαν τις λύσεις. Στο βιβλίο δασκάλου των μαθηματικών της Α’ δημοτικού, στο 

κεφάλαιο 30 με τίτλο «Αφαίρεση με αφαιρετέο μεγάλο αριθμό», μετά τη λύση στην 

εισαγωγική δραστηριότητα, «ζητούμε από τους μαθητές να μας πουν πως το σκέφτηκαν.» 

και στη σελίδα 85, οι μαθητές αφού δώσουν τη λύση στην εισαγωγική δραστηριότητα, μια 

από τις επόμενες ενέργειες είναι «ζητούμε από τους μαθητές να μας πουν πως το 

σκέφτηκαν». Και στη Β δημοτικού, στο βιβλίο του δασκάλου, στο κεφάλαιο «Βρίσκω το 

μισό και το διπλάσιο στους αριθμούς 0-100), στη σελίδα 55, μια δραστηριότητα στο βιβλίο 

του μαθητή « τα παιδιά διαβάζουν κάθε πρόβλημα και το λένε με δικά τους λόγια. Στη 

συνέχεια εξηγούν πως βρίσκουμε το διπλάσιο ή το μισό σε κάθε περίπτωση. Συζητάμε στην 

τάξη για το αν υπάρχει κάτι που τα δυσκολεύει στο συγκεκριμένο τρόπο και εξηγούμε 
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ανάλογα». Δίνεται παρακάτω επίσης η δυνατότητα να δείξουν τις δικές τους στρατηγικές 

στον πίνακα και να προτείνουν λύση με όποια στρατηγική θέλουν. Βλέπουμε επομένως ότι 

ενέργειες που εμπεριέχουν την ατομική έκφραση ιδεών και τρόπων σκέψης βρίσκονται σε 

πολλά σημεία του «επίσημου» εγχειριδίου του εκπαιδευτικού(Λεμονίδης, Θεοδώρου, 

Καψάλης, Πνευματικός). 

Σε σχέση με τα προαναφερθέντα, ένα σημαντικότατο εύρημα της παρούσης 

έρευνας, έγκειται στο γεγονός ότι οι διδακτικές επιλογές που ήταν αντίστοιχες με τις δύο 

«κυρίαρχες» νοημοσύνες, τη γλωσσική/λεκτική και τη λογικομαθηματική αποτελούν τις 

λιγότερο προτιμητέες  για τους εκπαιδευτικούς, για τον αλγόριθμο της πρόσθεσης. Το 

συγκεκριμένο εύρημα μπορεί να εξηγηθεί σύμφωνα με τους Sözen, et al(2009), οι οποίοι 

βρήκαν ότι η ύπαρξη της γλωσσικής/λεκτικής και λογικομαθηματικής νοημοσύνης στο 

προφίλ νοημοσυνών του εκπαιδευτικού δεν επηρεάζει τις διδακτικές τους επιλογές. Και 

στην έρευνα των Sulaiman, et al(2010) η γλωσσική/λεκτική κατατάχθηκε τελευταία, ενώ η 

λογικομαθηματική στην τρίτη θέση. Αντίθετα, στην έρευνα των Sulaiman, et al (2010), 

υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της λογικομαθηματικής και γλωσσικής νοημοσύνης με τις 

διδακτικές επιλογές και επομένως μεθόδους διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Και η 

Perez(2015) αναφέρει ότι δραστηριότητα με βάση τη λογικομαθηματική νοημοσύνη ήταν 

η μία από τις τρεις κυρίαρχες. Και εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι  η συγκεκριμένη διδακτική 

επιλογή, στην παρούσα έρευνα επιλέγεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό για τον αλγόριθμο 

της αφαίρεσης.  Επομένως, γίνεται εμφανές ότι ακόμα δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο 

γενικό και αξιόπιστο συμπέρασμα, σύμφωνα με τις σύγχρονες έρευνες, για την κυριαρχία 

ή όχι ακόμη του γλωσσικού/λεκτικού και λογικομαθηματικού κώδικα στο σημερινό 

σχολείο. Για την παρούσα έρευνα, η μη επιλογή των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων  

είναι πιθανόν να υποδεικνύει το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο 

ενημερωμένοι και επιμορφώνονται συχνότερα για νέες τεχνικές και μεθόδους 
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διδασκαλίας, τις οποίες τελικά εφαρμόζουν και παρατηρούν καλύτερα αποτελέσματα. 

Έχουν συνειδητοποιήσει δηλαδή ότι  μαθητές που δεν αποδίδουν ικανοποιητικά με το 

γλωσσικό ή το λογικομαθηματικό κώδικα, είναι ικανοί σε πολλούς άλλους τομείς(Hanafin, 

2014).  Επιπρόσθετα, αυτό ίσως σημαίνει και μια απομάκρυνση από την τυφλή 

καθοδήγηση και απλή εφαρμογή των οδηγιών και των δραστηριοτήτων που προτείνουν τα 

βιβλία των δασκάλων, αλλά μια πιο κριτική αντιμετώπιση των δραστηριοτήτων και των 

διδακτικών μεθόδων που ακολουθούν τα συγκεκριμένα βιβλία. Για το αποτέλεσμα της 

κυριαρχίας της δραστηριότητας με βάση τη λογικομαθηματική νοημοσύνη, μπορεί να 

υποτεθεί οι διδακτικές επιλογές, ανάλογα με τον αλγόριθμο της πράξης ή της 

δραστηριότητας κάθε φορά, επηρεάζονται σε κάποιο βαθμό, χωρίς απαραίτητα πάντα να 

σχετίζονται με τις συνήθεις διδακτικές προτιμήσεις των εκπαιδευτικών. 

Όσον αφορά τη διδακτική επιλογή που αντιστοιχούσε στη μουσική και τη 

φυσιοκρατική νοημοσύνη, αποτελούν τις δύο διδακτικές επιλογές που βρίσκονται και 

αυτές στις τελευταίες θέσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών. Το συγκεκριμένο εύρημα 

επιβεβαιώνεται σχεδόν από όλους τους ερευνητές που προαναφέρθηκαν. Αρχικά, η έρευνα 

των Sulaiman, et al (2010) αναφέρει ότι μέθοδοι διδασκαλίας με βάση τη μουσική 

νοημοσύνη εφαρμόζονται ελάχιστα, όπως και οι Sözen, et al(2009) διευκρινίζουν ότι η 

μουσική νοημοσύνη δεν επηρεάζει τις διδακτικές επιλογές των εκπαιδευτικών. Και η  

Kennedy-Murray(2016), ανακάλυψε στην έρευνά της ότι η μουσική νοημοσύνη  

κατατάσσεται στις δύο τελευταίες θέσεις. Το ίδιο ισχύει και τη φυσιοκρατική. Όσον 

αφορά τη διδακτική επιλογή με βάση τη μουσική νοημοσύνη, ίσως το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί δεν έχουν γνώσεις κάποιου μουσικού οργάνου και γενικότερα θεωρίας της 

μουσικής, επηρεάζει τις διδακτικές επιλογές τους και δεν προτιμάνε τη συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. Αναφορικά με τη φυσιοκρατική και η Dolati, et al(2016) βρήκε ότι όσο 

περισσότερα είναι τα χρόνια προϋπηρεσίας, τόσο μικρότερος είναι ο βαθμός συχνότητας 



118 
 

επιλογής της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Αυτό πιθανόν μπορεί να οφείλεται και στο 

γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί, όσο μεγαλώνουν σε ηλικία, καθίσταται πιο δύσκολο ίσως και 

χρονοβόρο να οργανώσουν δραστηριότητες μακριά από το χώρο του σχολείου, μέσα σε 

πιο φυσικά περιβάλλοντα. Μπορεί επίσης να ειπωθεί ότι ίσως παίζει σημαντικό ρόλο και 

το αίσθημα της ευθύνης το οποίο πρέπει να επωμιστούν, εφόσον θα είναι υπεύθυνοι για 

μια ομάδα μαθητών εκτός του χώρου σχολείου, οπότε δεν επιλέγουν τη διδακτική επιλογή 

με βάση τη συγκεκριμένη νοημοσύνη. Και σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει πιθανότητα, 

όπως προαναφέρθηκε, να παίζει ρόλο το πρόγραμμα σπουδών του συγκεκριμένου 

σχολείου στο οποίο διδάσκουν οι δάσκαλοι και το οποίο δεν προωθεί την οργάνωση και 

υλοποίηση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων.  

 Όσον αφορά τα αποτελέσματα από τις συσχετίσεις που έγιναν μεταξύ των 

δημογραφικών στοιχείων, συγκεκριμένα των ακαδημαϊκών προσόντων και των διδακτικών 

επιλογών των δασκάλων δεν παρουσιαστήκαν αξιοσημείωτες στατιστικές εξαρτήσεις. Η 

μόνη αξιοσημείωτη  στατιστική διαφορά βρέθηκε στους αποφοίτους Ειδικής Αγωγής, στον 

αλγόριθμο της πρόσθεσης. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος χ2 που έγινε μεταξύ των 

αποφοίτων Ειδικής Αγωγής και όλων των υπολοίπων έδειξε ότι  p=,010. Πιο 

συγκεκριμένα, μεταξύ των συσχετίσεων που έγιναν ανά ζευγάρια ομάδων, βρέθηκε ότι 

p=,017  σε σύγκριση με τους αποφοίτους των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής 

Εκπαίδευσης και p=,015 σε σύγκριση με τους αποφοίτους Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Το 

συγκεκριμένο εύρημα ότι οι απόφοιτοι της Ειδικής Αγωγής φαίνεται ίσως να επηρεάζονται 

περισσότερο σε σχέση με τους υπολοίπους αποφοίτους, ως προς τις διδακτικές τους 

επιλογές. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι απόφοιτοι 

επηρεάζονται περισσότερο από τις περιπτώσεις μαθητών που συναντούν μέσα στη 

σχολική τάξη και οι μέθοδοι διδασκαλίας που πρέπει να οργανώσουν και να εφαρμόσουν 

τείνουν να είναι πιο εξειδικευμένοι και προσανατολισμένοι στις ανάγκες του κάθε μαθητή 
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ξεχωριστά. Η βοήθεια προς τους μαθητές για να μαθαίνουν αποτελεσματικά, αποτελεί μια 

πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς(Sulaiman, & Sulaiman, 2010). Η εκπαίδευση των 

μαθητών για να κατανοήσουν τον τρόπο που μαθαίνουν και τι χρειάζονται για να 

κατακτήσουν τη γνώση απαιτεί χρόνο, υπομονή και προετοιμασία από μέρος του 

εκπαιδευτικού(Long, & Bowen, 1995). Αυτό το γεγονός από μόνο του μπορεί να  

δημιουργεί αισθήματα ευθύνης και ενοχής στους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς, οι 

οποίοι συνειδητοποιούν ότι σε κάποιες περιπτώσεις μαθητών πρέπει να κάνουν πολύ 

μεγάλες προσπάθειες, από εκπαιδευτικής και συναισθηματικής πλευράς, για να τους 

βοηθήσουν. Με αυτόν τον τρόπο όμως, οι εκπαιδευτικοί που ίσως ήδη διαθέτουν κυρίαρχη 

την ενδοπροσωπική νοημοσύνη στο ατομικό τους προφίλ, ίσως «φορτώνονται» ψυχικά και 

πνευματικά, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ποικίλων εσωτερικών διεργασιών προκειμένου 

να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό τους έργο. Αναφορικά με τον αλγόριθμο της 

αφαίρεσης δε βρέθηκαν σημαντικές στατιστικές εξαρτήσεις μεταξύ των βασικών 

προσόντων των δασκάλων και των διδακτικών τους επιλογών. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της σειράς προτίμησης και ταξινόμησης των 8 

δραστηριοτήτων, και στους δύο αλγορίθμους πράξεων, η διδακτική επιλογή με βάση τη 

σωματική/κιναισθητική νοημοσύνη κατατάσσεται στις δύο πρώτες θέσεις του πίνακα, 

επιβεβαιώνοντας τις διδακτικές επιλογές των δασκάλων που δήλωσαν ότι θα την επέλεγαν 

πάντα ή για τις περισσότερες αντίστοιχες περιπτώσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τις 

δραστηριότητες με βάση τη διαπροσωπική, οπτικοχωρική και ενδοπροσωπική νοημοσύνη, 

οι οποίες επίσης κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις προτίμησης από τους δασκάλους. Οι 

θέσεις στη μέση της κατάταξης( από το 4 έως το 8) καταλαμβάνονται κυρίως από τη 

μουσική, την ενδοπροσωπική και τη φυσιοκρατική δραστηριότητα-νοημοσύνη. Στις 

τελευταίες θέσεις επιβεβαιώνεται η «κυριαρχία» της γλωσσικής/λεκτικής νοημοσύνης και 

στον αλγόριθμο της αφαίρεσης η μεγαλύτερη συχνότητα επιλογής της λογικομαθηματικής.  
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Παρατηρώντας λοιπόν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, μπορεί να ειπωθεί ότι 

ενδεχομένως «ενδυναμώνουν» την υπόθεση ότι οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί κάνουν πολύ 

διαφορετικές διδακτικές επιλογές από εκείνες που επιτάσσουν οι θεσμικοί και αρμόδιοι 

φορείς του τομέα της εκπαίδευσης. Οι κυρίαρχες προτιμήσεις δεν είναι δραστηριότητες 

που βασίζονται στη  γλωσσική/λεκτική και λογικομαθηματική νοημοσύνη, αλλά 

αποδεικνύεται ότι οι προτιμήσεις και οι δυνατότητες των εκπαιδευτικών εκτείνονται σε 

πολλούς παραπάνω τομείς, που δεν εντάσσονται στο στενό περιθώριο και πλαίσιο του 

βασικού κορμού των μαθημάτων στο Δημοτικό, τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Ο 

εκπαιδευτικός της σύγχρονης εποχής οφείλει να είναι σε θέση να αναπτύξει ποικίλους 

διδακτικούς μηχανισμούς, προκειμένου να απευθυνθεί σε όλους τους μαθητές του(Griggs 

et al, 2009). Η Θ.Π.Ν του Gardner μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά να αναγνωρίσει 

πρώτα ο ίδιος το δικό του ξεχωριστό προφίλ νοημοσυνών, προκειμένου να ανιχνεύσει τα 

δυνατά και αδύνατα σημεία του, όπως ακριβώς τις περισσότερες φορές προσπαθεί να 

κάνει στους μαθητές του. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη θεωρία μπορεί να συμβάλλει 

καθοριστικά στον αυτό-προσδιορισμό και αυτό-αξιολόγηση του εκπαιδευτικού καθ’ όλη 

τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας. Μέσω αυτής, θα «γκρεμίσει» προκαταλήψεις 

και πολλές φορές αυθαίρετα συμπεράσματα τα οποία σχημάτισε και κουβαλάει μαζί του 

ως τροχοπέδη για τον τρόπο μάθησης των μαθητών του. 

Η σημασία των αποτελεσμάτων για τη διδασκαλία των μαθηματικών για παιδιά με 

Η.Ε.Α, ως ένα βαθμό, ίσως τα επιβεβαιώνει και δείχνει ακριβώς ότι οι δυσκολίες μάθησης 

δεν αποτελούν άλυτο πρόβλημα στο πλαίσιο της σχολικής τάξης αλλά μία αφορμή για 

έναν πιο εξειδικευμένο οργανωμένο και κυρίως εναλλακτικό τρόπος μάθησης. Η χρήση 

στα πλαίσια της σχολικής τάξης εικόνων, κινήσεων, προσωπικών συναισθημάτων, λέξεων, 

ήχων, κοινωνικών επαφών, ενταγμένα στη διδακτική των Μαθηματικών πρέπει να 

αποτελέσει βασική μεθοδολογική κατεύθυνση για τους εκπαιδευτικούς(Douglas, et al, 
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2008). Με βάση τη Θ.Π.Ν, Οι μαθητές με δυνατότητες πέρα από το μάθημα των 

μαθηματικών, είναι σε θέση να διδαχθούν μαθηματικά. Η προσεκτική επιλογή 

παραδειγμάτων, δραστηριοτήτων και αξιολογήσεων, διαμορφωμένες σε συγκεκριμένες 

νοημοσύνες, επιτρέπουν στους μαθητές να ενεργοποιηθούν με ουσιαστικό τρόπο, να 

αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να μπορούν να απολαμβάνουν τα μαθηματικά(Hunter, 

2006). 

 

4.2 Πρακτικές εφαρμογές στην παιδαγωγική πράξη 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν αφιερώσει χρόνο και ενέργεια στην εφαρμογή της Θ.Π.Ν 

του Howard Gardner ως προς τη διδασκαλία και τη μάθηση του ακαδημαϊκού/σχολικού 

περιεχομένου. (Gibson,  & Govendo,1999). Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

παρούσα έρευνα μπορούν να θεωρηθούν ένα ακόμη «βήμα» πιο κοντά στην εκπόνηση 

ακόμα περισσότερων ερευνών αναφορικά με την ανίχνευση και αναγνώριση του προφίλ 

νοημοσυνών των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στα 

πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας. 

Καταρχάς, οι δάσκαλοι θα συνειδητοποιήσουν τους πολλαπλούς και διαφορετικούς 

τρόπους με τους οποίους μπορεί να οργανωθεί η διδασκαλία των μαθηματικών ή να την 

προσεγγίσουν και να τη διαμορφώσουν υπό το πρίσμα της θεωρίας των πολλαπλών 

νοημοσυνών. Ιδιαίτερα, για τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης, τα επόμενα ερευνητικά 

βήματα θα είναι η εισαγωγή της θεωρίας πολλαπλών νοημοσυνών σε αξιολογήσεις και 

εκπαιδευτικές διαδικασίες, όχι μόνο στα μαθηματικά αλλά και σε άλλες περιοχές 

μαθημάτων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα θετικά αποτελέσματα και σε πρακτικό 

επίπεδο.  Η πιο συστηματική «καταγραφή» επομένως των ενδιαφερόντων των μαθητών θα 

επιτρέψει τους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές τους 
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μαθαίνουν. Μέσω αυτής της πρακτικής, οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο θα γνωρίζουν τις 

ατομικές διαφορές του κάθε μαθητή ως προς τη μάθηση, αλλά θα συνειδητοποιήσουν τις 

προτιμήσεις των μαθητών, έτσι ώστε να οργανώσουν πιο εξειδικευμένες και στοχευμένες 

διδασκαλίας που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των μαθητών και παράλληλα 

κάθε ενός ξεχωριστά. 

Ακόμη, σε επόμενο στάδιο, σε πρακτικό επίπεδο,  δίνεται μια αφορμή για την 

πραγματοποίηση ερευνών σχετικά με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και πόσο μπορεί η 

τελευταία να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την εισαγωγή της θεωρίας των 

πολλαπλών νοημοσυνών στην εκπαιδευτική πραγματικότητα και πράξη. Εφόσον η θεωρία 

των πολλαπλών νοημοσυνών εντάσσεται στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, 

οι πρακτικές εφαρμογές της τελευταίας με βάση αυτή τη θεωρία μπορούν να 

επικεντρωθούν ακόμα περισσότερο στον τομέα των μαθηματικών και κυρίως για τα παιδιά 

με δυσκολίες μάθησης, θέμα που η υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν καλύπτει πλήρως. 

Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα βοηθήσουν μελλοντικές έρευνες 

που θα εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο στη δημιουργία και  εφαρμογή «κέντρων 

μάθησης» από τους δασκάλους γενικής και ειδικής αγωγής, με δραστηριότητες βασισμένες 

στη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών και για όλα τα μαθήματα. Ακόμη, μέσω συνεχών 

και εξειδικευμένων επιμορφωτικών ημερίδων στα σχολεία, συγκεκριμένα για τα 

προγράμματα σπουδών και την προσπάθεια τροποποίησης ή καλύτερης αντιμετώπισης και 

εφαρμογής από τους εκπαιδευτικούς, οι τελευταίοι θα είναι σε θέση να εισηγηθούν, να 

δημιουργήσουν οδηγούς αναλυτικών σπουδών. Αυτοί οι οδηγοί θα περιέχουν εφαρμογές 

και δραστηριότητες, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο που θα περιλαμβάνουν όλων των 

ειδών τις νοημοσύνες και τους τρόπους ανάπτυξης ή εξισορρόπησης της κάθε μίας. Με 

αυτόν τον τρόπο, όλοι οι μαθητές θα έχουν ίσες ευκαιρίες στη διαδικασία της μάθησης, 
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της αξιολόγησης και της ακαδημαϊκής προόδου, μέσα από την ανάδειξη των δυνατοτήτων 

τους σε κάθε μάθημα ξεχωριστά και έπειτα σαν σύνολο. 

 

4.3 Περιορισμοί της έρευνας 

Για τη συγκεκριμένη έρευνα, κάποιοι από τους βασικότερους περιορισμούς ήταν 

καταρχάς ο πολύ μικρός αριθμός των δασκάλων Ειδικής Αγωγής που συμπλήρωσαν το 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο. Επίσης, οι συμμετέχοντες δίδασκαν σε σχολεία του νομού 

Πιερίας, επομένως αποτελούν ένα πολύ συγκεκριμένο μέρος του πληθυσμού. Ακόμη,  Η 

παρούσα έρευνα, παρά τα αξιοπρόσεκτα αποτελέσματα που απέδωσε, περιορίζεται από το 

γεγονός ότι δεν μπορεί, όμως, να ειπωθεί με  σιγουριά ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί 

εφαρμόζουν αυτές τις διδακτικές επιλογές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το ισχύον 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στηρίζεται  σε δραστηριότητες που ερμηνεύονται με βάση 

το γλωσσικό/λεκτικό και λογικομαθηματικό κώδικα. Αυτό ίσως επηρεάζει το γεγονός ότι 

μέχρι και σήμερα, οι έρευνες που έχουν γίνει δεν καταδεικνύουν μια μαθηματική 

εκπαίδευση «υψηλής» ποιότητας. Το μάθημα των μαθηματικών θεωρείται δύσκολο, 

απαιτητικό και η πλειοψηφία των μαθητών, συνήθως, δεν μπορούν να ανταποκριθούν 

ικανοποιητικά και επομένως παρουσιάζουν, όσο περνάνε τις σχολικές τάξεις, ελλείψεις 

και κενά γνώσεων. Η παρούσα έρευνα  ρώτησε τους εκπαιδευτικούς για τις διδακτικές 

τους προτιμήσεις, χωρίς να ελέγξει αν τις εφαρμόζουν από τη θεωρία στην πράξη της 

σχολικής τάξης. Συμπερασματικά, οι απαντήσεις τους, αν και είναι ενθαρρυντικές για τον 

τομέα της εκπαίδευσης, δεν είναι σίγουρο ότι εφαρμόζονται ανελλιπώς και σε καθημερινή 

βάση στις τάξεις τους. 
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4.4 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Η παρούσα διπλωματική ερευνητική εργασία, μελέτησε τις διδακτικές επιλογές 

των εκπαιδευτικών κατά τη διδασκαλία μαθηματικών για παιδιά με δυσκολίες μάθησης, 

ως προς είδος των προτιμώμενων νοημοσυνών, σύμφωνα με τη θεωρία Πολλαπλών 

Νοημοσυνών του Howard Gardner (1983). Η συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να 

επεκταθεί περισσότερο αρχικά με ένα μεγαλύτερο δείγμα εκπαιδευτικών προερχόμενο από 

πολλές περιοχές της Ελλάδας, για να γίνει πιο συστηματική και αντικειμενική καταγραφή 

των διδακτικών επιλογών των εκπαιδευτικών. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα 

ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, προκειμένου να καταγραφεί η γνώση των 

εκπαιδευτικών ως προς τη Θ.Π.Ν και αν είναι ενήμεροι ή ήδη εφαρμόζουν στις τάξεις του 

το συγκεκριμένο διδακτικό μοντέλο. Στη συνέχεια, θα μπορούσαν να διενεργηθούν 

συσχετίσεις ως προς το φύλο, την ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας, στα δεδομένα της 

ελληνικής πραγματικότητας πάντα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν παίζουν σημαντικό ή 

όχι ρόλο στην επιλογή των συγκεκριμένων διδακτικών επιλογών. Επιπροσθέτως, η ίδια 

έρευνα θα μπορούσε να διενεργηθεί και για όλα τα άλλα μαθήματα, με τις κατάλληλες 

τροποποιήσεις στις δραστηριότητες, προκειμένου να ανιχνευτεί αν οι διδακτικές επιλογές 

και επομένως το προφίλ  νοημοσυνών παραμένει σταθερό ή αλλάζει, ανάλογα με το 

διδασκόμενο μάθημα. 
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Β’  ΜΕΡΟΣ 

 

Στόχος μου είναι να διδάξω τον αλγόριθμό της πρόσθεσης 5+3. Σε ποιο 

βαθμό συμφωνείτε και θα χρησιμοποιούσατε κάθε μία από τις παρακάτω 

8 δράσεις;  

 

1. Τα παιδιά διδάσκονται για τη συγκεκριμένη πρόσθεση την εξής 

περιγραφή:  

 

« Έχω μπροστά μου μια πρόσθεση, στην οποία το άθροισμα των 

αριθμών δεν ξεπερνά τη δεκάδα. Οπότε θα προσθέσω τα δύο αυτά 

νούμερα, θα βρω και θα γράψω έναν αριθμό που έχει 1 ψηφίο και είναι 

μικρότερος του 10.» 

 

Θα την επέλεγα πάντα   

Θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες   

Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα  

Δε θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες 

Δε θα την επέλεγα ποτέ  

 

2. Ο δάσκαλος καλεί τους μαθητές να απαντήσουν σε κάποιες 

ερωτήσεις προτού ξεκινήσουν τη διαδικασία επίλυσης του 

αλγορίθμου, όπως οι παρακάτω: 

 

 Ποιο είναι το μικρότερο και ποιο το μεγαλύτερο δυνατό 

άθροισμα που μπορεί να βρεθεί από την πρόσθεση των 2 αυτών 

συγκεκριμένων αριθμών; 

 Μπορεί ο συγκεκριμένος αλγόριθμος να έχει άθροισμα 

μεγαλύτερο του 10;   Ναι ή όχι και γιατί; 

 Γιατί πρέπει να γράφουμε τα ψηφία των αριθμών το ένα ακριβώς 

κάτω από τον άλλο; 
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 Αν σχηματίσουμε μια εικόνα στο μυαλό μας, όπου αυτοί οι 

αριθμοί είναι γλυκά που μας αρέσουν και τα τρώμε πολύ, θα 

είναι πιο εύκολο να βρούμε το αποτέλεσμα; 

 Ποιους τρόπους μπορούμε  να σκεφτούμε για να λύσουμε τον 

συγκεκριμένο αλγόριθμο; 

 

Θα την επέλεγα πάντα   

Θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες 

Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα 

Δεν θα την επέλεγα για τις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες 

Δε θα την επέλεγα ποτέ  

 

3. Ο δάσκαλος διδάσκει τους μαθητές  με τη χρήση οπτικό-

χρωματικών βοηθημάτων, προκειμένου  να συγκρατήσουν με 

χρωματική σειρά, τα βήματα του αλγόριθμου όπως παρακάτω: 

 

Βήμα 1: Στοιχίζω τους δύο αριθμούς μου, επάνω το μεγαλύτερο και 

κάτω τον μικρότερο  και δεν ξεχνώ το σύμβολο της πρόσθεσης και την 

οριζόντια γραμμούλα. 

 

Βήμα 2: Κοιτάζω τους αριθμούς μου και σκέφτομαι αν μπορώ να κάνω 

την πράξη στο μυαλό μου 

 

Βήμα 3: Αν δεν μπορώ να κάνω την πράξη στο μυαλό μου, θα ψάξω να 

βρω υλικά που θα με βοηθήσουν να τη λύσω ή θα μετρήσω με τα 

δάχτυλά μου 

 

Βήμα 4: Μόλις βρω το αποτέλεσμα, το γράφω ακριβώς κάτω από την 

οριζόντια γραμμούλα, στην ίδια ευθεία με τους άλλους αριθμούς. 

 

 

 

Θα την επέλεγα πάντα  
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Θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες 

 

Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα 

 

Δε θα την επέλεγα για τις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες 

 

Δε θα την επέλεγα ποτέ 

 

4. Οι μαθητές εκτελούν την πράξη της πρόσθεσης με τρισδιάστατα 

υλικά όπως μαρκαδόροι. Σε ένα χαρτόνι είναι γραμμένη η πράξη 

5+3, με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθητές να τοποθετήσουν τόσους 

μαρκαδόρους στο αντίστοιχο κίτρινο παραλληλόγραμμο και στη 

συνέχεια να υπολογίσουν με τη βοήθεια των μαρκαδόρων το 

αποτέλεσμα και να το γράψουν με αριθμητικά σύμβολα όπως 

παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα την επέλεγα πάντα  

Θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες ν ε 

Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα  

Δε θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες περιπτώσεις  

Δε θα την επέλεγα ποτέ  

 5     

+ 

   3      
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5. Οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν, με τη βοήθεια του δασκάλου, 

ένα μουσικό μοτίβο ή τραγουδάκι που θα τους βοηθήσει να 

θυμούνται τα βήματα για τη λύση της πράξης, όπως παρακάτω: 

 

« Για να κάνω πρόσθεση, αυτά πρέπει να κάνω 

   Να στοιχίσω τα νούμερα το ένα κάτω απ’τ’άλλο 

  Να σκεφτώ με το μυαλό, την πρόσθεση να κάνω 

  Για να βρω το άθροισμα και να παίξω παραπάνω.» 

 

Θα την επέλεγα πάντα  

Θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες ν ε 

Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα  

Δε θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες περιπτώσεις  

Δε θα την επέλεγα ποτέ  

 

6. Ο δάσκαλος συζητάει με τους μαθητές του ποιοι είναι οι πιο 

αποτελεσματικοί και εύκολοι τρόποι για να λύσεις μια πρόσθεση 

και τους ζητάει να απαριθμήσουν καταστάσεις εντός και εκτός 

σχολείου που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο της 

πρόσθεσης. 

 

Θα την επέλεγα πάντα  

Θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες ν ε 

Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα  

Δε θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες περιπτώσεις  

Δε θα την επέλεγα ποτέ  
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7. Ο δάσκαλος καλεί τον κάθε μαθητή να πει στην τάξη τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζει όταν έχει να λύσει έναν αλγόριθμο πρόσθεσης 

καθώς και τα πράγματα που τον βοηθάνε να υπολογίσει πιο εύκολα 

το αποτέλεσμα μιας πρόσθεσης. 

 

Θα την επέλεγα πάντα  

Θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες ν ε 

Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα  

Δε θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες περιπτώσεις  

Δε θα την επέλεγα ποτέ 

 

8. Ο δάσκαλος οργανώνει μια εκδρομή με μαθηματικές 

δραστηριότητες  σε ζωολογικό κήπο, προκειμένου οι μαθητές να 

εντάξουν την εκτέλεση της πράξης  μέσα σε ένα περιβάλλον που 

βρίσκεται στη φύση. 

 

Θα την επέλεγα πάντα  

Θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες  

Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα  

Δε θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες  

Δε θα την επέλεγα ποτέ 

 

Τώρα, βάλτε στη σειρά αυτές τις 8 αυτές δράσεις, τοποθετώντας 

πρώτη την πιο αποτελεσματική, όσον αφορά εσάς, και τελευταία 

εκείνη που δε θα εντάσσατε ποτέ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία(χωρίς τη λέξη, μόνο το νούμερο π.χ 5,7,2,4).  

Δράση 1, δράση 2, δράση 3, δράση 4, δράση 5, δράση 6, δράση 7, δράση 8 

Απάντηση: 



148 
 

Στόχος μου είναι να διδάξω τον αλγόριθμό της αφαίρεσης 9-7. Σε ποιο 

βαθμό συμφωνείτε και θα χρησιμοποιούσατε κάθε μία από τις παρακάτω 

8 δράσεις; 

 

1. O δάσκαλος γράφει σε ένα χαρτόνι μέσα σε κύκλο το μειωτέο και 

δίπλα την αντίστοιχη ποσότητα από τρισδιάστατα υλικά όπως 

βόλοι. Ο αφαιρετέος παρουσιάζεται μόνο με το σύμβολο του 

αριθμού, κι έτσι οι μαθητές καλούνται να «αναδομήσουν» το 

μειωτέο, τοποθετώντας δίπλα μια ίση ποσότητα με τρισδιάστατα 

υλικά. Έτσι, γίνεται η αφαίρεση με τα υλικά και γράφεται το 

αποτέλεσμα κανονικά με σύμβολα. Το χαρτόνι που προαναφέρθηκε 

θα έχει περίπου αυτή τη μορφή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα την επέλεγα πάντα  

Θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες ν ε 

Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα  

Δε θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες 

Δε θα την επέλεγα ποτέ 

 

9         

   

 

    

     

- 

 7 
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2. Ο δάσκαλος οργανώνει μια δεντροφύτευση  στην αυλή του 

σχολείου, όπου οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη 

πράξη μέσα σε ένα φυσικό περιβάλλον. 

 

Θα την επέλεγα πάντα  

Θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες ν ε 

Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα  

Δε θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες 

Δε θα την επέλεγα ποτέ  

 

3. Οι μαθητές διδάσκονται να περιγράφουν με λόγια τα βήματα για 

τη λύση της συγκεκριμένης πράξης όπως παρακάτω:  

 

« Έχω μπροστά μου μια αφαίρεση, στην οποία  το ψηφίο που είναι 

μεγαλύτερο και είναι πάνω λέγεται μειωτέος και το ψηφίο από κάτω λέγεται 

αφαιρετέος. Μπορώ είτε να κάνω την πράξη στο μυαλό μου ή να μετρήσω με 

τα δάχτυλά μου ή να χρησιμοποιήσω υλικά. Αφαιρώ τον αφαιρετέο από το 

μειωτέο και το αποτέλεσμα που θα βρω, το γράφω κάτω ακριβώς από τους 

άλλους αριθμούς. Το αποτέλεσμα που θα βρω ονομάζεται υπόλοιπο.» 

 

Θα την επέλεγα πάντα  

Θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες ν ε 

Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα  

Δε θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες 

Δε θα την επέλεγα ποτέ  

 

4. Ο δάσκαλος κατασκευάζει σε ένα χαρτόνι μια μεγάλη κενή 

αριθμογραμμή και γράφει από δίπλα την πράξη με σύμβολα. Οι 

μαθητές χρωματίζουν τους αριθμούς της πράξης στην 

αριθμογραμμή, υπολογίζουν το αποτέλεσμα και το γράφουν, ως 

εξής: 
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Θα την επέλεγα πάντα  

Θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες ν ε 

Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα  

Δε θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες 

Δε θα την επέλεγα ποτέ  

 

5. Τα  παιδιά μαζί με το δάσκαλό τους συνθέτουν ένα απλό 

τραγουδάκι με ρυθμό, όπου περιγράφονται τα βήματα του 

αλγορίθμου της αφαίρεσης όπως παρακάτω: 

 

 

«Όταν δύο αριθμούς αφαιρώ 

Πρώτα τους στοιχίζω σωστά στο τετράδιο 

Και είτε με τα δάχτυλα είτε με το μυαλό 

τη λύση της αφαίρεσης μπορώ εγώ να βρω.» 

 

  

Θα την επέλεγα πάντα  

Θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες ν ε 

Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα  
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Δε θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες 

Δε θα την επέλεγα ποτέ  

 

 

6. Οι μαθητές, πριν ξεκινήσουν να λύσουν τη συγκεκριμένη πράξη, 

καλούνται να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις όπως: 

 

 Είναι δυνατόν ο αριθμός που θα βρούμε να είναι μεγαλύτερος 

του 10;  Ναι ή όχι και γιατί; 

 

 Ποιους τρόπους μπορώ να σκεφτώ για να βρω το αποτέλεσμα; 

 

 Άμα βάλω το 7 πάνω και το 9 κάτω γίνεται να κάνω αφαίρεση; 

 

 Αν φανταστώ ότι τα νούμερα είναι πιάτα με το φαγητό που μου 

αρέσει, μπορώ να  σκεφτώ και βρω πιο εύκολα το αποτέλεσμα; 

 

 

Θα την επέλεγα πάντα  

Θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες ν ε 

Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα  

Δε θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες 

Δε θα την επέλεγα ποτέ  

 

 

 

7. Ο κάθε μαθητής συζητάει στην τάξη για το τι τον δυσκολεύει όταν 

πρέπει να λύσει μια πράξη με αφαίρεση, τα συναισθήματα που 

νιώθει, καθώς και τα πράγματα ή οι σκέψεις που τον διευκολύνουν 

και τον βοηθούν να λύσει έναν αλγόριθμο αφαίρεσης. 

 

Θα την επέλεγα πάντα  
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Θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες ν ε 

Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα  

Δε θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες 

Δε θα την επέλεγα ποτέ  

 

 

8. Οι μαθητές σε ομάδες συζητούν και παρουσιάζουν παραδείγματα 

εντός και εκτός σχολείου όπου συναντάμε τον αλγόριθμο της 

αφαίρεσης και τους τρόπους με τους οποίους καλούμαστε να τον 

λύσουμε κάθε φορά. 

Θα την επέλεγα πάντα  

Θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες ν ε 

Δεν ξέρω αν θα την επέλεγα  

Δε θα την επέλεγα στις περισσότερες αντίστοιχες δραστηριότητες 

Δε θα την επέλεγα ποτέ  

 

 

Τώρα, βάλτε στη σειρά αυτές τις 8 αυτές δράσεις, τοποθετώντας πρώτη 

την πιο αποτελεσματική, όσον αφορά εσάς, και τελευταία εκείνη που δε 

θα εντάσσατε ποτέ στην εκπαιδευτική διαδικασία(χωρίς τη λέξη, μόνο το 

νούμερο π.χ 5,7,2,4). 

 

 

Δράση 1, δράση 2, δράση 3, δράση 4, δράση 5, δράση 6, δράση 7, δράση 8 

Απάντηση: 


