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Περίληψη 

 

Η νοημοσύνη είναι μια έννοια που έχει απασχολήσει πολλούς επιστημονικούς κλάδους με 

αποτέλεσμα να υπάρχει πληθώρα θεωριών και τρόπων μέτρησής της που εξελίσσονται με το 

πέρασμα των χρόνων. Οι πιο σύγχρονες θεωρίες αποδέχονται τη νοημοσύνη σαν μια 

πολυδιάστατη έννοια, όπου δίνεται βαρύτητα στο ίδιο το άτομο, στην αλληλεπίδρασή του με 

το περιβάλλον, το σχολείο και την οικογένεια. Με βάση τη Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης 

(ΘΠΝ) σε κάθε άτομο συναντάται πάνω από ένας τύπος νοημοσύνης, οι οποίοι 

αλληλεπιδρούν και συνθέτουν το άτομο (Armstrong, 2000). Η αποδοχή και η εφαρμογή της 

ΘΠΝ επιδρά θετικά στο σχολικό περιβάλλον και ιδιαίτερα στη διδασκαλία των μαθητών με 

Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Ο σχεδιασμός μιας διδασκαλίας στηριζόμενης στη ΘΠΝ θέτει 

ως προτεραιότητα τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και συμβάλλει στη 

μαθησιακή βελτίωση. 

Ο Howard Gardner ασχολήθηκε με την έννοια της πολλαπλής νοημοσύνης και 

υποστήριξε ότι το άτομο κατέχει οκτώ είδη νοημοσύνης, τα οποία αναμειγνύονται, με 

αποτέλεσμα να μαθαίνουμε, να λύνουμε προβλήματα, να διαβάζουμε, να επικοινωνούμε με 

οκτώ διαφορετικούς τρόπους (Gardner, 1983). 

Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη διδασκαλία των Μαθηματικών και συγκεκριμένα της 

αφαίρεσης με δανεικό με βάση τους οκτώ τύπους νοημοσύνης του Gardner και ο εκάστοτε 

μαθητής καλείται να επιλέξει τον καταλληλότερο τρόπο αναπαράστασης και διδασκαλίας της 

πράξης. Η ενδεχόμενη συσχέτιση του προτιμώμενου τρόπου αναπαράστασης της αφαίρεσης 

με τον τύπο νοημοσύνης κάθε μαθητή, καθώς και αποδεδειγμένη βελτίωση της επίδοσής 

τους, θα αποτελέσει ένα αδιαμφισβήτητο έναυσμα για τους εκπαιδευτικούς, για να 

προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης, επιφέροντας έτσι 

βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών τους όχι μόνο στο μάθημα των Μαθηματικών, αλλά 

στο σύνολο των σχολικών μαθημάτων.  

 

 

 

Λέξεις – κλειδιά: Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης, Howard Gardner, Μαθηματικά, Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες 
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Εισαγωγή 

 

Η νοημοσύνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της προσωπικότητας ενός 

ατόμου. Ήδη από την αρχαιότητα, οι φιλόσοφοι προσπάθησαν να προσδιορίσουν 

αριθμητικά τη νοημοσύνη και να κατατάξουν τα άτομα σύμφωνα με τον αριθμό-

πόρισμα (Μορφάκη, 2011). Ωστόσο, η ανθρώπινη νοημοσύνη είναι πολυδιάστατη, 

πολύπλοκη και εκφράζει την πολλαπλότητα των ικανοτήτων που χαρακτηρίζουν ένα 

άτομο.  

Υπάρχει πληθώρα μελετών για το πώς μπορεί ένα άτομο να γίνει πιο 

αποδοτικός μαθησιακά, να απορροφά μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών με το λιγότερο 

δυνατό διάβασμα, να μπορεί να εκμαιεύει την πληροφορία από διαδραστικές 

διαδικασίες και δραστηριότητες, πέρα από την «ξύλινη» μάθηση. Ωστόσο, η 

κατάσταση είναι διαφορετική, όταν πρόκειται για έναν μαθητή με Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες, καθώς λανθασμένα επικρατεί η νοοτροπία πως δεν μπορεί 

νοητικά να ανταπεξέλθει στις σχολικές του υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα να τον 

αποκλείει από συγκεκριμένες διαδικασίες και να τον περιθωριοποιεί. Το σύγχρονο 

σχολείο του 21ου αιώνα είναι ισοπεδωτικό για τους μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες, καθώς μέσω ενός ομογενοποιημένου προγράμματος σπουδών και που 

αδιαφορεί για τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε μαθητή, χρησιµοποιεί 

τυποποιηµένες κοινές πρακτικές που εστιάζουν πολλές φορές στην αποµνηµόνευση, 

στην επανάληψη, στην ασκησιολογία και σε δασκαλοκεντρικές µορφές διδασκαλίας 

(Φλουρής, 2006). 

Στην εκπαίδευση, ωστόσο, είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται δραστηριότητες 

και πρακτικές που να στηρίζονται στις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις 

όλου του μαθητικού πληθυσμού. Στη διδασκαλία όπου γίνεται χρήση εικόνων, 

λέξεων, συναισθημάτων, κινήσεων, ήχων και αλληλεπιδράσεων (Douglas, 2008) 

προωθούνται όλοι οι τύποι νοημοσύνης με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η μάθηση 

και όλοι οι μαθητές με ή χωρίς ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να κατανοούν τα 

σχολικά μαθήματα με μεγαλύτερη ευκολία και να δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον.  

Σε κάθε περίπτωση, όταν η διδασκαλία είναι διαφοροποιημένη και 

προσαρμοσμένη στην ατομικότητα και στα ενδιαφέροντα του μαθητικού πληθυσμού, 
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υπάρχει βελτίωση τόσο ατομική όσο και μαθησιακή. Προωθούνται όλοι οι τύποι 

νοημοσύνης, γεγονός που καθιστά αναγκαία την παρουσία της ΘΠΝ στη μαθησιακή 

διαδικασία. Πολλές θεωρίες πολλαπλής νοημοσύνης προβάλλουν την πολλαπλότητα 

των ικανοτήτων των ατόμων και προσαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία με 

σκοπό να περιοριστεί η επικράτηση κυρίως των δύο τύπων νοημοσύνης, της 

λεκτικής/γλωσσικής και της λογικο-μαθηματικής και ο παραγκωνισμός των 

υπόλοιπων τύπων νοημοσύνης. 

  Στην παρούσα εργασία και συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται 

βιβλιογραφική ανασκόπηση του όρου νοημοσύνη, παρατίθενται οι θεωρίες περί 

νοημοσύνης, η εξελικτική πορεία των μέσων μέτρησης της νοημοσύνης και γίνεται 

εστίαση στη Θεωρία Πολλαπλών Νοημοσυνών όπως αυτή αναλύθηκε από διάφορους 

επιστήμονες και κυρίως από τον Gardner. Στη συνέχεια αναλύεται ο ορισμός των 

Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών στο σύνολό τους και έπειτα στα Μαθηματικά και 

δίνεται έμφαση στη μελέτη της αφαίρεσης με δανεικό. Το παρόν κεφάλαιο 

ολοκληρώνεται με την εφαρμογή της ΘΠΝ στη διδασκαλία των Μαθηματικών και 

συγκεκριμένα στη διδασκαλία και την αναπαράσταση της αφαίρεσης με δανεικό, 

γεγονός που αποτελεί αφορμή για την έρευνα που ακολουθεί. 

Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στη μεθοδολογία της έρευνας, στο δείγμα, στη 

διαδικασία και στο εργαλείο συλλογής των δεδομένων και στην ανάλυση και 

επεξεργασία των στοιχείων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το 

ερωτηματολόγιο για τον επικρατέστερο και δευτερεύοντα τύπο νοημοσύνης κάθε 

μαθητή/μαθήτριας και από το βίντεο με τους τέσσερις τρόπους αναπαράστασης μιας 

αφαίρεσης με δανεικό. Στη συνέχεια παρατίθενται οι στατιστικές αναλύσεις μετά από 

συσχέτιση του τύπου νοημοσύνης κάθε μαθητή με τον προτιμώμενο τρόπο 

αναπαράστασης μιας αφαίρεσης με δανεικό και από τη συσχέτιση του φύλου με το 

προφίλ νοημοσύνης και τον επιλεγόμενο τρόπο αναπαράστασης της αφαίρεσης. 

Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στη συζήτηση και στα συμπεράσματα 

που προκύπτουν, καθώς και στους περιορισμούς και στις μελλοντικές προτάσεις 

έρευνας. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας 

 

1.1 Η Φύση της  Νοημοσύνης 

 

Η νοημοσύνη συνιστά μια έννοια η οποία έχει απασχολήσει σημαντικά την 

επιστημονική κοινότητα και για την οποία έχουν αποδοθεί ποικίλοι σημασιολογικοί 

και λειτουργικοί ορισμοί.  Ήδη από την αρχαιότητα έχουν διατυπωθεί διάφορες 

θεωρίες σχετικά με τον προσδιορισμό και την ανάλυση της έννοιας της νοημοσύνης. 

Ο Πλάτων είχε χαρακτηρίσει τη νοημοσύνη ως «τάχος μάθησης», ενώ ο Κομφούκιος 

τη συνέδεσε με την εμφάνιση ενός πολύ ικανού εγκεφάλου και ενός ταχέος νου 

(Eysenck, 2007). Μεταγενέστεροι φιλόσοφοι όπως ο Lock,ο Dechart,ο Kant  

διατύπωσαν τις απόψεις τους για τη νοημοσύνη και άσκησαν βαθύτατη επίδραση 

στους τωρινούς μελετητές. Ο Dechart διαχώριζε το σώμα από το νου και θεωρούσε 

πως η γνώση είναι έμφυτη στον άνθρωπο. Ο Lock από την άλλη πλευρά ισχυριζόταν 

πως η γνώση δεν είναι έμφυτη και πως ο άνθρωπος χρειάζεται να την κατακτήσει. Η 

θεωρία του Γερμανού φιλοσόφου Kant χαρακτηρίζεται ως πιο μετριοπαθής, καθώς 

υποστηρίζει πως υπάρχει μια έμφυτη τάση προς τη γνώση, η οποία όμως  κατακτάται 

εξολοκλήρου μόνο μέσω της εμπειρίας (Sternberg & Detterman, 1986). Σύμφωνα με 

άλλους μελετητές η νοημοσύνη διαθέτει ένα βασικό χαρακτηριστικό, το οποίο 

επηρεάζει σημαντικά την πρακτική ζωή του ανθρώπου, την κρίση ή αλλιώς την 

κοινή, πρακτική λογική. Με βάση αυτό το χαρακτηριστικό της η νοημοσύνη ορίζεται 

ως ικανότητα του ατόμου να αξιολογεί και να κατανοεί δεδομένα, καταστάσεις και 

συλλογισμούς (Cole & Lightfoot, 2014). Πρόκειται για μια σύνθετη πνευματική 

λειτουργία που δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αντιδρά με λογικό τρόπο στα 

διάφορα κινητικά, γλωσσικά και αισθητηριακά ερεθίσματα. Μια σφαιρική και γενική 

προσέγγιση του όρου αποδεικνύει πως πρόκειται για ένα κράμα πνευματικών και 

νοητικών ικανοτήτων και λειτουργιών που συνδέεται τόσο με κληρονομικούς 

παράγοντες όσο και με αισθητηριακούς και γνωστικούς. 

 Σε γλωσσολογικό επίπεδο η νοημοσύνη όπως μαρτυρά ένας από τους 

κορυφαίους γλωσσολόγους  της εποχής, ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης ορίζεται ως ο 



11 
 

βαθμός ανάπτυξης των νοητικών λειτουργιών του ανθρώπου, όπως εκφράζονται από 

τις μετρήσεις που πραγματοποιούνται από τα διαδεδομένα τεστ νοημοσύνης 

(Μπαμπινιώτης, 2002). Μεταξύ των γλωσσολόγων δεν παρατηρούνται σημαντικές 

αποκλίσεις ως προς τη διατύπωση του ορισμού της νοημοσύνης, κάτι το οποίο δε 

συμβαίνει σε άλλους επιστημονικούς χώρους, όπως είναι η ψυχολογία. Στον χώρο της 

ψυχολογίας η νοημοσύνη έχει προκαλέσει διαφωνίες μεταξύ των επιστημόνων και 

των ερευνητών και έχει δημιουργηθεί μια έμμεση εικόνα σχετικά με τη φύση και το 

ρόλο της. Σύμφωνα με την ψυχολογία η φύση της νοημοσύνης είναι διπλή: α) 

βιολογική και β) λογική. Η κατανόηση των νοητικών φαινομένων λοιπόν είναι 

δυνατή μέσω της σύνδεσής τους με τον οργανισμό του ανθρώπου και της λογικής. 

Για αυτό το λόγο οι ψυχολογικές θεωρίες που αφορούν τη νοημοσύνη εντάσσονται 

στις βιολογικές θεωρίες περί προσαρμογής και στις θεωρίες  περί γνώσης γενικά 

(Πιαζέ,1999). 

 

1.1.1 Θεωρίες περί  νοημοσύνης 

 

Κατά τη διάρκεια της βιβλιογραφικής μελέτης διαπιστώνεται πως οι ορισμοί για την 

έννοια της νοημοσύνης ποικίλουν και προκαλούν μια σωρεία αντιδράσεων και 

αντιθέσεων μεταξύ των ειδικών και μη, που οδηγούν στη δημιουργία μιας πληθώρας 

θεωριών σχετικά με αυτήν.  

 Ο  Ελβετός νευροψυχολόγος και παιδαγωγός Claparede αναφέρει πως το 

άτομο αντιδρά, όταν διαταράσσεται η ισορροπία ανάμεσα στον οργανισμό και στο 

περιβάλλον με στόχο την αποκατάσταση της ισορροπίας και την αναπροσαρμογή του 

οργανισμού. Η συμπεριφορά επομένως συνιστά μια ειδική πράξη ανταλλαγής που 

πραγματοποιείται ανάμεσα στο υποκείμενο και στον εξωτερικό κόσμο. Τα 

συναισθήματα σύμφωνα με τον Claparede διαμορφώνουν τους στόχους της 

συμπεριφοράς και η νοημοσύνη είναι αυτή που παρέχει τα μέσα και δομεί μέσω της 

γνώσης. Ο ίδιος αποδέχεται πως η νοημοσύνη αποτελεί μια νοητική προσαρμογή σε 

καινούργιες καταστάσεις (Πιαζέ, 1999). 

 Ο Αμερικανός ψυχολόγος  David Wechsler, ο οποίος δημιούργησε ένα από τα 

πιο διαδεδομένα τεστ IQ για ενήλικες το 1939, την λεγόμενη κλίμακα του Wechsler, 
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που περιλαμβάνει τόσο λεκτικές όσο και μη λεκτικές υποκατηγορίες, χαρακτήρισε τη 

νοημοσύνη ως μια γενική ικανότητα του ατόμου να σκέπτεται με λογικό τρόπο, να 

δρα σκόπιμα και να αντιμετωπίζει με αποτελεσματικότητα το περιβάλλον του. Η 

νοημοσύνη λοιπόν συνιστά μια σύνθετη ικανότητα που επιτελεί διαφορετικές 

λειτουργίες (Μόττη- Στεφανίδη, 1999).   

 Σχετικά με τη δομή της νοημοσύνης είναι δυνατό να διακριθούν δύο βασικές 

κατηγορίες θεωριών : α) η μονοπαραγοντική θεωρία και β) η πολυπαραγοντική. Η 

μονοπαραγοντική θεωρία υποστηρίζει την ολότητα και την ενότητα της νοημοσύνης, 

την οποία θεωρεί ως μια γενική αδιαφοροποίητη πνευματική ικανότητα. Ορισμένοι 

βασικοί εκπρόσωποί της είναι ο Γάλλος ψυχολόγος Alfred Binet μαζί με τον 

συνεργάτη του T.Simon και o  Αμερικάνος ψυχολόγος L.Terman. Ο Binet ορίζει τη 

νοημοσύνη ως μια θεμελιώδη, πνευματική ιδιότητα, η οποία επηρεάζει σημαντικά 

την πρακτική ζωή του ανθρώπου και είναι ανεξάρτητη από τις περιβαλλοντικές και 

σχολικές γνώσεις. Είναι η κρίση, η πρωτοβουλία, η ιδιότητα προσαρμογής στις 

συνθήκες του εκάστοτε περιβάλλοντος, η κατανόηση και η ορθή σκέψη. Η απουσία 

της από τη ζωή του ανθρώπου έχει σημαντικές συνέπειες και δημιουργεί ποικίλα 

προβλήματα στο άτομο (Cole & Lightfoot, 2014).  Ένας άλλος εκπρόσωπος της 

μονοπαραγοντικής θεωρίας ο Terman, ο οποίος ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 

του Stanford ισχυρίζεται πως η νοημοσύνη είναι η ικανότητα του ανθρώπου να 

συλλογίζεται με έναν πιο αφηρημένο και αφαιρετικό τρόπο (Terman, 1916). 

 H πολυπαραγοντική θεωρία από την άλλη πλευρά υποστηρίζει πως η 

νοημοσύνη αποτελείται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες, στους οποίους 

οφείλει την ύπαρξή της και οι οποίοι λειτουργούν κάποιες φορές με έναν ανεξάρτητο 

τρόπο. Κύριοι εκπρόσωποί της είναι ο Vernon, o Thurstone, o Sternberg, o Guilford, 

o Spearman και ο Howard Gardner. Ο Βρετανός ψυχολόγος Charles Spearman 

εισήγαγε την θεωρία των δύο παραγόντων. Με βάση αυτή τη θεωρία η νοημοσύνη 

αποτελείται από δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας συμβολίζεται με το γράμμα 

g (general factor) και εκπροσωπεί έναν γενικό νοητικό παράγοντα, ενώ ο δεύτερος με 

το γράμμα s (specific factors) και εκπροσωπεί ένα πλήθος ειδικών παραγόντων που 

συνδέονται με τις ειδικές νοητικές δεξιότητες (Μόττη- Στεφανίδη, 1999). Σε κάθε 

έργο και με κριτήριο το βαθμό δυσκολίας του χρησιμοποιείται ο αντίστοιχος 

παράγοντας. Ο παράγοντας g συνδέεται με όλες τις νοητικές δεξιότητες, ενώ ο 

ειδικός παράγοντας s με το συγκεκριμένο έργο. Όσο πιο δύσκολο και σύνθετο είναι 
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το έργο που έχει να επιτελέσει το άτομο τόσο πιο σημαντικός είναι ο ρόλος του 

παράγοντα g. Ένα σύνθετο έργο το οποίο δηλαδή απαιτεί μεγαλύτερη νοητική 

προσπάθεια χρειάζεται περισσότερο τον παράγοντα g, σε σχέση με ένα πιο απλό έργο 

το οποίο απαιτεί μικρότερη νοητική προσπάθεια (Sattler, 1992). 

 Ο Αμερικανός  ψυχολόγος  Louis Thurstone απέκλεισε την ύπαρξη ενός 

μόνου  γενικού παράγοντα και διατύπωσε την άποψη πως η νοημοσύνη απαρτίζεται 

από ένα διαφορετικό πλήθος ανεξάρτητων νοητικών ικανοτήτων. Έτσι εισήγαγε τη 

θεωρία των επτά ανεξάρτητων πρωταρχικών παραγόντων, οι οποίοι συμμετέχουν 

συνδυαστικά σε κάθε νοητική δραστηριότητα του ανθρώπου, σε διαφορετικό κάθε 

φορά βαθμό. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής : α) η λεκτική ικανότητα, β) η 

διαλογιστική ικανότητα, γ) η αριθμητική ικανότητα, δ) η μνήμη, ε) η λεκτική 

ευχέρεια, ζ) η ταχύτητα αντίληψης και η) η χωρική οπτικοποίηση (Μόττη- 

Στεφανίδη, 1999).  

 Ακολουθεί ο Αμερικανός ψυχολόγος Joy Paul Guilford, ο οποίος εξέφρασε 

μια από τις πιο σημαντικές πολυπαραγοντικές θεωρίες σχετικά με τη νοημοσύνη. Ο 

ίδιος διατύπωσε την άποψη πως η νοημοσύνη αποτελείται από 120 ανεξάρτητες και 

διαφορετικές νοητικές ικανότητες και πως για να εξηγήσει κανείς την επίδοση ενός 

ατόμου σε ένα νοητικό έργο είναι απαραίτητο να λογαριάσει τρεις διαστάσεις. Η 

πρώτη διάσταση είναι η διεργασία, η οποία σχετίζεται με την επεξεργασία των 

πληροφοριών ενός έργου και περιλαμβάνει τις κύριες νοητικές λειτουργίες του 

ανθρώπινου νου, την μνήμη, την κατανόηση, την αξιολόγηση, την αποκλίνουσα και 

την συγκλίνουσα νόηση (Μόττη- Στεφανίδη, 1999). Η δεύτερη διάσταση σχετίζεται 

με το περιεχόμενο πάνω στο οποίο πραγματοποιείται η διεργασία που αναφέρθηκε 

παραπάνω και συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα γνωστικά στοιχεία. Το γνωστικό 

υλικό διακρίνεται στο σχηματικό, το συμβολικό, το σημασιολογικό και το 

συμπεριφορικό. Η τρίτη διάσταση αναφέρεται στο προϊόν το οποίο αποτελεί 

αποτέλεσμα των διεργασιών που υφίσταται το γνωστικό υλικό. Τα γνωστικά 

προϊόντα διακρίνονται σε έξι είδη: α) μονάδες, β) τάξεις, γ) σχέσεις, δ) συστήματα, ε) 

μετασχηματισμοί και ζ) συνεπαγωγές. Ο συνδυασμός ενός στοιχείου από κάθε 

διάσταση που αναφέρθηκε προηγουμένως οδηγεί σε έναν παράγοντα ( Μόττη- 

Στεφανίδη, 1999). Το πολυπαραγοντικό μοντέλο που πρότεινε ο Guilford για τη δομή 

της νοημοσύνης συμβάλλει στην εμπέδωση των νοητικών ικανοτήτων που 
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επιτρέπουν το χειρισμό των ερωτήσεων της κλίμακας νοημοσύνης WISC.Αργότερα ο 

Guilford αύξησε τον αριθμό των νοητικών ικανοτήτων από 120 σε 150 (Fasko, 2001).  

 Ο Βρετανοαμερικανός ψυχολόγος Raymond Bernard Cattell μαζί με τον 

Αμερικανό John Leonard Horn εξέφρασαν την άποψη πως υφίστανται δύο μορφές- 

τύποι νοημοσύνης : α) η αποκρυσταλλωμένη (crystallized) και β) η ρέουσα(fluid). Η 

αποκρυσταλλωμένη  νοημοσύνη σχετίζεται με τις γνώσεις και τις δεξιότητες τις  

οποίες έχει κατακτήσει ο άνθρωπος από την αλληλεπίδρασή του με το πολιτισμικό 

περιβάλλον. Πρόκειται για μια νοημοσύνη που προέρχεται από την μάθηση και τη 

γνώση και αναπτύσσεται σε όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής του ατόμου. Η  

ρέουσα νοημοσύνη αναφέρεται στην νοητική ικανότητα που κατέχει ο άνθρωπος με 

αποτέλεσμα να προσαρμόζεται σε μια νέα κατάσταση, μια νέα μάθηση και να επιλύει 

προβλήματα. Η ρέουσα νοημοσύνη του δίνει τη δυνατότητα να παρατηρεί και να 

διακρίνει τις σχέσεις μεταξύ των πραγμάτων χωρίς να κατέχει κάποια προηγούμενη 

γνώση και αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της εφηβείας, έπειτα διακόπτεται, και 

στην πορεία της ενήλικης ζωής παρατηρείται σταδιακή της μείωση (Μόττη- 

Στεφανίδη, 1999). 

 Ο Αμερικανός ψυχολόγος John Caroll διέκρινε στη νοημοσύνη με ιεραρχικό 

τρόπο τρία διαφορετικά επίπεδα. Το πρώτο αποτελείται από ειδικές γνωστικές 

δεξιότητες όπως είναι η ταχύτητα συλλογισμού κ.α., το δεύτερο από την ρέουσα και 

αποκρυσταλλωμένη νοημοσύνη , τις διεργασίες μάθησης και μνήμης, την ακουστική 

και οπτική αντίληψη κ.α. και το τρίτο επίπεδο εμπεριέχει έναν γενικό νοητικό 

παράγοντα αντίστοιχο με αυτόν που είχε διατυπώσει νωρίτερα ο Spearman. Το 

μοντέλο που προτείνει ο Caroll θεωρείται επιτυχημένο και αναγνωρίζεται από την 

βιβλιογραφία (Sternberg & Kaufman, 1998). 

Ο Ελβετός φιλόσοφος, φυσικός και ψυχολόγος Ζαν Πιαζέ  ασχολήθηκε με τη 

γνωστική ανάπτυξη της παιδικής νοημοσύνης και διατύπωσε τη θεωρία του σύμφωνα 

με την οποία η ανάπτυξη των παιδιών συνιστά μια εξελικτική διαδικασία που 

διαμορφώνεται μέσα από διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Αναφέρθηκε στην 

οικοδόμηση της γνώσης, στην προσαρμογή και στην αφομοίωση και έδωσε ιδιαίτερη 

βαρύτητα στις εσωτερικές διεργασίες του ανθρώπινου νου (Silver & Strong & Perini, 

2000). Υποστηρικτής της θεωρίας του κονστρουκτιβισμού θεωρεί πως η γνώση 

οικοδομείται μέσω μιας διαρκούς προσαρμογής προς το περιβάλλον και παράγεται 
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όχι με την παθητική αποτύπωση των εξωτερικών ερεθισμάτων, αλλά με την 

δραστηριότητα του υποκειμένου που τα οργανώνει. Χαρακτηρίζει τη νοημοσύνη 

καίρια λειτουργία της καθημερινής ζωής που παρέχει στον άνθρωπο τη δυνατότητα 

να προσαρμοστεί  στο περιβάλλον του. Η γνωστική ισορροπία εξασφαλίζεται μέσω 

της δημιουργίας μιας ισορροπημένης και αρμονικής σχέσης μεταξύ των διεργασιών 

της σκέψης του ατόμου και του περιβάλλοντος. Η νοημοσύνη για τον Πιαζέ συνιστά 

έναν δυναμικό παράγοντα που οικοδομείται σταδιακά με θεμέλιο την 

κληρονομικότητα και στη συνέχεια με την επίδραση που ασκεί το περιβάλλον κατά 

την αναπτυξιακή πορεία του ατόμου. Αυτή παρέχει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να 

αλληλεπιδρά με το περιβάλλον και να δημιουργεί μια ισορροπημένη σχέση με αυτό. 

Για να μελετήσει κάποιος τη δομή, τη σύσταση της νοημοσύνης χρειάζεται να 

μελετήσει την αναπτυξιακή της πορεία από τη βρεφική ηλικία μέχρι την περίοδο 

ωρίμανσης του ανθρώπου (Κυπριωτάκης, 1982). 

Ο επιστήμονες Δημητρίου και Ευκλείδη ανέπτυξαν τη θεωρία του Εμπειρικού 

Βιωματικού Δομισμού, η οποία συνδυάζει την εξελικτική, την γνωστική και 

ψυχομετρική προσέγγιση (Μόττη- Στεφανίδη, 1999). Το γνωστικό σύστημα 

αποτελείται από ποικίλες ικανότητες, οι οποίες είναι ιεραρχικά και τυπικά δομημένες 

και αναπαριστούν και αναλύουν τμήματα της πραγματικότητας. Κάθε ικανότητα 

επεξεργάζεται τα διάφορα τμήματα της πραγματικότητας με το δικό της μοναδικό 

τρόπο. Η νοημοσύνη συνίσταται λοιπόν στην ύπαρξη πολλαπλών ικανοτήτων, δομών 

που διαθέτουν τις ατομικές τους ιδιότητες και χαρακτηριστικά και ακολουθούν 

ανεξάρτητη πορεία (Δημητρίου, 1993). Έπειτα από εμπειρικές μελέτες που 

πραγματοποίησαν ανακάλυψαν πως υπάρχουν πέντε επίπεδα ικανοτήτων, τα οποία τα 

ονομάζουν εξειδικευμένα, δομικά συστήματα ή διαφορετικά σφαίρες ικανοτήτων 

(Δημητρίου & Ευκλείδη, 1988). Τα εξειδικευμένα αυτά δομικά συστήματα είναι 

υπεύθυνα για την ανάλυση και αναπαράσταση ποικίλων τμημάτων του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, για την προσαρμογή και τον προσανατολισμό στο χώρο, για την 

εικονοποιημένη σκέψη, για την περιγραφή της σκέψης και της πραγματικότητας, την 

έκφραση λόγου, την κατηγοριοποίηση αντικειμένων, προσώπων, την αναγνώριση και 

αναπαράσταση σχέσεων (Μόττη- Στεφανίδη, 1999). Ακόμη διαπίστωσαν πως 

υπάρχουν τρία επίπεδα : α) το βασικό στο οποίο αντιστοιχεί η γενική ικανότητα 

επεξεργασίας  που συνδέεται με το γενικό, νοητικό παράγοντα, και παρέχει στον 

άνθρωπο τη δυνατότητα να αναπαριστά ιδέες, ερεθίσματα, να τα αναλύει, να τα 
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κατανοεί ώστε να τα συνδέει με παλαιότερες γνώσεις και να δημιουργεί νέες γνώσεις 

και να επιλύει προβλήματα, β) στο μέσο επίπεδο το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά 

από ειδικές ικανότητες  και γ) το ανώτερο στο οποίο εδράζεται το υπεργνωστικό 

σύστημα, το οποίο ελέγχει και αναπαριστά τα εξειδικευμένα δομικά συστήματα και 

καθιστά δυνατή την μεταγνώση και την αυτορρύθμιση. Το υπεργνωστικό σύστημα 

συμπεριλαμβάνει και ένα ειδικότερο σύστημα την ευφυΐα και γενικότερα δίνει τη 

δυνατότητα στον άνθρωπο για αυτοπαρατήρηση και αυτοέλεγχο (Sternberg & 

Kaufman, 1998). 

O Αμερικανός ψυχολόγος Robert Sternberg συνδέει τη νοημοσύνη με δύο 

βασικούς παράγοντες, τον βιολογικό και τον πολιτισμικό. Αρχικά εξετάζει τις 

βιολογικές διαστάσεις της νοημοσύνης και αναφέρει πως ο εγκέφαλος είναι το 

όργανο του ανθρώπινου οργανισμού, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανθρώπινη 

νοημοσύνη και πως η απόδοση του νευρικού συστήματος την επηρεάζει άμεσα. 

Υπάρχει πιθανότητα, όπως ο ίδιος αναφέρει το μέγεθος του εγκεφάλου να επηρεάζει 

τη νοημοσύνη  και θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την εύρεση ενός αποτελεσματικού 

τρόπου χρήσης του εγκεφάλου. Στη συνέχεια επισημαίνει πως ο ορισμός και η 

μέτρηση της νοημοσύνης επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από το πολιτισμικό 

περιβάλλον. Θεωρεί πως είναι ιδιαίτερα δύσκολο να δημιουργηθούν τεστ 

νοημοσύνης, τα οποία θα είναι αποδεκτά από όλα τα πολιτισμικά περιβάλλοντα 

(Sternberg & Kaufman, 1998). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Sternberg καθώς και για να ερμηνεύσει την 

ιδιαίτερη νοημοσύνη (είτε χαμηλή είτε υψηλή)  στα παιδιά και να αποδείξει την 

αδυναμία των τεστ νοημοσύνης να την μετρήσουν σωστά διατύπωσε τη γνωστή 

«τριαρχική» θεωρία της νοημοσύνης ( Sternberg, 2007). Αρχικά διαπίστωσε πως οι 

περισσότεροι μελετητές εστιάζουν στα είδη της νοημοσύνης και θέτουν με αυτόν τον 

τρόπο στο περιθώριο τις νοητικές ικανότητες που τους δίνουν τη δυνατότητα να 

προσαρμοστούν με αποτελεσματικό τρόπο στο περιβάλλον τους. Το φαινόμενο αυτό, 

τη δυνατότητα δηλαδή που παρέχουν οι νοητικές ικανότητες για προσαρμογή με 

αποτελεσματικό τρόπο στο περιβάλλον το ονόμασε ο Sternberg νοημοσύνη της 

επιτυχίας (Μόττη – Στεφανίδη, 1999). Ο άνθρωπος με νοημοσύνη της επιτυχίας έχει 

την ικανότητα να προσαρμόζεται στο περιβάλλον, να προσαρμόζει το περιβάλλον 

στις ανάγκες και στις επιθυμίες του και να διαλέγει το ιδανικό περιβάλλον για την 

εκπλήρωση των ατομικών του στόχων σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο 
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αξιοποιώντας τις δεξιότητές του. Ακόμη έχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τα 

προτερήματα και τα μειονεκτήματά του και να προσπαθεί να τα μεγιστοποιήσει και 

να τα περιορίσει αντιστοίχως ( Μόττη- Στεφανίδη, 1999).  

Σύμφωνα με την τριαρχική θεωρία του Sternberg υφίστανται τρία είδη 

ευφυΐας : α) η αναλυτική, β) η δημιουργική και γ) η πρακτική (Cole & Lightfoot, 

2014). Η αναλυτική νοητική ικανότητα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση, την 

κρίση, την ανάλυση και την σύγκριση καταστάσεων και δεδομένων. Το άτομο με τη 

χρήση της αναλυτικής ικανότητας έχει τη δυνατότητα να αναλύει τις διάφορες 

καταστάσεις και να τις αξιολογεί, να διακρίνει ένα πρόβλημα, να το μελετά και να 

επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισής του. Με την δημιουργική νοητική 

ικανότητα ο άνθρωπος είναι σε θέση να δημιουργεί, να επινοεί, να ανακαλύπτει, να 

υποθέτει και να ενεργοποιεί τη φαντασία του (Cole & Lightfoot, 2014). Επιπλέον 

είναι ικανός να εφευρίσκει ποικίλους και  καινοτόμους τρόπους αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που ανακύπτουν στη ζωή του. Η πρακτική από την άλλη νοητική 

ικανότητα του ατόμου σχετίζεται με τη μεταφορά και την εφαρμογή των γνώσεων 

στην πράξη, τη χρησιμοποίηση των νοητικών του ικανοτήτων στον πραγματικό 

κόσμο (Cole & Lightfoot, 2014). Αξίζει να σημειωθεί  πως ο Sternberg αναφέρθηκε 

σε μια ιδιαίτερη πλευρά της πρακτικής νοητικής ικανότητας, την σιωπηρή γνώση. 

Πρόκειται για ένα είδος γνώσης το οποίο συνδέεται άμεσα με τη δράση, την πράξη 

και κατακτιέται μέσω της καθημερινής εμπειρίας. Δεν είναι δυνατό να διατυπωθεί 

λεκτικά και με σαφήνεια και είναι αποκλειστικά προσωπική (Hill & Von Ende, 

1994). 

Ακολουθεί ένας εξίσου σημαντικός θεωρητικός της νοημοσύνης, ο Howard 

Gardner, καθηγητής της ψυχολογίας της μάθησης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ο 

οποίος πρότεινε τη διαδεδομένη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης. Ο ίδιος 

ισχυρίζεται πως η νοημοσύνη συνδέεται με την ικανότητα του ανθρώπου να 

αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητά 

του, να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει και να τις αξιολογεί, να παράγει 

προϊόντα και να παρέχει υπηρεσίες σε συγκεκριμένα πολιτισμικά και κοινωνικά 

περιβάλλοντα (Gardner, 1983). Ο Gardner απορρίπτει την ιδέα της γενικής 

νοημοσύνης και υποστηρίζει πως ο άνθρωπος δεν έχει μόνο μία καθορισμένη 

νοημοσύνη, αλλά πολλές (Αγαλιώτης, 2011). Πιο συγκεκριμένα η θεωρία της 

πολλαπλής νοημοσύνης που διατύπωσε , αναγνωρίζει την ύπαρξη πολλαπλών ειδών –
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τύπων νοημοσύνης κάτι το οποίο συνεπάγεται την εμφάνιση διαφορετικών τρόπων 

μάθησης, αναπαράστασης και χρήσης των γνώσεων μεταξύ των ανθρώπων. Η 

νοημοσύνη λοιπόν λαμβάνεται ως ένα σύνολο, ανεξάρτητων, διακριτών ικανοτήτων, 

οι οποίες διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και καθορίζουν τη διαμόρφωση της 

ξεχωριστής, ατομικότητάς του (Αγαλιώτης, 2009). Επιπρόσθετα ισχυρίζεται πως το 

κάθε είδος νοημοσύνης επηρεάζεται άμεσα από τρεις διαφορετικούς παράγοντες : α) 

βιολογικός παράγοντας: τις έμφυτες δομές του εγκεφάλου, β) πολιτισμικός –

κοινωνικός παράγοντας : ο βαθμός στον οποίο ο κάθε πολιτισμός επιλέγει να 

επικεντρωθεί στο διαφορετικά είδη νοημοσύνης και γ) σύστημα μάθησης- 

διδασκαλίας: ο βαθμός στον οποίο ένα παιδί εκπαιδεύεται μέσω της διδασκαλίας 

στους τύπους νοημοσύνης  (Cole & Lightfoot, 2014). Ο Gardner καταλήγει πως το 

άτομο εκδηλώνει μια διαφορετική δυναμική στα διάφορα είδη νοημοσύνης, η οποία 

δεν είναι δυνατό να μετρηθεί ποσοτικά, αλλά να αναλυθεί ποιοτικά μέσω της 

παρατήρησης (Gardner, 1999). 

Μία θεωρία, η οποία επηρεάστηκε σημαντικά από τη νοημοσύνη της 

επιτυχίας του Sternberg, τη διαπροσωπική νοημοσύνη του Gardner, την κοινωνική 

νοημοσύνη του Thorndike και την προσωπική νοημοσύνη των Salovey και Mayer 

αποτελεί η θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης του Goleman (Goleman, 1995). 

Οι απαρχές της συναισθηματικής νοημοσύνης εδράζονται στην κοινωνική νοημοσύνη 

του Thorndike και έπειτα ακολουθούν τα υπόλοιπα είδη. Η θεωρία της 

συναισθηματικής νοημοσύνης, η οποία συνιστά ένα νέο και ιδιαίτερα σημαντικό 

είδος νοημοσύνης , γενικότερα ερμηνεύεται μέσω της παρατήρησης του τρόπου και 

του βαθμού εκδήλωσης των ατομικών διαφορών ως προς την ικανότητα ανάπτυξης 

κριτικής σκέψης και χρήσης των συναισθημάτων τους με στόχο την ενίσχυση της 

σκέψης (Mayer & Salovey, 1990). Η συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται ως η 

ικανότητα αντίληψης, έκφρασης, αξιολόγησης και διαχείρισης των συναισθημάτων 

και σύμφωνα με το μοντέλο των Mayer και Salovey διαθέτει τέσσερις ικανότητες: α) 

τη ρύθμιση του συναισθήματος με στόχο την πνευματική και συναισθηματική 

ανάπτυξη: η ορθή διαχείριση του συναισθήματος θα συμβάλει στην εκπλήρωση των 

ατομικών στόχων, β) την κατανόηση και ανάλυση των συναισθημάτων 

(συναισθηματική γνώση): η ικανότητα του ατόμου για βαθύτερη κατανόηση των 

προσωπικών του συναισθημάτων και η ικανότητα έκφρασής τους γ) τη 

συναισθηματική διευκόλυνση της σκέψης: η ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται 
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τα συναισθήματα και να επιτυγχάνει τους στόχους του και δ) την αντίληψη, 

αξιολόγηση και έκφραση του συναισθήματος: : η ικανότητα των ανθρώπων να 

κατανοούν τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων (ενσυναίσθηση) και να 

εκμεταλλεύονται αυτή τη γνώση με στόχο τη βελτίωση των διαπροσωπικών τους 

σχέσεων, η ικανότητα διάκρισης των ψευδών από τα αληθή συναισθήματα (Mayer & 

Salovey, 1997). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο Goleman επηρεασμένος από τη νοημοσύνη 

των Mayor και Salovey και των υπολοίπων περιέγραψε τη συναισθηματική 

νοημοσύνη ή αλλιώς τη «νοημοσύνη της καρδιάς», όπως τη χαρακτηρίζει ο ίδιος ως 

ικανότητα του ατόμου να κατανοεί τα συναισθήματά του και των άλλων, να είναι σε 

θέση να τα ελέγχει, να τα αξιολογεί, να τα χρησιμοποιεί για την επίτευξη των στόχων 

του και να είναι δημιουργικός (Μόττη, Στεφανίδη, 1999). Διακρίνει πέντε τομείς της 

συναισθηματικής νοημοσύνης: α) γνώση των συναισθημάτων του ατόμου: η 

ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει και να κατανοεί τα συναισθήματα που του 

προκαλούνται, β) έλεγχος των συναισθημάτων: πρόκειται για μια ικανότητα η οποία 

προϋποθέτει αρχικά την επίγνωση των συναισθημάτων από την πλευρά του ατόμου 

και στη συνέχεια τη δυνατότητα ελέγχου τους για την αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων και καταστάσεων που δημιουργούνται 

στα πλαίσια της καθημερινότητάς του, γ) Εύρεση κινήτρων για το ίδιο το άτομο: η 

ικανότητα ελέγχου των συναισθημάτων του ατόμου του παρέχει τη δυνατότητα να 

θέτει συγκεκριμένους στόχους στη ζωή του, να διακρίνεται από αυτοκυριαρχία και 

δημιουργικότητα, δ) αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων : η 

ικανότητα αυτή σχετίζεται με την αναγνώριση και κατανόηση των συναισθημάτων 

από τα οποία διακατέχονται οι άλλοι άνθρωποι (ενσυναίσθηση) και ε) διαχείριση 

ανθρώπινων σχέσεων : η ικανότητα αυτή συνδέεται με την δεξιότητα των ανθρώπων 

να χειρίζονται τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων και να δημιουργούν υγιείς και 

επιτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις (Goleman, 20111β). Σε  κάθε έναν από αυτούς 

τους τομείς αντιστοιχούν συγκεκριμένες συναισθηματικές ικανότητες, τις οποίες 

αποκτά το άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του μέσω της συνεχούς εξάσκησης. 

Παρατηρήθηκε πως σε σχολεία που εφαρμόστηκε κάποιο πρόγραμμα 

συναισθηματικής αγωγής τα παιδιά παρουσίασαν αξιόλογες σχολικές επιδόσεις και 

σημαντική συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη. Ειδικότερα ήταν σε θέση να 

κατανοήσουν τα συναισθήματά τους, τους λόγους που τους προκλήθηκαν τα 
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αντίστοιχα συναισθήματα και να διαχειριστούν με αποτελεσματικό τρόπο  το άγχος 

και το θυμό τους (Μόττη, Στεφανίδη, 1999).  

Διαπιστώνεται λοιπόν πόσο σημαντική είναι η εξάσκηση των 

συναισθηματικών ικανοτήτων, η οποία επηρεάζεται σημαντικά από τη γενική 

συναισθηματική νοημοσύνη με την οποία γεννιούνται οι άνθρωποι, όπως αναφέρει ο 

Goleman (Goleman, 2011β).  

 

1.1.2 Η εξελικτική πορεία  των τεστ νοημοσύνης 

 

Κατά τον 19ο αιώνα εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον για την επαρκή διάγνωση των 

παιδιών με νοητική υστέρηση και την παροχή σε αυτά κατάλληλου εκπαιδευτικού 

προγράμματος. Οι ειδικοί επιστήμονες και ερευνητές άρχισαν να εστιάζουν την 

έρευνά τους στην εύρεση τρόπων μέτρησης της νοημοσύνης των ατόμων αυτών και 

τη δημιουργία του ιδανικού εκπαιδευτικού πλαισίου. Ο δυτικός πολιτισμός μέχρι 

εκείνο το διάστημα δεν επεδείκνυε το απαιτούμενο ενδιαφέρον για την αγωγή και 

εκπαίδευση των παιδιών με νοητική υστέρηση και τα είχε θέσει στο περιθώριο. 

Ωστόσο από το 19ο αιώνα και έπειτα παρατηρείται μια σημαντική ανθρωπιστική 

δραστηριότητα με στόχο τη βελτίωση της ζωής τους (Μόττη, Στεφανίδη, 1999). 

 Σε ένα πρώτο στάδιο η μέτρηση της νοημοσύνης στηρίχτηκε σε μεθόδους και 

τεχνικές των φυσικών και θετικών επιστημών και κυρίως της στατιστικής. Ο Άγγλος 

βιολόγος Sir Francis Galton πρώτος παρατήρησε την επίδραση της κληρονομικότητας 

στα ανθρώπινα χαρακτηριστικά και κατασκεύασε τεστ για να μετρήσει τις 

οπτικοακουστικές αντιληπτικές δεξιότητες των ανθρώπων (Μόττη, Στεφανίδη, 1999). 

Ακολουθεί ο Αμερικανός ψυχολόγος James McKeen Cattell ο οποίος εστίασε στη 

μελέτη των ατομικών διαφορών και ήταν αυτός που χρησιμοποίησε για πρώτη φορά 

τον όρο νοητικό τεστ. Δημιούργησε ένα πλήθος τεστ τα οποία τα  χορήγησε σε 

φοιτητές με στόχο την μέτρηση του επιπέδου της νοητικής τους λειτουργίας. Τα τεστ 

αυτά επικεντρώνονταν στην μέτρηση των επιδόσεών τους σε ποικίλες οπτικές, 

ακουστικές, κινητικές αντιληπτικές δεξιότητές τους. Την ίδια περίοδο ο Γερμανός 

ψυχολόγος Herman Ebbinghaus δημιουργεί μια σειρά από τεστ για την μέτρηση και 

αξιολόγηση των σχολικών ικανοτήτων των παιδιών. Ειδικότερα σχεδίασε κλίμακες οι 
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οποίες μελετούσαν τις επιδόσεις των παιδιών στα μαθηματικά, την λεκτική τους 

ικανότητα καθώς και τη μνήμη τους. Οι κλίμακες του Ebbinghaus θεωρείται πως  

συνιστούν τις βάσεις των συλλογικών τεστ νοημοσύνης που ακολουθούν (Μόττη, 

Στεφανίδη, 1999). 

Στις αρχές του 20ου αιώνα  ύστερα από αίτημα του Υπουργείου Παιδείας της 

Γαλλίας ,ο  Γάλλος ψυχολόγος Alfred Binet μαζί με τον συνεργάτη του Theodore 

Simon κατασκεύασαν το 1905 το πρώτο ολοκληρωμένο τεστ νοημοσύνης για τον 

εντοπισμό των αδύναμων μαθητών (Cole & Lightfoot, 2014). Η σημαντική διαφορά 

αυτών των τεχνικών μέτρησης της νοημοσύνης από τις προηγούμενες έγκειται στον 

τομέα ικανοτήτων που επικεντρώνονται. Οι μέθοδοι των Binet-Simon εστιάζουν στις 

πνευματικές λειτουργίες-ικανότητες των ατόμων, ενώ μέχρι τότε έδιναν περισσότερη 

βάση στις αντιληπτικές τους λειτουργίες (Μόττη, Στεφανίδη, 1999).  Έπειτα από 

συστηματική μελέτη οι Binet και Simon κατόρθωσαν να δημιουργήσουν μια κλίμακα 

νοημοσύνης, όπου ο βασικός δείκτης νοημοσύνης αυτής ονομάστηκε νοητική ηλικία 

(ΝΗ) (Binet & Simon, 1916). Η κλίμακα αυτή εμπεριέχει 30 συνολικά ερωτήσεις 

κλιμακωτής δυσκολίας που αξιολογούν κυρίως την κρίση, την κατανόηση, τη λογική, 

και την λεκτική ικανότητα του ατόμου και σε πολύ περιορισμένο βαθμό τις 

αντιληπτικές του ικανότητες. Το 1916 η κλίμακα του Binet,Simon 

αναπροσαρμόστηκε από τον Lewis Terman,καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Stanford 

και έτσι προέκυψε η αμερικανική έκδοση της γαλλικής κλίμακας Binet-Simon με την 

ονομασία Stanford- Binet. Σήμερα επικρατεί η 5η έκδοση της κλίμακας του Stanford-

Binet (SB5), η οποία αξιολογεί άτομα από 2 έως 85 χρονών και παραπάνω ( Roid, 

2003).  Πρόκειται για ένα τεστ το οποίο οδηγεί σε ένα Γενικό Δείκτη Νοημοσύνης 

που προκύπτει μέσα από δέκα υποδοκιμασίες. Η κατασκευή του στηρίχτηκε στη 

θεωρία των νοητικών ικανοτήτων των Cattell, Horn και Carroll και αξιολογεί πέντε 

παράγοντες γνωστικής ικανότητας μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων και 

υποδοκιμασιών σε διαφορετικούς τομείς. Οι πέντε παράγοντες είναι : α) η ρέουσα 

λογική, β) οι γνώσεις, γ) η ποσοτική επεξεργασία, δ) η οπτικο-χωρική επεξεργασία 

και ε) η μνήμη εργασίας. Ακόμη εμπεριέχει και δύο κλίμακες, τις  λεκτικές και μη 

λεκτικές , οι οποίες διαθέτουν μια σειρά από δραστηριότητες για κάθε παράγοντα 

γνωστικής ικανότητας (Κουλάκογλου, 2016). Το τεστ αυτό ολοκληρώθηκε  σε επτά 

χρόνια, διαρκεί από 15-75 λεπτά ανάλογα με τον αριθμό των κλιμάκων που 

χορηγούνται και το σημαντικό του πλεονέκτημα είναι πως παρέχει τη δυνατότητα 
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εκτίμησης των νοητικών ικανοτήτων σε ένα μεγάλο ηλικιακό εύρος (Κουλάκογλου, 

2016). 

Τη δεκαετία του 1930 ο Αμερικανός ψυχολόγος David Wechsler δημιούργησε 

μια σειρά από κλίμακες νοημοσύνης που κυριαρχούν στον κλάδο της ψυχολογίας. Οι 

κλίμακες νοημοσύνης του Wechsler συμπεριλαμβάνουν τρία διαφορετικά τεστ τα 

οποία καλύπτουν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Πρόκειται για το Wechsler 

Preschool and Primary Scales of Intelligence (WPPSI), το Wechsler Intelligence 

Scale for Children  (WISC) και το Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) 

(Κουλάκογλου, 2016). Τα τρία αυτά διαδεδομένα τεστ του Wechsler έχουν δεχθεί 

αναθεωρήσεις και έχουν συμβάλει στην ανάπτυξη ποικίλων θεωριών. Πιο 

συγκεκριμένα μετά από την έκδοση του WAIS-R αναπτύχθηκαν σημαντικές θεωρίες 

που αφορούν τη φύση της νοημοσύνης όπως είναι : το τριαρχικό μοντέλο του 

Sternberg, το πολυπαραγοντικά μοντέλα γνωστικής λειτουργίας, η θεωρία των τριών 

στρωμάτων του Carroll κ.α. Η τελευταία αναθεωρημένη έκδοση του WAIS-R είναι το 

WAIS-IV και καλύπτει την αξιολόγηση της νοημοσύνης ατόμων ηλικίας από 16- 90 

χρόνων. Η έκδοση αυτή του τεστ συμπεριλαμβάνει 15 υποδοκιμασίες και τέσσερις 

πρωτογενείς δείκτες νοημοσύνης (Κουλάκογλου, 2016). Το δεύτερο τεστ, το  

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) εκδόθηκε   το 1949 και η τελευταία  

αναθεωρημένη του έκδοση αποτελεί το WISC-IV. Το δείγμα στο WISC διαχωρίζεται 

με κριτήριο τη γεωγραφική περιοχή κατοικίας, τη φυλή και το μορφωτικό επίπεδο 

των γονέων. Η τελευταία του έκδοση παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις από 

τις προηγούμενες με κυριότερη την διαγραφή των δύο βασικών δεικτών,  του 

Λεκτικού και του Πρακτικού Δείκτη Νοημοσύνης.  

 Το τρίτο τεστ του Wechsler, το Wechsler Preschool and Primary Scale for 

Intelligence (WPPSI) αφορά τα παιδιά ηλικίας 3-7 χρόνων και αξιολογεί τη νοητική 

λειτουργία των παιδιών με εξελικτικές δυσκολίες και των παιδιών με υψηλό δείκτη 

νοημοσύνης. Η πρώτη έκδοση του WPPSI έγινε το 1967 και η τελευταία το 2003 

(WPPSI-III). Και τα τρία τεστ του Wechsler διαθέτουν έναν συγκεκριμένο αριθμό 

υποδοκιμασιών (υποκλίμακες) ο συνδυασμός των οποίων έχει ως αποτέλεσμα την 

απόδοση τριών δεικτών νοητικής λειτουργίας : α) τον λεκτικό: ο οποίος προϋποθέτει 

την κατανόηση και χρήση του λόγου, β) τον πρακτικό: ο οποίος προϋποθέτει την 

πραγματοποίηση μιας δραστηριότητας και γ) τον γενικό (Wechsler, 2003).Οι 

υποδοκιμασίες που αφορούν τον λεκτικό δείκτη είναι κοινές για όλες τις ηλικίες, ενώ 
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αυτές που αφορούν τον πρακτικό δείκτη παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. Τα 

ερωτήματα κάθε υποκλίμακας τοποθετούνται με κριτήριο τον βαθμό δυσκολίας τους. 

Σε όλα τα τεστ του Wechsler οι τιμές είναι τυπικές και ο δείκτης νοημοσύνης 

ονομάζεται  «τιμή IQ» .Οι αναθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν και στα τρία τεστ 

οφείλονται στις νέες θεωρίες νοημοσύνης που διατυπώθηκαν (Κουλάκογλου, 2016). 

Τα τεστ νοημοσύνης του Wechsler παρέχουν σημαντικές πληροφορίες που 

αφορούν τη γνωστική λειτουργία του ατόμου. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι πως 

διακρίνουν την λεκτική από την πρακτική νοημοσύνη και με αυτόν τον τρόπο είναι 

δυνατή η αναγνώριση  μαθητών με νοητική υστέρηση και ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες. Μέσω των δραστηριοτήτων στις οποίες υποβάλλεται το άτομο δίνεται η 

δυνατότητα να εντοπιστούν τα προτερήματα και τα μειονεκτήματά του στο επίπεδο 

της γνωστικής λειτουργίας του, παρέχεται μια πιο γενική εικόνα σχετικά με τη 

νοημοσύνη του και συγχρόνως αξιολογείται η προσωπικότητά του (Κουλάκογλου, 

2016). Ωστόσο τα τεστ του Wechsler παρουσιάζουν και κάποιες ελλείψεις που 

αφορούν τις ακριβείς μετρήσεις  στις ακραίες τιμές της νοημοσύνης, τη δυνατότητα 

της ατομικής λειτουργίας σε καθημερινή βάση και την εννοιολογική εγκυρότητα με 

κριτήριο τη συμπεριφορά του ατόμου. Τέλος  διαπιστώνεται πως δεν καλύπτονται 

μέσω των προτύπων- τεστ οι μειονότητες και πως υφίσταται μια υποκειμενική 

βαθμολόγηση στα ερωτήματα  που σχετίζονται με την κατανόηση, τις ομοιότητες και 

το λεξιλόγιο ( Κουλάκογλου, 2016). 

Ακολουθεί το 1938 η κλίμακα Raven’s Progressive Matrices (RPM), η οποία 

σχεδιάστηκε από τον J.C. Raven με βάση τη θεωρία του C. Spearman για τον γενικό 

νοητικό παράγοντα g. Πρόκειται για ένα ισχυρό διαπολιτισμικό εργαλείο, καθώς 

αποτελεί ένα μη λεκτικό τεστ, το οποίο μπορεί να χορηγηθεί σε άτομα που ανήκουν 

σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Επίσης εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων 

που παρουσιάζουν σημαντικές γλωσσικές και εκφραστικές δυσκολίες. 

Το Raven’s Progressive Matrices διαθέτει τρεις παραλλαγές : α) το Coloured 

Progressive Matrices (CPM): το οποίο περιλαμβάνει 36 ασκήσεις-μήτρες και αφορά 

παιδιά ηλικίας 5-11 χρόνων, β) το Standard Progressive Matrices (SPM): το οποίο 

εμπεριέχει 60 ασκήσεις-μήτρες και αφορά ενήλικες και γ) το Advanced Progressive 

Matrices (APM): το οποίο αφορά αποκλειστικά άτομα υψηλού νοητικού επιπέδου 

(Raven, 2009). Το SPM συνιστά το καλύτερο τεστ μέτρησης της γενικής νοημοσύνης 
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και οι απόψεις των ερευνητών διίστανται μόνο όσον αφορά την ικανότητά του να 

ανιχνεύει τις γνωστικές λειτουργίες σε διαφορετικές κουλτούρες (Μόττη, Στεφανίδη, 

1999) . 

Ένα εξίσου αξιόλογο τεστ μέτρησης της νοημοσύνης συνιστά το τεστ 

Georgas, το οποίο κατασκευάστηκε το 1971 από τον Δ. Γεώργα. Το τεστ Georgas 

είναι το πρώτο σταθμισμένο τεστ νοημοσύνης στην Ελλάδα για παιδιά ηλικίας 6-12 

ετών. Αποτελείται από τέσσερις κλίμακες: α) το τεστ Λεξιλογίου : το οποίο αξιολογεί 

την λεκτική, εκφραστική και αφαιρετική ικανότητα, β)  το τεστ Σχέδιο του Άντρα ή 

της Γυναίκας των Goodenough- Harris: μέσω της παρατήρησης των στοιχείων του 

παιδικού σχεδίου εκτιμάται η ανάπτυξη και η ωριμότητα του παιδιού, γ) το τεστ της 

οπτικοκινητικής αντίληψης του Beery: μέσω της αντιγραφής 24 γεωμετρικών 

σχημάτων εκτιμάται η νευροψυχολογική ωριμότητα του παιδιού και η οπτικοκινητική 

του ολοκλήρωση και δ) το τεστ Προοδευτικών Μητρών του Raven: αξιολογεί τη 

συλλογιστική ικανότητα σχετικά με τα διάφορα αντιληπτικά ερεθίσματα (Γεώργας, 

1971). Η χρήση του Georgas τεστ στη σημερινή εποχή είναι περιορισμένη λόγω της 

μη επαναστάθμισής του και της διαδεδομένης χρήσης του μεταφρασμένου τεστ 

νοημοσύνης WISC-III (Μόττη, Στεφανίδη, 1999). 

 

1.1.3 Κριτικές στα τεστ νοημοσύνης 

 

 Τα τεστ νοημοσύνης κατά την πορεία της αξιολόγησής τους προσέφεραν γόνιμο 

έδαφος για κριτικές, αμφισβητήσεις και περαιτέρω μελέτη για την δημιουργία νέων 

σύγχρονων μορφών μέτρησης της νοημοσύνης. Οι μελετητές των τεστ νοημοσύνης 

ΙQ κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι δοκιμασίες αυτές διαθέτουν κάποια 

πλεονεκτήματα και αρκετά μειονεκτήματα. Αρχικά παρατήρησαν πως τα τεστ IQ 

είναι ικανά να προβλέψουν μελλοντικές συμπεριφορές των ατόμων καθώς και τα 

ακαδημαϊκά τους κατορθώματα. Παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τις 

δυνατότητες και τις αδυναμίες που εκδηλώνουν στο γνωστικό επίπεδο, για την 

αυτοεκτίμησή τους, τη συμπεριφορά, τα κίνητρα και την ψυχολογική κατάσταση του 

εξεταζόμενου (Ryan, Rosenberg, 1983). Ενημερώνουν τον εξεταστή για την 

ικανότητα δημιουργικής σκέψης του εξεταζόμενου και το επίπεδο προσοχής και 

συγκέντρωσης του. Ακόμη πληροφορούν τον εξεταστή για την εξέλιξη, την πορεία 
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που διαγράφει ο μαθητής, ύστερα από την εφαρμογή συγκεκριμένης, ειδικής 

εκπαιδευτικής παρέμβασης. Σημαντική είναι η συνδρομή των τεστ νοημοσύνης σε 

ερευνητικό επίπεδο, καθώς παρέχουν αξιόλογες πληροφορίες σχετικά με την 

επίδραση που ασκούν το περιβάλλον, η οικογένεια, η διατροφή  και τα ειδικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα στη γνωστική λειτουργία των ατόμων (Κουλάκογλου, 

2016). 

 Ωστόσο τα τεστ νοημοσύνης εκδηλώνουν σοβαρές αδυναμίες και για αυτό 

έχουν δεχθεί ποικίλες κριτικές. Οι μετρήσεις των τεστ νοημοσύνης εστιάζουν κυρίως 

στην πρόβλεψη των ακαδημαϊκών ικανοτήτων των παιδιών και παραβλέπουν τελείως 

τις μη ακαδημαϊκές δραστηριότητες που ενδέχεται να αναπτύξουν (Snyderman, 

Rothman, 1987). Οι προβλέψεις τους έχουν μικρή διάρκεια και δεν είναι πάντα 

ασφαλείς όσον αφορά την ακαδημαϊκή πορεία και επιτυχία του ατόμου, γιατί αυτές 

καθορίζονται και από άλλες παραμέτρους, που δεν αξιολογούνται από τα τεστ 

(Zigler, Farber, 1985).Το μεγαλύτερο μειονέκτημα των τεστ νοημοσύνης εντοπίζεται 

στο είδος της σκέψης που αξιολογεί. Η συγκλίνουσα, αναλυτική και επιστημονική 

σκέψη μονοπωλεί το ενδιαφέρον τους με αποτέλεσμα να τίθενται στο περιθώριο και 

σε πιο μειονεκτική θέση άτομα, τα οποία διαθέτουν αποκλίνουσα σκέψη, φαντασία 

και καλλιτεχνικές ικανότητες. Επίσης συχνά παρατηρείται πως οι χρήστες των τεστ 

αντιλαμβάνονται το Δείκτη Νοημοσύνης σαν μια απόλυτη και αμετάβλητη έννοια, 

ενώ στην πραγματικότητα ο δείκτης αυτός αποτυπώνει ένα συγκεκριμένο και 

περιορισμένο δείγμα ικανοτήτων του εξεταζομένου σε μια δεδομένη χρονική στιγμή 

(Groth-Marnat, 1990).Έτσι εξάγονται  βεβιασμένα και εσφαλμένα αποτελέσματα, τα 

οποία οδηγούν σε λανθασμένες διαγνώσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως τα τεστ 

επικεντρώνονται περισσότερο στο τελικό αποτέλεσμα και θέτουν σε δεύτερη μοίρα 

τη γνωστική διαδικασία με την οποία οδηγήθηκε ο εξεταζόμενος σε αυτό 

(Κουλάκογλου, 2016). Τέλος οι κριτικοί επισημαίνουν πως τα παραδοσιακά τεστ 

νοημοσύνης δεν καλύπτουν τις μειονότητες και δεν προσφέρουν ισάξιες μετρήσεις σε 

όλα τα πολιτισμικά περιβάλλοντα, λόγω της διαφορετικότητας που αυτά εκδηλώνουν. 

Οι μετρήσεις νοημοσύνης στηρίζονται σε ένα μαθησιακό υπόβαθρο που εξειδικεύεται 

πολιτισμικά και δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν ανεξάρτητα από τον 

πολιτισμό που τις δημιουργεί (Serpell, Hanes, 2004). 

 Ιδιαίτερα αξιόλογη αποτελεί η επιστημονική αναφορά του κοινωνικού 

επιστήμονα και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Otago της Νέας Ζηλανδίας, James Flynn 
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σχετικά με τις δοκιμασίες νοημοσύνης, γνωστή με την ονομασία «φαινόμενο του 

Flynn». Σύμφωνα με το Flynn Effect ο Γενικός Δείκτης Νοημοσύνης ενός πληθυσμού 

αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, από γενιά σε γενιά (Flynn, 1994).  Ειδικότερα 

παρατηρείται πως ο δείκτης αυξάνεται σε μεγαλύτερο βαθμό στα τεστ που 

συνδέονται με την ρέουσα νοημοσύνη και σε μικρότερο βαθμό σε αυτά που 

σχετίζονται με την  αποκρυσταλλωμένη νοημοσύνη. Τα τεστ που αξιολογούν τη 

ρέουσα νοημοσύνη είναι τα : Raven’s Matrices, Norwegian Matrices, Belgian Shapes 

Test, Jenkins Test και το Horn Test και επικεντρώνονται στην αξιολόγηση 

ικανοτήτων που αφορούν την επίλυση προβλημάτων. Από την άλλη πλευρά τα τεστ 

που καλύπτουν την αποκρυσταλλωμένη νοημοσύνη είναι τα τεστ των Wechsler και 

Binet, τα οποία εκτός από την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων αξιολογούν το 

λεξιλόγιο και τις μαθηματικές ικανότητες των εξεταζομένων (Κουλάκογλου, 2016). 

 Ο Flynn θεωρεί πως οι δοκιμασίες νοημοσύνης δεν αξιολογούν τη νοητική 

ικανότητα, αλλά εκδηλώνουν μια ασθενή συσχέτιση με αυτήν (Flynn, 1987). 

Υποστηρίζει πως η αύξηση που παρατηρείται στο Δείκτη Νοημοσύνης συνιστά μια 

αύξηση της αφηρημένης ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και την αποδίδει σε 

περιβαλλοντικούς λόγους (Κουλάκογλου, 2016). 

 

1.1.4 Θεωρίες πολλαπλών νοημοσυνών 

 

Τα παραδοσιακά τεστ νοημοσύνης όπως διαπίστωσαν οι επιστήμονες δεν καλύπτουν 

πλήρως τη νοημοσύνη στην ολότητά της και περιορίζουν σημαντικά την αξιολόγηση 

ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικά εθνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Μέσα 

σε αυτό το πλαίσιο διατυπώθηκαν νέες, σύγχρονες θεωρίες σχετικά με τη φύση και τη 

μέτρηση της νοημοσύνης. Ήδη από τα τέλη του 20ου αιώνα η νοημοσύνη δεν 

λογαριάζεται πλέον ως μια γενική εγγενή ικανότητα που είναι δυνατό να μετρηθεί 

από τα απλά τεστ νοημοσύνης IQ. Αντιθέτως ορίζεται ως μια πολυδιάστατη έννοια, η  

οποία εμπεριέχει ένα πλήθος ανεξάρτητων ικανοτήτων που αναπτύσσονται με 

διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό βαθμό σε κάθε άτομο (Αγαλιώτης, 2011). 

Διακρίνονται είδη νοημοσύνης, τα οποία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και καθορίζουν 

το τελικό αποτέλεσμα. Βασικά χαρακτηριστικά των θεωριών πολλαπλής νοημοσύνης 

συνιστούν η ύπαρξη πολλαπλών νοημοσυνών, η ανάπτυξη της νοημοσύνης του 
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ατόμου μέσω της συνεχούς αλληλεπίδρασης των ατομικών, των μαθησιακών και των 

οικογενειακών του εμπειριών και της επίδραση που ασκεί το περιβάλλον γενικότερα, 

η θεώρηση της νοημοσύνης ως ένα κράμα ικανοτήτων που επιτρέπει την επίλυση 

προβλημάτων και την παραγωγή νοητικών προϊόντων, η δυνατότητα διδασκαλίας και 

ενίσχυσης της νοημοσύνης και ο καθορισμός της από το αντίστοιχο πολιτισμικό και 

κοινωνικό πλαίσιο ( Armstrong, 2000). 

 Κάποιες από τις θεωρίες πολλαπλής νοημοσύνης είναι οι θεωρίες τoυ Piaget, 

του Vygotsky, του Feuerstein, του Goleman, του Spearman του Cattell  κ.α. Οι πιο 

σύγχρονες θεωρίες που στηρίζονται σε πολυπαραγοντικά μοντέλα νοημοσύνης και 

είναι ευρέως γνωστές ειδικότερα στον εκπαιδευτικό χώρο είναι οι θεωρίες του 

Sternberg και του Gardner.  

Οι θεωρίες τόσο του Sternberg όσο και του Gardner προέκυψαν ως απόρροια 

της αδυναμίας των παραδοσιακών τεστ να μετρήσουν με επιτυχία τη νοημοσύνη των 

ανθρώπων όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ο Αμερικανός ψυχολόγος Robert Sternberg 

διαπίστωσε σχετικά με τα παραδοσιακά, συμβατικά τεστ νοημοσύνης πως 

αξιολογούν κυρίως την αναλυτική ικανότητα και πως αν και είναι σημαντικά για την 

πρόβλεψη της σχολικής επίδοσης ή της απόδοσης του ατόμου στην εργασία, δεν 

επαρκούν. Το ίδιο εκφράζει και ο ψυχολόγος Howard Gardner, ο οποίος αμφισβητεί 

τη δυνατότητα των τεστ IQ να μετρήσουν τη νοημοσύνη και ισχυρίζεται πως είναι 

άστοχη η σύγκριση μεταξύ ανθρώπων καθώς τόσο η νοημοσύνη όσο και η μάθηση  

είναι πολυδιάστατες (Goodnough, 2001). 

 

1.1.5 Η Θεωρία των Πολλαπλών Νοημοσυνών του Howard Gardner 

 

O Howard Gardner διατύπωσε το 1983 τη Θεωρία της Πολλαπλής νοημοσύνης την 

οποία ολοκλήρωσε το 1997 και άσκησε σημαντική επίδραση στον τομέα της 

ψυχολογίας και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό 

μοντέλο νοημοσύνης, το οποίο απορρίπτει την μονοδιάστατη φύση της νοημοσύνης 

που υποστήριζαν οι προγενέστεροι επιστήμονες-μελετητές. Για τον Gardner η 

νοημοσύνη συνιστά έναν πολυδύναμο, ανεξάρτητο συνδυασμό ικανοτήτων που 

διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μέσω της νοημοσύνης οι άνθρωποι έχουν την 
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ικανότητα να επιλύουν προβλήματα της καθημερινότητας και να δημιουργούν 

προϊόντα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά περιβάλλοντα (Gardner, 1999). 

Κάθε άτομο έχει διαφορετική δυναμική στους τύπους νοημοσύνης, έχουν 

δηλαδή διαφορετικό προφίλ τύπων νοημοσύνης, ένα σύνολο γνωστικών ιδιοτήτων 

που λειτουργούν αυτόνομα ή συνδυάζονται με σκοπό να επιλυθούν προβλήματα της 

καθημερινής ζωής και να υπάρξει πρόοδος σε πολλούς τομείς (Hunter, 2006). 

Διαμορφώνεται, λοιπόν, ένα προφίλ που συνδυάζει τις αδυναμίες και τις δυνατότητες 

ενός ατόμου, το οποίο δεν μετριέται ποσοτικά, αλλά μπορεί να αναλυθεί ποιοτικά 

μέσω της παρατήρησης (Armstrong, 2000). Ο Gardner απορρίπτει την ύπαρξη ενός 

γενικού νοητικού παράγοντα, ο οποίος εδράζεται στη βάση των διαφορετικών 

νοητικών ικανοτήτων. Αντιθέτως ισχυρίζεται πως η νοημοσύνη δεν είναι μια ενιαία  

και μοναδική έννοια, αλλά αποτελείται από ξεχωριστές, διακριτές και ανεξάρτητες 

μονάδες (Μόττη, Στεφανίδη, 1999). 

Σύμφωνα με τον Gardner λοιπόν υπάρχουν οκτώ κριτήρια που πρέπει να 

πληρούνται προκειμένου να είναι δυνατή η ένταξη μιας νοημοσύνης στη λίστα των 

πολλαπλών νοημοσυνών. Τα κριτήρια αυτά διαχωρίζουν τους τύπους νοημοσύνης 

από τα ταλέντα και τις κλίσεις που παρουσιάζουν τα άτομα. 

Με βάση λοιπόν τα κριτήρια αυτά, ο Gardner διαχωρίζει τη νοημοσύνη σε οκτώ 

τύπους: α) τη λεκτική/γλωσσική, β) τη λογικο-μαθηματική, γ) τη χωρική, δ) τη  

σωματική – κιναισθητική, ε) τη μουσική, ζ) τη διαπροσωπική, η) την  ενδοπροσωπική 

και θ) τη φυσιοκρατική- νατουραλιστική νοημοσύνη (Armstrong, 2000). 

Η γλωσσική-λεκτική νοημοσύνη είναι αναγκαία για να μπορέσει κάποιος να 

διαβάσει ένα βιβλίο, να γράψει ένα ποίημα, να χειριστεί τις λέξεις σε προφορικό και 

γραπτό επίπεδο, να κατανοήσει τις συντακτικές και  γλωσσικές δομές. Οι ποιητές, οι 

γλωσσολόγοι και οι συγγραφείς αναγνωρίζονται ως άτομα με υψηλή γλωσσική 

νοημοσύνη (Μόττη, Στεφανίδη, 1999).  

Η λογικο-μαθηματική νοημοσύνη είναι απαραίτητη για την επίλυση 

μαθηματικών προβλημάτων και την εύρεση λογικών αποδείξεων σε ένα πρόβλημα. 

Συνδέεται με την αποτελεσματική χρήση των αριθμών, την ικανότητα αναγνώρισης 

συμβόλων, γεωμετρικών σχημάτων, μοτίβων, κατηγοριοποίησης, ταξινόμησης, 

γενίκευσης, ελέγχου και πραγματοποίησης πειραμάτων. Συνιστά τη βάση όλων των 
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επιστημών και θεωρείται πως  οι μαθηματικοί, οι φιλόσοφοι και οι επιστήμονες 

διαθέτουν μια υψηλού επιπέδου λογικομαθηματική νοημοσύνη (Gardner, 1999). 

Η οπτικοχωρική νοημοσύνη συνδέεται άμεσα με την ικανότητα αντίληψης του 

οπτικού-χωρικού κόσμου και τη δυνατότητα προσανατολισμού. Αυτού του είδους η 

νοημοσύνη παρέχει τη δυνατότητα ακριβούς προσανατολισμού στο χώρο, 

μετατροπής των λέξεων και των ιδεών  σε νοητικές  εικόνες και είναι απαραίτητη 

όταν χρειάζεται να τοποθετήσουμε διάφορα αντικείμενα στο χώρο αποσκευών. 

Άτομα με υψηλή χωρική νοημοσύνη θεωρούνται οι γλύπτες, οι ζωγράφοι, οι 

αρχιτέκτονες κ.α. (Gardner, 1999). 

Η σωματική- κιναισθητική νοημοσύνη είναι απαραίτητη κυρίως για κάποιον 

που αθλείται και για τους καλλιτέχνες, καθώς συνδέεται άμεσα με τη χρήση του 

σώματος με στόχο την έκφραση ιδεών και συναισθημάτων. Οι δεξιότητες που 

συμπεριλαμβάνει αυτό το είδος νοημοσύνης είναι ο συγχρονισμός, η δύναμη, η 

ταχύτητα, η ισορροπία, η ευλυγισία και άλλες σωματικές ικανότητες. Οι αθλητές, οι 

ηθοποιοί, οι χορευτές θεωρούνται άτομα με υψηλή σωματική- κιναισθητική 

νοημοσύνη (Gardner, 1999). 

Η μουσική νοημοσύνη σχετίζεται με την ικανότητα αναγνώρισης του ρυθμού, 

της μελωδίας, των μουσικών οργάνων, με την δυνατότητα παραγωγής μουσικής, 

αντίληψης και κατανόησης των μουσικών σχημάτων και την εκτέλεση και σύνθεση 

μουσικών κομματιών. Οι μαέστροι, οι μουσικοί συνθέτες, οι μουσικοί, οι κριτικοί της 

μουσικής διαθέτουν υψηλή μουσική νοημοσύνη (Μόττη, Στεφανίδη, 1999). 

Η διαπροσωπική νοημοσύνη συνδέεται με την ικανότητα αντίληψης των 

συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων, με την ενσυναίσθηση και την κοινωνική 

προβλεψιμότητα. Είναι απαραίτητη για την αλληλεπίδραση με τα άλλα άτομα και την 

κατανόηση των κοινωνικών καταστάσεων που προκύπτουν. Η διαπροσωπική 

νοημοσύνη επιτρέπει την ομαδική και συλλογική εργασία και την ανταλλαγή 

πληροφοριών. Οι  ψυχίατροι, οι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες διαθέτουν υψηλή 

διαπροσωπική νοημοσύνη (Gardner, 1999). 

Η ενδοπροσωπική νοημοσύνη συνδέεται άμεσα με την ικανότητα αυτογνωσίας, 

αναγνώρισης δηλαδή και κατανόησης του εαυτού του ατόμου. Το άτομο έχει την 

δυνατότητα να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τα συναισθήματά του, να γνωρίσει 
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τον εαυτό του, να κατανοήσει την ιδιαίτερη ψυχοσύνθεσή του και να εντοπίσει τα 

προτερήματα και τα μειονεκτήματά του (Gardner, 1999). 

Η φυσιοκρατική – νατουραλιστική νοημοσύνη σχετίζεται με την ικανότητα 

αναγνώρισης των φυσικών μορφών, οργανισμών που εντοπίζονται στο εξωτερικό, 

φυσικό περιβάλλον και την διάκριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 

οικολογικών συστημάτων. Άτομα με υψηλή φυσιοκρατική- νατουραλιστική 

νοημοσύνη θεωρούνται οι βιολόγοι και γενικότερα οι άνθρωποι που ασχολούνται και 

σχετίζονται με τη φύση (Gardner, 1999). 

Ο Gardner προτείνει ένα ακόμη είδος νοημοσύνης, την υπαρξιακή νοημοσύνη, η 

οποία συνδέεται με την ικανότητα που διαθέτουν κάποια άτομα να συλλογίζονται για 

υπαρξιακά ζητήματα και να προσπαθούν να βρουν πιθανές απαντήσεις σε σοβαρά 

υπαρξιακά ερωτήματα. Ωστόσο δεν έχει γίνει αποδεκτή, γιατί η ύπαρξή της είναι 

πιθανή, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ακόμη (Μόττη, Στεφανίδη, 1999). 

Για την περιγραφή των διαφορετικών ικανοτήτων- νοημοσυνών ο Gardner 

χρησιμοποίησε οκτώ κριτήρια, τα οποία καθορίζουν την ένταξη ή μη σε κάποιο είδος 

νοημοσύνης. Αν η ικανότητα ικανοποιεί τα περισσότερα κριτήρια που αναφέρει ή και 

όλα, τότε λογαριάζεται ως μια ξεχωριστή νοημοσύνη (Gardner, 1999). Τα δύο πρώτα 

κριτήρια ανήκουν σχετίζονται με τον τομέα της βιολογίας και είναι τα ακόλουθα :  

 α) η πιθανότητα απομόνωσης μιας ικανότητας εξαιτίας δυσλειτουργίας ή 

βλάβης του εγκεφάλου: ο Gardner διαπίστωσε πως συχνά οι εγκεφαλικές βλάβες 

επηρεάζουν μόνο ένα ή ορισμένα είδη νοημοσύνης, ενώ οι υπόλοιπες νοητικές 

ικανότητες λειτουργούν κανονικά. Για παράδειγμα υπάρχει πιθανότητα ένα άτομο να 

υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο και να επηρεαστεί αποκλειστικά η γλωσσική του 

ικανότητα. 

β) η εκδήλωση μιας εξελικτικής πορείας στη ζωή του ατόμου: τα άτομα διαθέτουν 

αναπτυγμένες ικανότητες σε ένα είδος νοημοσύνης. Το κάθε είδος νοημοσύνης 

εκδηλώνει την ατομική του εξέλιξη και πρόοδο. 

 Τα δύο ακόλουθα κριτήρια προέρχονται από τη λογική ανάλυση:  γ) η εύρεση 

των ειδικότερων ικανοτήτων: για την ύπαρξη ενός είδους νοημοσύνης απαιτείται η 

παρουσία συγκεκριμένων, ειδικότερων ικανοτήτων που ξεχωρίζουν και διακρίνουν 

τον αντίστοιχο τύπο νοημοσύνης 
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δ) η ύπαρξη ενός συστήματος συμβόλων: κάθε είδος νοημοσύνης χρειάζεται να 

κωδικοποιηθεί σε συγκεκριμένα συστήματα, να είναι δυνατός ο συμβολισμός του 

κάθε είδους. 

Τα δύο κριτήρια που έπονται ανήκουν στον χώρο της εξελικτικής ψυχολογίας: ε) 

σαφής εξελικτική πορεία του κάθε είδους νοημοσύνης: κάθε νοημοσύνη χρειάζεται 

να παρουσιάζει τα εξελικτικά της στάδια από την αρχή μέχρι το τέλος και πρέπει να 

είναι αρκετά ευδιάκριτα και ευπροσδιόριστα. Η ανάπτυξη της νοημοσύνης ακολουθεί 

διαφορετική πορεία λόγω της κοινωνικής και πολιτισμικής ετερότητας και το κάθε 

είδος της συνδέεται και με το ηλικιακό επίπεδο του ατόμου. 

ζ) η ύπαρξη ατόμων που παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις από το μέσο όρο 

των ειδών νοημοσύνης: υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων που εκδηλώνουν 

εξαιρετικές νοητικές ικανότητες σε σχέση με κάποια άλλα άτομα, ή έχουν ορισμένα 

είδη νοημοσύνης ανεπτυγμένα σε απόλυτο βαθμό. Αντιστοίχως υπάρχουν κατηγορίες 

ατόμων που παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα σε όλα ή στα περισσότερα είδη 

νοημοσύνης.  

Τα δύο τελευταία κριτήρια συνιστούν δημιουργήματα της ψυχολογικής μελέτης:   

η) εύρεση αποδείξεων μέσω της πειραματικής ψυχολογίας: η δυνατότητα μελέτης 

και διαχωρισμού των νοημοσυνών μέσω ψυχολογικών πειραμάτων . 

θ) η υποστήριξη των ψυχομετρικών εργαλείων: τα ψυχομετρικά τεστ προσφέρουν 

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαθέτει το 

κάθε είδος νοημοσύνης και αποδεικνύουν πως οι ικανότητες των ατόμων είναι σε 

πολύ μεγάλο βαθμό ανεξάρτητες. Το γεγονός πως ένα παιδί μπορεί να είναι πολύ 

ικανό στα μαθηματικά δεν συνεπάγεται πως θα είναι και στη γλώσσα (Gardner, 

1999). 

Ο Gardner θεωρεί ζωτικής σημασίας την ύπαρξη των παραπάνω κριτηρίων, τα 

οποία ενισχύουν τη βασική του θεωρία  πολλαπλής νοημοσύνης. Όλες οι νοημοσύνες 

σύμφωνα και με τα κριτήρια του Gardner ενυπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους, 

κάποιες περισσότερο και κάποιες λιγότερο εξελιγμένες. Η ύπαρξη ανθρώπων με τον 

ίδιο συνδυασμό νοημοσυνών και την ίδια αλληλεπίδραση δεν είναι δυνατή (Gardner, 

1995). 
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Παρόλη την τεράστια προσφορά της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης του 

Gardner στον τομέα της ψυχολογίας και της εκπαίδευσης έχουν διατυπωθεί ποικίλες 

κριτικές σχετικά με αυτήν. Μία από αυτές υποστηρίζει πως δεν είναι ξεκάθαρο αν τα 

είδη νοημοσύνης του Gardner αναφέρονται σε νοητικές ή κινητικές δεξιότητες- 

ικανότητες ή σε παράγοντες της προσωπικότητας (Μόττη, Στεφανίδη, 1999). Στη 

συνέχεια όπως αναφέρει ο ίδιος ο Gardner δεν θεωρεί τα ψυχομετρικά εργαλεία – 

τεστ αξιόλογα και αποτελεσματικά για την μέτρηση των νοητικών ικανοτήτων, 

γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τον υποθετικό ισχυρισμό του πως οι νοημοσύνες 

είναι ανεξάρτητες και δεν ανήκουν σε ένα γενικό νοητικό παράγοντα. Ακόμη 

προκαλεί ερωτηματικά η διαπίστωση του Gardner πως οι νοημοσύνες είναι 

ανεξάρτητες ικανότητες που συγχρόνως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Gardner, 1999). 

Μία άλλη κριτική αναφέρει πως η θεωρία του Gardner στηρίζεται σε υποθέσεις 

και στοιχεία από τη δομή του εγκεφάλου και από επιστήμες όπως η ανθρωπολογία, η 

ψυχολογία, η νευροψυχολογία και άλλες παρεμφερείς. Απουσιάζουν επιστημονικά 

αποδεδειγμένες έρευνες και αξιόλογα ερευνητικά αποτελέσματα, τα οποία θα 

ενισχύσουν την αξιοπιστία της για αυτό και ο ίδιος ο Gardner αναφέρει πως στο 

μέλλον είναι πιθανό να αναθεωρηθεί η θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών αν 

ανακαλυφθούν στοιχεία που το επιτρέπουν αυτό. Τέλος ορισμένοι ερευνητές 

αναφέρουν πως  οι ιδιαίτερες κλίσεις που διαθέτουν συγκεκριμένες κατηγορίες 

ατόμων δεν περιλαμβάνονται στα διάφορα είδη νοημοσύνης, αλλά διαμορφώνονται 

και επηρεάζονται από το πολιτισμικό και κοινωνικό τους περιβάλλον (Klein, 11997). 

 

1.1.6 Συμπεράσματα για τη Θεωρία Πολλαπλών Νοημοσυνών 

Η εφαρμογή της θεωρίας πολλαπλών νοημοσυνών στην εκπαιδευτική διδασκαλία 

επιφέρει πολλαπλά οφέλη στο σύνολο της σχολικής κοινότητας. Αρχικά το σχολείο 

έχει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και τα μέσα 

που χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των μαθητών. Εισάγει νέα 

αντικείμενα και επαναφέρει παράγοντες που είχαν τεθεί στο περιθώριο, όπως είναι η 

σωματική άσκηση, οι τέχνες και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φύση 

(Armstrong, 2003). 
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 Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ανακαλύψουν με την εφαρμογή 

διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνει το 

κάθε παιδί. Ο μαθητής τίθεται πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, κατευθύνει 

τον δάσκαλο και καθορίζει το είδος της διδακτικής προσέγγισης που θα εφαρμοστεί. 

Ο δάσκαλος χρειάζεται να μελετήσει το υλικό που διαθέτει, να το προσαρμόσει έτσι 

ώστε να καλύπτονται όλοι οι τύποι νοημοσύνης και να κατανοήσει στη συνέχεια σε 

ποιο τύπο υπερτερεί ο κάθε μαθητής. Αυτό απαιτεί χρόνο και υπομονή από την 

πλευρά του εκπαιδευτικού και τη συνεργασία των μαθητών. Όλοι οι μαθητές είναι 

ισότιμα μέλη της σχολικής τάξης και οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να τους 

βοηθήσουν και να τους παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια και μέσα για να εξελιχθούν 

κατά τη διάρκεια της σχολικής τους μαθησιακής πορείας (Bednar, Coughlin, Evans, 

Sievers, 2002). 

 Η θεωρία πολλαπλών νοημοσυνών επιτρέπει τη μαθησιακή βελτίωση των 

μαθητών, η οποία συντελείται μέσω της αξιοποίησης των διαφορετικών νοημοσυνών 

που διαθέτουν οι μαθητές. Οι διαφορετικοί τύποι νοημοσύνης καλλιεργούνται με την 

εφαρμογή  διαφορετικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων κατά τη διδασκαλία και την 

πραγμάτωση της μάθησης με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Οι μαθησιακές 

ευκαιρίες που παρέχονται είναι πολλές και καλύπτουν τις ανάγκες πολλών και 

διαφορετικών τύπων μαθητών. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα μέσω των 

μαθησιακών αυτών ευκαιριών να ανακαλύψουν τις ιδιαίτερες κλίσεις που διαθέτουν, 

τον τύπο ή τους τύπους νοημοσύνης που έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν σε 

υψηλότερο επίπεδο και να κατανοήσουν σε βάθος βασικές έννοιες και αρχές (Hoerr, 

2000). 

 Η διδασκαλία ειδικότερα των μαθηματικών με βάση τη θεωρία πολλαπλών 

νοημοσυνών δημιουργεί ένα πολύ ισχυρό υπόβαθρο για τους εκπαιδευτικούς, οι 

οποίοι είναι σε θέση να χτίσουν πάνω σε αυτό και να αντλήσουν  ένα πλήθος 

πληροφοριών, το οποίο αφορά τόσο τους ίδιους όσο και τους μαθητές τους. Έχουν τη 

δυνατότητα να αναιρέσουν καθιερωμένες αντιλήψεις, όπως ότι τα μαθηματικά 

αφορούν μόνο τους αριστούχους μαθητές και πως τα μαθηματικά συνδέονται με την 

ξερή γνώση τυποποιημένων κανόνων και αρχών που δεν έχουν καμία εφαρμογή στην 

καθημερινότητα, κ.α. Ο δάσκαλος έχει την ευκαιρία να αποδείξει μέσω των 

διαφορετικών μαθηματικών διδακτικών προσεγγίσεων πως τα μαθηματικά 

συνδέονται με πραγματικές καταστάσεις της ζωής τους, πως αφορούν όλους τους 
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μαθητές και πως η γνώση τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ολόπλευρη 

εκπαίδευσή τους και για την μετέπειτα πορεία τους  στην κοινωνία (Gardner, 1999). 

 Για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες η επιλογή της θεωρίας 

πολλαπλών νοημοσυνών είναι πάρα πολύ σημαντική για την μαθησιακή τους πορεία 

και την ομαλή ένταξή τους στη σχολική κοινότητα. Η καλλιέργεια όλων των τύπων 

νοημοσύνης επιτρέπει στους μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες να 

ανακαλύψουν και να εκτιμήσουν τις ικανότητές τους και να κατανοήσουν καλύτερα 

τον εαυτό τους (Fasko, 2001).Με αυτόν τον τρόπο έχουν τη δυνατότητα να 

συμμετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία, χωρίς να φοβούνται και να νιώθουν πως 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους 

(Rubado, 2002).Η γνώση του εαυτούς τους, η εφαρμογή διδακτικών μεθόδων που 

καθιστά προσιτή και κατανοητή τη γνώση επιτρέπουν την ομαλή ένταξη των παιδιών, 

τον περιορισμό της περιθωριοποίησης και της απόρριψης που βίωναν στο παρελθόν 

και την μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς που παρουσίαζαν. Η θεωρία 

πολλαπλών νοημοσυνών συνιστά μια πολύ σημαντική θεωρία που είναι δυνατό να 

εφαρμοστεί στα πλαίσια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης που προωθείται τα 

τελευταία χρόνια (Davis, Florian, 2004). 

 Ωστόσο για να είναι εφικτά όσα αναφέρθηκαν παραπάνω χρειάζεται 

επιπρόσθετα να πραγματοποιηθούν όπως ισχυρίζεται ο Gardner σημαντικές αλλαγές 

στο αναλυτικό πρόγραμμα. Η διδακτική ύλη είναι απαραίτητο να μειωθεί σημαντικά 

για να έχει τη δυνατότητα ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές κατά επέκταση να 

μελετήσουν σε βάθος τις ποικίλες πληροφορίες και θεματικές ενότητες όλων των 

μαθημάτων. Βασικές λοιπόν προϋποθέσεις για την εφαρμογή της θεωρίας πολλαπλών 

νοημοσυνών αποτελούν η αναδιάρθρωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων για κάθε 

μάθημα και ο σχεδιασμός συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων με τέτοιο τρόπο που 

να επιτρέπει την διδασκαλία με ποικίλους, εναλλακτικούς τρόπους (Gardner, 

1999).Οι εναλλακτικοί αυτοί τρόποι διδασκαλίας θα απευθύνονται σε  κάθε έναν από 

τους οχτώ τύπους νοημοσύνης του Gardner. Επίσης ο Gardner τονίζει πόσο 

σημαντικό είναι σε κάθε μάθημα να χρησιμοποιούνται μια ποικιλία διδακτικών 

μέσων και μεθόδων όπως: γλωσσικές ασκήσεις, παιχνίδια, πειράματα, σχεδιασμός 

χαρτών, προβολές ταινιών, κατασκευές, χορευτικές και αθλητικές δραστηριότητες, 

χρήση τραγουδιών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ατομικές και συλλογικές 

παρουσιάσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, κ.α. Με την εφαρμογή των ποικίλων αυτών 



35 
 

διδακτικών προσεγγίσεων, που επιτρέπουν την αξιοποίηση όλων των τύπων 

νοημοσύνης που διαθέτει σε διαφορετικό βαθμό ο κάθε μαθητής, η εκμάθηση 

καθίσταται αποτελεσματικότερη (Wilson, 1998). 

 Η θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών προβλέπει τη δημιουργία ενός 

διαφοροποιημένου και αποτελεσματικού τρόπου διδασκαλίας που ανταποκρίνεται 

στις ιδιαιτερότητες και στη μοναδικότητα του κάθε μαθητή (Chan, 2003).Ειδικότερα 

οι συνθήκες που επικρατούν στις σημερινές κοινωνίες, οι οποίες στην πλειοψηφία 

τους χαρακτηρίζονται ως πολυπολιτισμικές, η συνύπαρξη διαφορετικών εθνικών, 

πολιτισμικών και κοινωνικών ομάδων και η προώθηση παροχής μιας 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία της θεωρίας πολλαπλών νοημοσυνών. 

 

1.1.7 Η εισαγωγή της Θεωρίας των Πολλαπλών Νοημοσυνών στις σχολικές 

δομές 

 

Η θεωρία πολλαπλών νοημοσυνών απέκτησε αναρίθμητους υποστηρικτές από τον 

εκπαιδευτικό χώρο και εφαρμόστηκε σε έναν αξιόλογο αριθμό σχολικών μονάδων. Η 

πρώτη χώρα, η οποία εφάρμοσε τη θεωρία πολλαπλών νοημοσυνών στις 

εκπαιδευτικές δομές της ήταν η Αμερική  με το σχολείο «key school», στην 

Ινδιανάπολη. Το σχολείο αυτό δημιούργησε μέσα στα πλαίσια της σχολικής 

κοινότητας ένα ευρύτερο περιβάλλον μάθησης, το οποίο συμπεριλαμβάνει ένα  

πλούσιο σε θεματολογία αναλυτικό πρόγραμμα που δεν περιορίζεται στην κατάκτηση 

βασικών γνωστικών δεξιοτήτων, όπως είναι η ανάγνωση, η γραφή και η αρίθμηση 

αλλά επεκτείνεται και στην καλλιέργεια των υπόλοιπων δεξιοτήτων που διαθέτει ένας 

μαθητής. Για το λόγο αυτό το αναλυτικό πρόγραμμα έχει εμπλουτιστεί με ένα πλήθος 

δραστηριοτήτων που καλύπτουν όλες τις δεξιότητες των παιδιών. Τα παιδιά που 

αποφοιτούν από το key school έχουν αποκτήσει μια πολύ σημαντική επίγνωση του 

εαυτού τους, των αδυναμιών τους και των αρετών τους ( Kornhaber & Krechevsky & 

Gardner,1991).   

 Το δεύτερο σχολείο που επέλεξε τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών για 

την εκπαίδευση των μαθητών του ήταν το New City School, στις ΗΠΑ. Το διοικητικά 
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στελέχη αναφέρουν πως με βάση αυτή τη θεωρία προσέγγισαν με διαφορετικό τρόπο 

τη διδασκαλία, το πρόγραμμα του σχολείου, τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, 

τους γονείς, τους μαθητές, την αξιολόγηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών και 

το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος.  

 Επιπλέον ένας μεγάλος αριθμός σχολείων που ανήκουν στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση επέλεξε τη θεωρία πολλαπλών νοημοσυνών για την εκπαίδευση και 

αγωγή των παιδιών και τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά. Σύμφωνα με την έρευνα 

που πραγματοποίησε για τρία χρόνια σε 42 σχολεία που εφάρμοζαν τη θεωρία 

πολλαπλών νοημοσυνών, η αναπληρώτρια καθηγήτρια εκπαιδευτικής θεωρίας και 

πολιτικής στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας, Mindy Kornhaber μαζί 

με τους συναδέλφους της διαπίστωσε πως η εξέλιξη των μαθητών ήταν ιδιαίτερα 

ικανοποιητική. Αρχικά διαπίστωσε πως οι μαθητές επεδείκνυαν υψηλότερες 

βαθμολογίες σε σταθμισμένα τεστ από τους συνομήλικούς τους που φοιτούσαν σε 

σχολεία που δεν εφάρμοζαν τη θεωρία πολλαπλών νοημοσυνών. Οι περισσότεροι 

μαθητές παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην πειθαρχία και στην επικοινωνία, 

καθώς και στο μάθημα των μαθηματικών. Υψηλότερες ήταν και οι επιδόσεις των 

μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που μέχρι πρότινος είχαν τεθεί στο 

περιθώριο, λόγω αδυναμίας του εκπαιδευτικού συστήματος και ειδικότερα του 

τρόπου διδασκαλίας των μαθημάτων. Ακόμη διαπιστώθηκε πως η γονεϊκή  

συμμετοχή αυξήθηκε, πως η ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες στις σχολικές 

εκπαιδευτικές δομές έλαβε χώρα με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας και πως οι 

μαθητές που ανήκαν σε διαφορετικές εθνικές και πολιτισμικές ομάδες παρουσίασαν 

εξαιρετική βελτίωση σε όλα τα μαθήματα. Τέλος οι ειδικοί ισχυρίζονται πως η 

θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών συνέβαλε γενικότερα θετικά στις σχολικές και 

συμπεριφορικές επιδόσεις των μαθητών και παρείχε τη δυνατότητα στις εκάστοτε 

σχολικές δομές να δημιουργήσουν ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον, το 

οποίο επιτρέπει στους μαθητές να καλλιεργήσουν και να αξιοποιήσουν όλες τις 

δεξιότητές τους (Kornhaber & Fierros, 2000). 

 Στην Ελλάδα η εφαρμογή της Θεωρίας Πολλαπλών Νοημοσυνών στην 

διδασκαλία των παιδιών είναι αρκετά περιορισμένη, καθώς δεν είναι ευρέως γνωστή 

στην επιστημονική, εκπαιδευτική κοινότητα και δεν υπάρχει και η κατάλληλη 

υλικοτεχνική υποδομή. Η ελληνική βιβλιογραφία αποδεικνύει πως το ελληνικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα προωθεί σε μεγαλύτερο ποσοστό την καλλιέργεια δύο 
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βασικών νοημοσυνών της γλωσσικής και της λογικομαθηματικής, ενώ αξιοποιεί σε 

πολύ μικρό ποσοστό τα υπόλοιπα είδης νοημοσύνης. Τα τελευταία ωστόσο χρόνια 

παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα στον επιστημονικό, εκπαιδευτικό χώρο και τα 

δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν. Διάφορες έρευνες 

αποδεικνύουν πως οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν συχνά εναλλακτικούς τρόπους 

διδασκαλίας, οι οποίοι αναπτύσσουν και ενισχύουν όλα τα είδη νοημοσύνης των 

μαθητών. Ο καθηγητής Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας Ιωάννης Αγαλιώτης συνιστά μέσω των συγγραμμάτων του και της 

διδασκαλίας του την εφαρμογή της θεωρίας πολλαπλών νοημοσυνών στην 

διδασκαλία των Μαθηματικών σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες. 

 Παρόλα αυτά η Ελλάδα είναι αδήριτη ανάγκη να παρουσιάσει μεγαλύτερη 

εξέλιξη σχετικά με την εφαρμογή της θεωρίας πολλαπλών νοημοσυνών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και να περιορίσει τις συντηρητικές και παραδοσιακές 

μεθόδους διδασκαλίας που δεν καλύπτουν το σύνολο της μαθητικής κοινότητας. 

Αξίζει να αναφερθεί πως το πρώτο μόλις σχολείο-νηπιαγωγείο πολλαπλής 

νοημοσύνης δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το 2016 και είναι γνωστό με την 

ονομασία «The Key Creative School».   

 

1.1.8 Η εφαρμογή της Θεωρίας των Πολλαπλών Νοημοσυνών στην διδασκαλία 

των μαθηματικών   

 

Τα μαθηματικά σε γνωστικό επίπεδο διαθέτουν κάποιες σημαντικές δυσκολίες και 

ιδιαιτερότητες, τις οποίες είναι απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να τις μελετήσει και να 

σχεδιάσει το μάθημά του με τον κατάλληλο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Σε 

περίπτωση που δεν δοθεί η απαιτούμενη προσοχή στις ιδιαιτερότητες που διακρίνουν 

το μάθημα των μαθηματικών, το παιδί ενδέχεται να οδηγηθεί σε σχολική - μαθησιακή 

αποτυχία ή να παρουσιάσει χαμηλές σχολικές επιδόσεις (Τρούλης, 1992). Οι 

βασικότερες ιδιαιτερότητες που εκδηλώνει το μάθημα των μαθηματικών είναι οι 

εξής: α) η ιεραρχική φύση του μαθήματος, β) ο μαθηματικός κώδικας επικοινωνίας 

και γ) οι τρόποι αναπαράστασης της μαθηματικής γνώσης ( Αγαλιώτης, 2009). 
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 Διδακτικά αντικείμενα όπως τα μαθηματικά, η νεοελληνική γλώσσα απαιτούν 

έναν αυστηρό και ιεραρχικό τρόπο διδασκαλίας που στηρίζεται στη δόμηση εννοιών , 

δεξιοτήτων, γνώσεων  με βάση όσα κατέκτησε ο μαθητής τις προηγούμενες χρονιές. 

Οι γνώσεις των παραπάνω διδακτικών αντικειμένων δεν είναι ανεξάρτητες αλλά 

αποτελούν αποτέλεσμα των προηγούμενων γνώσεων που έχουν αποκτήσει. Ένας 

μαθητής, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα στη διαίρεση είναι πιθανό να μην έχει 

κατακτήσει πλήρως το μηχανισμό της αφαίρεσης οπότε χρειάζεται να διδαχθεί ξανά 

την αριθμητική πράξη της αφαίρεσης για να μπορέσει να συνεχίσει με ομαλό και 

αποτελεσματικό τρόπο την σχολική του πορεία στο μάθημα των μαθηματικών 

(Αγαλιώτης, 2009).Διαπιστώνεται λοιπόν, πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο 

εκπαιδευτικός να υπολογίζει την ιεραρχική φύση του μαθήματος των μαθηματικών, 

ειδικότερα όταν καλείται να αξιολογήσει και να αντιμετωπίσει τις μαθησιακές 

δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο συγκεκριμένο μάθημα. Ούτε η 

βιολογική, ούτε η σχολική ηλικία του μαθητή καθορίζουν το περιεχόμενο και τον 

τρόπο διδασκαλίας, αλλά ο βαθμός κατάκτησης των απαιτούμενων, ιεραρχικά 

δομημένων γνώσεων και δεξιοτήτων. Διαφορετική αντιμετώπιση των μαθητών και 

του τρόπου διδασκαλίας των μαθηματικών θα επιφέρει ολέθριες συνέπειες ειδικότερα 

στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Miller, Mercer, 1998). 

 Μια εξίσου σημαντική ιδιαιτερότητα των μαθηματικών συνιστά η χρήση του 

μαθηματικού κώδικα επικοινωνίας. Ο μαθηματικός κώδικας επικοινωνίας αποτελεί 

έναν πολυτροπικό κώδικα επικοινωνίας, καθώς χρησιμοποιεί λέξεις και σύμβολα 

κατά την επικοινωνιακή πράξη. Τα σύμβολα και οι λέξεις αναφέρονται σε ποσότητες 

και όχι σε συγκεκριμένα αντικείμενα κάτι το οποίο δυσκολεύει τους μαθητές. Επίσης  

χρήζει προσοχής η ορθή διδασκαλία και κατανόηση των μαθηματικών συμβόλων, 

διαφορετικά το παιδί δεν θα είναι σε θέση να εκτελέσει σωστά καμιά αριθμητική 

πράξη και παράσταση και να έχει μια ομαλή πορεία στο μάθημα των μαθηματικών. 

Ορισμένοι μελετητές αποδίδουν τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην 

κατανόηση και στην έκφραση του μαθηματικού κώδικα επικοινωνίας στην αδυναμία 

των εκπαιδευτικών να τον μεταδώσουν με τον κατάλληλο διδακτικό τρόπο (Hughes, 

1990). Τα παιδιά πριν την ένταξή τους στη σχολική κοινότητα κατακτούν 

θεμελιώδεις έννοιες, όπως της πρόσθεσης και της αφαίρεσης μέσω των ερεθισμάτων 

που έχουν στην καθημερινή τους ζωή και των αναγκών που προκύπτουν. Συχνά 

δημιουργούν τα δικά τους σύμβολα για να αποδώσουν τις πράξεις αυτές, τις οποίες 
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στη συνέχεια δυσκολεύονται να κατανοήσουν με ένα διαφορετικό συμβολικό 

σύστημα. Κατά την είσοδό τους στο σχολικό περιβάλλον έρχονται αντιμέτωπα με ένα 

νέο συμβολικό μαθηματικό σύστημα, το οποίο δεν είναι δυνατό να το κατανοήσουν 

και να το αφομοιώσουν αν προηγουμένως δεν έχει πραγματοποιηθεί ο αντίστοιχος 

συσχετισμός με το προσωπικό, ατομικό τους συμβολικό σύστημα. Η έλλειψη του 

απαιτούμενου συσχετισμού των προηγούμενων με τις μεταγενέστερες γνώσεις θα 

προκαλέσει την σχολική αποτυχία του παιδιού (Αγαλιώτης, 2009). 

 Ως επακόλουθο των δυσκολιών που ανακύπτουν από τον μαθηματικό κώδικα 

επικοινωνίας δημιουργούνται δυσκολίες σχετικά με τον τρόπο αναπαράστασης της 

μαθηματικής γνώσης. Το άτομο κατά τη διάρκεια κατασκευής της γνώσης επιλέγει 

ποικίλους τρόπους και μέσα αναπαράστασης της πραγματικότητας (Αγαλιώτης, 

2009).Οι τρεις βασικοί τρόποι αναπαράστασης της γνώσης είναι οι εξής : α) ο 

πραξιακός: πρόκειται για έναν απτικό και κιναισθητικό τρόπο, ο οποίος σχετίζεται με 

τις γνώσεις που κατέχει κάποιος για το πώς να κάνει κάτι, β) ο εικονιστικός τρόπος: ο 

δεύτερος τρόπος σχετίζεται με την χρήση εικόνων και γραφικών παραστάσεων που 

συμβολίζουν μια έννοια χωρίς ωστόσο να την προσδιορίζουν σε απόλυτο βαθμό και 

γ) ο συμβολικός τρόπος: χρησιμοποιεί αφηρημένα συμβολικά συστήματα και 

συνδέεται με την ικανότητα του ατόμου να συλλογίζεται σχετικά με πιθανά, 

πραγματικά γεγονότα (Bruner, 1966) Οι μαθητές, οι οποίοι χρησιμοποιούν τον 

συμβολικό τρόπο επιλύουν διάφορες αριθμητικές πράξεις και ποικίλα αριθμητικά 

προβλήματα χωρίς κάποιο βοηθητικό, υποστηρικτικό υλικό (εικόνες κ.α.) ( Mercer & 

Mercer, 1997). Οι παραπάνω τρόποι αναπαράστασης είναι ανεξάρτητοι και ο ένας 

αποτελεί βασική προϋπόθεση του άλλου. Για την μεταπήδηση από το ένα στάδιο στο 

άλλο απαιτείται πολλή προσπάθεια και εξάσκηση και στις περιπτώσεις όπου 

παραλείπονται κάποιοι τρόποι ,όπως για παράδειγμα ο πραξιακός και ο εικονιστικός, 

ενδέχεται το παιδί να οδηγηθεί στην κατάκτηση γνώσεων μέσω της 

αναποτελεσματικής απομνημόνευσης και δεν επιτρέπει την ουσιαστική εμπέδωση 

των γνώσεων (Carpenter, 1986). Στην περίπτωση των μαθηματικών μια προσέγγιση, 

όπως αυτή που αναφέρθηκε παραπάνω θα επιφέρει ανεπιθύμητα αποτελέσματα στην 

κατάκτηση βασικών μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων. Η πραξιακή και 

εικονιστική έκφραση των μαθηματικών εννοιών είναι απαραίτητες έτσι ώστε το παιδί 

να έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τη μαθηματική συνέπεια και τη σημασία των 

μαθηματικών ενεργειών. Ο στόχος της διδασκαλίας των μαθηματικών είναι ο 
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μαθητής να εμβαθύνει με ουσιαστικό και με ποιοτικό τρόπο στον μαθηματικό κόσμο 

και να τον συνδέσει άμεσα με την δόμηση και την αναπαράσταση της 

πραγματικότητας (Αγαλιώτης, 2009). Η εκμάθηση εκτέλεσης πράξεων δεν αποτελεί 

το ζητούμενο, αλλά η παροχή μιας μάθησης με κατανόηση, η οποία συνδέεται άμεσα 

με την πραξιακή, εικονιστική και συμβολική γνώση.  

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί έχουν διατυπωθεί διάφορες 

απόψεις σχετικά με τον τρόπο αναπαράστασης των γνώσεων. Ένα άλλο, σχετικό 

μοντέλο που προτείνουν κάποιοι ερευνητές περιλαμβάνει τρία είδη πράξεων που 

καταλήγουν στο τελικό στάδιο της συμβολοποίησης. Τα τρία είδη πράξεων του 

συγκεκριμένου μοντέλου είναι τα εξής: α) οι υλικές πράξεις, β) οι αντιληπτικές 

πράξεις και γ) οι λεκτικές πράξεις. Οι υλικές πράξεις χαρακτηρίζονται από φυσικούς 

χειρισμούς και χειροπιαστό υλικό και οδηγούν στο δεύτερο είδος πράξεων τις 

αντιληπτικές, οι οποίες χρησιμοποιούν την οπτικοποίηση και την φαντασία. Το 

χειροπιαστό υλικό υφίσταται, το παιδί όμως δεν χρησιμοποιεί φυσικούς χειρισμούς, 

αλλά τα μάτια και την φαντασία για να εκτελέσει τις πράξεις. Μετά από τις 

αντιληπτικές πράξεις ακολουθούν οι λεκτικές, οι οποίες αναπαριστούν λεκτικά τις 

πράξεις. Οι ενέργειες που ακολουθούνται, οι σκέψεις αποδίδονται μέσω της χρήσης 

των λέξεων που αποτελούν βασικά μέσα έκφρασης και κατανόησης. Στο τέλος αυτού 

του μοντέλου το άτομο οδηγείται στο τελικό στάδιο της συμβολοποίησης όπου τα 

σύμβολα και οι τύποι χρησιμοποιούνται για την έκφραση των μαθηματικών ιδεών και 

εννοιών (van Erp & Heshusious, 1986).Η μαθηματική γνώση, όπως διαφαίνεται είναι 

δυνατό να αποκτηθεί και να διδαχθεί με διάφορους τρόπους , οι οποίοι στοχεύουν 

στην κατανόησή της και στην διευκόλυνση και ενίσχυση των μαθητών. 

 Τα εγγενή χαρακτηριστικά των μαθηματικών, τα οποία αναφέρθηκαν 

προηγουμένως σε συνδυασμό με ένα πλήθος παραγόντων καθορίζουν απόλυτα το 

βαθμό κατάκτησης των μαθηματικών γνώσεων και την σχολική πορεία του μαθητή. 

Παράγοντες κοινωνικοί (κοινωνική τάξη), περιβαλλοντικοί, εσωγενείς-ατομικοί: 

γνωστικοί, ψυχικοί, συναισθηματικές διαταραχές, ο νοητικός παράγοντας, το άγχος, 

το φύλο του μαθητή, η οικογένεια, το σχολείο, ο δάσκαλος επιδρούν καταλυτικά στις 

σχολικές επιδόσεις των μαθητών (Τρούλης, 1992).  

 Η διδασκαλία των μαθηματικών συνιστά λοιπόν μια απαιτητική διαδικασία 

στην οποία συμμετέχουν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές και στην οποία 
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συνδυάζονται διαφορετικές επιστήμες. Για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική 

διδασκαλία του μαθήματος των μαθηματικών ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να 

ανακαλύψει και να εφαρμόσει μια ποικιλία διδακτικών στρατηγικών (Sulaiman & 

Abdurahman & Rhim, 2010). Τα μαθηματικά κατά παράδοση αξιολογούνται ως 

δύσκολο μάθημα στο οποίο οι επιδόσεις των μαθητών είναι ιδιαίτερα χαμηλές. Μία 

από τις δυσκολίες που εκδηλώνει το μάθημα των μαθηματικών είναι η γλώσσα που 

χρησιμοποιεί. Η γλώσσα των μαθηματικών είναι τελείως διαφορετική από τη γλώσσα 

την οποία χρησιμοποιούν οι μαθητές στην καθημερινότητά τους για να 

επικοινωνήσουν. Ακόμη οι μαθητές επιδεικνύουν αδυναμία στην πλήρη κατανόηση 

βασικών, μαθηματικών εννοιών και ενοτήτων και στην εφαρμογή τους σε ζητήματα 

της καθημερινότητας. Ειδικότερα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο συσχετισμό των 

ποσοτήτων, των συμβόλων και των λεκτικών τους εκφορών, στην αντίληψη των 

αριθμών και των ποσοτήτων που αντιπροσωπεύουν, στην κατανόηση του μέρους και 

του όλου και της θεσιακής αξίας των ψηφίων. Επιπρόσθετες δυσκολίες εκδηλώνονται 

στη μέτρηση, στη μελέτη γραφημάτων και στην επίλυση πράξεων σε μαθηματικά 

προβλήματα (Αγαλιώτης, 2013). 

 Πέρα όμως από τις εγγενείς δυσκολίες και τους παράγοντες που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως υφίσταται μια λανθασμένη αντίληψη στην εκπαιδευτική 

κοινότητα, που έχει εδραιωθεί μαζί με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και η 

οποία υποστηρίζει πως όλοι οι μαθητές ανεξαιρέτως σκέφτονται και μαθαίνουν με 

τον ίδιο τρόπο. Η αντίληψη αυτή είναι εσφαλμένη καθώς το κάθε παιδί διαθέτει τον 

προσωπικό του και ξεχωριστό τρόπο εκμάθησης. Ειδικότερα για το μάθημα των 

μαθηματικών απαιτείται η εύρεση και η εφαρμογή μιας διδασκαλίας  που θα καλύπτει 

συγχρόνως τις ανάγκες όλων των μαθητών Ωστόσο η διδασκαλία τους μέχρι και 

σήμερα επικεντρώνεται σε έναν παραδοσιακό, συντηρητικό τρόπο που δεν παρέχει 

στους μαθητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις μαθηματικές έννοιες και πράξεις 

και να ανακαλύψουν τις ιδιαίτερες κλίσεις που διαθέτουν (Dhariwal, 2010). Ο 

κλασικός τρόπο διδασκαλίας επικεντρώνεται στη λογικομαθηματική νοημοσύνη των 

παιδιών, η οποία δεν είναι εξίσου το ίδιο αναπτυγμένη σε όλους τους μαθητές με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, το οποίο 

δεν είναι δυνατό να το παρακολουθήσουν όλοι. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει με ένα 

τυποποιημένο τρόπο τη λύση του προβλήματος και τα παιδιά μέσω της παρατήρησης 

προσπαθούν να κατανοήσουν τον τρόπο σκέψης του εκπαιδευτικού και το μηχανισμό 
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που χρησιμοποιεί στην κάθε περίπτωση. Οι μαθητές οδηγούνται με αυτόν τον τρόπο 

στην κατάκτηση τυποποιημένων γνώσεων, χωρίς να είναι σε θέση να κατανοήσουν 

σε βάθος τι ακριβώς εκφράζουν αυτές και πώς μπορούν να εφαρμοστούν στην 

καθημερινότητά τους (Dhariwal, 2010 ). Το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο για τα 

παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία συνήθως παρουσιάζουν ελλείψεις 

στη γλωσσική και λογικομαθηματική νοημοσύνη στις οποίες εστιάζει η παραδοσιακή 

διδασκαλία των μαθηματικών. Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι 

δυνατό να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών που 

εφαρμόζουν τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, για αυτό είναι απαραίτητη η 

χρήση εναλλακτικών μεθόδων που δεν εστιάζουν σε συγκεκριμένες νοητικές 

ικανότητες των παιδιών. Η χρήση εικόνων, η κινητική παρουσίαση του μαθήματος, η 

χρήση αληθινών αντικειμένων συνιστούν μερικούς εναλλακτικούς τρόπους 

εκμάθησης κυρίως για τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Διαπιστώνεται 

λοιπόν, πως το εκπαιδευτικό σύστημα και πρόγραμμα χρειάζεται να είναι ευέλικτα 

για να ικανοποιούν τις ανάγκες όλων των μαθητών. 

 Τα τελευταία χρόνια έχουν διατυπωθεί διάφορες σύγχρονες θεωρίες περί 

νοημοσύνης και έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες έρευνες σύμφωνα με  τις οποίες 

διαπιστώθηκε πως ο νοητικός παράγοντας επηρεάζει σημαντικά την απόδοση των 

μαθητών στα μαθηματικά. Πιο συγκεκριμένα οι θεωρίες πολλαπλής νοημοσύνης 

υποστηρίζουν την ύπαρξη πολλαπλών τύπων νοημοσύνης που αναπτύσσονται με 

διαφορετικό τρόπο στους ανθρώπους. Κάθε άνθρωπος όπως ισχυρίζεται ο Gardner 

διαθέτει το ατομικό του ξεχωριστό προφίλ νοημοσύνης το οποίο δεν είναι όμοιο με 

κανένα άλλο. 

 Οι τύποι νοημοσύνης κατά το μοντέλο του Gardner είναι συνολικά οκτώ και 

αναπτύσσονται με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικό επίπεδο σε κάθε άνθρωπο. 

Οι νοημοσύνες που κυριαρχούν από άτομο σε άτομο διαφέρουν για αυτό και μια 

διδασκαλία, η οποία στηρίζεται αποκλειστικά σε συγκεκριμένους τύπους νοημοσύνης 

δεν επιτρέπει την ισότιμη και ισοδύναμη συμμετοχή όλων των μαθητών. Το άτομο 

μέσω των κυρίαρχων σε αυτό τύπων νοημοσύνης βλέπει, επεξεργάζεται πληροφορίες, 

αφομοιώνει τις γνώσεις που του παρέχονται, επιλύει τα προβλήματα και κατανοεί σε 

ένα ευρύτερο πεδίο τον κόσμο ( Gardner, 1999). Για αυτό ο Gardner υποστηρίζει πως 

η διδασκαλία είναι απαραίτητο και ιδιαίτερα ωφέλιμο να αξιοποιήσει όλους τους 

τύπους νοημοσύνης των παιδιών και πως αυτό θα το κατορθώσει μέσω της 
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εφαρμογής διαφορετικών εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών δραστηριοτήτων και 

παρεμβάσεων. Χαρακτηρίζει ως εσφαλμένο τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, 

γιατί αυτός αντιμετωπίζει τους μαθητές ως παραλλαγές του ίδιου ατόμου με συνέπεια 

οι εκπαιδευτικοί να επιλέγουν έναν συγκεκριμένο τρόπο μετάδοσης των γνώσεων για 

όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές ( Gardner, 1999).  

 Η διδασκαλία λοιπόν, των μαθηματικών σύμφωνα με τη θεωρία του Gardner 

είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί στους διαφορετικούς τύπους νοημοσυνών που 

κυριαρχούν στους μαθητές και να καλύψει με αυτόν τον τρόπο τις ατομικές τους 

διαφορές και ανάγκες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσουν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί πως τα παιδιά δεν μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο και πως με την παροχή 

μιας πολύπλευρης και ευέλικτης διδασκαλίας είναι δυνατή η εξέλιξη και η πρόοδος 

όλων των μαθητών (Armstrong, 2000).  

 Ο εκπαιδευτικός με την εφαρμογή της Θεωρίας Πολλαπλών Νοημοσυνών 

θέτει ορισμένους στόχους από τους οποίους δεν πρέπει να παρεκκλίνει για να 

προκύψει ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Αρχικά υιοθετεί μια διαφοροποιημένη 

διδασκαλία, η οποία προωθεί την παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων με  πολλούς 

και διαφορετικούς τρόπους. Επιδεικνύει τον απαιτούμενο σεβασμό στη 

διαφορετικότητα που εκδηλώνουν οι μαθητές και στον διαφορετικό τρόπο εκμάθησης 

που επιλέγουν οι ίδιοι. Στοχεύει στην πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, στην 

καλλιέργεια όλων των δεξιοτήτων τους και στην βαθύτερη κατανόηση των εννοιών 

που διδάσκονται καθώς και στη σύνδεση τους με τη καθημερινή ζωή τους. Η 

διδασκαλία είναι σημαντικό να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται 

όλα τα είδη νοημοσύνης  και το πρόγραμμα σπουδών να προσαρμοστεί στις ανάγκες 

των νέων μορφών διδασκαλίας και των διαφορετικών τύπων  μάθησης (Wares, 2013).  

Οι μαθητές είναι πολύ ωφέλιμο να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και να τις 

μεταφέρουν στην καθημερινότητά τους. Να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή 

διαδικασία και να έρθουν σε άμεση επαφή με τα υλικά αντικείμενα που θα τους 

παρέχουν μια απτή και ουσιαστική γνώση για θεμελιώδεις, μαθηματικές έννοιες. Ο 

δάσκαλος με βάση τη θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης απευθύνεται σε όλους τους 

μαθητές και σε όλους τους τύπους νοημοσύνης που διαθέτουν. Χρησιμοποιεί πολλά 

διδακτικά μέσα και υλικά, δεν παραμελεί κανέναν μαθητή, απεναντίας τους 

ενθαρρύνει να αναπτύξουν όλες τις νοητικές τους δεξιότητες. Για την επιτυχή 
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ανάπτυξη και καλλιέργεια όλων των δεξιοτήτων του μαθητή ο δάσκαλος χρειάζεται 

να χρησιμοποιήσει και να συνδυάσει διαφορετικές εκπαιδευτικές μεθόδους και 

τεχνικές.  

Σύμφωνα με τα οκτώ είδη νοημοσύνης του Gardner ο εκπαιδευτικός καλείται 

να προσαρμόσει τις μαθηματικές δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

καλύπτονται όλα τα διαφορετικά είδη νοημοσύνης (Αγαλιώτης, 2010) . Για τους 

μαθητές όπου η κυρίαρχη νοημοσύνη είναι η γλωσσική προτείνεται η χρήση 

λεκτικών συνόλων και εννοιών, η γραφή στον πίνακα, η διατύπωση ορισμών, η 

ανάπτυξη διαλόγου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, η διήγηση μιας ιστορίας, η 

εκπόνηση προφορικών και γραπτών εργασιών, η επιλογή κατάλληλων γλωσσικών 

παιχνιδιών που αποτελούν έναν ιδιαίτερα ευχάριστο τρόπο εκμάθησης για τους 

μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κ.α. Για τους μαθητές στους οποίους η 

λογικομαθηματική νοημοσύνη κυριαρχεί έναντι των υπολοίπων είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό ο δάσκαλος να θέτει μια σειρά από ερωτήματα μέσω των οποίων θα 

προβληματίζει τους μαθητές και θα οξύνει την κριτική τους σκέψη, καθώς θα 

αναζητούν τις ορθές απαντήσεις. Ο μαθητής προσπαθεί από τα σύμβολα και τις 

μαθηματικές παραστάσεις να εξάγει γενικευμένες αρχές και αξιώματα. Επίσης ο 

δάσκαλος έχει την επιλογή να χρησιμοποιήσει ειδικά μέσα και όργανα για  να 

πραγματοποιήσει μετρήσεις, υπολογισμούς και πειράματα και να εντάξει στη 

διδασκαλία του παιχνίδια που προωθούν την λογική και κριτική σκέψη. Η 

λογικομαθηματική νοημοσύνη των παιδιών ενισχύεται και από τη σύνδεση των 

μαθηματικών προβλημάτων και γνώσεων με τα προβλήματα της καθημερινότητας 

(Αγαλιώτης, 2010). 

 Η οπτική- χωρική νοημοσύνη των παιδιών καλλιεργείται με την οπτικοποίηση 

των μαθηματικών δεδομένων και τη σύνδεσή τους με τα προσωπικά βιώματα των 

μαθητών. Ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει μια πληθώρα 

εκπαιδευτικών μέσων και μεθόδων. Μπορεί να προβάλλει γραφικές παραστάσεις, 

εικόνες ( από τη φύση, την καθημερινή ζωή), βίντεο, ταινίες, να σχεδιάσει σχήματα 

στον πίνακα, να χρησιμοποιήσει ψηφιακά μέσα και να ενθαρρύνει τους μαθητές να 

σχεδιάσουν και να ζωγραφίσουν χάρτες κ.α.  Η σωματική- κιναισθητική νοημοσύνη 

των μαθητών προωθεί το σώμα και την κίνηση για την εκμάθηση των γνώσεων. Σε 

αυτή την περίπτωση ο δάσκαλος χρησιμοποιεί το σώμα και ειδικότερα τα χέρια του 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, καθιστώντας την πιο παραστατική και παρακινεί 
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τους μαθητές να συμμετέχουν σε ομαδικές, αθλητικές και χορευτικές 

δραστηριότητες, όπως και σε εξωσχολικές, περιβαλλοντικές δράσεις. Η μουσική 

νοημοσύνη από την άλλη πλευρά στηρίζεται στη μουσική, η οποία χρησιμοποιείται 

ως μέσο διδασκαλίας και απομνημόνευσης. Ο εκπαιδευτικός επενδύει μουσικά τη 

διδασκαλία του και αναθέτει στους μαθητές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 

μουσική και τα μουσικά όργανα (Αγαλιώτης, 2010). 

 Η διαπροσωπική νοημοσύνη των παιδιών αναπτύσσεται και ενισχύεται με την 

δημιουργία των κατάλληλων πλαισίων που προωθούν το διάλογο μεταξύ των 

μαθητών και των εκπαιδευτικών. Τα μέσα τα οποία είναι δυνατό να επιλέξει ο 

εκπαιδευτικός είναι η ανάθεση ομαδικών εργασιών, εκπαιδευτικά παιχνίδια ρόλων 

στα οποία συμμετέχουν οι μαθητές και γενικότερα ομαδικά παιχνίδια με στόχο τη 

σύσφιξη των διαπροσωπικών τους σχέσεων. Στη συνέχεια ακολουθεί η 

ενδοπροσωπική νοημοσύνη, η ανάπτυξη της οποίας συντελείται μέσω της ανάθεσης 

ατομικών εργασιών και παρουσιάσεων στους μαθητές, καθώς και της 

αυτοαξιολόγησής τους (Gourgey, 1998). Ακόμη ο δάσκαλος εκφράζει διάφορους 

προβληματισμούς και ζητά από τους μαθητές να τους αξιολογήσουν και να τους 

επιλύσουν μέσω των προσωπικών τους εμπειριών και βιωμάτων. Τέλος στους 

μαθητές όπου κυρίαρχη νοημοσύνη είναι η φυσιοκρατική είναι αναγκαίο να 

ενταχθούν στη διδασκαλία τεχνικές και μέθοδοι που συνδέονται με τη φύση. Ο 

εκπαιδευτικός για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών μπορεί να παρουσιάσει 

μέσα στην τάξη εικόνες από το φυσικό περιβάλλον και να συνδέσει τις θεματικές του 

ενότητες με τα ζώα, τα φυτά και το φυσικό περιβάλλον (Αγαλιώτης, 2010). Έχει τη 

δυνατότητα ακόμη να ενισχύσει την οικολογική συνείδηση των μαθητών με την 

ενθάρρυνσή τους να συμμετέχουν σε εξωσχολικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες. 

 Διαφαίνεται λοιπόν πως ο δάσκαλος καλείται να επιστρατεύσει μια ποικιλία 

διδακτικών μεθόδων και προσεγγίσεων για να καλύψει τις ανάγκες όλων των 

μαθητών, να ενισχύσει όλα τα είδη νοημοσύνης που διαθέτουν, να επιτύχει το 

καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα και να αναπτύξει ολόπλευρα την προσωπικότητά 

τους. Ειδικότερα στα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες η παροχή 

εξατομικευμένης εκπαίδευσης, η μάθηση και η αξιολόγηση με διαφορετικούς 

τρόπους  που να στηρίζονται  στα προφίλ νοημοσύνης των μαθητών αποτελούν 

ζωτικής σημασίας (Retting, 2005).Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες συνήθως 

υστερούν στη γλωσσική και λογικομαθηματική νοημοσύνη και υπερτερούν σε 
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άλλους τομείς. Συχνά δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη σύνδεση  μεταξύ των 

ενεργειών και των γεγονότων και η προσαρμογή τους στο περιβάλλον δεν είναι 

πάντοτε επιτυχημένη. Ειδικότερα εμφανίζουν ποικίλες μαθησιακές δυσκολίες στο 

μάθημα των μαθηματικών, όπως είναι η δυσκολία ανάγνωσης και γραφής συμβόλων, 

η κατανόηση βασικών μαθηματικών εννοιών, η εκτέλεση μαθηματικών πράξεων, η 

υιοθέτηση ενός μαθηματικού τρόπου σκέψης και η χρήση μαθηματικών οργάνων ( 

Munro, 2003). Ο καθηγητής Ιωάννης Αγαλιώτης αναφέρει και κάποιες ειδικότερες 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά όπως είναι: προβλήματα στη μνήμη, 

δυσκολία στην χωρο- χρονική οργάνωση και στην αντίληψη, ελλειμματική προσοχή, 

συναισθηματικά προβλήματα, αδυναμία λεπτής κινητικότητας και οπτικό- κινητικού 

συντονισμού, δυσκολία αφηρημένης σκέψης, διαταραχές γνωστικού ύφους, 

ανεπαρκείς γνωστικές και μεταγνωστικές στρατηγικές (Αγαλιώτης, 2000). 

 Συνοψίζοντας τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες αντιμετωπίζουν 

σημαντικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και δεν είναι δυνατό να 

κατακτήσουν τη σχολική γνώση με το συνηθισμένο, παραδοσιακό τρόπο. Η θεωρία 

της πολλαπλής νοημοσύνης είναι δυνατό να λειτουργήσει κυρίως στη περίπτωση των 

παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ως διαγνωστικό εργαλείο και να προτείνει 

τον κατάλληλο και ενδεδειγμένο τρόπο μάθησης για κάθε παιδί. Αυτή στοχεύει στην 

εύρεση των ικανοτήτων τους και στην περαιτέρω ανάπτυξή τους και με αυτόν τον 

τρόπο επιτυγχάνεται η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους και η ενεργή συμμετοχή 

τους σε όλα τα μαθήματα. Οι μαθητές κατανοούν ότι η γνώση είναι δυνατό να 

κατακτηθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και τους παρέχεται η δυνατότητα 

να ανακαλύψουν ποιος τρόπος μάθησης τους ταιριάζει περισσότερο. Γνωρίζουν τα 

προτερήματά τους, τους τομείς στους οποίους υπερτερούν και αξιοποιώντας αυτές τις 

πληροφορίες οδηγούνται σε επιτυχημένα μαθησιακά αποτελέσματα (Stanford, 

2003).Η θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης εστιάζει στις δυνατότητες των παιδιών, τις 

οποίες προσπαθεί να εξελίξει περισσότερο με την εφαρμογή της καταλληλότερης για 

το κάθε παιδί διδακτικής μεθόδου. Ενθαρρύνει το μαθητή να ασχοληθεί με 

δραστηριότητες, οι οποίες προηγουμένως του δημιουργούσαν φόβο και ανασφάλεια 

και το καθιστά υπεύθυνο με για τις ατομικές του επιλογές. 

 Η προσεκτική οργάνωση της διδασκαλίας από την πλευρά του εκπαιδευτικού 

με στόχο την ικανοποίηση των διαφορετικών αναγκών των μαθητών και η σύνδεσή 

της με καθημερινές καταστάσεις και γεγονότα από τη ζωή τους  είναι ιδιαίτερα 
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σημαντικές και συμβάλλουν στην εκτίμηση των ικανοτήτων τους από τον ίδιο τον 

εκπαιδευτικό. Εκτός όμως από τον εκπαιδευτικό και οι μαθητές ανακαλύπτουν τα 

ενδιαφέροντά τους, τις ικανότητες τους, τις ιδιαίτερες κλίσεις (ταλέντα) που 

διαθέτουν, εκτιμούν το βαθμό στον οποίο είναι δυνατό να καλλιεργήσουν μια 

δεξιότητά τους και αποκτούν αυτοέλεγχο (Dunn & Hongsfeld, 2009).  Οι ίδιοι  είναι 

ελεύθεροι ως προς τις εκπαιδευτικές τους επιλογές, αφού προηγουμένως έχουν 

κατανοήσει ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος μάθησης για αυτούς. Ο αυτοέλεγχος 

λοιπόν που διαθέτουν και η ενεργή συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία έχουν 

ως αποτέλεσμα τον περιορισμό σε πολύ μεγάλο βαθμό της επιθετικής συμπεριφοράς 

που εκδήλωναν τα παιδιά κυρίως με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, λόγω των 

αρνητικών συναισθημάτων που βίωναν (ανικανότητα, αποτυχία στη μάθηση, 

έλλειψης αυτοπεποίθησης, περιθωριοποίηση, απόρριψη) (Retting, 2005). 

 Η εφαρμογή της θεωρίας πολλαπλών νοημοσυνών στη διδασκαλία επιφέρει 

σημαντικά μαθησιακά και ενταξιακά αποτελέσματα στη μαθητική κοινότητα και 

είναι απαραίτητο όλοι οι εκπαιδευτικοί να την κατανοήσουν και να μην μείνουν 

προσκολλημένοι σε συντηρητικές και παραδοσιακές μεθόδους που παρεμποδίζουν 

την ολική συμμετοχή των μαθητών στο ταξίδι της μάθησης. 

 

 

1.2 Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

 

Έρευνες υποστηρίζουν πως οι μαθητές εκπαιδεύονται και βελτιώνονται μαθησιακά με 

μεθόδους που αποκλίνουν από τις παραδοσιακές. Οι μαθητές με ή χωρίς ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες δείχνουν ενδιαφέρον σε αυτήν την διασκεδαστική διδασκαλία 

που εστιάζει στην ατομικότητα του κάθε μαθητή και επιφέρει θετικά αποτελέσματα 

στη μάθηση. Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τα συναισθήματά του, 

να τα εκφράσει, να γνωρίσει τα ταλέντα και τις ικανότητές του και να αποκτήσει 

αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση (Andriotis,2009· Ribot, 2004). 

Η εφαρμογή της θεωρία πολλαπλών νοημοσυνών συμβάλλει στην 

επανεξέταση των διδασκαλιών στα σχολεία, προκειμένου να δοθεί έμφαση σε τομείς 

που παραγκωνίζονται εξαιτίας της διδακτέας ύλης, όπως οι τέχνες, η φύση, η φυσική 
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αγωγή κ.ά. (Armstrong, 2003). Επιπλέον η ΘΠΝ εστιάζει στις δυνατότητες και στα 

ταλέντα του εκάστοτε μαθητή, στα οποία πρέπει να βασίζονται η διδασκαλία και το 

πρόγραμμα σπουδών. Κάθε μαθητής θεωρείται επίκεντρο της διδασκαλίας και οι 

εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναζητούν αποδοτικές μεθόδους που θα «ταιριάζουν» με 

τις δυνατότητες του μαθητή και να αποσκοπούν στη βελτίωσή του (Gardner, 1999). 

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να ξεφύγουν από τις 

παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης και να επικεντρωθούν στα 

χαρίσματα και στις κλίσεις των μαθητών. 

Η αναπαράσταση της γνώσης επιτυγχάνεται με πολλούς και διαφορετικούς 

τρόπους γεγονός που έρχεται σε σύγκρουση με τον κοινό τρόπο διδασκαλίας και 

αξιολόγησης όλου του μαθητικού πληθυσμού. Οι σχολικές μονάδες αποτελούνται 

από μια πληθώρα μαθητών με ιδιαιτερότητες, ταλέντα και χαρίσματα. Συγκεκριμένα 

η ύπαρξη ατόμων «ειδικού πληθυσμού», δηλαδή ταλαντούχων και χαρισματικών 

παιδιών, απαιτεί την αναζήτηση διαφορετικών τρόπων εκπαίδευσής τους. Η ΘΠΝ 

μπορεί να παρέχει απαραίτητες πληροφορίες για την αποτελεσματική και 

διαφοροποιημένη μάθησή του πληθυσμού αυτού (Ματσαγγούρας, 2008). 

Η ΘΠΝ θεωρείται εξίσου σημαντική και στην εκπαίδευση μαθητών με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες, καθώς εστιάζει στις δυνατότητες των μαθητών και βοηθά 

στην περεταίρω ανάπτυξή τους. Έτσι λοιπόν, ενισχύονται οι ικανότητές τους, 

αποκτούν αυτοπεποίθηση και βελτιώνονται μαθησιακά (Fasko, 2001). 

Είναι γνωστό πως κατά τη συμβατική διδασκαλία ένα αρκετά μεγάλο μέρος 

του μαθητικού πληθυσμού αντιμετωπίζει δυσκολίες και προβλήματα, τόσο κατά τη 

διαδικασία της προσαρμογής όσο και κατά την προσπάθεια αφομοίωσης νέων 

γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι μαθητές αυτοί ανήκουν στους «μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες» καθότι χρήζουν ειδικών εξατομικευμένων προγραμμάτων και 

μεθόδων διδασκαλίας ώστε να καταφέρουν να προσαρμοστούν και να μορφωθούν. Η 

διαδικασία αυτή, της εξατομίκευσης, είναι ιδιαίτερα απαιτητική και στηρίζεται στη 

μεθοδική συλλογή και ερμηνεία των συγκεντρωμένων πληροφοριών, για τη στάση 

και τη συμπεριφορά κάθε μαθητή ξεχωριστά, τόσο μέσα στο σχολείο όσο και στο 

ευρύτερο κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται.  

Η συνειδητά απαιτητική και δύσκολη διαδικασία που πρέπει να επιτευχθεί, 

ώστε να συλλεχθούν σωστές πληροφορίες, οδήγησε την επιστημονική κοινότητα στη 
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δημιουργία κατηγοριών ώστε να ταξινομούνται οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι 

βασικότερες κατηγορίες που κυριαρχούν στα υπάρχοντα συστήματα είναι οι εξής: 

προβλήματα όρασης, προβλήματα ακοής, νοητική υστέρηση, ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες, διαταραχές στο λόγο και στην ομιλία, προβλήματα συμπεριφοράς και 

ψυχικές διαταραχές, νευρολογικά-ορθοπεδικά ελαττώματα και προβλήματα υγείας, 

αυτισμός και άλλες αναπτυξιακές δυσλειτουργίες και, τέλος,  πολλαπλές αναπηρίες. 

Τα τελευταία χρόνια, έχει συμπεριληφθεί στις κατηγορίες και αυτή των ατόμων με 

υψηλή νοημοσύνη ενώ έχει αποφανθεί πως στην ευρύτερη ομάδα των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών εντάσσονται και όσα άτομα δεν ανήκουν σε κάποια από τις 

παραπάνω κατηγορίες αλλά χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής βοήθειας για κάποιο 

διάστημα ή καθόλη τη σχολική περίοδο. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, το κυριότερο 

όλων είναι η ένταξη του παιδιού στη σωστή κατηγορία ώστε να του παρέχονται οι 

αρμόζουσες υπηρεσίες και έτσι προκύπτει ταύτιση της αξιολόγησης και της 

διδασκαλίας αφού πρόκειται για διαδικασίες εξίσου σημαντικές καθώς «η μία 

τροφοδοτεί την άλλη» (Αγαλιώτης, 2011). 

Εστιάζοντας στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, διαπιστώνεται σωρεία 

ορισμών και προσπαθειών προσέγγισης με σκοπό να προσδιοριστούν τα βασικά 

χαρακτηριστικά αυτών των δυσκολιών. Ένας από τους επικρατέστερους ορισμούς, 

που παραθέτει ο Αγαλιώτης (2011), είναι αυτός των Kavale, Spaulding, & Beam 

(2009), ο οποίος επιτρέπει στον αναγνώστη να κατανοήσει τις πληροφορίες, να τις 

εντάξει σε ένα λογικό πλαίσιο και να τις εφαρμόσει. Πιο συγκεκριμένα, «η ειδική 

μαθησιακή δυσκολία (specific learning disability) αναφέρεται σε ετερογενείς 

συστάδες διαταραχών οι οποίες εμποδίζουν σημαντικά την ομαλή ακαδημαϊκή 

πρόοδο, σε ένα ποσοστό 2% έως 3% του μαθητικού πληθυσμού». Επρόκειτο για 

διαταραχές σε μία ή περισσότερες κύριες ψυχολογικές διεργασίες οι οποίες 

σχετίζονται με την κατανόηση και τη χρήση του λόγου, προφορικού ή γραπτού, και 

εμφανίζεται ως ελλιπής ικανότητα του ατόμου να γράφει, να ακούει, να μιλάει, να 

σκέφτεται, να διαβάζει, να γράφει, να γράφει ορθογραφία και να υλοποιεί 

μαθηματικούς υπολογισμούς. (Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers, 2008). 

Τα άτομα με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρόλο που δεν έχουν νοητική υστέρηση 

ή κάποια συναισθηματική διαταραχή (Slavin, 2018) παρουσιάζουν μια σημαντική 

υπο-επίδοση στο σχολείο καθότι η απόδοσή τους παραμένει κάτω από τις προσδοκίες 

που προκύπτουν από τη χρονολογική και νοητική ηλικία, ακόμη και στις περιπτώσεις 

που προάγεται υψηλής ποιότητας διδασκαλία (Αγαλιώτης, 2011). Συνάμα, εξαιτίας 
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των καθυστερήσεων στο κομμάτι της εκπαίδευσης, οι μαθητές αυτοί παρουσιάζουν 

χαμηλότερη ακαδημαϊκή αυτοεκτίμηση, συγκριτικά με τους μαθητές που δεν έχουν 

δυσκολίες, μολονότι στους μη ακαδημαϊκούς τομείς η αυτοεκτίμηση τους δε διαφέρει 

των άλλων παιδιών. Μέσα στην τάξη, λειτουργούν αποτελεσματικότερα σε συνθήκες 

συχνούς ανατροφοδότησης για τα επιτεύγματά τους, κυρίως όταν τονίζεται και 

επιβραβεύεται η βελτίωση και η πρόοδος που έχουν σημειώσει λόγω συστηματικής 

προσπάθειας. Δε διαθέτουν αποδοτικές στρατηγικές μελέτης και ανταπόκρισης στη 

διαδικασία των εξετάσεων και διεκπεραίωσης των εργασιών, με αποτέλεσμα να 

προβάλλουν υπερβολική εξάρτηση από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος με τη σειρά του, 

προκειμένου να βοηθήσει, οφείλει να αποφεύγει τις εκτενείς παραδόσεις και να 

προσφεύγει σε «πρακτικές συνθετικών εργασιών, ομαδοσυνεργατικής μάθησης και 

άλλων μεθόδων ενεργητικής μάθησης» (Slavin, 2018).  

  Ο όρος συμπεριλαμβάνει παθήσεις όπως αντιληπτικές αναπηρίες ή γνωστικές 

δυσλειτουργίες που επηρεάζουν τη μνήμη, την προσοχή και την πρόσληψη 

(νευροψυχολογικές διαδικασίες) (Παντελιάδου, 2011), την ικανότητα ομιλίας, 

γραπτής έκφρασης, πρόσληψης ακουστικών ή γραπτών πληροφοριών (γλωσσική 

ικανότητα) ή ενσωμάτωσης αφηρημένων ιδεών (Van De Walle, 2007), την ικανότητα 

σκέψης και επίλυσης προβλημάτων (γνωστική λειτουργία). Προβλήματα κινήτρων 

και κοινωνικοσυναισθηματικής φύσης ενδέχεται να ανακύψουν, όπως επίσης 

κινητικές και μεταγνωστικής φύσεως διαταραχές (Παντελιάδου, 2011), εγκεφαλική 

βλάβη, ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία, δυσλεξία και αναπτυξιακή αφασία. 

(Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, Travers, 2008). Οι παραπάνω ελλείψεις, ή και 

συνδυασμός αυτών, είναι πολύ πιθανό να προκύψουν, και οφείλονται σε 

δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος. (Αγαλιώτης, 2011). Επιπλέον, 

στις περιπτώσεις που η κύρια ειδική μαθησιακή δυσκολία συνοδεύεται από 

δευτερεύουσες δυσκολίες, αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό 

της εντατικής, εξατομικευμένης διδασκαλίας ειδικής αγωγής που εστιάζει στο 

πρωταρχικό πρόβλημα (Αγαλιώτης, 2011). Σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη «πως κάθε παιδί με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχει το δικό του 

ατομικό ρυθμό, επίπεδο και ποιοτική σύνθεση των δυσκολιών. Κάθε άτομο με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες δεν εμφανίζει όλα τα χαρακτηριστικά και κάθε άτομο που 

παρουσιάζει κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά δεν έπεται ότι αντιμετωπίζει ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες» (Παντελιάδου, 2011). 
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Πιο αναλυτικά, ως προς την αντίληψη, οι αντιληπτικές λειτουργίες 

θεωρήθηκαν η αιτία και το βασικό συστατικό γνώρισμα των ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών. Αυτοί οι μαθητές ενώ δεν παρουσιάζουν δυσλειτουργίες στην όραση ή 

την ακοή, κυριαρχεί η άποψη ότι διαφοροποιούνται από τους τυπικούς συνομηλίκους 

τους, πρωτίστως στην οπτική και έπειτα στην ακουστική αντίληψη και επεξεργασία 

(Παντελιάδου, 2011). Εν συνεχεία, «η ικανότητα του ατόμου να κωδικοποιεί, να 

επεξεργάζεται και να ανακαλεί πληροφορίες στις οποίες έχει εκτεθεί κάποια στιγμή» 

(Swanson, Cooney, McNamara, 2004) χωλαίνει στις περιπτώσεις των μαθητών με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Προβλήματα που επηρεάζουν τη μνημονική τους 

ικανότητα εκτείνονται σε όλο το μνημονικό μηχανισμό και αλληλεπιδρούν με την 

ανάγνωση και τα γλωσσικά προβλήματα (Baddeley, 1986). Η σημαντικότερη 

δυσκολία που προκύπτει αφορά την εργαζόμενη μνήμη (Oakhill & Yuill, 1996) , η 

αλλοίωση της οποίας είναι γενικευμένη, τόσο κατά την παιδική όσο και κατά την 

ενήλικη ζωή (Siegel, 1994). Επιπλέον, ως προς τη δυσλεξία, αποτελεί μία ειδική 

μαθησιακή αδυναμία που εμφανίζεται αφού έχει συντελεστεί η κτήση της 

αναγνωστικής και γραπτής ικανότητας και εκδηλώνεται με σημαντικό αριθμό 

παρατεταμένων λαθών στην ανάγνωση και στην ορθογραφία. Η αιτιολογία της 

ποικίλλει και η εκδήλωση της χαρακτηρίζεται από  μεγάλη πολυμορφία (Δράκος, 

2003). Μία ακόμη διαταραχή που σημειώνεται και οφείλεται σε εγκεφαλική βλάβη 

είναι η αφασία. Πιο αναλυτικά, προσβάλλεται και χάνεται, ολικώς ή μερικώς, ο ήδη 

υφιστάμενος σχηματισμένος λόγος επειδή προσβάλλονται οι λειτουργίες 

συμβολισμού, αυτές, δηλαδή, που μετασχηματίζουν τις ιδέες σε λέξεις και το 

αντίστροφο. Τα κυριότερα συμπτώματα της αφορούν διαταραχές στο λόγο και 

ανικανότητα για αριθμητικούς υπολογισμούς, σύνθεση και πράξεις με σύμβολα 

(Δράκος, 2003). 

Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης είναι πιθανό να συνυπάρχουν με τις ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες αλλά δε συνιστούν από μόνα τους τέτοιες. Ανεπάρκειες ενδέχεται να 

εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας ή με εξωτερικές επιδράσεις, 

όπως οι πολιτισμικές, οικογενειακές, διαπροσωπικές διαφορές ή η 

ανεπαρκής/ακατάλληλη διδασκαλία, ωστόσο, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών 

των καταστάσεων ή επιδράσεων (Παντελιάδου, 2011). «Η ειδική μαθησιακή 

δυσκολία είναι μια διακριτή κατάσταση που διαφοροποιείται από τη γενικευμένη 

μαθησιακή αποτυχία διαμέσου μιας, μέσου όρου ή άνω του μέσου όρου (>90), 
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γνωστικής ικανότητας και ενός προφίλ μαθησιακών δεξιοτήτων που εμφανίζει 

σημαντική διασπορά, υποδηλώνοντας περιοχές δυνατοτήτων και αδυναμιών» 

(Αγαλιώτης, 2011). Επομένως, ο όρος δεν ισχύει για παιδιά που έχουν μαθησιακά 

προβλήματα τα οποία οφείλονται σε οπτικές, ακουστικές ή κινητικές αναπηρίες, σε 

νοητική υστέρηση, σε συναισθηματικές διαταραχές και μειονεκτική θέση 

περιβαλλοντικά, πολιτισμικά ή οικονομικά (Elliot, Kratochwill, Littlefield Cook, 

Travers, 2008). 

 

1.2.1 Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά  

 

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζονται και σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως 

τα μαθηματικά, ανάλυση των οποίων θα επιχειρηθεί στη συνέχεια. Σε αυτόν τον 

τομέα, εντάσσεται το σύνολο των ατόμων που παρουσιάζουν σοβαρές βλάβες που 

σχετίζονται με τις μαθηματικές τους ικανότητες και πιο συγκεκριμένα, αποτυγχάνουν 

συστηματικά σε απλές μαθηματικές διαδικασίες, σε αναλογία με την ηλικία τους, τη 

μόρφωσή τους, αλλά και τη νοημοσύνη τους. Αυτές οι δυσκολίες εντοπίζονται πλέον 

σε όλα τα συστήματα ταξινόμησης δυσκολιών, στα οποία καταγράφονται τα κριτήρια 

που χαρακτηρίζουν αυτές τις δυσκολίες, μεταξύ των οποίων υφίστανται σημαντικές 

διαφορές (Παντελιάδου, 2011). Παρόλο που δεν υφίσταται επισήμως κάποιο όριο που 

να ορίζει τα ανώτερα και κατώτερα σημεία επίδοσης στα μαθηματικά, στις ΗΠΑ τα 

κριτήρια για τη διάγνωση των μαθηματικών δυσκολιών είναι πολύ πιο χαμηλά 

συγκριτικά με την Ευρώπη (Παντελιάδου, 2011). Η πλειοψηφία των ορισμών στις 

ΗΠΑ, κατατάσσουν τους μαθητές στην κατηγορία μαθητών με μαθηματικές 

δυσκολίες όταν η επίδοσή τους στα τυποποιημένα μαθηματικά διαγωνίσματα είναι 

κάτω του 11ου εθνικού εκατοστημορίου για δύο συναπτά έτη, στην κατηγορία των 

μαθητών με χαμηλή επίδοση στα μαθηματικά κατατάσσουν όσων οι επιδόσεις 

κυμαίνονται μεταξύ 11ου και 25ου εκατοστημορίου για δύο συναπτά έτη, ενώ οι 

μαθητές με επίδοση μεταξύ 26ου και 74ου εκατοστημορίου εντάσσονται στους 

μαθητές κανονικής επίδοσης (DfES, Department for Education and Skills, 2001). 

Η πιο διαδεδομένη ειδική μαθησιακή δυσκολία στα μαθηματικά είναι η 

δυσαριθμησία, η οποία αναφέρεται στη δυσκολία κατανόησης και μάθησης των 

μαθηματικών και δεν σχετίζεται με την ύπαρξη μέτριας ή βαριάς νοητικής 

υστέρησης. Επρόκειτο για μια δυσλειτουργία στο κεντρικό νευρικό σύστημα που 
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εμφανίζει το 6% του γενικού μαθητικού πληθυσμού, η οποία είναι υπεύθυνη για την 

ανεξήγητη δυσκολία στην απόκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων, στην αντίληψη 

μαθηματικών εννοιών και συμβόλων, αριθμητικών πράξεων και αλγορίθμων 

(Αγαλιώτης, 2000). Σύμφωνα με έρευνες, οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες στον τομέα των μαθηματικών, δυσκολεύονται στην εμπέδωση των 

κλασμάτων (McLeod & Armstrong, 1982) και στην επίλυση προβλημάτων με 

αφηρημένες έννοιες (Maccini & Hughes, 2000), η επίλυση των οποίων γίνεται κυρίως 

μηχανικά (DfES, Department for Education and Skills, 2001).  

Δυσκολίες παρουσιάζονται και στην αφομοίωση της μαθηματικής γλώσσας 

(Bryant, 2005) ιδίως όταν προϋπάρχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην 

ανάγνωση (Fuchs & Fuchs, 2002). Πιο συγκεκριμένα, δυσχεραίνεται η εμπέδωση του 

προβλήματος, ο εντοπισμός του ζητούμενου όταν παρατίθεται στην αρχή και όχι στο 

τέλος, και η επιλογή της σωστής πράξης. Πολλές φορές, όταν χρειάζονται αρκετά 

βήματα για την επίλυση, οι μαθητές δε δύνανται να φτάσουν στη σωστή λύση χωρίς 

εξωτερική καθοδήγηση καθότι δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα ζητούμενα και τη 

σειρά με την οποία παρατίθενται οι πληροφορίες του προβλήματος (Λεμονίδης, 

2001). Για την επίλυση των προβλημάτων, ο μαθητής είναι αναγκαίο να συνδέσει τις 

αριθμητικές πράξεις με καθημερινές καταστάσεις. Υπάρχουν δηλαδή παραδείγματα 

καταστάσεων για κάθε μια από τις τέσσερις αριθμητικές πράξεις που βοηθούν τον 

μαθητή να οδηγηθεί στη σωστή επίλυση των προβλημάτων (Αγαλιώτης, 2011). Πιο 

αναλυτικά, στην πράξη της πρόσθεσης λαμβάνονται υπόψη καταστάσεις 

συσσώρευσης, συνάθροισης, συνένωσης, επιμήκυνσης, επέκτασης, προσθήκης, 

δανεισμού από άλλον, αποταμίευσης και αύξησης. Στην πράξη της αφαίρεσης 

λαμβάνονται υπόψη καταστάσεις απώλειας, δανεισμού σε άλλον, μείωσης, 

καταστροφής, ελάττωσης, ελάφρυνσης και απομάκρυνσης. Στην πράξη του 

πολλαπλασιασμού λαμβάνονται υπόψη καταστάσεις πολλαπλής επανάληψης και 

συνδυασμός ζευγών και τέλος στην πράξη της διαίρεσης λαμβάνονται υπόψη 

καταστάσεις συνεχόμενης αφαίρεσης της ίδιας ποσότητας από την αρχική ή τη 

διαίρεσή της σε ίσες ομάδες (Αγγελόπουλος, 2017). 

Αδυναμίες υπάρχουν και ως προς συγκρότηση της έννοιας του αριθμού και 

την ικανότητα για απαρίθμηση. Έννοιες όπως ταξινόμηση, σειροθέτηση και 

διατήρηση καθίστανται δυσνόητες όχι μόνο στις πρώτες τάξεις του δημοτικού αλλά 

και στην πορεία, αφού η αφομοίωση της ισοδυναμίας των κλασμάτων ή των 

δεκαδικών ψηφίων απαιτεί πρωτίστως υψηλού επιπέδου ανάπτυξη και κατανόηση της 
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δεξιότητας για ταξινόμηση (Bley & Thorton, 1995). Σύμφωνα με τον Geary (2000), 

στηριζόμενος στα πειράματα που υλοποίησε μαζί με τους συνεργάτες του, τα 

συστηματικά λάθη που έκαναν οι μαθητές της πρώτης και δευτέρας δημοτικού στα 

μαθηματικά, που αφορούσαν τη διάταξη των αντικειμένων ενός συνόλου προς 

μέτρηση, οφείλονταν σε δυσλειτουργίες της εργαζόμενης μνήμης. Επίσης, 

σημειώνονται πολλά αλγοριθμικά λάθη, κυρίως κατά τις ηλικίες 9 με 14, εν αντιθέσει 

με τους υπόλοιπους μαθητές, καθότι σε αυτήν την περίπτωση, δεν έχει εμπεδωθεί η 

θεσιακή αξία των αριθμών. 

Σημαντικές διαφορές, συγκριτικά με τους τυπικούς μαθητές, εμφανίζουν και 

ως προς το είδος και τη συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούν στρατηγικές 

μέτρησης, αλλά και ως προς  τη διαδικασία μετάβασης από τις απλές στις πιο 

σύνθετες στρατηγικές προκειμένου να βρούνε τις λύσεις σε πράξεις πρόσθεσης και 

αφαίρεσης. Οι τυπικοί μαθητές σταδιακά εξελίσσουν τις μεθόδους που αξιοποιούν 

και έτσι, από την αρχικά «επιφανειακή επεξεργασία» καταλήγουν σε «βαθιά 

επεξεργασία» (Παντελιάδου, 2011), μετάβαση που καθυστερεί σε πολύ σημαντικό 

βαθμό να επιτευχθεί από τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα 

μαθηματικά. Αντί να εφαρμόζουν νέες στρατηγικές επιμένουν σε τεχνικές 

επιφανειακής επεξεργασίας, όπως οι μετρήσεις με τα δάχτυλα και η στρατηγική της 

απαρίθμησης όλων, με αποτέλεσμα η πορεία εξέλιξής τους, στην επίλυση ασκήσεων 

και ανάκλησης μαθηματικών δεδομένων, να υστερεί στους τομείς της αφαίρεσης, του 

πολλαπλασιασμού και τα επίλυσης προβλημάτων (Ostad, 2000).   

  Αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες και στη γενίκευση, που απαιτείται 

προκειμένου να βρεθεί η λύση σε σύνθετα προβλήματα αφού πρωτίστως εντοπιστούν 

τα κοινά σημεία με παρόμοια προβλήματα ώστε να εφαρμοστεί η κατάλληλη 

διαδικασία για την επίλυση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κατηγοριοποίηση από 

πλευράς τους είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί, ενώ έρευνα (Fuchs & Fuchs, 

2002) έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως ανάλογη δυσκολία κατηγοριοποίησης 

υπάρχει και σε γεγονότα της καθημερινής ζωής. Προβλήματα ανακύπτουν και κατά 

την κατασκευή και ερμηνεία των γραφημάτων, καθώς στηρίζονται σε λαθεμένα 

κριτήρια  όπως είναι τα μέγεθος των γραμμών και των ράβδων, αντί να μελετούν τι 

πραγματικά απεικονίζουν οι άξονες, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη και η 

σύγκριση των υφιστάμενων στοιχείων (Παντελιάδου, 2011).  

Τα μεταγνωστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά δυσχεραίνουν και αυτά τη διαδικασία 



55 
 

επίλυσης προβλημάτων. Είτε εμφανίζονται κατά τη διάρκεια επίλυσης με χαμηλή 

παρακολούθηση και αυτορρύθμιση, είτε πριν ή μετά την επίλυση, στη διάρκεια της 

λανθασμένης πρόβλεψης για το ενδεχόμενο αποτέλεσμα ή το σχεδιασμό επίλυσης του 

προβλήματος, είτε στη μη ορθή αξιολόγηση του αποτελέσματος, σε όλες τις 

περιπτώσεις, επηρεάζεται σημαντικά η διαδικασία επίλυσης των ζητούμενων. Ως 

προς την αξιολόγηση, πολύ συχνά παραλείπουν να ελέγξουν τα αποτελέσματα στα 

οποία οδηγούνται, πεπεισμένοι ότι η πρώτη τους απάντηση είναι και η ορθή δίχως να 

το ελέγχουν, ενώ υπάρχουν και φορές που «χρησιμοποιούν ακατάλληλα κριτήρια για 

να ελέγξουν την ορθότητα των απαντήσεών τους» (Hammill & Bryant, 1998). 

Η πιο διαδεδομένη και αποδεκτή κατηγοριοποίηση των μαθητών με δυσκολίες 

στα μαθηματικά προτάσσει δυο κατηγορίες: στην πρώτη εντάσσονται όσοι μαθητές 

παρουσιάζουν δυσκολίες μόνο στα μαθηματικά και στη δεύτερη όσοι εμφανίζουν και 

σε άλλους τομείς προβλήματα, ιδίως στην ανάγνωση (Geary & Hoard, 2001). Πιο 

αναλυτικά, έρευνες έχουν δείξει πως τα προβλήματα στην οπτικοχωρική εργαζόμενη 

μνήμη ενδέχεται να χαρακτηρίζουν παιδιά με ειδική δυσκολία μόνο στα μαθηματικά 

ενώ οι σοβαρές γλωσσικές δυσκολίες και τα προβλήματα προφορικής μνήμης 

πιθανότατα προκύπτουν περισσότερο στα παιδιά που εμφανίζουν και αναγνωστικές 

δυσκολίες. 

Οι Desoete και Roeyers (2005) τόνισαν δυο στοιχεία που διαχώριζαν τους 

μαθητές με δυσκολίες από τους τυπικούς μαθητές, το πρώτο αφορούσε την 

επεξεργασία σημασιολογικών γλωσσικών στοιχείων και το δεύτερο τις εκτελεστικές 

διεργασίες. Οι ίδιοι οι  μαθητές με δυσκολίες στα μαθηματικά διακρίνονται σε αυτούς 

που δυσκολεύονται σε βασικές έννοιες και σε αυτούς που δυσκολεύονται στη 

γνωστική επεξεργασία αυτών των εννοιών (Fuchs et al., 2005, 2006). Η 

διαφοροποίηση αυτή στηρίζεται στην αλληλεπίδραση και στην απαραίτητη σύνδεση 

της εμπέδωσης των εννοιών και της διαδικαστικής γνώσης που απαιτείται για την 

ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων. Ως προς τη διαδικαστική γνώση, ορίζεται η 

διαδικασία που απαιτούν τα μαθηματικά προκειμένου να ολοκληρωθούν οι 

υπολογισμοί, οι οποίοι με τη σειρά τους απαιτούν γνώση και ανάκληση των 

δεδομένων  αλλά και εφαρμογή των συγκεκριμένων διαδικασιών. Όπως υποστηρίζει 

και ο Geary (1993), «η επίλυση προβλημάτων απαιτεί επίσης υπολογισμούς, 

γλωσσικές δεξιότητες, συλλογισμό και αναγνωστικές δεξιότητες και σε ορισμένες 

περιπτώσεις οπτικοχωρικές δεξιότητες». 
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Ο Geary (2004) παραθέτει τρεις κατηγορίες μαθητών ανάλογα με τα λάθη στα 

οποία προβαίνουν. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι μαθητές με δυσκολίες στη 

χρήση διαδικασιών. Βασικό γνώρισμα τους είναι τα λάθη εφαρμογής των 

διαδικασιών, όπως οι αλγόριθμοι, και η αξιοποίηση «ανώριμων» στρατηγικών που 

συνήθως χρησιμοποιούν παιδιά μικρότερης ηλικίας, όπως είναι το μέτρημα με τα 

δάχτυλα. Η εξέλιξή τους σημειώνεται με πιο αργούς ρυθμούς συγκριτικά με τους 

τυπικούς μαθητές, η επίδοσή τους συγκλίνει με αυτή μικρότερων μαθητών και η 

βελτίωση τους είναι εμφανής από τάξη σε τάξη. Στη συγκεκριμένη κατηγορία, δεν 

είναι ξεκάθαρη η συνύπαρξη ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στα μαθηματικά και 

στην ανάγνωση. 

Στον επόμενο τομέα τοποθετούνται οι μαθητές με προβλήματα στη 

σημασιολογική μνήμη, με κύριο γνώρισμά τους τη δυσκολία ανάκλησης σημαντικών 

αριθμητικών δεδομένων, δυσκολία που εμποδίζει την ανάπτυξη και άλλων 

μαθηματικών δεξιοτήτων. Η εξέλιξή τους διαφέρει από αυτή των συμμαθητών τους 

ενώ και η βελτίωση που σημειώνεται από τάξη σε τάξη δεν είναι η αναμενόμενη. 

Συχνά παρουσιάζουν δυσκολίες στην ανάγνωση και φωνολογικά ελλείμματα. 

Κάποιοι μελετητές, (Geary, Hamson & Hoard, 2000) υποστηρίζουν ότι τα 

συγκεκριμένα προβλήματα δεν οφείλονται σε φωνολογικά και σημασιολογικά 

σφάλματα αλλά στη δυσκολία τους να αναχαιτίσουν άσχετες συνδέσεις. 

Στην τρίτη κατηγορία, εμφανίζονται οι μαθητές με προβλήματα στην 

οπτικοχωρική αντίληψη, οι μαθητές που παρουσιάζουν πιο εκτεταμένα προβλήματα 

στα μαθηματικά (Geary, 2005). Στην προκειμένη περίπτωση, υλοποιούνται χωρικά 

σφάλματα στην αναπαράσταση μαθηματικών πράξεων, κατά τις οποίες τα ψηφία των 

αριθμών γράφονται σε λαθεμένη θέση με αποτέλεσμα να μην προκύπτουν ορθά 

αποτελέσματα. Τα αναπτυξιακά τους γνωρίσματα δεν είναι σαφή και αυτές οι ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες δε συσχετίζονται με δυσκολίες στην ανάγνωση.  

Συνοπτικά, τα μαθηματικά προβλήματα απαιτούν το συνδυασμό πολλών 

γνώσεων, γεγονός που δυσχεραίνει την επίλυσή τους, κυρίως από μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες. Στις προαπαιτούμενες γνώσεις συγκαταλέγονται η γνώση της 

ελληνικής γλώσσας, η πραγματολογική γνώση, η γνώση προβλημάτων που 

λειτουργούν ως υπόδειγμα για την επίλυση άλλων προβλημάτων, η γνώση της 

στρατηγικής για την επίλυση και η αλγοριθμική γνώση (Mayer, 1995· Αγαλιώτης, 

2011). Τα ελλείμματα που παρατηρούνται στα μαθηματικά δημιουργούν δυσκολίες 

στην κατανόηση, στην αντίληψη των αριθμών, και των ενδεχόμενων σχέσεων μεταξύ 
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τους, στη συσχέτιση των ποσοτήτων που αντιπροσωπεύουν, των συμβόλων και των 

λεκτικών τους εκφορών, στην κατανόηση του μέρους και του όλου και της θεσιακής 

αξίας των ψηφίων. Επιπλέον δυσκολίες παρατηρούνται στη μέτρηση, στη μελέτη 

γραφημάτων, στην επίλυση πράξεων σε μαθηματικά προβλήματα (Αγαλιώτης, 2013), 

στις χρηματικές συναλλαγές, στη δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων, στην αίσθηση του 

χώρου και του χρόνου, κατεύθυνσης και διαχείρισης λογαριασμών, στην 

πραγματοποίηση αντιστοιχιών ένα προς ένα και στην εκμάθηση μουσικών νοτών 

(Παντελιάδου, 2011). 

 

1.3 Η Αριθμητική πράξη της αφαίρεσης με δανεικό 

 

Η διδασκαλία των μαθηματικών έχει απασχολήσει σημαντικά τους ερευνητές του 

20ου αιώνα, οι οποίοι τονίζουν πως για την εκμάθησή τους απαιτείται η κατάκτηση 

και ο συνδυασμός τριών ειδών γνώσεων:  

1) η εννοιολογική γνώση: η οποία ορίζεται ως η ικανότητα του ατόμου να κατανοεί 

βασικές έννοιες και αρχές ενός προβλήματος,  

2) η διαδικαστική γνώση: η οποία συνιστά την ικανότητα ενός ατόμου να επιλύει ένα 

πρόβλημα μέσω της εφαρμογής μιας σειρά αριθμητικών πράξεων και  

3) η χρηστική γνώση: η ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει πότε θα εφαρμόσει τις 

γνώσεις που έχει αποκτήσει και σε ποιες περιπτώσεις (Cole & Cole, 2011). 

 Η πλειοψηφία των παιδιών κατά την ένταξή τους στη σχολική κοινότητα 

κατέχει ήδη κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις που αφορούν τη γραφή, την ανάγνωση και 

την εκτέλεση αριθμητικών πράξεων. Διαπολιτισμικές έρευνες μαρτυρούν πως όλες οι 

κοινωνίες διαθέτουν μεθόδους και τακτικές εκμάθησης των αριθμητικών πράξεων και 

επίλυσης αριθμητικών προβλημάτων. Το παιδί από μικρή ηλικία κατανοεί πως οι 

αριθμοί μπορούν να μπουν σε αντιστοιχία ένα προς ένα και πως το τελευταίο νούμερο 

στο οποίο καταλήγουν κατά τη διάρκεια της απαρίθμησης εκφράζει το γενικό σύνολο 

(Cole & Cole, 2011). Κατέχουν μια διαισθητική κατανόηση θεμελιωδών πράξεων, 

όπως είναι η αφαίρεση και η πρόσθεση , σε ένα μικρό αριθμό ποσοτήτων. Αυτές οι 

βασικές γνώσεις παρέχουν το έναυσμα για την εκμάθηση πιο σύνθετων και 

προχωρημένων μαθηματικών εννοιών στο σχολείο (Cole & Cole, 2011). Οι 
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διδακτικοί μέθοδοι που θα εφαρμοστούν στο σχολείο για την εκμάθηση αυτών των 

εννοιών είναι απαραίτητο να συνδεθούν και να εναρμονιστούν με τη φύση και το 

σκοπό του Σταδίου της Μάθησης, στο οποίο βρίσκεται ο μαθητής ως προς τη 

συγκεκριμένη γνώση (Αγαλιώτης, 2006). 

 Η μαθητική γνώση είναι δυνατό να εκφραστεί και να εμπεδωθεί με τρεις 

τρόπους: 1) πραξιακό: πρόκειται για έναν κιναισθητικό και απτικό τρόπο, 2) 

εικονιστικό: η εκμάθηση πραγματοποιείται με τη χρήση εικόνων και γραφικών 

παραστάσεων και 3) συμβολικό: χρήση συμβολικών συστημάτων.  Για την εκμάθηση 

της αφαίρεσης χρησιμοποιούνται και οι τρεις τρόποι, ανάλογα και με το ηλικιακό 

επίπεδο των μαθητών. Η αφαίρεση συνιστά μια αριθμητική πράξη που δυσκολεύει 

σημαντικά τους μαθητές και σε μεγαλύτερο βαθμό από την πρόσθεση (Van de Walle, 

2007). Πριν την περιγραφή του κανόνα τριών σταδίων για τον αλγόριθμο της 

αφαίρεσης είναι αναγκαίο να οριστούν κάποιες θεμελιώδεις έννοιες.   

Η αφαίρεση ορίζεται ως η πράξη κατά την οποία λαμβάνεται κάτι από το 

σύνολο στο οποίο ανήκει. Στο πεδίο της φιλοσοφίας η αφαίρεση χαρακτηρίζεται ως 

μια νοητική διαδικασία κατά την οποία τα στοιχεία ενός συνόλου πραγμάτων 

διαχωρίζονται, αφού διακριθούν τα ιδιαίτερα, ατομικά τους χαρακτηριστικά 

(Κριαράς, 1995). 

Ο αλγόριθμος είναι ένα σύνολο ορισμένων, εκτελέσιμων βημάτων, το οποίο 

ορίζει μια διαδικασία και συμβάλει στη επίλυση ενός προβλήματος. Η ύπαρξη ενός 

προβλήματος αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός αλγόριθμου. Οι 

αλγόριθμοι κατέχουν σημαντική θέση στον κόσμο των μαθηματικών και η ορθή 

χρήση τους εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη μνήμη του ατόμου (Αγαλιώτης, 

2009). Ακόμη για την εκτέλεση ενός αλγόριθμου είναι απαραίτητη η γνώση των 

επιμέρους, απλών πράξεων. 

Στο μακρινό παρελθόν η μέθοδος εκτέλεσης των αριθμητικών πράξεων 

συνδέονταν με τη χρήση υλικών αντικειμένων, την ομαδοποίησή τους και την 

αντικατάστασή τους. Στη συνέχεια τα γραπτά σύμβολα συνδέθηκαν με τις 

αριθμητικές πράξεις μέσω του άβακα του Gerbert, από τον οποίο ωστόσο απουσίαζε 

ο αριθμός μηδέν. Την χρήση του άβακα αντικατέστησαν με την πάροδο του χρόνου 

νέες μέθοδοι υπολογισμού  και πράξεων, όπως είναι ο κάθετος αλγόριθμος. Η εξέλιξη 

αυτή συντελέστηκε εξαιτίας της δημιουργίας του αριθμού μηδέν, της αξίας θέσης των 
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συμβόλων και των αραβικών συμβόλων. Ο κάθετος αλγόριθμος της αφαίρεσης 

πραγματοποίησε την παρθενική του εμφάνιση το 1203 στο βιβλίο  «Liber Abacci» 

του Leonardo di Pisa, και διαφέρει σημαντικά από την σημερινή μορφή του 

αλγορίθμου  (Sigler, 2003). 

Στα τέλη του 19ου  αιώνα διατυπώθηκε ο κανόνας των τριών σταδίων για τον 

αλγόριθμο της αφαίρεσης και αφορά τους πολυψήφιους αριθμούς. Στο πρώτο στάδιο 

ο μαθητής πρέπει να τοποθετήσει τον αφαιρετέο κάτω από το μειωτέο, τις μονάδες 

κάτω από τις μονάδες, το ίδιο αντιστοίχως και με τις δεκάδες και να τραβήξει κάτω 

από τους αριθμούς μια οριζόντια γραμμή. Στο δεύτερο στάδιο πραγματοποιείται η 

αφαίρεση των ψηφίων (οι μονάδες από τις μονάδες και οι δεκάδες από τις δεκάδες) 

από τα δεξιά προς τα αριστερά και σημειώνεται σε κάθε στήλη το ψηφίο της 

διαφοράς. Στο τρίτο στάδιο αν το ψηφίο του δεύτερου αριθμού είναι μεγαλύτερο από 

το άνωθεν ψηφίο, τότε αυτό αυξάνεται κατά δέκα, γίνεται η αφαίρεση και συγχρόνως 

γίνεται κράτηση ενός κρατουμένου 1, το οποίο προστίθεται στο αμέσως επόμενο 

αριστερό ψηφίο του αφαιρετέου (Πασχάλη, 1972). 

Στον 21ο αιώνα η εκτέλεση της αφαίρεσης γίνεται με δύο τρόπους που 

σχετίζονται με τον άβακα και με τον αλγόριθμο με την καταγραφή δανεικών. Η 

καταγραφή των δανεικών συντελείται με δύο μεθόδους: α) οι μονάδες και οι δεκάδες 

του μειωτέου διαγράφονται και στη θέση τους προστίθεται μία δεκάδα στις μονάδες 

και αφαιρείται μια δεκάδα από τις δεκάδες του μειωτέου (αναδόμηση του μειωτέου) , 

β) το δανεικό, σημειώνεται πάνω στον αλγόριθμο τόσο στις μονάδες του μειωτέου, 

όσο και στις δεκάδες του αφαιρετέου (πρόσθεση ίσων ποσών) (Καργιωτάκης, 

Μαραγκού, Μπελίτσου,  Σοφού 2007). 

 Η διάταξη των αριθμών, η αξία θέσης των ψηφίων τους, το κρατούμενο, το 

δανεικό συνιστούν παράγοντες οι οποίοι επιτέλεσαν καταλυτικό ρόλο στην εδραίωση 

του αλγόριθμου της αφαίρεσης. Παρ’ όλες ωστόσο τις αλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν στη διαδικασία εκμάθησης  της αφαίρεσης, στην διατύπωση 

νέων θεωριών και μεθόδων, οι μαθητές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα 

προβλήματα σχετικά με την κατανόησή τους και την εφαρμογή τους και ειδικότερα 

όσον αφορά την αφαίρεση με δανεικό (Κολέζα, 2000). 
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1.3.1. Έρευνες που αφορούν τη θεωρία πολλαπλών νοημοσυνών στην Ελλάδα και 

ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας 

 

Έπειτα από μελέτη της βιβλιογραφίας, οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην Ελλάδα 

και αφορούν τη θεωρία πολλαπλών νοημοσυνών είναι ελάχιστες. Συγκεκριμένα, η 

διδακτορική διατριβή της Παπανελοπούλου (2002) μελετά κατά πόσο το σχολικό 

πρόγραμμα προωθεί και εφαρμόζει τη θεωρία πολλαπλών νοημοσυνών στη μάθηση 

των μαθητών. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι δεν υπάρχει εφαρμογή και 

ότι προωθούνται κατά κύριο λόγο η λεκτική/γλωσσική και η λογικο-μαθηματική 

νοημοσύνη.  

 Σύμφωνα με τη διδακτορική διατριβή του Παπαδόπουλου (2010) 

διερευνήθηκε αν το θέατρο και τα παιχνίδια ρόλων συμβάλλουν στη διδασκαλία 

φυσικών επιστημών. Από την έρευνα προκύπτει πως η συμβολή των θεατρικών 

πρακτικών υπήρξε σημαντική καθώς σημειώθηκε η ανάπτυξη νοημοσυνών με 

κυριότερες τη διαπροσωπική, την ενδοπροσωπική και τη λεκτική/γλωσσική 

νοημοσύνη. 

 Η Κλειτσιώτη (2011) στη διπλωματική της εργασία μελέτησε κατά πόσο το 

προφίλ νοημοσύνης του εκάστοτε εκπαιδευτικού επιδρά στην επιλογή μέσων και 

πρακτικών για τη διδασκαλία της Γλώσσας. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν 

ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν πρακτικές που εστιάζουν στη λεκτική/γλωσσική και 

λογικο-μαθηματική νοημοσύνη για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος.  

 Επιπρόσθετα, έχουν γίνει προτάσεις για τη συνεκπαίδευση μαθητών με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο πλαίσιο μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας των 

μαθηματικών, όπου εφαρμόζεται η θεωρία πολλαπλών νοημοσυνών (Αγαλιώτης, 

2010). 

Έπειτα από μελέτη των παραπάνω ερευνών, οι οποίες εστιάζουν στα προφίλ 

νοημοσυνών των εκπαιδευτικών και στις αντίστοιχες διδακτικές τους επιλογές, 

προέκυψε ενδιαφέρον για τη διερεύνηση των προφίλ νοημοσύνης των μαθητών με 

Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Συγκεκριμένα η παρούσα έρευνα μελετά τους τρόπους 

αναπαράστασης και διδασκαλίας της πράξης της αφαίρεσης σε μαθητές και 

μαθήτριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά με βάση τη θεωρία 
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πολλαπλών νοημοσυνών. Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση των 

παρακάτω ερευνητικών ερωτημάτων: 

 Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο προφίλ νοημοσυνών των μαθητών που 

αποτελείται από τους κυρίαρχους τύπους νοημοσυνών και στον επιλεγόμενο 

τρόπο αναπαράστασης αφαίρεσης με δανεισμό; 

 Υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο προφίλ νοημοσυνών των μαθητών που 

αποτελείται από τους δευτερεύοντες τύπους νοημοσυνών και στον 

επιλεγόμενο τρόπο αναπαράστασης αφαίρεσης με δανεισμό; 

 Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ δημογραφικών στοιχείων των μαθητών, του 

προφίλ νοημοσυνών και του τρόπου αναπαράστασης αφαίρεσης με δανεισμό; 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Ερευνητική στρατηγική 

2.1. Συμμετέχοντες 

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 20 μαθητές και μαθήτριες Γ΄ και Δ΄ δημοτικού με 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά. Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες 

είχαν διάγνωση Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών και συγκεκριμένα Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Οι συμμετέχοντες παρακολουθούσαν 

μαθήματα σε τμήματα ένταξης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τριανδρίας, στο 1ο 

Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά και στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Λαγκαδά. Η ερευνητική 

διαδικασία πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο 2020 μέχρι τον Μάρτιο 2020. 

 

2.2. Διαδικασίες και εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Στην πρώτη φάση της έρευνας, οι μαθητές απάντησαν ανώνυμα σε ένα 

ερωτηματολόγιο με 64 ερωτήσεις που αφορούν τους 8 τύπους νοημοσύνης. Κάθε 

ερωτηματολόγιο αποτελείται από 8 ερωτήσεις για τον καθένα από τους 8 τύπους 

νοημοσύνης. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε από το τεστ πολλαπλής 

νοημοσύνης των Pierrette Boudreau (CSRDN) και Ginette Grenier (CSA) (2003) το 

οποίο έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί από την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης στη Γ’ ΔΔΕ Αθήνας, Ιωάννα Ντίνου. Ο μαθητής καλείται να απαντήσει 

σε πενταβάθμια κλίμακα (πάρα πολύ, πολύ, ούτε λίγο ούτε πολύ, λίγο, καθόλου) 

πόσο τον αντιπροσωπεύουν οι προτάσεις.  

Οι τύποι νοημοσύνης χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα 

περιλαμβάνει τους βασικότερους  τύπους νοημοσύνης, δηλαδή τη λεκτική/γλωσσική 

νοημοσύνη, τη λογικο-μαθηματική, την οπτικοχωρική και την κιναισθητική 

νοημοσύνη. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τους δευτερεύοντες τύπους νοημοσύνης, 

δηλαδή τη μουσική νοημοσύνη, τη διαπροσωπική, την ενδοπροσωπική και τη 

φυσιοκρατική νοημοσύνη. 



63 
 

Με βάση τις απαντήσεις του εκάστοτε μαθητή προέκυψαν δύο επικρατέστεροι 

τύποι νοημοσύνης, ένας από κάθε ομάδα τύπων νοημοσύνης (βασικός και 

δευτερεύων), καθώς το προφίλ νοημοσύνης κάθε μαθητή αποτελείται από έναν 

τουλάχιστον τύπο νοημοσύνης.  

Στη δεύτερη φάση της έρευνας, κάθε μαθητής παρακολούθησε τέσσερα 

βίντεο που αναπαριστούν τέσσερις διαφορετικούς τρόπους επίλυσης μιας αφαίρεσης 

με δανεικό με βάση τους τέσσερις επικρατέστερους τύπους νοημοσύνης 

(λεκτική/γλωσσική, λογικο-μαθηματική, οπτικοχωρική και κιναισθητική νοημοσύνη). 

Ο μαθητής κλήθηκε να επιλέξει το βίντεο στο οποίο η διδασκαλία της αφαίρεσης 

ταιριάζει περισσότερο στο μαθησιακό του προφίλ. Σε κάθε βίντεο παρουσιάζεται η 

εκπαιδευτικός να διδάσκει την αφαίρεση, σε διαφορετικό μαθητή κάθε φορά, με βάση 

τους τέσσερις τύπους νοημοσύνης. 

 1ο βίντεο: Ο πρώτος τρόπος διδασκαλίας αφορά τη λεκτική/γλωσσική 

νοημοσύνη. Για τη διδασκαλία της αφαίρεσης επιλέγεται μια ακολουθία 

λεκτικών περιγραφών με σαφή βήματα για την επίλυση κάθε αφαίρεσης. Η 

εκπαιδευτικός υπαγορεύει τα βήματα, που υπάρχουν ήδη στο σχεδιάγραμμα 

και ο μαθητής ακολουθεί και επιλύει την αφαίρεση. 

 2ο βίντεο: Ο δεύτερος τρόπος διδασκαλίας αφορά τη λογικό-μαθηματική 

νοημοσύνη και παρουσιάζεται ένας εναλλακτικός τρόπος αναπαράστασης και 

επίλυσης της αφαίρεσης. Στην περίπτωση αυτή λύνεται η αφαίρεση με 

αύξηση των Μονάδων του Μειωτέου, έτσι ώστε αυτές να γίνουν όσες και οι 

Μονάδες του Αφαιρετέου και ο μαθητής μετρά αντίστροφα και αφαιρεί νοητά 

όσες μονάδες πρόσθεσε εξ αρχής. 

 3ο βίντεο: Ο τρίτος τρόπος διδασκαλίας αφορά την οπτικο-χωρική νοημοσύνη. 

Για τη διευκόλυνση του διδασκόμενου και για την κατανόηση του αλγόριθμου 

της αφαίρεσης χρησιμοποιείται η αριθμογραμμή. Συγκεκριμένα η 

εκπαιδευτικός δημιουργεί μια αριθμογραμμή, όπου στο ένα άκρο, δεξιά, 

γράφει τον Μειωτέο και στο άλλο άκρο, αριστερά, τον Αφαιρετέο. Ο μαθητής 

καθοδηγούμενος από την εκπαιδευτικό, συμπληρώνει την αριθμογραμμή από  

τα δεξιά προς τα αριστερά γράφοντας τον Μειωτέο μειωμένο κατά πχ. 20, 30 

κλπ μέχρι να φτάσει στον Αφαιρετέο. 
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 4ο βίντεο: Η επόμενη διδασκαλία αφορά την κιναισθητική νοημοσύνη. Σε 

αυτό το στάδιο η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τον μαθητή να σχηματίσει 

Μονάδες και Δεκάδες με φασόλια. Κάθε Δεκάδα αντιστοιχεί με ένα 

σακουλάκι 10 φασολιών. Ο μαθητής κατατάσσει τα φασόλια-Μονάδες κάτω 

από τα φασόλια-Μονάδες και τα σακουλάκια-Δεκάδες κάτω από τα 

σακουλάκια-Δεκάδες. Κατά τον δανεισμό μιας Δεκάδας, ο μαθητής μετακινεί 

ένα σακουλάκι με φασόλια από τις Δεκάδες προς τις Μονάδες. Με την 

αναπαράσταση της γνώσης, γίνεται εύκολα αντιληπτός ο δανεισμός και η 

πράξη στις Μονάδες. 

 

2.3. Ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων 

 

Ανάλυση αξιοπιστίας εργαλείου 

 

Έπειτα από τη συλλογή των ερωτηματολογίων, τα δεδομένα που αφορούν το προφίλ 

νοημοσύνης του εκάστοτε μαθητή καθώς και τα δεδομένα που αφορούν την επιλογή 

του καταλληλότερου τρόπου αναπαράστασης, διδασκαλίας και επίλυσης της 

αφαίρεσης, αναλύονται με το πρόγραμμα SPSS Statistics. Στη συνέχεια γίνεται 

περιγραφική ανάλυση των απαντήσεων στα ερωτήματα από τα οποία προκύπτει ο 

τύπος νοημοσύνης για κάθε μαθητή. Τέλος, χρησιμοποιείται ο έλεγχος χ2 για τη 

διερεύνηση της συσχέτισης του τύπου νοημοσύνης με τον προτιμώμενο τρόπο 

αναπαράστασης και διδασκαλίας της αφαίρεσης.  

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοπιστίας 

με χρήση του συντελεστή α του Cronbach για τους 8 τύπους νοημοσύνης που 

αξιολογεί το εργαλείο. Από τον συντελεστή αξιοπιστίας προκύπτει ότι η διάσταση 

του ερωτηματολογίου που αξιολογεί την λεκτική-γλωσσικής νοημοσύνη (α=0.860) 

εμφανίζει πολύ υψηλή αξιοπιστία. Η διάσταση του ερωτηματολογίου που αξιολογεί 

την κιναισθητική νοημοσύνη (α=0.736) εμφανίζει αρκετά καλή αξιοπιστία ενώ οι 

υπόλοιπες διαστάσεις εμφανίζουν αποδεκτή έως καλή αξιοπιστία, με την τιμή του 

συντελεστή α του Cronbach να κυμαίνεται από 0.585 (φυσιοκρατική νοημοσύνη) έως 

0.648 (ενδοπροσωπική νοημοσύνη). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοπιστίας 
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δείχνουν ότι το εργαλείο εμφανίζει καλή αξιοπιστία. Η μόνη διάσταση που εμφανίζει 

οριακά αποδεκτή αξιοπιστία είναι αυτή που αξιολογεί την φυσιοκρατική νοημοσύνη.  

 

Πίνακας 4: Αποτελέσματα ανάλυσης αξιοπιστίας εργαλείου 

Τύπος νοημοσύνης Αριθμός ερωτήσεων α του Cronbach 

Λεκτική-γλωσσική 8 0.860 

Λογικομαθηματική 8 0.627 

Οπτικοχωρική 8 0.613 

Κιναισθητική 8 0.736 

Μουσική 8 0.628 

Διαπροσωπική 8 0.647 

Ενδοπροσωπική 8 0.648 

Φυσιοκρατική 8 0.585 
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3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 Αποτελέσματα έρευνας 

  

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των 

δεδομένων. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα ευρήματα της περιγραφικής ανάλυσης 

ανά άξονα του εργαλείου αξιολόγησης των τύπων νοημοσύνης. Δίνονται δηλαδή τα 

αποτελέσματα των απαντήσεων 20 μαθητών και μαθητριών Γ’ και Δ’ Δημοτικού με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά για κάθε ερώτηση του 

ερωτηματολογίου. Όλες οι απαντήσεις των μαθητών παρουσιάζονται ανά ερώτηση με 

τη μορφή συχνότητας και ποσοστού σε 64 συνολικά διαγράμματα, 8 για τον καθένα 

από τους 8 τύπους νοημοσύνης.  

Ακολούθως, παρουσιάζονται τα ευρήματα και τα ποσοστά αναφορικά με τους 

δύο επικρατέστερους τύπους νοημοσύνης των παιδιών του δείγματος καθώς και οι 

προτιμήσεις τους σχετικά με τον τρόπο αναπαράστασης και διδασκαλίας της 

αφαίρεσης. Τέλος, παρατίθεται η σχέση μεταξύ του επικρατέστερου τύπου 

νοημοσύνης των συμμετεχόντων με τον προτιμώμενο τρόπο αναπαράστασης της 

αφαίρεσης, η σχέση μεταξύ του δευτερεύοντος τύπου νοημοσύνης των 

συμμετεχόντων με τον προτιμώμενο τρόπο αναπαράστασης της αφαίρεσης καθώς και 

η σχέση μεταξύ του προφίλ νοημοσύνης, του προτιμώμενου τρόπου αναπαράστασης 

της αφαίρεσης και του φύλου των μαθητών. 

 

3.1.1. Ερωτήσεις που αξιολογούν τη λεκτική/γλωσσική νοημοσύνη 

 

Στην πρώτη ενότητα δίνονται τα περιγραφικά αποτελέσματα από τις 8 ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου που αξιολογούσαν τη λεκτική-γλωσσική νοημοσύνη των μαθητών. 

Από το Διάγραμμα 1 προκύπτει ότι το 60% (ν=12) των μαθητών δήλωσαν ότι τους 

αρέσει σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να διαβάζουν ενώ το 30% (ν=6) των 

μαθητών δήλωσαν ότι δεν τους αρέσει καθόλου ή τους αρέσει σε μικρό βαθμό να 

διαβάζουν. 
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Διάγραμμα 69. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να διαβάζουν 

 

 

Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζονται τα ευρήματα αναφορικά με το κατά πόσο 

τους αρέσει να παίζουν scrabble ή κρυπτόλεξα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 75% 

(ν=15) των μαθητών δήλωσαν ότι τους αρέσει σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να 

παίζουν scrabble ή κρυπτόλεξα. 
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Διάγραμμα 70. Αποτελέσματα για το αν τους αρέσει το Scrabble ή τα κρυπτόλεξα 

 

Παρόμοια, από το Διάγραμμα 3 προκύπτει ότι το 85% (ν=17) των μαθητών 

του δείγματος δήλωσαν ότι τους αρέσει πολύ ή πάρα πολύ να διηγούνται ιστορίες και 

να κάνουν παιχνίδια με λέξεις. 
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Διάγραμμα 71. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να διηγούνται ιστορίες 

και να κάνουν παιχνίδια με λέξεις 

Αναφορικά με το κατά πόσο γράφουν εύκολα κείμενα, εκθέσεις και ιστορίες, 

το 60% (ν=12) των μαθητών δήλωσαν ότι τους είναι σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο 

βαθμό εύκολο να γράφουν κείμενα, εκθέσεις και ιστορίες. Αντίθετα, το 20% (ν=5) 

των μαθητών δήλωσαν ότι δεν τους είναι καθόλου εύκολο να γράφουν κείμενα, 

εκθέσεις και ιστορίες. Ενώ το 15% (ν=3) εξέφρασαν μετρίου βαθμού ικανότητες στ 

συγγραφή κειμένων, εκθέσεων και ιστοριών (Διάγραμμα 4). 
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Διάγραμμα 72. Αποτελέσματα για το κατά πόσο γράφουν εύκολα κείμενα, εκθέσεις 

και ιστορίες 

 

Από τις απαντήσεις των μαθητών του δείγματος προέκυψε ότι το 75% (ν=15) 

των μαθητών αναγνώρισαν ότι τους αρέσει σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να 

ακούνε επεξηγήσεις ή να διαβάζουν κείμενα με πληροφορίες. Ένα ποσοστό της τάξης 

του 25% (ν=5) των μαθητών εκδήλωσαν μηδαμινό ή μικρό βαθμό ενδιαφέροντος στο 

να ακούνε επεξηγήσεις ή να διαβάζουν κείμενα με πληροφορίες (Διάγραμμα 5).  
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Διάγραμμα 73. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να ακούνε επεξηγήσεις 

ή να διαβάζουν κείμενα με πληροφορίες 

Στο Διάγραμμα 6 δίνονται τα αναλυτικά αποτελέσματα για το αν εκφράζονται 

συχνά με πλούσιο λεξιλόγιο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 55% (ν=11) των 

μαθητών δήλωσαν ότι πολύ ή πάρα πολύ συχνά εκφράζονται συχνά με πλούσιο 

λεξιλόγιο ενώ το 30% (ν=6) αναγνώρισαν ότι δε χρησιμοποιούν καθόλου ή 

χρησιμοποιούν σε μικρό βαθμό πλούσιο λεξιλόγιο. 
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Διάγραμμα 74. Αποτελέσματα για το κατά πόσο συχνά εκφράζονται με πλούσιο 

λεξιλόγιο 

Από τις απαντήσεις των μαθητών αναφορικά με το αν τους αρέσει να 

φαντάζονται και να γράφουν ιστορίες, το 65% (ν=13) των μαθητών δήλωσαν ότι τους 

αρέσει σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ένα ποσοστό της τάξης του 20% (ν=4) 

των μαθητών δήλωσαν ότι δεν τους αρέσει καθόλου να φαντάζονται και να γράφουν 

ιστορίες 
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Διάγραμμα 75. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσεις να φαντάζονται και να 

γράφουν ιστορίες 

Η τελευταία ερώτηση είχε σκοπό να καταγράψει το πόσο εύκολα μαθαίνουν 

οι μαθητές κάτι όταν τους λέει και τους το δείχνει κάποιος. Από το Διάγραμμα 8 

προκύπτει ότι το 70% (ν=14) των μαθητών δήλωσαν ότι τους βοηθάει πολύ ή πάρα 

πολύ στο να μαθαίνουν κάτι όταν τους λέει και τους το δείχνει κάποιος. 
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Διάγραμμα 76. Αποτελέσματα για το κατά πόσο μαθαίνουν εύκολα κάτι όταν 

κάποιος τους το λέει και τους το δείχνει. 

 

3.1.2. Ερωτήσεις που αξιολογούν τη λογικο-μαθηματική νοημοσύνη 

 

Στη δεύτερη ενότητα δίνονται τα περιγραφικά αποτελέσματα από τις 8 ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου που αξιολογούσαν τη λογικο-μαθηματική νοημοσύνη των 

μαθητών. Από το Διάγραμμα 9 προκύπτει ότι το 55% (ν=11) των μαθητών δήλωσαν 

ότι τους αρέσει σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να χρησιμοποιούν 

κομπιουτεράκι/ ηλεκτρονικό αριθμητήριο. Αντίθετα, το 40% (ν=8) των μαθητών 

δήλωσαν ότι δεν τους αρέσει καθόλου ή τους αρέσει σε μικρό βαθμό να 

χρησιμοποιούν κομπιουτεράκι/ ηλεκτρονικό αριθμητήριο. 
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Διάγραμμα 77. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να χρησιμοποιούν 

κομπιουτεράκι, ηλεκτρονικό αριθμητήριο 

Από το Διάγραμμα 10 προκύπτει ότι το 85% (ν=17) των μαθητών 

αναγνώρισαν ότι τους αρέσει σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ότι να είναι τα 

πράγματα σε τάξη. Μόλις το 10% (ν=2) των μαθητών δήλωσαν ότι δεν τους αρέσει 

καθόλου να είναι τα πράγματα σε τάξη 
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Διάγραμμα 78. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να είναι τα πράγματα σε 

τάξη 

 

Η επόμενη ερώτηση είχε σκοπό να καταγράψει την άποψη των μαθητών 

αναφορικά με το πόσο τους αρέσει να κάνουν γρήγορα αριθμητικές πράξεις με το 

μυαλό τους. Από το Διάγραμμα 11 προκύπτει ότι το 55% (ν=11) των μαθητών 

δήλωσαν ότι τους αρέσει να κάνουν γρήγορα αριθμητικές πράξεις με το μυαλό τους 

σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. 
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Διάγραμμα 79. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να κάνουν γρήγορα 

αριθμητικές πράξεις με το μυαλό τους 

 

 

Από το Διάγραμμα 12 προκύπτει ότι το 35% (ν=7) των μαθητών δήλωσε ότι 

δεν τους αρέσει  καθόλου να κάνουν επιστημονικά πειράματα. Αντίθετα, το 50% 

(ν=10) των μαθητών εκδήλωσαν πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό για επιστημονικά 

πειράματα.  
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Διάγραμμα 80. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να κάνουν 

επιστημονικά πειράματα 

 

Αναφορικά με το κατά πόσο οι μαθητές ενδιαφέρονται να γνωρίζουν τη 

λειτουργία πραγμάτων ή την αιτία φυσικών φαινομένων, η πλειοψηφία τους (ν=11, 

55%) δήλωσε ότι δεν ενδιαφέρονται καθόλου ή ενδιαφέρονται λίγο να  γνωρίζουν τη 

λειτουργία πραγμάτων ή την αιτία φυσικών φαινομένων. Ένα ποσοστό της τάξης του 

35% (ν=7) αναγνώρισε ότι τους ενδιαφέρει σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να  

γνωρίζουν τη λειτουργία πραγμάτων ή την αιτία φυσικών φαινομένων. 
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Διάγραμμα 81. Αποτελέσματα για το κατά πόσο θέλουν να γνωρίζουν τη λειτουργία 

πραγμάτων ή την αιτία φυσικών φαινομένων 

 

 

Στο Διάγραμμα 14 δίνονται τα ευρήματα αναφορικά με το πόσο καλοί είναι οι 

μαθητές σε παιχνίδια στρατηγικής. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 60% (ν=12) των 

μαθητών θεωρούν ότι είναι σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε παιχνίδια 

στρατηγικής. Μικρότερο ποσοστό δήλωσαν ότι είναι καθόλου (ν=5, 25%) ή λίγο 

(ν=2, 10%) καλοί σε παιχνίδια στρατηγικής. 
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Διάγραμμα 82. Αποτελέσματα για το κατά πόσο καλοί είναι σε παιχνίδια 

στρατηγικής  

Στο Διάγραμμα 15 δίνονται τα ευρήματα αναφορικά με το πόσο αρέσει στους 

μαθητές να λύνουν προβλήματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στο 55% (ν=11) των 

μαθητών αρέσει πολύ ή πάρα πολύ να λύνουν προβλήματα.. Μικρότερο ποσοστό 

δήλωσαν ότι δεν τους αρέσει καθόλου (ν=6, 30%) ή τους αρέσει λίγο (ν=1, 5%) να 

λύνουν προβλήματα. 
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Διάγραμμα 83. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να λύνουν προβλήματα 

Από την τελευταία ερώτηση προέκυψε πως το 45% (ν=9) των μαθητών τους 

βοηθάει πολύ ή πάρα πολύ να έχουν μια πορεία βήμα-βήμα στην επιτυχία για ότι 

κάνουν. Αντίθετα, το 20% (ν=4) δήλωσαν ότι δεν τους βοηθάει καθόλου και το 10% 

(ν=2) ότι τους βοηθάει λίγο να έχουν μια πορεία βήμα-βήμα στην επιτυχία για ότι 

κάνουν. 
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Διάγραμμα 84. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους βοηθάει να έχουν μια πορεία 

βήμα-βήμα στην επιτυχία για ότι κάνουν 

 

 

3.1.3. Ερωτήσεις που αξιολογούν την οπτικοχωρική νοημοσύνη 

 

 

Στη τρίτη ενότητα δίνονται τα περιγραφικά αποτελέσματα από τις 8 ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου που αξιολογούσαν την οπτικοχωρική νοημοσύνη των μαθητών. 

Από το Διάγραμμα 17 προκύπτει ότι το 60% (ν=12) των μαθητών δήλωσαν ότι τους 

αρέσει σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να διαβάζουν βιβλία με εικόνες, τις 

οποίες «ξαναβλέπουν» ζωντανά στη φαντασία τους. Αντίθετα, το 20% (ν=4) των 

μαθητών δήλωσαν ότι δεν τους αρέσει καθόλου ή τους αρέσει σε μικρό βαθμό να 

διαβάζουν βιβλία με εικόνες, τις οποίες «ξαναβλέπουν» ζωντανά στη φαντασία τους 
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Διάγραμμα 85. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να διαβάζουν βιβλία με 

εικόνες, τις οποίες «ξαναβλέπουν» ζωντανά στη φαντασία τους 

Τα αποτελέσματα του Διαγράμματος 18 έδειξαν ότι το 75% (ν=15) των 

μαθητών αναγνώρισαν ότι έχουν πολύ ή πάρα πολύ μεγάλου βαθμού ευκολία στο να 

προβάλουν μια εικόνα που σκέφτονται.  
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Διάγραμμα 86. Αποτελέσματα για το κατά πόσο προβάλουν εύκολα μια εικόνα 

αυτού που σκέφτονται 

Η επόμενη ερώτηση είχε σκοπό να καταγράψει τις ικανότητες των μαθητών 

στο να διαβάζουν χάρτες, πίνακες και διαγράμματα. Από το Διάγραμμα 19 προκύπτει 

ότι το 80% (ν=16) των μαθητών αναγνώρισε ότι έχουν σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο 

βαθμό ικανότητες στο να διαβάζουν χάρτες, πίνακες και διαγράμματα. 
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Διάγραμμα 87. Αποτελέσματα για το κατά πόσο εύκολα διαβάζουν χάρτες, πίνακες 

και διαγράμματα 

Από το Διάγραμμα 20 παρατηρούμε ότι το 50% (ν=10) των μαθητών 

δήλωσαν ότι είναι σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό παρατηρητικοί. Ενώ το 20% 

(ν=4) των μαθητών δήλωσαν ότι δεν είναι καθόλου παρατηρητικοί. Τέλος, το 5% 

(ν=1) δήλωσαν λίγο παρατηρητικοί και το 25% (ν=5) δήλωσαν σε μέτριο βαθμό 

παρατηρητικοί 
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Διάγραμμα 88. Αποτελέσματα για το κατά είναι παρατηρητικοί 

Από το Διάγραμμα 21 προκύπτει ότι στο 95% (ν=19) των μαθητών αρέσει σε πολύ ή 

πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να ζωγραφίζουν ή να σχεδιάζουν. 
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Διάγραμμα 89. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να ζωγραφίζουν και να 

σχεδιάζουν 

 

 

Από τις απαντήσεις των μαθητών αναφορικά με το κατά πόσο τους αρέσουν 

οι σπαζοκεφαλιές, οι λαβύρινθοι και τα παιχνίδι κατασκευής προέκυψε πως στο 70% 

(ν=14) του δείγματος  αρέσουν οι σπαζοκεφαλιές, οι λαβύρινθοι και τα παιχνίδι 

κατασκευής σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μικρότερο ποσοστό μαθητών 

δήλωσαν ότι δεν τους αρέσουν καθόλου οι σπαζοκεφαλιές, οι λαβύρινθοι και τα 

παιχνίδι κατασκευής. 
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Διάγραμμα 90. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσουν οι σπαζοκεφαλιές, οι 

λαβύρινθοί ή τα παιχνίδια κατασκευής 

 

 

Η επόμενη ερώτηση είχε σκοπό να καταγράψει την άποψη των μαθητών 

αναφορικά με το πόσο εύκολα μπορούν να προσανατολισθούν σε μια νέα γειτονιά. 

Από το Διάγραμμα 22 προκύπτει ότι το 65% (ν=13) των μαθητών δήλωσαν ότι θα 

μπορούσα πολύ ή πάρα πολύ εύκολα να  προσανατολισθούν σε μια νέα γειτονιά. 

Αντίθετα, ένα ποσοστό της τάξης του 20% (ν=4) δήλωσε ότι δεν θα τους ήταν 

καθόλου εύκολο να προσανατολισθούν σε μια νέα γειτονιά. 
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Διάγραμμα 91. Αποτελέσματα για το κατά πόσο εύκολα προσανατολίζονται σε μια 

καινούρια γειτονιά 

 

Στο Διάγραμμα 24 παρουσιάζονται τα ευρήματα αναφορικά με το πόσο 

αρέσει στους μαθητές να βλέπουν έργα τέχνης και φωτογραφίες. Από τα 

αποτελέσματα προκύπτει ότι το 55% (ν=11) των μαθητών δήλωσαν ότι τους αρέσει 

να βλέπουν έργα τέχνης και φωτογραφίες σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. 

Αντίθετα, το 20% (ν=4) εξέφρασαν μηδαμινό επίπεδο ενδιαφέροντος και το 25% 

(ν=5) εξέφρασαν μικρό βαθμό ενδιαφέροντος για έργα τέχνης και φωτογραφίες. 
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Διάγραμμα 92. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να βλέπουν έργα τέχνης 

και φωτογραφίες 

 

 

3.1.4. Ερωτήσεις που αξιολογούν την κιναισθητική νοημοσύνη 

 

Στη τέταρτη ενότητα δίνονται τα περιγραφικά αποτελέσματα από τις 8 ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου που αξιολογούσαν την κιναισθητικά νοημοσύνη των μαθητών. Από 

το Διάγραμμα 25 προκύπτει ότι το 80% (ν=16) των μαθητών δήλωσαν ότι τους 

αρέσει σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να κινούνται. Αντίθετα, το 20% (ν=4) των 

μαθητών δήλωσαν ότι δεν τους αρέσει καθόλου ή τους αρέσει σε μικρό βαθμό να 

κινούνται. 
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Διάγραμμα 93. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να κινούνται 

 

Στο Διάγραμμα 26 παρουσιάζονται τα ευρήματα αναφορικά με το πόσο 

αρέσει στους μαθητές να κρατούν το ρυθμό με το σώμα τους, όταν ακούν ένα 

μουσικό κομμάτι. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το 60% (ν=12) των μαθητών 

δήλωσαν ότι τους αρέσει να βλέπουν να κρατούν το ρυθμό με το σώμα τους, όταν 

ακούν ένα μουσικό κομμάτι. Αντίθετα, το 35% (ν=7) εξέφρασαν μηδαμινό επίπεδο 

ενδιαφέροντος για να κρατούν το ρυθμό με το σώμα τους, όταν ακούν ένα μουσικό 

κομμάτι. 
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Διάγραμμα 94. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να κρατούν το ρυθμό με 

το σώμα τους, όταν ακούν ένα μουσικό κομμάτι.  

Τα αποτελέσματα της επόμενης ερώτησης δίνονται στο Διάγραμμα 27. Από 

την ανάλυση προέκυψε ότι το 50% (ν=10) των μαθητών δήλωσαν ότι σε πολύ ή πάρα 

πολύ μεγάλο βαθμό κινούνται ή χτυπάνε νευρικά το πόδι τους όταν κάθονται για 

πολλή ώρα. Αντίθετα, το 40% (ν=16) δήλωσαν ότι δεν κινούνται ή χτυπάνε νευρικά 

το πόδι τους όταν κάθονται για πολλή ώρα 
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Διάγραμμα 95. Αποτελέσματα για το κατά πόσο κινούνται ή χτυπάνε νευρικά το πόδι 

τους όταν κάθονται για πολλή ώρα 

 

Τα αποτελέσματα του Διαγράμματος 28 δείχνουν ότι στο 90% (ν=28) των 

μαθητών αρέσει να δουλεύουν με τα χέρια σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. 
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Διάγραμμα 96. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να δουλεύουν με τα 

χέρια 

Τα αποτελέσματα του Διαγράμματος 29 δείχνουν ότι στο 50% (ν=10) των 

μαθητών δήλωσαν ότι δεν κάνουν καθόλου χειρονομίες όταν μιλάνε ενώ το 45% 

(ν=9) δήλωσαν ότι έχουν αυτή τη συνήθεια σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. 
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Διάγραμμα 97. Αποτελέσματα για το κατά πόσο κάνουν χειρονομίες όταν μιλάνε 

Από το Διάγραμμα 30 προκύπτει ότι το 60% (ν=12) των μαθητών θεωρούν ότι 

έχουν πολύ ή πάρα πολύ καλή αίσθηση συντονισμού σε αθλήματα ή στον χορό. 

Αντίθετα, ένα ποσοστό της τάξης του 35% (ν=7) δήλωσαν ότι δεν έχουν καθόλου 

καλό συντονισμό ή έχουν λίγες ικανότητες συντονισμού σε αθλήματα ή στον χορό. 
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Διάγραμμα 98. Αποτελέσματα για το κατά πόσο έχουν καλή αίσθηση συντονισμού 

σε αθλήματα ή στον χορό. 

 

Από το Διάγραμμα 31 προκύπτει ότι το 85% (ν=17) των μαθητών του 

δείγματος αναγνώρισαν πως είναι πολύ ή πάρα πολύ καλοί στα περισσότερα 

αθλήματα.  
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Διάγραμμα 99. Αποτελέσματα για το κατά πόσο καλοί είναι στα αθλήματα 

 

Η τελευταία ερώτηση της συγκεκριμένης διάστασης αφορούσε το κατά πόσο 

αρέσει τους μαθητές να αγγίζουν πράματα. Από το Διάγραμμα 32 προκύπτει ότι το 

55% (ν=11) των μαθητών αναγνώρισαν ότι τους αρέσει σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο 

βαθμό να αγγίζουν πράματα. Ένα ποσοστό της τάξης του 30% (ν=6) δήλωσε ότι δεν 

τους αρέσει καθόλου να αγγίζουν πράματα. 
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Διάγραμμα 100. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να αγγίζουν πράγματα  

 

 

3.1.5. Ερωτήσεις που αξιολογούν τη μουσική νοημοσύνη 

 

Στη πέμπτη ενότητα δίνονται τα περιγραφικά αποτελέσματα από τις 8 ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου που αξιολογούσαν τη μουσική νοημοσύνη των μαθητών. Από το 

Διάγραμμα 33 προκύπτει ότι το 65% (ν=13) των μαθητών δήλωσαν ότι τους αρέσει 

σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να παίζουν μουσικό όργανο. 
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Διάγραμμα 101. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να παίζουν μουσικό 

όργανο 

Επιπρόσθετα, οι απαντήσεις των μαθητών έδειξαν ότι το 55% (ν=11) εξ 

αυτών πολύ ή πάρα πολύ συχνά μουρμουρίζουν ένα σκοπό ή ένα τραγούδι. Αντίθετα, 

ένα ποσοστό της τάξης του 35% (ν=7) δήλωσαν ότι δε μουρμουρίζουν ποτέ ένα 

σκοπό ή ένα τραγούδι.  
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Διάγραμμα 102. Αποτελέσματα για το κατά πόσο συχνά μουρμουρίζουν ένα σκοπό ή 

ένα τραγούδι 

Από το Διάγραμμα 35 προκύπτει ότι για το 45% (ν=9) των μαθητών είναι 

πολύ ή πάρα πολύ εύκολο να θυμούνται το ρυθμό ή τη μουσική των διαφημίσεων. 

Αντίθετα, το 50% (ν=8) των μαθητών δήλωσαν ότι δεν τους είναι καθόλου εύκολο να 

θυμούνται το ρυθμό ή τη μουσική των διαφημίσεων. 
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Διάγραμμα 103. Αποτελέσματα για το κατά πόσο εύκολα θυμούνται το ρυθμό ή τη 

μουσική των διαφημίσεων 

 

Από το Διάγραμμα 36 προκύπτει ότι το 85% (ν=17) των μαθητών δήλωσαν 

ότι τους αρέσει να ακούνε συχνά μουσική σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.  
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Διάγραμμα 104. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να ακούνε μουσική 

 

Από το Διάγραμμα 37 προκύπτει ότι το 55% (ν=11) των μαθητών αναγνώρισα 

ότι δε δυσκολεύονται καθόλου να συγκεντρωθούν σε μια δουλειά όταν ακούνε 

ραδιόφωνο ή όταν βλέπουν τηλεόραση. 

 

Διάγραμμα 105. Αποτελέσματα για το κατά πόσο δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν 

σε μια δουλειά όταν ακούνε ραδιόφωνο ή όταν βλέπουν τηλεόραση 

Η επόμενη ερώτηση είχε σκοπό να καταγράψει την άποψη των μαθητών 

αναφορικά με το πόσο συχνά ακούνε μουσική στο μυαλό τους. Από τις απαντήσεις 

τους προέκυψε πως το 60% (ν=12) των μαθητών ακούνε πολύ ή πάρα πολύ συχνά 

μουσική στο μυαλό τους. Αντίθετα, το 25% (ν=5) δήλωσαν ότι δεν ακούνε καθόλου 

μουσική στο μυαλό τους 
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Διάγραμμα 106. Αποτελέσματα για το κατά πόσο συχνά ακούνε μουσική στο μυαλό 

τους 

 

Από τις απαντήσεις των μαθητών και το Διάγραμμα 39 προκύπτει ότι ένα 

πολύ μεγάλο ποσοστό εξ αυτών ακούνε σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό πολλά 

είδη μουσικής (ν=15, 75%). 
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Διάγραμμα 107. Αποτελέσματα για το κατά πόσο συχνά ακούνε πολλά είδη 

μουσικής 

Τα αποτελέσματα της τελευταίας ερώτησης δίνονται στο Διάγραμμα 40, και 

δείχνουν ότι το 65% (ν=13) των μαθητών προσέχουν πολύ ή πάρα πολύ συχνά 

θορύβους και ήχους. 
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Διάγραμμα 108. Αποτελέσματα για το κατά πόσο συχνά προσέχουν θορύβους και 

ήχους 

 

3.1.6. Ερωτήσεις που αξιολογούν τη διαπροσωπική νοημοσύνη 

 

Στην έκτη ενότητα δίνονται τα περιγραφικά αποτελέσματα από τις 8 ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου που αξιολογούσαν τη διαπροσωπική νοημοσύνη των μαθητών. Από 

το Διάγραμμα 41 προκύπτει ότι το 65% (ν=13) των μαθητών δήλωσαν ότι τους 

αρέσει σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αρέσει να βρίσκονται με άλλους 

ανθρώπους όταν εργάζονται. 
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Διάγραμμα 109. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να βρίσκονται με 

άλλους ανθρώπους όταν εργάζονται 

 

 

Από το Διάγραμμα 41 προκύπτει ότι το 75% (ν=15) των μαθητών δήλωσαν 

ότι σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό καταλαβαίνουν τα συναισθήματα των άλλων. 

Αντίθετα, μόλις το 25% (ν=5) των μαθητών δήλωσαν ότι δεν καταλαβαίνουν 

καθόλου τα συναισθήματα των άλλων ή  τα καταλαβαίνουν σε μικρό βαθμό. 

 



107 
 

 

Διάγραμμα 110. Αποτελέσματα για το κατά πόσο εύκολο καταλαβαίνουν τα 

συναισθήματα των άλλων 

Τα αποτελέσματα της επόμενης ερώτησης δίνονται στο Διάγραμμα 43. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι το 90% (ν-18) των μαθητών αναγνώρισαν ότι είναι πολύ 

ή πάρα πολύ δημοφιλείς.  
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Διάγραμμα 111. Αποτελέσματα για το κατά πόσο δημοφιλείς είναι 

 

 

Επιπρόσθετα, από το Διάγραμμα 44 προκύπτει ότι το 90% (ν=18) των 

μαθητών δήλωσαν ότι πολύ ή πάρα πολύ εύκολα μοιράζονται η εξυπηρετούν άλλους. 
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Διάγραμμα 112. Αποτελέσματα για το κατά πόσο εύκολα μοιράζονται ή εξυπηρετούν 

άλλους  

 

Από το Διάγραμμα 45 προκύπτει ότι το 45% (ν=9) των μαθητών δεν μπορούν 

καθόλου να μιμηθούν εύκολα τις χειρονομίες, τους τρόπους ή τη συμπεριφορά 

άλλων. Αντίθετα, το 45% (ν=9) των μαθητών δήλωσαν ότι τους είναι πολύ ή πάρα 

πολύ εύκολο να μιμηθούν τις χειρονομίες, τους τρόπους ή τη συμπεριφορά άλλων. 
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Διάγραμμα 113. Αποτελέσματα για το κατά πόσο μπορούν να μιμηθούν εύκολα τις 

χειρονομίες, τους τρόπους ή τη συμπεριφορά άλλων 

Από την ανάλυση των απαντήσεων αναφορικά με το αν αρέσει στους μαθητές 

να οργανώνουν δραστηριότητες με τους φίλους τους προέκυψε ότι στο 85% (ν=17) εξ 

αυτών αρέσει σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να οργανώνουν δραστηριότητες με 

τους φίλους τους. 
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Διάγραμμα 114. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να οργανώνουν 

δραστηριότητες με τους φίλους τους 

Από το Διάγραμμα 47 προκύπτει ότι το 50% (ν=10) των μαθητών δεν μιλάνε 

καθόλου σε αγνώστους ενώ το 35% (ν=7) δήλωσαν ότι τους είναι πολύ ή πάρα πολύ 

εύκολο να μιλάνε σε αγνώστους.  
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Διάγραμμα 115. Αποτελέσματα για το κατά πόσο μιλάνε εύκολα σε αγνώστους 

Η τελευταία ερώτηση αφορούσε το κατά πόσο αρέσει στους μαθητές να είναι 

μέλη μιας ομάδας ή ενός συλλόγου.  Από το Διάγραμμα 48 προκύπτει ότι το 75% 

(ν=15) των μαθητών αναγνώρισαν ότι τους αρέσει πολύ ή πάρα πολύ να είναι μέλη 

μιας ομάδας ή ενός συλλόγου. 

 

Διάγραμμα 116. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να είναι μέλη μιας 

ομάδας ή ενός συλλόγου 

 

3.1.7. Ερωτήσεις που αξιολογούν την ενδοπροσωπική νοημοσύνη 

 

Στην επόμενη ενότητα δίνονται τα περιγραφικά αποτελέσματα από τις 8 ερωτήσεις 

του ερωτηματολογίου που αξιολογούσαν την ενδοπροσωπική νοημοσύνη των 

μαθητών. Από το Διάγραμμα 49 προκύπτει ότι το 65% (ν=13) των μαθητών δήλωσαν 

ότι τους αρέσει σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να εργάζονται μόνοι τους παρά 

με άλλους ανθρώπους. 
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Διάγραμμα 117. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να εργάζονται μόνοι 

τους παρά με άλλους ανθρώπους 

Από το Διάγραμμα 50 προκύπτει ότι το 60% (ν=12) των μαθητών δήλωσε ότι 

τους αρέσει να είναι αυτόνομοι ενώ το 25% (ν=5) δήλωσαν ότι δεν τους αρέσει 

καθόλου ή τους αρέσει λίγο να είναι αυτόνομοι. 

 



114 
 

Διάγραμμα 118. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να είναι αυτόνομοι 

Από τις απαντήσεις των μαθητών για το κατά πόσο τους αρέσει να 

υποστηρίζουν την άποψη τους, προέκυψε ότι στο 55% (ν=11) των μαθητών αρέσει σε 

πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να υποστηρίζουν την άποψη τους. Αντίθετα, ένα 

ποσοστό της τάξης του 30% (ν=6) δήλωσαν ότι δεν τους αρέσει καθόλου ή τους 

αρέσει σε μικρό βαθμό να υποστηρίζουν την άποψη τους. 

 

 

Διάγραμμα 119. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να υποστηρίζουν την 

άποψη τους 

Από το Διάγραμμα 52 προκύπτει ότι το 60% (ν=12) των μαθητών δήλωσαν 

ότι νιώθουν πολύ ή πάρα πολύ έντονα συναισθήματα. Ένα ποσοστό της τάξης του 

15% (ν=5) δήλωσαν ότι δεν νιώθουν καθόλου έντονα συναισθήματα ενώ το 10% 

(ν=2) δήλωσαν ότι σε μικρό βαθμό έντονα συναισθήματα. 
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Διάγραμμα 120. Αποτελέσματα για το κατά πόσο νιώθουν έντονα συναισθήματα  

 

Από τις απαντήσεις των μαθητών για το κατά πόσο καλά γνωρίζουν τις 

δυνάμεις και τις αδυναμίες τους, προέκυψε ότι το 95% (ν=19) εξ αυτών γνωρίζει 

πολύ ή πάρα πολύ καλά τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του. 
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Διάγραμμα 121. Αποτελέσματα για το κατά πόσο καλά γνωρίζουν τις δυνάμεις και 

τις αδυναμίες τους 

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μαθητών αναγνώρισε ότι σε πολύ ή πάρα πολύ 

μεγάλο βαθμό τους αρέσει να έχουν προσωπικό χώρο (ν=17, 85%). Αντίθετα, ένα 

ποσοστό της τάξης του 10% (ν=2) δεν τους αρέσει καθόλου ή τους αρέσει λίγο να 

έχουν προσωπικό χώρο (Διάγραμμα 54).  
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Διάγραμμα 122. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να έχουν προσωπικό 

χώρο 

 

Από το Διάγραμμα 55 προκύπτει ότι το 55% (ν=11) των μαθητών δήλωσαν 

ότι τους αρέσει σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να γράφουν ημερολόγιο, 

ποιήματα και να περνούν μόνοι τους τον ελεύθερο χρόνο τους. Το 25% (ν=5) των 

μαθητών δήλωσαν ότι δεν τους αρέσει καθόλου να γράφουν ημερολόγιο, ποιήματα 

και να περνούν μόνοι τους τον ελεύθερο χρόνο τους. 
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Διάγραμμα 123. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να γράφουν 

ημερολόγιο, ποιήματα και να περνούν μόνοι τους τον ελεύθερο χρόνο τους 

 

Η τελευταία ερώτηση είχε σκοπό να καταγράψει την άποψη των μαθητών 

αναφορικά με το κατά πόσο τους αρέσει να κάνουν σχέδια, να βάζουν στόχους και να 

τους πετυχαίνουν. Από το Διάγραμμα 56 προκύπτει ότι το 70% (ν=14) των μαθητών 

δήλωσε ότι τους αρέσει σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να κάνουν σχέδια, να 

βάζουν στόχους και να τους πετυχαίνουν. 
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Διάγραμμα 124. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να κάνουν σχέδια, να 

βάζουν στόχους και να τους πετυχαίνουν 

 

3.1.8. Ερωτήσεις που αξιολογούν τη φυσιοκρατική νοημοσύνη 

 

Στην τελευταία ενότητα δίνονται τα περιγραφικά αποτελέσματα από τις 8 ερωτήσεις 

του ερωτηματολογίου που αξιολογούσαν τη  φυσιοκρατική νοημοσύνη των μαθητών. 

Από το Διάγραμμα 57 προκύπτει ότι το 80% (ν=16) των μαθητών δήλωσαν ότι τους 

αρέσει σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να αρέσει να μαθαίνουν καινούρια 

πράγματα για τη φύση. 
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Διάγραμμα 125. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να μαθαίνουν 

καινούρια πράγματα για τη φύση 

Από το Διάγραμμα 58 προκύπτει ότι το 100% (ν=20) των μαθητών δήλωσαν 

ότι τους αρέσουν σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα ζώα.  
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Διάγραμμα 126. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσουν τα ζώα 

 

Τα αποτελέσματα της επόμενης ερώτησης δίνονται στο Διάγραμμα 59. Από 

την ανάλυση προέκυψε ότι το 70% (ν=14) των μαθητών δήλωσαν ότι τους απασχολεί 

το περιβάλλον στις καθημερινές συνήθειες τους σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. 

 

 

Διάγραμμα 127. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους απασχολεί το περιβάλλον στις 

καθημερινές συνήθειες τους 

 

Από το Διάγραμμα 60 προκύπτει ότι το 75% (ν=15) των μαθητών δήλωσαν 

ότι τους αρέσει σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να περνούν ώρες έξω στην 

ύπαιθρο. Ένα ποσοστό της τάξης του 20% (ν=4) των μαθητών δήλωσε ότι τους 

αρέσει σε μικρό βαθμό να περνούν ώρες έξω στην ύπαιθρο. 

 



122 
 

 

Διάγραμμα 128. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να περνούν ώρες έξω 

στην ύπαιθρο 

Από το Διάγραμμα 61 προκύπτει ότι το 75% (ν=15) των μαθητών δήλωσαν 

ότι τους αρέσει σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να ταξινομούν φυτά, ζώα, έντομα 

και κοχύλια. Ένα ποσοστό της τάξης του 5% (ν=1) των μαθητών δήλωσε ότι δεν τους 

αρέσει καθόλου να ταξινομούν φυτά, ζώα, έντομα και κοχύλια. 
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Διάγραμμα 129. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να ταξινομούν φυτά, 

ζώα, έντομα και κοχύλια 

Από το Διάγραμμα 62 προκύπτει ότι το 75% (ν=15) των μαθητών δήλωσαν 

ότι τους αρέσει σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να περνούν χρόνο στη φύση. Ένα 

ποσοστό της τάξης του 15% (ν=3) των μαθητών δήλωσε ότι δεν τους αρέσει καθόλου 

να περνούν χρόνο στη φύση. 
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Διάγραμμα 130. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να περνούν χρόνο στη 

φύση 

 

Τα αποτελέσματα της επόμενης ερώτησης δίνονται στο Διάγραμμα 63. Από 

την ανάλυση προέκυψε ότι το 70% (ν=14) των μαθητών δήλωσαν ότι τους αρέσει σε 

πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να πηγαίνουν για ψάρεμα ή βόλτες στο δάσος. 

 

Διάγραμμα 131. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να πηγαίνουν για 

ψάρεμα ή βόλτες στο δάσος 
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Η τελευταία ερώτηση είχε σκοπό να καταγράψει την άποψη των μαθητών 

αναφορικά με το κατά πόσο τους αρέσει να κάνουν συλλογή από κάρτες με αθλήματα 

και να αναγνωρίζουν μάρκες. Από το Διάγραμμα 64 προκύπτει ότι το 65% (ν=13) 

των μαθητών δήλωσε ότι τους αρέσει σε πολύ ή πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να κάνουν 

συλλογή από κάρτες με αθλήματα και να αναγνωρίζουν μάρκες. 

 

 

Διάγραμμα 132. Αποτελέσματα για το κατά πόσο τους αρέσει να κάνουν συλλογή 

από κάρτες με αθλήματα και να αναγνωρίζουν μάρκες 
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3.2. Επικρατέστεροι τύπο νοημοσύνης 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι τύποι νοημοσύνης διακρίνονται σε δύο ομάδες. Στην 

πρώτη ομάδα ανήκουν οι βασικοί και επικρατέστεροι τύποι νοημοσύνης, δηλαδή η 

λεκτική/γλωσσική, η λογικο-μαθηματική, η οπτικοχωρική και η κιναισθητική 

νοημοσύνη. Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν οι δευτερεύοντες τύποι νοημοσύνης: 

μουσική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική και φυσιοκρατική νοημοσύνη.  

Η ταξινόμηση των μαθητών ως προς τον τύπο νοημοσύνη τους δίνεται στον 

Πίνακα 2. Από τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι από τους βασικούς τύπους νοημοσύνης, 

το 40% (ν=8) του δείγματος είχαν οπτικοχωρική νοημοσύνη και το 35% (ν=7) είχαν 

λεκτική γλωσσική νοημοσύνη. Μικρότερο ποσοστό είχε λογικο-μαθηματική 

νοημοσύνη (ν=1, 5%) και κιναισθητική νοημοσύνη (ν=4, 20%). Επιπρόσθετα, από 

τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι από τους υπόλοιπους τύπους νοημοσύνης, το 40% (ν=8) 

του δείγματος είχαν διαπροσωπική νοημοσύνη και το 30% (ν=7) είχαν μουσική 

νοημοσύνη. Μικρότερο ποσοστό είχε ενδοπροσωπική νοημοσύνη (ν=5, 25%) και 

φυσιοκρατική νοημοσύνη (1, 5%).  

Πίνακας 2: Αποτελέσματα για τους επικρατέστερους τύπους νοημοσύνης 

 Ν % 

ομάδα 1 Λεκτική/γλωσσική 7 35.0% 

Λογικομαθηματική 1 5.0% 

Οπτικοχωρική 8 40.0% 

Κιναισθητική 4 20.0% 

ομάδα 2 Μουσική 6 30.0% 

Διαπροσωπική 8 40.0% 

Ενδοπροσωπική 5 25.0% 

Φυσιοκρατική 1 5.0% 
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3.3. Προτίμηση μεθόδου αναπαράστασης της αφαίρεσης 

 

Στη συνέχεια, στο Διάγραμμα 65 δίνονται τα ευρήματα αναφορικά με τις προτιμήσεις 

των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα σχετικά με την προτίμηση τους ως προς 

τον τρόπο αναπαράστασης της αφαίρεσης. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι το 

45% (ν=9) των παιδιών προτιμούν την κιναισθητική αναπαράσταση, το 25% (ν=5) 

προτιμούν την λεκτική αναπαράσταση, το 20% (ν=4) προτιμούν τη λογικο-

μαθηματική αναπαράσταση και μόλις το 10% (ν=2) δήλωσαν ότι προτιμούν την 

οπτικοχωρική αναπαράσταση. 

 

Διάγραμμα 133. Αποτελέσματα για την προτίμηση τους αναφορικά με τον τρόπο 

αναπαράστασης της αφαίρεσης  
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3.4. Συσχέτιση του τύπου νοημοσύνης με την προτίμηση του τρόπου 

αναπαράστασης της αφαίρεσης 

 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα ευρήματα του 1ου και του 2ου ερευνητικού 

ερωτήματος αναφορικά με τη σχέση μεταξύ του επικρατέστερου και του 

δευτερεύοντος τύπου νοημοσύνης με την προτίμηση στον τρόπο αναπαράστασης της 

αφαίρεσης.  

1ο Ερευνητικό ερώτημα  

Από το Διάγραμμα 66 προκύπτει πως τα παιδιά που έχουν επικρατέστερο 

βασικό τύπο νοημοσύνης τη λεκτική/γλωσσική νοημοσύνη, το 42.9% (ν=3) 

προτιμούν τη λεκτική αναπαράσταση της αφαίρεσης, το 42.9% (ν=3) προτιμούν την 

κιναισθητική αναπαράσταση της αφαίρεσης και το 14.3% (ν=1) προτιμούν τη λογικο-

μαθηματική αναπαράσταση της αφαίρεσης. Από το σύνολο μαθητών με που έχουν 

επικρατέστερο βασικό τύπο νοημοσύνης τη λογικο-μαθηματική νοημοσύνη το 100% 

(ν=1) προτιμούν τη λογικο-μαθηματική αναπαράσταση της αφαίρεσης.  

Από τα  παιδιά που έχουν επικρατέστερο βασικό τύπο νοημοσύνης την 

οπτικοχωρική νοημοσύνη, το 37.5% (ν=3) προτιμούν την κιναισθητική 

αναπαράσταση της αφαίρεσης, το 25% (ν=2) προτιμούν την λεκτική αναπαράσταση 

της αφαίρεσης και το 25% (ν=2) προτιμούν τη λογικομαθηματική αναπαράσταση της 

αφαίρεσης. Μόλις το 12.5% (ν=1) προτιμούν την  οπτικοχωρική αναπαράσταση της 

αφαίρεσης. 

Τέλος, από τα παιδιά που έχουν επικρατέστερο βασικό τύπο νοημοσύνης την 

κιναισθητική νοημοσύνη, το 75% (ν=3) προτιμούν την κιναισθητική αναπαράσταση 

της αφαίρεσης και το 25% (ν=1) προτιμούν την  οπτικοχωρική αναπαράσταση της 

αφαίρεσης. 
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Ομάδα 1 

 

Διάγραμμα 134. Αποτελέσματα για τη σχέση μεταξύ του τύπου νοημοσύνης (πρώτος 

επικρατέστερος τύπος) και της προτίμησης τους αναφορικά με τον τρόπο 

αναπαράστασης της αφαίρεσης  

 

2ο Ερευνητικό ερώτημα 

Από το Διάγραμμα 67 προκύπτει πως τα παιδιά που έχουν επικρατέστερο 

δευτερεύων τύπο νοημοσύνης τη μουσική νοημοσύνη, το 66.7% (ν=4) προτιμούν τη 

κιναισθητική αναπαράσταση της αφαίρεσης, το 16.7% (ν=1) προτιμούν τη λεκτική 

αναπαράσταση της αφαίρεσης και το 16.7% (ν=1) προτιμούν τη λογικομαθηματική 

αναπαράσταση της αφαίρεσης. Από το σύνολο μαθητών με που έχουν επικρατέστερο 

δευτερεύων τύπο νοημοσύνης τη διαπροσωπική νοημοσύνη το 37.5% (ν=3)προτιμούν 

τη λεκτική αναπαράσταση της αφαίρεσης, το 25% (ν=2) προτιμούν τη κιναισθητική 

αναπαράσταση της αφαίρεσης, το 25% (ν=2) προτιμούν την οπτικοχωρική 
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αναπαράσταση της αφαίρεσης και το 12.5% (ν=1) προτιμούν τη λογικομαθηματική 

αναπαράσταση της αφαίρεσης.. 

Από τα  παιδιά που έχουν επικρατέστερο δευτερεύων τύπο νοημοσύνης την 

ενδοπροσωπική νοημοσύνη, το 40% (ν=2) προτιμούν την κιναισθητική 

αναπαράσταση της αφαίρεσης, το 40% (ν=2) προτιμούν την λογικομαθηματική 

αναπαράσταση της αφαίρεσης και το 20% (ν=1) προτιμούν τη λεκτική 

αναπαράσταση της αφαίρεσης. 

Τέλος, από τα παιδιά που έχουν επικρατέστερο δευτερεύων τύπο νοημοσύνης 

την φυσιοκρατική νοημοσύνη, το 100% (ν=1) προτιμούν την κιναισθητική 

αναπαράσταση της αφαίρεσης. 

 

 

Ομάδα 2 
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Διάγραμμα 135. Αποτελέσματα για τη σχέση μεταξύ του τύπου νοημοσύνης 

(δεύτερος επικρατέστερος τύπος) και της προτίμησης τους αναφορικά με τον τρόπο 

αναπαράστασης της αφαίρεσης  

 

3.5. Συσχέτιση του φύλου με το προφίλ νοημοσύνης και τον τρόπο 

αναπαράστασης της αφαίρεσης. 

 

3ο Ερευνητικό ερώτημα 

Σε συνέχεια της ανάλυσης, εξετάζεται το 3ο ερευνητικό ερώτημα, εάν υπάρχει 

συσχέτιση του προφίλ νοημοσύνης και του τρόπου αναπαράστασης της αφαίρεσης 

βάση του φύλου των μαθητών. Αρχικά, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 

διασταύρωσης συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων (Πίνακας 3) παρατηρείται ότι 

όσον αφορά τον τρόπο αναπαράστασης, τα αγόρια του δείγματος συγκεντρώνουν 

υψηλότερα ποσοστά στην «Κιναισθητική» (54.50%, ν=6) ενώ τα κορίτσια του 

δείγματος προτιμούν εξίσου τη «Λεκτική» (33.30%, ν=3) και την «Κιναισθητική» 

(33.30%, ν=3) αναπαράσταση της αφαίρεσης. Όσον αφορά το προφίλ νοημοσύνης 

αναφορικά με τους επικρατέστερους τύπους (Ομάδα 1), τα αγόρια-συμμετέχοντες 

συγκεντρώνουν υψηλότερο ποσοστό στον τύπο «Λεκτική – γλωσσική» (45.50%, 

ν=5) έναντι των κοριτσιών-συμμετεχουσών που συγκεντρώνουν στην 

«Οπτικοχωρική» (55.60%, ν=5). Τέλος, αναφορικά με τους δεύτερους 

επικρατέστερους τύπους (Ομάδα 2), παρατηρείται ότι τα αγόρια-συμμετέχοντες 

συγκεντρώνουν υψηλότερα ποσοστά στην «Μουσική» (45.50%, ν=5) ενώ τα 

κορίτσια-συμμετέχουσες στην «Διαπροσωπική» (66.70%, ν=6).  

 

Πίνακας 5: Πίνακας διασταύρωσης συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων - Φύλο - 

Βίντεο - Ομάδα 1 - Ομάδα 2 

 

Φύλο 

Αρσενικό Θηλυκό 

Συχνότητα ν 

Σχετική 

Συχνότητα ν % Συχνότητα ν 

Σχετική 

Συχνότητα ν % 

Βίντεο Λεκτική 2 18.2% 3 33.3% 

Λογικομαθηματική 3 27.3% 1 11.1% 
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Οπτικοχωρική 0 0.0% 2 22.2% 

Κιναισθητική 6 54.5% 3 33.3% 

Total 11 100.0% 9 100.0% 

 

Ομάδα 1 Λεκτική-γλωσσική 5 45.5% 2 22.2% 

Λογικομαθηματική 1 9.1% 0 0.0% 

Οπτικοχωρική 3 27.3% 5 55.6% 

Κιναισθητική 2 18.2% 2 22.2% 

Total 11 100.0% 9 100.0% 

 

Ομάδα 2 Μουσική 5 45.5% 1 11.1% 

Διαπροσωπική 2 18.2% 6 66.7% 

Ενδοπροσωπική 3 27.3% 2 22.2% 

Φυσιοκρατική 1 9.1% 0 0.0% 

Total 11 100.0% 9 100.0% 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για να εξεταστεί εάν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ του φύλου των μαθητών, των προφίλ νοημοσύνης και 

τρόπου αναπαράστασης της αφαίρεσης, εφαρμόστηκαν οι έλεγχοι ανεξαρτησίας Chi-

Square Test of Independence. Πρέπει να αναφερθεί ότι το δείγμα των μαθητών είναι 

πολύ μικρό για να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ελέγχου 

ανεξαρτησίας και συνεπώς το όποιο αποτέλεσμά του δεν μπορεί να γενικευτεί. Από 

τον ακόλουθο πίνακα ελέγχων (Πίνακας 4), παρατηρείται ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση του φύλου με καμία από τις εξεταζόμενες μεταβλητές αφού οι 

τιμές των ελέγχων Sig. είναι μεγαλύτερες από 0.05. Πιο αναλυτικά, προκύπτει ότι δεν 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των αγοριών μαθητών και των 

κοριτσιών μαθητριών στον τρόπο αναπαράστασης της αφαίρεσης (χ2(3)=4.040, 

p=0.257), στους επικρατέστερους τύπους νοημοσύνης (χ2(3)=2.612, p=0.455) και 

στους δεύτερους επικρατέστερους τύπους νοημοσύνης (χ2(3)=5.724, p=0.126). 

 

Πίνακας 6: Πίνακας ελέγχων ανεξαρτησίας Chi-Square Test of Independence - Φύλο 

- Βίντεο - Ομάδα 1 - Ομάδα 2 

 Φύλο 

Βίντεο Chi-square 4.040 

Df 3 
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Sig. 0.257a,b 

 

Ομάδα 1 Chi-square 2.612 

Df 3 

Sig. 0.455a,b 

 

Ομάδα 2 Chi-square 5.724 

Df 3 

Sig. 0.126a,b 

 

 Το ακόλουθο διάγραμμα, Διάγραμμα 68, παρουσιάζει τις συχνότητες και τις 

σχετικές συχνότητες σύμφωνα με τις παραπάνω συσχετίσεις του φύλου και των 

προφίλ νοημοσύνης καθώς και του τρόπου αναπαράστασης της αφαίρεσης. 

 

(α)  
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(β)  

 

(γ)  
Διάγραμμα 136 : Συγκριτικά διαγράμματα για την συσχέτιση του Φύλου με: α) 

Τρόπος αναπαράστασης της αφαίρεσης, β) Επικρατέστεροι τύποι νοημοσύνης, γ) 

Δεύτεροι επικρατέστεροι τύποι νοημοσύνης. 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Συζήτηση  

 

4.1. Συζήτηση  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης του 

επικρατέστερου και του δευτερεύοντος τύπου νοημοσύνης μαθητών και μαθητριών 

με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά με τον προτιμώμενο τρόπο 

αναπαράστασης αφαίρεσης με βάση τη Θεωρία Πολλαπλών Νοημοσυνών. 

Συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 20 μαθητές και μαθήτριες της Γ’ και της Δ’ 

Δημοτικού, οι οποίοι συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο από όπου προέκυψε το 

προφίλ νοημοσύνης τους. Για κάθε μαθητή υπήρξε ένας βασικός και ένας δευτερεύων 

τύπος νοημοσύνης. Στη συνέχεια, διερευνήθηκε το ποσοστό επικρατέστερου και 

δευτερεύοντος τύπου νοημοσύνης καθώς και η συσχέτιση του φύλου με το προφίλ 

νοημοσύνης και τον επιλεγόμενο τρόπο αναπαράστασης της αφαίρεσης. 

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα που αφορούν το προφίλ νοημοσύνης του 

εκάστοτε μαθητή, φαίνεται πως δεν θεωρούνται αδιαμφισβήτητα καθώς θα 

μπορούσαν να προέρχονται και από παρατήρηση των εκπαιδευτικών και από τη 

συμπλήρωση αντίστοιχου ερωτηματολογίου από εκπαιδευτικούς και γονείς. 

Επιπλέον, ο μικρός πληθυσμός των μαθητών, πιθανόν να αποτελεί εμπόδιο στην 

εξαγωγή ενός γενικού συμπεράσματος που να αντιπροσωπεύει τον μαθητικό 

πληθυσμό στο σύνολό του.  

Έπειτα από μελέτη των αποτελεσμάτων της έρευνας, στις περιπτώσεις που οι 

μαθητές είχαν ως επικρατέστερο τύπο νοημοσύνης τη λεκτική και τη λογικο-

μαθηματική νοημοσύνη, στις προτιμήσεις τους υπερισχύουν τα βίντεο με τις 

αντίστοιχες αναπαραστάσεις της αφαίρεσης (γλωσσική/λεκτική και λογικο-

μαθηματική αναπαράσταση). Σύμφωνα με έρευνες της Παπανελοπούλου (2002) και 

του Stanford (2003), παρατηρείται συχνή χρήση δραστηριοτήτων και διδακτικών 

μεθόδων που βασίζονται στη λεκτική και τη λογικο-μαθηματική νοημοσύνη. Οι 

εκπαιδευτικοί τείνουν να διδάσκουν προωθώντας αυτούς τους τύπους νοημοσύνης, 

ορμώμενοι από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, από την έρευνα 
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της Παπανελοπούλου (2002) προκύπτει ότι στη διδασκαλία του μαθήματος των 

Μαθηματικών επιλέγονται από τους εκπαιδευτικούς δραστηριότητες που αφορούν τη 

λογικο-μαθηματική νοημοσύνη σε ποσοστό 95,6%. Έπονται δραστηριότητες που 

αφορούν την οπτικοχωρική νοημοσύνη, καθώς υπάρχει συνάφεια με το γνωστικό 

αντικείμενο, ενώ οι υπόλοιποι τύποι νοημοσύνης παραμελούνται. Η μονόπλευρη 

διδασκαλία των Μαθηματικών είναι πιθανό να επηρεάσει τις προτιμήσεις των 

μαθητών αναφορικά με την αναπαράσταση της γνώσης.  

Σύμφωνα με τον Gardner (1983, 1999), η πλειοψηφία των μαθημάτων 

διδάσκεται με βάση τη λογικο-μαθηματική και τη λεκτική νοημοσύνη, γεγονός που 

αποτελεί σύνηθες φαινόμενο για τα διδακτικά συστήματα του δυτικού κόσμου. Τα 

αναλυτικά προγράμματα φαίνεται να μην ευνοούν την ύπαρξη πολλαπλών τύπων 

νοημοσύνης για τη διδασκαλία των μαθημάτων (Παπανελοπούλου, 2002). Η 

διδασκαλία επικεντρώνεται στις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης, όπου κυριαρχούν 

η λογικομαθηματική και η λεκτική νοημοσύνη, γεγονός που πιθανόν να επηρεάσει 

τους μαθητές στην επιλογή προτιμότερου τρόπου αναπαράστασης ενός γνωστικού 

αντικειμένου. Η διδασκαλία που βασίζεται στους δύο παραπάνω τύπους νοημοσυνών 

μπορεί να είναι πιο οικεία για τους μαθητές ή και ο μοναδικός τρόπος προσέγγισης 

της γνώσης. Συνεπώς, η επιλογή στην αναπαράσταση της γνώσης μπορεί να είναι 

μονόδρομος και να ευνοεί το δίπολο λογικομαθηματική και λεκτική νοημοσύνη. 

 Στις περιπτώσεις που επικρατέστεροι τύποι νοημοσύνης είναι η οπτικοχωρική 

και η κιναισθητική νοημοσύνη, φαίνεται να προτιμάται περισσότερο η κιναισθητική 

αναπαράσταση της αφαίρεσης. Οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές χρησιμοποιούν 

μεθόδους που σχετίζονται με την κιναισθητική νοημοσύνη για τη διδασκαλία των 

Μαθηματικών (Perez, 2015), καθώς, μέσα από δραστηριότητες που ενισχύεται η 

κίνηση (με τη χρήση των χεριών και του σώματος), επιτυγχάνεται η βιωματική 

μάθηση και αποκτώνται μαθησιακές εμπειρίες (Honigsfeld, & Dunn, 2009). Η ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών στη διδασκαλία επιτρέπει την καλύτερη και γρηγορότερη 

κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση στις 

νοερές μαθηματικές αναπαραστάσεις (Κολλάρου, 2017).  

Στην έρευνα της Κλειτσιώτη (2011) οι εκπαιδευτικοί διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες: στους «Προβολείς», οι οποίοι έχουν αναπτύξει όλους τους τύπους 

νοημοσύνης και τους «Λέιζερ», που έχουν αναπτύξει 2 ή 3 τύπους νοημοσύνης.  Η 
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πρώτη κατηγορία εκπαιδευτικών επιλέγει τρόπους διδασκαλίας που αφορούν τη 

λεκτική, τη λογικο-μαθηματική και την κιναισθητική αναπαράσταση της γνώσης, ενώ 

η δεύτερη κατηγορία προτιμά περισσότερο τη λεκτική, τη λογικο-μαθηματική, την 

οπτικοχωρική και την κιναισθητική αναπαράσταση. Αυτές οι προτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων και στην αναπαράσταση 

της γνώσης, πιθανόν να ασκούν επιρροή στις προτιμήσεις των μαθητών για τον 

προτιμώμενο τρόπο αναπαράστασης και γι’ αυτό το λόγο να επιλέγουν τους 

αντίστοιχους τρόπους αναπαράστασης της αφαίρεσης στην  παρούσα έρευνα. 

Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε ως δευτερεύων τύπος νοημοσύνης η 

μουσική, η φυσιοκρατική και η ενδοπροσωπική νοημοσύνη, παρατηρείται 

μεγαλύτερη προτίμηση στην κιναισθητική αναπαράσταση της αφαίρεσης. Σύμφωνα 

με τα αποτελέσματα της έρευνας της Καμποσιώρα (2020), η ενδοπροσωπική και η 

φυσιοκρατική νοημοσύνη συνδέεται στενά με διδακτικές μεθόδους που αφορούν την 

κιναισθητική νοημοσύνη. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν 

να διδάσκουν με κιναισθητικές αναπαραστάσεις προκειμένου να ενθαρρύνουν τους 

μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση (Honigsfeld, & Dunn, 2009). Οι 

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

προσαρμόζουν τη διδασκαλία στις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών αυτών 

γι’ αυτό και προτιμούν την κιναισθητική αναπαράσταση και λιγότερο τη λεκτική, 

καθώς είναι συχνό το φαινόμενο των ελλείψεων στον γλωσσικό τομέα (Stanford, 

2003). Η συνεχής επιλογή της κιναισθητικής αναπαράστασης στη διδασκαλία των 

Μαθηματικών, πιθανόν να επηρεάζει και την προτίμηση στην κιναισθητική 

αναπαράσταση της αφαίρεσης από τους μαθητές, όπως φαίνεται στην παρούσα 

έρευνα.  

Στην περίπτωση που επικρατέστερος δευτερεύων τύπος νοημοσύνης είναι η 

διαπροσωπική νοημοσύνη, παρατηρείται πως υπάρχει μεγαλύτερη προτίμηση στη 

λεκτική αναπαράσταση της αφαίρεσης. Είναι γνωστό πως στις περισσότερες 

δραστηριότητες του σχολικού εγχειριδίου, προτείνονται ομαδικές εργασίες που 

στηρίζονται στη συνεργασία των μαθητών. Η διδασκαλία με βάση τη διαπροσωπική 

νοημοσύνη, σχετίζεται άμεσα με τη λεκτική αναπαράσταση της γνώσης, καθώς ο 

εκπαιδευτικός πολλές φορές χρησιμοποιεί λεκτικούς όρους και στρατηγικές για να 

βοηθήσει τους μαθητές με ΗΕΑ (Κολλάρου, 2017).  
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Αναφορικά με το φύλο των μαθητών που συμμετείχαν στην ερευνητική 

διαδικασία, παρατηρείται πως τα αγόρια-συμμετέχοντες και τα κορίτσια-

συμμετέχουσες προτιμούν λιγότερο τη φυσιοκρατική και τη μουσική αναπαράσταση 

της αφαίρεσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών των Sulaiman, et al. (2010) 

και Sözen, et al. (2009), οι εκπαιδευτικοί δεν προτιμούν την αναπαράσταση της 

γνώσης κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας με βάση τη μουσική και τη φυσιοκρατική 

νοημοσύνη. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις ελλιπείς ή και ανύπαρκτες γνώσεις πάνω 

στη μουσική καθώς και στη δυσκολία συντονισμού δραστηριοτήτων εκτός του 

σχολικού περιβάλλοντος που θα ενισχύσουν τη φυσιοκρατική νοημοσύνη. Η μη 

προτίμηση των μουσικών και φυσιοκρατικών αναπαραστάσεων της γνώσης από τους 

εκπαιδευτικούς στη μαθησιακή διαδικασία ίσως να σχετίζεται με την μικρή 

προτίμηση των μαθητών στις συγκεκριμένες αναπαραστάσεις της αφαίρεσης. 

Συνολικά, προκύπτει το συμπέρασμα ότι στο πλαίσιο μιας διδασκαλίας 

μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες τόσο στο μάθημα των Μαθηματικών όσο 

και στα υπόλοιπα σχολικά μαθήματα, κρίνεται απαραίτητο να υπάρχουν εναλλακτικοί 

τρόποι αναπαράστασης της γνώσης. Σε κάθε μαθητή συναντάται μια διαφορετική 

δυσκολία, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη εναλλακτικών τρόπων και 

μέσων διδασκαλίας (Παντελιάδου, 2008). Η διδασκαλία και συγκεκριμένα των 

Μαθηματικών είναι αναγκαίο να προσαρμόζεται στις ανάγκες και το επίπεδο του 

εκάστοτε μαθητή με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Οι μαθητές αυτοί δίνουν το 

έναυσμα στους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν εξατομικευμένα προγράμματα 

μάθησης που να στηρίζονται στις ατομικές διαφορές και στις προτιμήσεις των 

μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια διδασκαλία 

εμπλουτισμένη με ήχους, εικόνες, κινήσεις, λέξεις συναισθήματα και κοινωνικές 

επαφές (Douglas et al., 2008) και να εφαρμόσουν δραστηριότητες προσαρμοσμένες 

σε όλους τους τύπους νοημοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο παρατηρείται μαθησιακή και 

προσωπική εξέλιξη στους μαθητές, καθώς αυξάνεται η αυτοπεποίθηση τους και 

εκτιμούν περισσότερο το μάθημα των Μαθηματικών (Hunter, 2006). Η εφαρμογή της 

Θεωρίας Πολλαπλών Νοημοσυνών από τους εκπαιδευτικούς στη μαθησιακή 

διαδικασία μπορεί να βελτιώσει τις σχολικές επιδόσεις των μαθητών στο μάθημα των 

Μαθηματικών αλλά και στα υπόλοιπα σχολικά μαθήματα. 
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4.2. Συμπεράσματα 

Έπειτα από διερεύνηση του επικρατέστερου τύπου νοημοσύνης, φαίνεται και στα 

αγόρια αλλά και στα κορίτσια να υπερισχύει η λεκτική και η οπτικοχωρική 

νοημοσύνη, σε αντίθεση με τη λογικο-μαθηματική νοημοσύνη. Στους δευτερεύοντες 

τύπους νοημοσύνης, τα αγόρια-συμμετέχοντες παρουσιάζουν μουσική νοημοσύνη και 

τα κορίτσια-συμμετέχουσες διαπροσωπική, ενώ μόνο ένας μαθητής από το σύνολο 

του δείγματος φαίνεται να έχει τη φυσιοκρατική νοημοσύνη ως δευτερεύοντα τύπο 

νοημοσύνης. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση μεταξύ του τύπου νοημοσύνης (όπως προέκυψε με τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου) και του προτιμώμενου τρόπου αναπαράστασης 

της αφαίρεσης ούτε και συσχέτιση μεταξύ του φύλου, του προφίλ νοημοσύνης και 

του τρόπου αναπαράστασης της αφαίρεσης. Παρόλο που υπήρξε ταύτιση με τον 

προτιμώμενο τρόπο αναπαράστασης της αφαίρεσης όταν επικρατέστεροι τύποι 

νοημοσύνης ήταν η λεκτική/γλωσσική νοημοσύνη και η λογικο-μαθηματική 

νοημοσύνη, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε γενίκευση, πιθανόν εξαιτίας του 

μικρού δείγματος. 

 Κατά τη διερεύνηση του πρώτου και του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος 

εφαρμόστηκε ο έλεγχος χ2 και όπως είδαμε παραπάνω, δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική σχέση μεταξύ του τύπου νοημοσύνης με τον προτιμώμενο τρόπο 

αναπαράστασης και διδασκαλίας μιας αφαίρεσης με δανεικό ούτε στην περίπτωση 

του επικρατέστερου τύπου νοημοσύνης (χ2(9)=9.464, p=0.396) αλλά ούτε και στην 

περίπτωση του δευτερεύοντος (χ2(9)=7.462, p=0.589). Το συμπέρασμα αυτό πιθανόν 

να προκύπτει εξαιτίας του μικρού μεγέθους του δείγματος σε συνάρτηση με το 

μεγάλο αριθμό συνδυασμών τύπου νοημοσύνης και τύπων αναπαράστασης (συνολικά 

16 συνδυασμοί). 

 Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις επικρατέστερου ή δευτερεύοντος τύπου 

νοημοσύνης υπερισχύουν περισσότερο οι προτιμήσεις των μαθητών που αφορούν την 

κιναισθητική και τη λεκτική/γλωσσική αναπαράσταση της αφαίρεσης και λιγότερο τη 

λογικο-μαθηματική και την οπτικοχωρική αναπαράσταση. Οι προτιμήσεις κυρίως σε 

αυτούς τους τρόπους αναπαράστασης, μπορεί να μην αποτελεί την πραγματική 

επιλογή των μαθητών αφενός γιατί η λεκτική/γλωσσική αναπαράσταση είναι η πιο 
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διαδεδομένη και πολυχρησιμοποιημένη στη διδασκαλία άρα και πιο εύκολο να 

προτιμηθεί και αφετέρου γιατί η κιναισθητική αναπαράσταση προκάλεσε 

περισσότερο ενδιαφέρον εξαιτίας της διαδραστικότητάς της.  

Η συσχέτιση που αφορά το φύλο των μαθητών θεωρείται στατιστικά μη 

σημαντική ίσως λόγω του μικρού δείγματος των μαθητών. Ένα μεγαλύτερο δείγμα 

μαθητών και μαθητριών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες στην προηγούμενη 

συσχέτιση θα μπορούσε να δώσει πιο ακριβή αποτελέσματα και η μεταβλητή του 

φύλου να συμβάλλει περισσότερο σε αυτά, δίνοντας τη δυνατότητα για περεταίρω 

διερεύνηση.  

 

4.3. Περιορισμοί  

Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει περιορισμούς εξαιτίας του μικρού δείγματος των 

μαθητών/μαθητριών. Επιπλέον το ερωτηματολόγιο το προφίλ νοημοσύνης του 

εκάστοτε μαθητή μπορεί να προκύψει από ένα πιο εμπλουτισμένο ερωτηματολόγιο 

που να συνδυαστεί με ερωτήσεις που απευθύνονται τόσο στους γονείς των μαθητών 

όσο και στους εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης και του τμήματος ένταξης. 

 

4.4. Προτάσεις 

Ο περιορισμοί αυτοί μπορεί να αποτελέσουν αφορμή για επερχόμενη μελέτη και 

έρευνα του ζητήματος σε μεγαλύτερο βάθος. Μελλοντικά θα μπορούσε να 

διερευνηθεί η συσχέτιση των τύπων νοημοσύνης των μαθητών μεγαλύτερου 

δείγματος με τον προτιμώμενο τρόπο αναπαράστασης μιας αφαίρεσης καθώς και η 

πιθανή γενίκευση των γνώσεων στο μάθημα των Μαθηματικών από τους ίδιους τους 

μαθητές ανάλογα με τον τρόπο αναπαράστασης και διδασκαλίας που επέλεξαν. 

Τέλος, η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στα υπόλοιπα μαθήματα 

με αντίστοιχους τρόπους αναπαράστασης της γνώσης. 
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Παράρτημα 

 

Πάρα πολύ 

 

Πολύ 
Ούτε πολύ 

ούτε λίγο 

 

Λίγο 

 

Καθόλου 

1)Μου αρέσει να 

διαβάζω (βιβλία, 

εφημερίδες, περιοδικά 

κλπ.) 

 

     

2)Μου αρέσει να 

χρησιμοποιώ 

κομπιουτεράκι, 

ηλεκτρονικό 

αριθμητήριο 

 

     

3)Παίζω ή θα μου 

άρεσε να παίζω ένα 

μουσικό όργανο 

 

     

4)Μου αρέσει να 

διαβάζω βιβλία με 

εικόνες, τις οποίες 

«ξαναβλέπω» 

ζωντανά στην 

φαντασία μου 

 

     

5)Μου αρέσει να 

βρίσκομαι με άλλους 

ανθρώπους όταν 

εργάζομαι 

 

     

6)Μου αρέσει να 

κινούμαι 
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7)Μου αρέσει να 

εργάζομαι μόνος 

παρά με άλλους 

ανθρώπους 

 

     

8)Μου αρέσει να 

μαθαίνω καινούρια 

πράγματα για τη 

φύση 

 

     

9)Μου αρέσει να 

είμαι αυτόνομος 

 

     

10)Μου αρέσει να 

κρατάω το ρυθμό με 

το σώμα μου, όταν 

ακούω ένα μουσικό 

κομμάτι 

     

11)Καταλαβαίνω 

εύκολα τα 

συναισθήματα των 

άλλων 

 

     

12)Προβάλλω εύκολα 

εικόνα αυτού που 

σκέφτομαι 

 

     

13)Μουρμουρίζω 

συχνά ένα σκοπό ή 

ένα τραγούδι (δυνατά 

στο μυαλό μου) 
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14)Μου αρέσει όταν 

τα πράγματα είναι σε 

τάξη  

     

15)Μου αρέσουν το 

Scrabble ή τα 

κρυπτόλεξα 

  

     

16)Μου αρέσουν τα 

ζώα (σκύλοι, γάτες, 

χαμστερ) 

     

17)Μου αρέσει να 

κάνω γρήγορα 

αριθμητικές πράξεις 

με το μυαλό μου 

 

     

18)Θυμάμαι εύκολα 

τον ρυθμό ή τη 

μουσική των 

διαφημίσεων 

 

     

19)Διαβάζω εύκολα 

χάρτες, πίνακες και 

διαγράμματα 

 

     

20)Έχω πολλούς 

φίλους/ες. Είμαι 

δημοφιλής. 
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21)Κινούμαι ή 

χτυπάω νευρικά το 

πόδι μου όταν 

κάθομαι για πολλή 

ώρα 

 

     

22)Μου αρέσει να 

υποστηρίζω την 

άποψή μου 

 

     

23)Με απασχολεί το 

περιβάλλον στις 

καθημερινές μου 

συνήθειες 

(ανακύκλωση κλπ) 

 

     

24)Μου αρέσει να 

διηγούμαι ιστορίες 

και να κάνω παιχνίδια 

με λέξεις 

 

     

25)Μου αρέσει να 

περνώ ώρες έξω στην 

ύπαιθρο 

     

26)Γράφω εύκολα 

κείμενα, εκθέσεις και 

ιστορίες 

     

27)Μου αρέσει να 

κάνω επιστημονικά 

πειράματα  
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28)Νιώθω πολύ 

έντονα τα 

συναισθήματά μου 

(χαρά, λύπη κλπ)   

     

29)Μου αρέσει να 

δουλεύω με τα χέρια 

     

30)Μου αρέσει να 

ακούω μουσική πολύ 

συχνά 

     

31)Είμαι πολύ 

παρατηρητικός/ή 

     

32)Εύκολα 

μοιράζομαι ή 

εξυπηρετώ τους 

άλλους 

     

33)Μου αρέσει να 

ακούω επεξηγήσεις ή 

να διαβάζω κείμενα 

με πληροφορίες 

     

34)Δυσκολεύομαι να 

συγκεντρωθώ σε μια 

δουλειά όταν ακούω 

ραδιόφωνο ή όταν 

βλέπω τηλεόραση 
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35)Μου αρέσει να 

ζωγραφίζω και να 

σχεδιάζω 

     

36)Όταν μιλάω κάνω 

πολλές χειρονομίες 

     

37)Μου αρέσει να 

ταξινομώ φυτά, ζώα, 

έντομα, κοχύλια 

     

38)Θέλω να γνωρίζω 

τη λειτουργία 

πραγμάτων ή την 

αιτία φυσικών 

φαινομένων 

     

39)Μπορώ να μιμηθώ 

εύκολα τις 

χειρονομίες, τους 

τρόπους ή τη 

συμπεριφορά των 

άλλων 

     

40)Γνωρίζω καλά τις 

δυνάμεις και τις 

αδυναμίες μου 

     

41)Εκφράζομαι συχνά 

με πλούσιο λεξιλόγιο 
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42)Είμαι καλός/ή σε 

παιχνίδια 

στρατηγικής (σκάκι) 

     

43)Μου αρέσει να 

οργανώνω 

δραστηριότητες με 

τους φίλους μου 

     

44)Μου αρέσουν οι 

σπαζοκεφαλιές, οι 

λαβύρινθοι ή τα 

παιχνίδια κατασκευής 

     

45)Ακούω συχνά 

μουσική μέσα στο 

μυαλό μου 

     

46)Έχω καλή 

αίσθηση συντονισμού 

σε αθλήματα ή στον 

χορό 

     

47)Μου αρέσει να 

έχω προσωπικό χώρο 

     

48)Μου αρέσει να 

περνάω χρόνο στη 

Φύση 
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49)Μου αρέσει να 

πηγαίνω για ψάρεμα 

ή για βόλτες στο 

δάσος 

     

50)Μου αρέσει να 

γράφω ημερολόγιο, 

ποιήματα και να 

περνώ μόνος/η τον 

ελεύθερο χρόνο μου 

     

51)Είμαι καλός/ή στα 

περισσότερα 

αθλήματα 

     

52)Μιλάω εύκολα σε 

αγνώστους 

     

53)Ακούω συχνά 

πολλά είδη μουσικής 

     

54)Μου αρέσει να 

λύνω προβλήματα 

     

55)Μου αρέσει να 

φαντάζομαι και να 

γράφω ιστορίες 
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56)Προσανατολίζομαι 

εύκολα σε μια 

καινούρια γειτονιά 

     

57)Μου αρέσει να 

είμαι μέλος σε μια 

ομάδα ή σε έναν 

σύλλογο  

     

58)Μου αρέσει να 

βλέπω έργα τέχνης 

και φωτογραφίες 

     

59)Προσέχω συχνά 

τους θορύβους και 

τους ήχους 

     

60)Μου αρέσει να 

αγγίζω πράγματα 

     

 

 

 

  

61)Μου αρέσει να 

κάνω σχέδια, να βάζω 

στόχους και να τους 

πετυχαίνω 

     

62)Με βοηθάει πολύ 

να έχω μια πορεία 

βήμα-βήμα στην 

επιτυχία όταν κάνω 

κάτι 
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63)Μου αρέσει να 

κάνω συλλογή από 

κάρτες με αθλήματα 

και να αναγνωρίζω 

μάρκες(πχ. 

αυτοκινήτων) 

     

64)Μαθαίνω εύκολα 

κάτι όταν κάποιος 

μου λέει και μου 

δείχνει τι κάνει 
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