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Εισαγωγή 

Η άποψη ότι νοήμων και άρα ικανός στη μάθηση δεν είναι μόνο όποιος μαθητής  

εμφανίζει υψηλή συγκέντρωση και επίδοση στη γλώσσα και τα μαθηματικά, ήρθε να 

αμφισβητήσει τα αξιώματα του παραδοσιακού σχολείου, που είχε σαν επίκεντρο τη 

νοησιαρχία.  

Μια θεωρία που απετέλεσε δομικό υλικό για μια εκπαίδευση που θα 

περιλαμβάνει μαθητές που δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά στον λόγο και την 

αριθμητική, έχουν όμως, άλλες κλίσεις, ήταν αυτή του Χ. Γκάρντνερ, για την 

πολλαπλή νοημοσύνη, διατυπωμένη μέσα από το έργο του Frames of mind (1983). 

Στο πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας,  προβάλλονται οι βασικές πτυχές 

της θεωρίας για την πολλαπλή νοημοσύνη, γίνεται διάκρισή της σε είδη και 

αναλύεται το περιεχόμενο του κάθε είδους. Επίσης, εξετάζονται οι προϋποθέσεις για 

την αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική πρακτική, σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών, τις εκπαιδευτικές δομές, τα αναλυτικά προγράμματα και την 

αξιολόγηση. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, επιχειρείται μια παρουσίαση της εποικοδομητικής 

συνάντησης μεταξύ θεωρίας για την πολλαπλή νοημοσύνη και της 

μουσειοπαιδαγωγικής. Γίνεται αναφορά στη σχέση του σχολείου με το μουσείο και 

στη διαμόρφωση των μεθόδων και του περιεχομένου της μουσειακής αγωγής με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να προσεγγίζεται η γνώση με επιτυχία, από ένα σύνολο 

επισκεπτών-μαθητών με διαφορετικά μαθησιακά προφίλ . 

Στο τέλος διατυπώνονται ορισμένα συμπεράσματα για την αξιοποίηση της 

θεωρίας του Gardner στη μουσειοπαιδαγωγική πράξη και εκφράζεται η προοπτική 

μιας συνεχούς διαλεκτικής επαφής μεταξύ σχολείου και μουσείου, στη βάση της 

παραπάνω θεωρίας. 
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Περιγραφή της θεωρίας των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης (ΠΤΝ) 

Σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, η μάθηση δεν είναι μια 

μονοδιάστατη διαδικασία, αλλά βασίζεται σε τουλάχιστον οχτώ νοητικούς άξονες 

που αντιστοιχούν σε ισάριθμα είδη νοημοσύνης. Όλοι οι άνθρωποι έχουν σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο, σε σχέση με τους άλλους, βαθμό ανεπτυγμένους όλους τους 

τύπους νοημοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι ανακαλύπτουμε, μαθαίνουμε και 

επικοινωνούμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. (Νάκου, 2002)  

  Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης εντοπίζεται στο έργο του αμερικανού 

αναπτυξιακού ψυχολόγου Howard Gardner (γενν. 1943).Ο  Gardner μέσα από τα 

ερευνητικό πρόγραμμα του Project Zero στο Πανεπιστήμιο του Harvard ήδη από τη 

δεκαετία του 1960 εξετάζει την ανάπτυξη των μαθησιακών διαδικασιών των παιδιών 

και των ενηλίκων, τα χαρακτηριστικά της νοημοσύνης, τη δημιουργικότητα, την 

ηθική του ανθρώπου, τόσο στα τυπικά καθιερωμένα σχολικά πλαίσια όσο και σε μη 

τυπικά περιβάλλοντα μάθησης (Φιλιππουπολίτη, 2015).  

Στους οκτώ τύπους,  σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία, κατατάσσονται: 

 η λεκτική ή γλωσσική νοημοσύνη (verbal linguistic intelligence), η 

οποία εδράζεται στον αριστερό κροταφικό λοβό και είναι 

χαρακτηριστική σε ανθρώπους με ανεπτυγμένη την ικανότητα να 

επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω του λόγου, να 

εξηγούν, να καθοδηγούν, να διαβάζουν και να γράφουν. Στους 

μαθητές με αυτές τις κλίσεις αρέσουν οι μύθοι, οι ιστορίες και οι 

εφημερίδες, 

 η λογική ή μαθηματική (logical mathematical intelligence), που είναι 

ιδιότητα των ατόμων με αφηρημένη σκέψη και ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων χρήσει λογικών ακολουθιών και μεθόδων. 

Συνυφαίνεται με την απόκτηση κριτικής και αναλυτικής 

επιστημονικής σκέψης. Στους μαθητές με αυτή την κλίση αρέσουν οι 

μετρήσεις, η μελέτη της λειτουργίας των αντικειμένων και των 

μηχανών, 

 η μουσική ή ρυθμική ( musical intelligence)  και είναι αυτή που 

αφορά άτομα με ικανότητα  στην εκτέλεση μουσικών έργων, το 

παίξιμο οργάνων και  την αντίληψη του ρυθμού. Εδράζεται στον 
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δεξιό μετωπιαίο λοβό. Στους μαθητές αυτούς αρέσει η κίνηση με 

ρυθμό, το τραγούδι, τα μοτίβα, η απόλαυση μιας μουσικής εμπειρίας, 

 η οπτική ή χωρική (spatial intelligence)  που εδράζεται στον δεξιό 

πλευρικό λοβό του εγκεφάλου και εκφράζει άτομα με ικανότητα 

αντίληψης του χώρου που τους περιβάλλει και των χαρακτηριστικών 

του. Το σχέδιο, η αναπαράσταση, η χαρτογράφηση είναι τρόποι για 

να προσεγγίσουν τα παιδιά με αυτή τη δεξιότητα τη γνώση, 

 η σωματική ή κιναισθητική (bodily intelligence) που αναφέρεται σε 

περιπτώσεις μαθητών που εκφράζονται καλύτερα με την κίνηση και 

την αλληλεπίδραση με τη γλώσσα του σώματος στον χώρο, 

επικοινωνώντας με χειρονομίες, παρά με κείμενα και αφήγηση, 

 η διαπροσωπική (interpersonal  intelligence ) που εδράζεται στον 

μετωπικό λοβό και είναι ανεπτυγμένη περισσότερο στους μαθητές 

που λειτουργούν συμβουλευτικά, έχουν πνεύμα ομαδικότητας, 

επιδεικνύουν κατανόηση και ευαισθησία στα συναισθήματα που 

εκφράζουν οι συμμαθητές τους, κατανοούν προθέσεις, διαθέσεις και 

κίνητρα πράξεων, ενώ, ταυτόχρονα, αναγνωρίζουν και εκφράζουν 

στοιχεία της ψυχικής και συναισθηματικής τους κατάστασης. 

Συνήθως έχουν υψηλό δείκτη αυτοεκτίμησης, ψυχική ανθεκτικότητα 

και αυτοπεποίθηση που τους βοηθά να λειτουργούν εποικοδομητικά 

και οργανωσιακά σε ομαδικές δραστηριότητες ως φυσικοί ηγέτες, 

 η ενδοπροσωπική ( intrapersonal intelligence) έχει έδρα στον 

μετωπικό λοβό και αντιστοιχεί στην ικανότητα εμβάθυνσης στα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, στην εκτίμηση των 

δυνατοτήτων, αλλά και την επίγνωση των αδυναμιών. Πρόκειται για 

άτομα με υψηλή αυτοεκτίμηση και δεξιότητα κατανόησης σκέψεων 

και συναισθημάτων, που εκφράζουν ατομική θέληση και 

εμπιστεύονται τη διαίσθηση και το ένστικτό τους. Συνήθως αφορά 

μαθητές που τους αρέσει να περιεργάζονται γνωστικές περιοχές με 

τον δικό τους ρυθμό και να ακολουθούν ένα προσωπικό πρόγραμμα, 

 η φυσιοκρατική ή νατουραλιστική (naturalistic intelligence), που 

αναφέρεται σε άτομα που τους αρέσει η παρατήρηση, διάκριση και 

αξιολόγηση στοιχείων του γεωφυσικού περιβάλλοντος. Πρόκειται για 
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άτομα με οικολογικές ανησυχίες που τους αρέσει αν μελετούν την 

πανίδα και τη χλωρίδα, τα άβια και τα έμβια στοιχεία διαφόρων 

οικοσυστημάτων. Για αυτό και αναφέρεται συχνά και ως οικολογική 

νοημοσύνη ( Καζταρίδου, 2019· Φλουρής-Ιβρινέλη, 2009). 

Σε αντιδιαστολή με τη μάθηση στο «ομοιόμορφο σχολείο» (uniform school), 

όπου  οι μαθητές πρέπει να σωρεύσουν ένα πλήθος πληροφορίας και να το 

ανακαλούν όταν τους ζητηθεί, να βρίσκουν τη μοναδική λύση σε ένα δοσμένο 

πρόβλημα και να ελέγχουν την ορθότητα της λύσης από έναν έτοιμο πίνακα 

απαντήσεων, το επικεντρωμένο στο άτομο-πρόσωπο σχολείο (individual-centered 

school) κάνει αξιακό σημείο αναφοράς τον γνωστικό πλουραλισμό, που εκκινεί από 

την παραδοχή της ύπαρξης πολλών διαφορετικών γνωστικών προφίλ στους 

μαθητευόμενους (Βασαρμίδου, 2013). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διδακτική αξιοποίηση της προσέγγισης των 

ΠΤΝ είναι η συνειδητοποίηση από τους εκπαιδευτικούς ότι οι μαθητές τους 

εμφανίζουν διαφορικά μαθησιακά χαρακτηριστικά. Για τον λόγο αυτό, κατά τον 

σχεδιασμό και τη υλοποίηση της διδακτικής τους, θα πρέπει να προσεγγίσουν μια 

θεματική περιοχή με ποικιλία μέσων. Αυτή η αντίληψη, βέβαια, έρχεται  σε αντίθεση 

με τη νοησιαρχική αντίληψη του παραδοσιακού σχολείου. Επίσης, είναι σημαντικό 

να τονιστεί ότι η θεωρία του Gardner αντιστοιχεί σε περιβάλλοντα μάθησης με 

ανοιχτές διδακτικές διαδικασίες, ανοιχτά προγράμματα σπουδών και ευελιξία 

επιλογών (Κατζαρίδου, 2019).  

Επιπλέον, είναι αλήθεια ότι η επιτυχής εφαρμογή της θεωρίας για τους ΠΤΝ 

προϋποθέτει την ισότιμη αξιοποίηση και αξιολόγηση όλων των τύπων νοημοσύνης, 

ώστε κάθε μαθητής να εντάσσεται με βάση τις ιδιαίτερες δυνατότητες που έχει. Για 

τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί αναζητούν περιεχόμενο, μεθόδους διδασκαλίας και 

αξιολόγησης που υπερβαίνουν τα δεδομένα σχολικά εγχειρίδια. Εργάζονται μαζί με 

τα παιδιά στη  προσπάθεια κατάκτησης της γνώσης, μέσα από ένα μαθητοκεντρικό 

μοντέλο που ενσωματώνει όλους τους τύπους νοημοσύνης (Ματσαγγούρας, 2000). 
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Επίδραση της θεωρίας στη μουσειοπαιδαγωγική πρακτική 

Τα μουσεία εμφανίζουν ποικιλία ερεθισμάτων που αποτελούν διδακτικές ευκαιρίες 

για τα παιδιά και τα βοηθούν στην κατανόηση. Επίσης τα βοηθούν να αναλάβουν την 

πρωτοβουλία για τις μελλοντικές τους γνωστικές κατακτήσεις (Γκάρντνερ, 2011).  

Το σχετικό επιστημονικό πεδίο που μελετά τη σχέση που αναπτύσσεται 

ανάμεσα στο μουσείο και το σχολείο ονομάζεται μουσειοπαιδαγωγική. Η ξενάγηση, 

η εκπόνηση ενημερωτικού υλικού και η διδακτική παρέμβαση στο πεδίο είναι 

προϊόντα της εργασίας των μουσειοπαιδαγωγών. Γενικά, η μουσειοπαιδαγωγική έχει 

ως κέντρο δράσης τον χώρο του μουσείου και σχετίζεται με τις θεωρίες μάθησης και 

επικοινωνίας (Κολιόπουλος, 2005). 

 Υπάρχουν ορισμένα μουσεία που λειτουργούν παράλληλα και άλλα σε 

αντιδιαστολή ή ανεξάρτητα από το σχολικό πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάζεται και υλοποιείται στους μουσειακούς χώρους 

δεν περιλαμβάνει κλειστά οριοθετημένα διδακτικά σενάρια με καθορισμένους 

στόχους προς επίτευξη, αλλά σκοπός είναι η διαμεσολαβητική επίδραση που θα 

επιφέρει  η εμπλοκή του επισκέπτη-μαθητή στη διαδικασία εξοικείωσης με τα 

αντικείμενα, στη βάση της δράσης και του συναισθήματος (Κολιόπουλος, 2005).  

Για τα μουσεία που αναγνωρίζουν τις ατομικές ιδιαιτερότητες, τις προτιμήσεις 

και τις κλίσεις του κάθε επισκέπτη, είναι συνειδητή η επιλογή της παροχής 

διαφορετικών τρόπων προσέγγισης των εκθεμάτων. Έτσι σχεδιάζουν τα 

προγράμματά τους ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στους διαφορετικούς τύπους 

νοημοσύνης των επισκεπτών τους, τόσο όσον αφορά την παρουσίαση όσο και κατά 

την εφαρμογή των μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων εξοικείωσης και μάθησης 

(Νικονάνου, 2009). 

Πολλοί μουσειοπαιδαγωγοί στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες ενός διευρυμένου όγκου μαθητικού κοινού αξιοποιούν την προσέγγιση της 

θεωρίας για τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης στην κατάρτιση ενός 

διαφοροποιημένου συνόλου εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Αυτό περιλαμβάνει 

φύλλα εργασίας με γλωσσικό περιεχόμενο, πειράματα, εκτέλεση μουσικών έργων, 

ακουστική ξενάγηση, εργαστήρια πλαστικών τεχνών, θεάματα εικονικής 

πραγματικότητας που αναφέρονται αντίστοιχα σε μαθητές με ανεπτυγμένη τη 

λεκτική, λογική, ρυθμική ή οπτικοχωρική δεξιότητα αντίστοιχα. Φυσικά, δε λείπουν 

και δραστηριότητες που απευθύνονται σε μαθητές με ανεπτυγμένη την κιναισθητική, 



- 6 - 
 

την ενδοπροσωπική και διαπροσωπική, αλλά και τη νατουραλιστική νοημοσύνη: 

χορός, ασκήσεις που καλλιεργούν τη μίμηση και τη βλεμματική επαφή, ατομικά και 

ομαδικά παιχνίδια, όπως και ανασκαφικά εργαστήρια (Φιλιππουπολίτη, 2015). 

 

 

Συμπεράσματα 

Η αξιοποίηση της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης δίνει πρόσβαση στη γνώση 

και στην αντίληψη της επιτυχούς οικείωσης της γνώσης σε όλους τους μαθητές. 

Χωρίς να αφήνει στο περιθώριο τους λεγόμενους «αδύναμους», συμβάλλει ώστε και 

οι πλέον «καλοί» να ανακαλύψουν νέες πλευρές της νοημοσύνης τους, που, στην 

προσπάθειά τους να έχουν σχολική επιτυχία, ίσως αγνοούσαν. 

 Το σχολείο και το μουσείο ως πεδία μάθησης μπορούν να αναπτύξουν σχέσεις 

συνεργασίας και αλληλεπίδρασης, βασίζοντας τις μεθόδους τους και προσαρμόζοντας 

το περιεχόμενό τους, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στην πολλαπλή διάκριση της 

ανθρώπινης νοημοσύνης. Έτσι, θα ανταποκριθούν στη σημαντικότητα του ρόλου 

τους και θα επανανοηματοδοτήσουν την αποστολή τους. 
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