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ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Σηελ εξγαζία πνπ αθνινπζεί γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηεο ζεσξίαο
ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα ηνληζηεί ε παηδαγσγηθή ηεο
αμηνπνίεζε ζε πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ). Σην πιαίζην απηό
νξηνζεηείηαη ε έλλνηα ηεο λνεκνζύλεο, πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε ζεσξία ηεο
πνιιαπιήο λνεκνζύλεο, πξνζδηνξίδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη
αλαιύνληαη ηα νρηώ ηεο είδε θάλνληαο αλαθνξά ζε δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ
εκπιέθνληαη νη καζεηέο. Γίλεηαη αθόκε αλαθνξά ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε ζεσξία
απηή πξνζεγγίδεη ην θαηλόκελν ηεο κάζεζεο, εληνπίδνληαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο
απνπζηάδεη από ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη επηζεκαίλεηαη ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
θαη ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηδαθηηθή ηεο αμηνπνίεζε. Ταπηόρξνλα πξνβάιιεηαη ην
κεζνδνινγηθό πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ Π.Δ θαη αλαδεηθλύεηαη ν ζεηηθόο
ζπλδπαζκόο κε ηε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζην
δηδαθηηθό πιαίζην. Σην ηέινο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη έλα ζύλνιν δξαζηεξηνηήησλ
γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ λεξνύ, θαηαλεκεκέλσλ αλά είδνο λνεκνζύλεο πνπ
πξνηείλεη ν Gardner.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: κνξθέο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο, δηδαθηηθέο ηερληθέο,
αμηνιόγεζε, ζρνιηθή επηηπρία, απηνεθηίκεζε

ΔΙΑΓΩΓΗ
Δίλαη γλσζηό όηη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα όπσο ιεηηνπξγεί ζήκεξα, ηόζν ζηελ
Διιάδα όζν θαη ζε άιιεο ρώξεο, εληζρύνληαο θπξίσο ηηο ινγηθνκαζεκαηηθέο θαη
γισζζηθέο δεμηόηεηεο κάιινλ δελ επλνεί ηελ αλάπηπμε άιισλ δπλαηνηήησλ θαη
ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ ησλ καζεηώλ. Έηζη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο πνπ δηαζέηνπλ
γισζζηθέο θαη ινγηθνκαζεκαηηθέο δεμηόηεηεο ζπκκεηέρνπλ απνηειεζκαηηθόηεξα
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη εμαζθαιίδνπλ ζρνιηθή επηηπρία θαη
απηνπεπνίζεζε. Αληίζεηα νη καζεηέο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηηο δεμηόηεηεο απηέο
πζηεξνύλ, βηώλνπλ αηζζήκαηα απνηπρίαο θαη απνκόλσζεο.
Σν γεγνλόο όηη παξέρεηαη ε ίδηα βαζηθή εθπαίδεπζε ζε όια ηα παηδηά δεκηνπξγεί
κελ ηελ ςεπδαίζζεζε όηη ην ζρνιείν είλαη δίθαην θαη δεκνθξαηηθό αιιά ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα ην ζρνιείν είλαη άδηθν. Δίλαη άδηθν γηαηί από ηε κηα αλαγλσξίδεηαη ε
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αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο ζηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο καζαίλεη θάζε
παηδί θαη από ηελ άιιε ε αλάγθε απηή ζπζηάδεηαη εμαηηίαο ηεο νκνηνκνξθίαο κε ηελ
νπνία εθαξκόδνληαη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ησλ παξαδνζηαθώλ κεζόδσλ
δηδαζθαιίαο πνπ θαηά θαλόλα αθνινπζνύληαη ζε όιεο πεξίπνπ ηηο βαζκίδεο εθπ/ζεο.
Η ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο ηνπ H. Gardner εζηηάδνληαο ζηελ αλάπηπμε
όισλ ησλ κνξθώλ λνεκνζύλεο δεκηνπξγεί ηηο βάζεηο γηα κηα εθπαίδεπζε δηθαηόηεξε
γηα όινπο. Γίλεη βαξύηεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ πξαγκαηηθώλ θιίζεσλ θαη
δπλαηνηήησλ θάζε αηόκνπ αμηνπνηώληαο θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο ηνπ, ώζηε ην
άηνκν λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαπηύζζεη ηε δπλακηθή ηνπ σο πξνο ηνλ ηξόπν κε
ηνλ νπνίν καζαίλεη. Η πξόηαζε απηή έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ζεκεξηλό ζρνιηθό
πεξηβάιινλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο, δεδνκέλνπ όηη απηό κπνξεί
λα ππνζηεξηρζεί επηπιένλ από ηηο Νέεο Σερλνινγίεο. (Gardner, 1999)

Η ΘΔΩΡΙΑ ΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ
Ορισμός και χαρακτηριστικά της νοημοσύνης
Η λνεκνζύλε είλαη έλα πνιπδηάζηαην ραξαθηεξηζηηθό, πνπ ζπλδέεηαη κε
ςπρνζσκαηηθνύο θαη πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο. Δίλαη ινηπόλ δύζθνιν λα νξηζηεί
θαη λα νξηνζεηεζεί. Χζηόζν όιεο νη απόςεηο ζπγθιίλνπλ ζην όηη ε λνεκνζύλε αθνξά
ζηελ ηθαλόηεηα επίιπζεο ελόο πξνβιήκαηνο αμηνπνηώληαο ηηο ππάξρνπζεο εκπεηξίεο
ελ όςεη λέσλ θαηαζηάζεσλ θαη εθαξκόδνληαο ηε ινγηθή. (Καινύξε-Αλησλνπνύινπ,
1994).
ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο γηα ηε λνεκνζύλε πνπ παξακέλεη αλνηρηή,
ππνζηεξίδεηαη κηα λέα ζεσξία γηα ην λνπ, ε νπνία βαζίδεηαη ζε έλα επξύ θάζκα
επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ ςπρνινγηθώλ, αλζξσπνινγηθώλ, βηνινγηθώλ. Δίλαη ε ζεσξία
ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο κε βαζηθό εθπξόζσπν ην Howard Gardner. Σα
βαζηθόηεξα ζεκεία ζηε ζεσξία ηνπ Gardner είλαη ηα εμήο:
 Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο είλαη όηη δηαζέηεη όια ηα είδε
λνεκνζύλεο. Γελ ππάξρεη άλζξσπνο ζηνλ νπνίν δελ ζα ζπλαληήζεη θαλείο
ηα είδε απηά.
 Γελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ζπλαληήζεη θαλείο δπν αλζξώπνπο κε ην ίδην
πξνθίι λνεκνζύλεο. Αθόκε θαη νη νκνδπγσηηθνί δίδπκνη, αλ θαη έρνπλ
θνηλό γελεηηθό πιηθό θαη δνπλ ζην ίδην πεξηβάιινλ, ε λνεκνζύλε ηνπο
δηαθέξεη, επεηδή βηώλνπλ δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο. Η λνεκνζύλε δειαδή
δελ είλαη ζηαηηθή αιιά εμειίζζεηαη. (Gardner, 1999)

Είδη νοημοσύνης
Οη ηύπνη λνεκνζύλεο είλαη επδηάθξηηνη κέζα ζηνλ εγθέθαιν, αιιά ζηελ πξάμε
αλαπόθεπθηα ε θάζε λνεκνζύλε δελ ιεηηνπξγεί απόιπηα κόλε αιιά ζε
αιιειεπίδξαζε κε ηηο άιιεο. Ο Gardner αλαγλσξίδεη νρηώ κνξθέο:
 Λεθηηθή/ γισζζηθή λνεκνζύλε (Verbal Linguistic Intelligence)
Δδξάδεηαη ζηνλ αξηζηεξό θξνηαθηθό ινβό. Αθνξά ζηελ ηθαλόηεηα απνηειεζκαηηθνύ
ρεηξηζκνύ ηεο γιώζζαο κέζα από ηνλ γξαπηό ιόγν, ηε ζπδήηεζε, ην ρηνύκνξ θ.ιπ..
ηνπο καζεηέο απηνύο αξέζνπλ νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε κπζηζηνξήκαηα,
κύζνπο, πνηήκαηα, απηνζρέδηεο εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα:
κηιώληαο, αθνύγνληαο θαη βιέπνληαο ηηο ιέμεηο, γξάθνληαο, δηαβάδνληαο.
 Λνγηθή/ καζεκαηηθή λνεκνζύλε (Logical/Mathematical Intelligence)
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Δδξάδεηαη ζηνλ αξηζηεξό θξνηαθηθό ινβό. Δίλαη ε ηθαλόηεηα ρξήζεο αξηζκώλ θαη
απνηειεζκαηηθήο αλάιπζεο ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο. Οη καζεηέο κε αλαπηπγκέλε
ινγηθή λνεκνζύλε παίδνπλ κε ηνπο αξηζκνύο θαη ηηο κεηξήζεηο, ηνπο αξέζεη λα
ζπιιέγνπλ θαη λα ηαμηλνκνύλ αληηθείκελα, ελδηαθέξνληαη γηα ην πώο δνπιεύνπλ ηα
πξάγκαηα, πξνζαλαηνιίδνληαη ζε δξαζηεξηόηεηεο αλάζεζεο ξόινπ, ηνπο αξέζεη ε
δηαδηθαζία “αλ … ηόηε” θ.ά..
 Μνπζηθή /ξπζκηθή λνεκνζύλε (Musical Intelligence)
Δδξάδεηαη θπξίσο ζην δεμηό κεησπηθό θξνηαθηθό ινβό. Δίλαη ε ηθαλόηεηα λα
απνιακβάλεηο, λα ζπλζέηεηο θαη λα εθηειείο κνπζηθά θνκκάηηα. Δκπεξηέρεη
επαηζζεζία ζηελ θίλεζε, ζην ξπζκό θαη ηε ρξνηά ησλ ήρσλ. ηνπο καζεηέο κε πςειή
κνπζηθή λνεκνζύλε ηνπο αξέζεη λα ηξαγνπδνύλ κνηίβα, λα θνπληνύληαη θαη λα
θηλνύληαη κε ξπζκό, λα δηαθξίλνπλ πνιινύο ήρνπο ηαπηόρξνλα, λα δνπλ κνπζηθέο
εκπεηξίεο. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα κέζσ ηνπ ξπζκνύ, ηεο κεισδίαο, ηεο κνπζηθήο,
παίδνληαο κνπζηθό όξγαλν, επηλνώληαο ηξαγνύδηα θαη ηόλνπο.
 Οπηηθή/Χσξηθή λνεκνζύλε (Spatial Intelligence)
Δδξάδεηαη θπξίσο ζην δεμηό πιεπξηθό ινβό. Υαξαθηεξίδεηαη από ηε δπλαηόηεηα
αθξηβνύο αληίιεςεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δπλαηόηεηα ζρεκαηηζκνύ λνεηηθώλ
εηθόλσλ, όπσο δεκηνπξγία ραξηώλ, πιαζηηθέο ηέρλεο θ.ά. Γηαθξίλεη ηνπο καζεηέο πνπ
ηνπο αξέζεη λα ηξαβνύλ γξακκέο, πνπ ελδηαθέξνληαη γηα γξαθήκαηα, ράξηεο θαη
εηθόλεο, πνπ ζπγθξνηνύλ ηηο ηδέεο ηνπο πξηλ λα ηηο γξάςνπλ. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα
δνπιεύνληαο κε ρξώκαηα θαη εηθόλεο, παξαηεξώληαο θαη νλεηξνπνιώληαο,
ζρεδηάδνληαο, θσηνγξαθίδνληαο, ζπλαξκνινγώληαο, παίδνληαο θ.ιπ..
 Σσκαηηθή / θηλαηζζεηηθή λνεκνζύλε (Bodily Intelligence)
Δίλαη ε ηθαλόηεηα αμηνπνίεζεο ηεο λόεζεο γηα ην ζπληνληζκό θαη ηνλ έιεγρν ησλ
εθνύζησλ θηλήζεσλ ηνπ ζώκαηνο. Η ζσκαηηθή λνεκνζύλε θαηεπζύλεη ην ζώκα λα
ιύλεη πξνβιήκαηα, λα επηλνεί λέεο θαηαζηάζεηο θαη λα κεηαβηβάδεη ηδέεο θαη
ζπλαηζζήκαηα. Η λνεκνζύλε απηή ραξαθηεξίδεη ηα παηδηά πνπ έρνπλ θαιή αίζζεζε
ηεο ηζνξξνπίαο, ηνπ ξπζκνύ, πνπ ιύλνπλ πξνβιήκαηα ελεξγώληαο, πνπ επηθνηλσλνύλ
κε ρεηξνλνκίεο, πνπ απνιακβάλνπλ ηα παηρλίδηα, πνπ πξνηηκνύλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο
εξγαζίεο ηνπο κε κνληέια παξά κε θείκελν. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα κε θίλεζε,
αγγίδνληαο, αιιειεπηδξώληαο ζην ρώξν, θ.ιπ..
 Γηαπξνζσπηθή λνεκνζύλε (Interpersonal Intelligence)
Η δηαπξνζσπηθή λνεκνζύλε εδξάδεηαη θπξίσο ζην κεησπηθό ινβό θαη ζην λέν θινηό
θαη ζπλδέεηαη κε ηελ ηθαλόηεηα αληίιεςεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ δηαζέζεσλ, ησλ
θηλήηξσλ θαη ησλ πξνζέζεσλ άιισλ αηόκσλ, ηελ ηθαλόηεηα ζπλεξγαζίαο ζε νκάδα
θαη επηθνηλσλίαο κε άιινπο. Οη καζεηέο πνπ δηαζέηνπλ δηαπξνζσπηθή λνεκνζύλε
πξννδεύνπλ ζε κηθξέο νκάδεο εξγαζίαο, αλαπηύζζνπλ ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο,
ελεξγνύλ ζπκβνπιεπηηθά, επηζεκαίλνπλ θαη αληηδξνύλ ζηηο δηαζέζεηο ησλ θίισλ θαη
ζπκκαζεηώλ ηνπο, παξνπζηάδνπλ αξρεγηθέο ηθαλόηεηεο, δείρλνπλ επαηζζεζία ζηα
ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα κέζα από νκαδηθέο εξγαζίεο,
ζπγθξίλνληαο, ζπζρεηίδνληαο, κε παηρλίδηα θ.ιπ.
 Δλδνπξνζσπηθή λνεκνζύλε (Intrapersonal Intelligence)
Δδξάδεηαη θπξίσο ζην κεησπηθό ινβό θαη ζην λέν θινηό. Δίλαη ε ηθαλόηεηα γηα
θαηαλόεζε ησλ βαζύηεξσλ αηζζεκάησλ, επηζπκηώλ θαη ηδεώλ ηνπ εαπηνύ. Απνηειεί
ηθαλόηεηα πξνζσπηθήο γλώζεο πνπ ζηξέθεηαη πξνο ηνλ εαπηό. Οη καζεηέο πνπ ηε
δηαζέηνπλ έρνπλ επίγλσζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηώλ ηνπο, εθθξάδνπλ ηηο
επηζπκίεο ή ηε δπζαξέζθεηά ηνπο, δηακνξθώλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο θαη
επηδηώθνπλ λα ηνπο πεηύρνπλ, έρνπλ πςειή απηνεθηίκεζε θαη απηνπεπνίζεζε,
θαηαλννύλ ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηα αηζζήκαηά ηνπο, αθνινπζνύλ ην έλζηηθηό ηνπο,
ηνπο αξέζεη λα εξγάδνληαη κόλνη ζην δηθό ηνπο ξπζκό.
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Φπζηνθξαηηθή λνεκνζύλε (Naturalistic Intelligence)
Σειεπηαία ν Gardner πξόηεηλε θαη έλα άιιν είδνο λνεκνζύλεο ηε Φπζηνθξαηηθή πνπ
αθνξά ζηελ ηθαλόηεηα δηάθξηζεο κεηαμύ ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ θαη
αμηνιόγεζήο ηνπο. Παξάδεηγκα αλζξώπνπ κε πςειό δείθηε λαηνπξαιηζηηθήο
λνεκνζύλεο είλαη ν Γαξβίλνο ν νπνίνο δηακόξθσζε ηε ζεσξία ηεο εμέιημεο.

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ
Η
ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο πξνζεγγίδεη ηε κάζεζε σο κηα
πνιπδηάζηαηε δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ πνιινί ηνκείο. Γέρεηαη όηη ν
εγθέθαινο ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη
κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα..H θάζε δειαδή λνεκνζύλε δελ ιεηηνπξγεί
αλεμάξηεηα από ηηο άιιεο, αιιά καζαίλνπκε, επηθνηλσλνύκε, ιύλνπκε πξνβιήκαηα
θηι. κε νρηώ ηνπιάρηζηνλ ηξόπνπο.
Υξεηάδεηαη επνκέλσο ν θάζε καζεηήο κε βάζε ην πξνθίι λνεκνζύλεο ηνπ λα έρεη
ηε δπλαηόηεηα λα καζαίλεη κε ην δηθό ηνπ ηξόπν ώζηε λα κπνξεί λα ρεηξίδεηαη ηε
γλώζε θαη λα θαηαλνεί πξάγκαηα πνπ έρνπλ ζεκαζία γη’ απηόλ. Απηό ζα επηηεπρζεί
θπζηθά εθόζνλ νη εθπαηδεπηηθνί ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ
καζεηώλ ζηνλ ηξόπν κάζεζεο θαη δηδάμνπλ θαη πξνζεγγίζνπλ έλα ζέκα κε πνιινύο
δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο.
ην πιαίζην απηό ε ζεσξία ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή
εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ δηαθνξεηηθώλ από ηηο παξαδνζηαθέο. Παξαπέκπεη ζε
θαηλνηόκα πεξηβάιινληα κε αλνηρηά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη αλνηρηέο δηδαθηηθέο
δηαδηθαζίεο θαη επθαηξίεο γηα δηαθνξεηηθέο επηινγέο. Πξνθξίλεη δειαδή ην
καζεηνθεληξηθό ηξόπν δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε πνηθηιίαο δηδαθηηθώλ κεζόδσλ θαη
ηερληθώλ αμηνιόγεζεο, ώζηε ε κάζεζε λα νδεγεί ζηελ θαηαλόεζε θαη όρη απιά ζηελ
απνκλεκόλεπζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη επνηθνδνκεηηθή.
Οη εθπαηδεπηηθνί επνκέλσο ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο όηη νη καζεηέο καζαίλνπλ κε
δηαθνξεηηθό ηξόπν ρξεηάδεηαη λα παξνπζηάδνπλ ην πιηθό ηνπο θαη λα πξνζεγγίδνπλ ην
ζέκα εθαξκόδνληαο πνηθηιία δηδαθηηθώλ κεζόδσλ ώζηε λα δξαζηεξηνπνηνύληαη ηα
δηαθνξεηηθά είδε λνεκνζύλεο. Υξεηάδεηαη λα εμαζθαιίδνπλ δηαθνξεηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο γηα θάζε είδνο λνεκνζύλεο παξνπζηάδνληαο ην ζέκα κε δηαθνξεηηθέο
γιώζζεο κάζεζεο όπσο π.ρ παηρλίδηα ξόισλ, νκαδνζπλεξγαηηθά ζρήκαηα, κειέηεο
πεδίνπ, εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο, πνιπκέζα θ.ά. ώζηε λα δξαζηεξηνπνηείηαη ην
λνεηηθό δπλακηθό θάζε παηδηνύ, λα επηηπγράλεηαη ε θαηαλόεζε θαη ε δπλαηόηεηα
επέθηαζεο ηεο λέαο γλώζεο ζε λέεο θαηαζηάζεηο. Σαπηόρξνλα είλαη ζεκαληηθό λα
αμηνινγνύλ ηνπο καζεηέο κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιόγεζεο π.ρ θάθειν
εξγαζηώλ, ζρέδηα εξγαζίαο, ηερληθέο απηό ή εηεξναμηνιόγεζεο πνπ έρνπλ θαζαξά
αλαηξνθνδνηηθό θαη όρη βαζκνινγηθό-αληαγσληζηηθό ραξαθηήξα.
Η απόθηεζε ηεο γλώζεο ζε έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ θαηάιιειν γηα ηηο
πξνζιεπηηθέο θαη λνεηηθέο ηθαλόηεηεο ηνπ παηδηνύ ζα αλαπηύμεη ηελ απηνπεπνίζεζε
θαη ηελ απηνεθηίκεζή ηνπ ζα νδεγήζεη ζε ζεηηθά ζρνιηθά επηηεύγκαηα θαη θαιύηεξε
ζρέζε κε ην ζρνιείν. (Σξηιίβα & Chimienti 2000, Μαθξή-Μπόηζαξε 2001)
Έλα ηέηνην δηδαθηηθό πιαίζην δηεπθνιύλεη ηελ ελεξγεηηθή θαη ηζόηηκε ζπκκεηνρή
όισλ ησλ καζεηώλ ηόζν ησλ πξνηθηζκέλσλ θαη ηαιαληνύρσλ όζν θαη εθείλσλ πνπ
ζην ζπκβαηηθό πξόγξακκα έρνπλ ρακειή απόδνζε όπσο είλαη π.ρ ηα παηδηά κε
καζεζηαθέο δπζθνιίεο, απηά πνπ πξνέξρνληαη από ρακειά θνηλσληθννηθνλνκηθά
ζηξώκαηα, όζα έρνπλ άιιε κεηξηθή γιώζζα από ηελ ειιεληθή θ.ιπ. Δζηηάδνληαο ην
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ζρνιείν ζηελ αλάπηπμε ησλ πξαγκαηηθώλ θιίζεσλ θαη δπλαηνηήησλ θάζε παηδηνύ
εληζρύεη ην απηνζπλαίζζεκά ηνπο, ιεηηνπξγεί αληηζηαζκηζηηθά θαη πεξηνξίδεη ηε
ζρνιηθή απνηπρία. (Κάππαο,1999).

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Π.Δ
Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ/δξαζηεξηνηήησλ Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο απαηηνύλ ηε δηεπηζηεκνληθή θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
ζέκαηνο/πξνβιήκαηνο δίλνληαο έκθαζε ζηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ θαη ηε
ρξήζε ελεξγεηηθώλ κεζόδσλ: ζπδήηεζε - αληηπαξάζεζε απόςεσλ, έξεπλα, θξηηηθή
επεμεξγαζία θαη δξάζε. (Υξπζαθίδεο,1994, ΓΔΠΠ- ΑΠ 2002, Π. -Νέν ρνιείν
2011).
Οη πην ραξαθηεξηζηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα
πξνγξάκκαηα Π.Δ είλαη ην ζρέδην εξγαζίαο θαη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο.
Υξεζηκνπνηνύληαη όκσο θαη άιιεο εηδηθόηεξεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, όπσο ε κειέηε
πεδίνπ, ε αλίρλεπζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ ελαιιαθηηθώλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ, ε
κέζνδνο έξεπλαο κε ππνβνιή εξσηήζεσλ, ε πεηξακαηηθή κέζνδνο, ε αλάιπζε θαη
κειέηε κηαο ραξαθηεξηζηηθήο πεξίπησζεο, ηα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο, ε πλεπκαηηθή
δηέγεξζε, ε αληηπαξάζεζε απόςεσλ, ην παηρλίδη ξόισλ, ε δξακαηνπνίεζε, ε
θαηαζθεπή ελλνηνινγηθνύ ράξηε/ράξηε ηδεώλ θ.ιπ.. (Φέξκειε, Ρνπζζνκνπζηαθάθε –
Θενδσξάθε, Υαηδεθώζηα, Γθαίηιηρ, 2008)
Απνηεινύλ δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο αμηνπνηνύλ όια ηα είδε
λνεκνζύλεο, θαη ζηνρεύνπλ ζηελ αλάπηπμε πνηθίισλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. Η
εθαξκνγή άιισζηε πξνγξακκάησλ Π.Δ έρεη ζεηηθή απήρεζε ζηνπο καζεηέο θαη ηηο
καζήηξηεο όπσο δηαπηζηώλεηαη θαη από ηελ εκπεηξία πνιιώλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ
πινπνηνύλ πξνγξάκκαηα Π.Δ. Παξαηεξείηαη ην θαηλόκελν νη ίδηνη νη καζεηέο πνπ
ζην θαλνληθό πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ εκθαλίδνπλ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, λα
ζπκκεηέρνπλ κε ελδηαθέξνλ θαη ελζνπζηαζκό ζηα πξνγξάκκαηα Π.Δ.
(Παπαδεκεηξίνπ, 2004).
Σα πξνγξάκκαηα Π.Δ εθαξκόδνληαο πνηθίιεο δηδαθηηθέο ηερληθέο βησκαηηθήο
κάζεζεο έρνπλ πνιιέο δπλαηόηεηεο λα εληζρύζνπλ εθηόο από γισζζηθέο θαη
ινγηθνκαζεκαηηθέο δεμηόηεηεο, ηδηαίηεξεο θιίζεηο θαη ηαιέληα λα ηνπο βνεζήζνπλ λα
βηώζνπλ αηζζήκαηα επηηπρίαο, λα ηνλώζνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό θαη λα
ελδπλακώζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Η αλάπηπμε κάιηζηα ηεο απηνεθηίκεζεο ζα
ηνπο βνεζήζεη λα απνηνικήζνπλ δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο πζηεξνύλ.
(Γεσξγόπνπινο& Σζαιίθε 1993, Κακαξηλνύ, 2000).
Δξγαδόκελνη κάιηζηα ζε νκαδνζπλεξγαηηθό πιαίζην κέζα από ηε ιήςε
ππεύζπλνπ ξόινπ, αλαγλσξίδνπλ ηε δηθή ηνπο αμία θαη ηελ αμία ησλ άιισλ βηώλνπλ
ηνλ ηζόηηκν ξόιν ηνπο θαη ηελ πξνζθνξά ζην θνηλσληθό ζύλνιν. Οη δάζθαινη πξέπεη
λα απνδίδνπλ ίζε βαξύηεηα ζε όια ηα είδε λνεκνζύλεο θαη λα εληνπίδνπλ ηηο
ηδηαίηεξεο δπλαηόηεηεο ηνπ θάζε καζεηή. (Μαηζαγγνύξαο, 2000).

ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗ
ΘΔΩΡΙΑ ΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ
ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά έλα ζρέδην εξγαζίαο γηα ην λεξό κε
δηαζεκαηηθό ραξαθηήξα, ζην νπνίν πξνηείλεηαη
κηα κεγάιε πνηθηιία
δξαζηεξηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε βειηίσζε πνιιώλ θαη
δηαθνξεηηθώλ λνεηηθώλ ηθαλνηήησλ. Απεπζύλεηαη, εθόζνλ γίλνπλ νη θαηάιιειεο
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πξνζαξκνγέο, ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ.
H επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ βαζίζηεθε ζην ζπλδπαζκό ηεο ηαμηλνκίαο ηνπ Bloom
(γλσζηηθόο, ζπλαηζζεκαηηθόο θαη ςπρνθηλεηηθόο ηνκέαο) κε όια ηα είδε λνεκνζύλεο
ηνπ Gardner. (Παξαζθεπά & Παπαγηάλλε, 2008).
 Λεθηηθή/γισζζηθή λνεκνζύλε
-Σα παηδηά δηαβάδνπλ βηβιία γηα ην λεξό, δεκηνπξγνύλ ην ιεμηθό ηνπ λεξνύ,
π.ρ ηελ αιθαβήηα ηνπ λεξνύ κε επηιεγκέλεο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην
λεξό, δεκηνπξγνύλ πξνηάζεηο κε ηηο παξαπάλσ ιέμεηο, ζπγθεληξώλνπλ παξνηκίεο,
θαζεκεξηλέο εθθξάζεηο, κύζνπο, έζηκα πνπ αθνξνύλ ην λεξό.
-Παξνπζηάδνπλ κία νκηιία γηα ηε δσή ζηε ιίκλε, εηνηκάδνπλ αθίζεο ή
ελεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα ηελ εμνηθνλόκεζε θαη νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνύ,
ζπδεηνύλ θαη πξνηείλνπλ ιύζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ λεξνύ.
-Αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο ζε έγθπξεο πεγέο, θαηαγξάθνπλ ρξήζεηο,
πξνβιήκαηα, γξάθνπλ κηα επηζηνιή πξνο ηνλ ηύπν ή ηνπο ηνπηθνύο ππεπζύλνπο γηα
ηα πξνβιήκαηα ηεο ξύπαλζεο ηνπ λεξνύ θαη πξνηείλνπλ ιύζεηο.
 Λνγηθή/ καζεκαηηθή λνεκνζύλε
-πγθεληξώλνπλ ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλάισζε ηνπ λεξνύ ζην ζπίηη ζην
δηάζηεκα π.ρ κίαο εκέξαο, ρξεζηκνπνηώληαο ην κεηξεηή θαηαλάισζεο, δηαηξνύλ ηε
ζπλνιηθή εκεξήζηα θαηαλάισζε λεξνύ κε ηνλ αξηζκό ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο
ηνπο.
-Φηηάρλνπλ γξαθηθέο παξαζηάζεηο, πίλαθεο, κε ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλάισζε
λεξνύ ζην ζπίηη ή ζην ζρνιείν, θάλνληαο κεηξήζεηο γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό
δηάζηεκα, δεκηνπξγνύλ βάζεηο δεδνκέλσλ.
-Πεξηγξάθνπλ κε ζαθή ινγηθά βήκαηα πώο λα πεξηνξίζνπλ ηελ θαηαλάισζε ηνπ
λεξνύ, ζπκπεξαίλνπλ αλ γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνύ.
-Κάλνπλ κεηξήζεηο (π.ρ pΗ, ζθιεξόηεηαο, ζεξκνθξαζίαο) γηα λα ειέγμνπλ ηελ
πνηόηεηα ηνπ λεξνύ ηεο βξύζεο πνπ πίλνπλ ζην ζρνιείν θαη ζπγθξίλνπλ ηηο ηηκέο κε
ηα επηζήκσο αλαγλσξηζκέλα όξηα, θαηαιήγνπλ ζε ινγηθά ζπκπεξάζκαηα
αμηνπνηώληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθέληξσζαλ από κία έξεπλα γηα ηελ πνηόηεηα
ηνπ πόζηκνπ λεξνύ.
 Μνπζηθή /ξπζκηθή λνεκνζύλε
-Αθνύλ θαη καζαίλνπλ ηξαγνύδηα γηα ην λεξό, ερνγξαθνύλ ή αθνύλ, δηαθξίλνπλ
θαη νλνκάδνπλ δηάθνξνπο ήρνπο ηνπ λεξνύ: ζηάμηκν βξύζεο, ςηράια, βξνρή, κπόξα,
θειάξπζκα, θινίζβν ηεο ζάιαζζαο, παθιαζκό θπκάησλ, θνπξηνύλα, θαηαξξάθηε ,
λεξό πνπ βξάδεη θ.ιπ., ή ερνγξαθνύλ ηνπο ήρνπο ελόο πγξνηόπνπ θαη ηνπο αθνύλ.
-Καηαζθεπάδνπλ απηνζρέδηα κνπζηθά όξγαλα ρξεζηκνπνηώληαο ην λεξό, π.ρ.
κνπζηθά πνηήξηα, ζθπξίρηξεο κε λεξό, θ.ά., αλαπαξηζηνύλ ηνλ ήρν ηεο ζάιαζζαο
ρξεζηκνπνηώληαο έλα θνκκάηη από θαιάκη κπακπνύ, ζην νπνίν θαξθώλνπλ πξνθάθηα
πνπ ην δηαπεξλνύλ, ην γεκίδνπλ κε όζηξαθα, θιείλνπλ ηηο άθξεο θαη ην
αλαπνδνγπξίδνπλ, αλαπαξάγνπλ ηνλ ήρν ηνπ θινίζβνπ θάλνληαο απαιέο θηλήζεηο
πάλσ ζην δέξκα ελόο ηακπνπξίλνπ.

 Οπηηθή/ρσξηθή λνεκνζύλε

-Καηαζθεπάδνπλ κηα καθέηα πνπ δείρλεη λεξόκπιν ή πδξνειεθηξηθό εξγνζηάζην,
θαηαζθεπάδνπλ έλα κεηξεηή θαηαλάισζεο λεξνύ, θαηαζθεπάδνπλ έλα αλάγιπθν
ράξηε κε άκκν γηα λα θαηαλνήζνπλ ηε ξνή ηνπ λεξνύ ζηηο πεγέο, ηα ξπάθηα, ηα
πνηάκηα, ηηο ιίκλεο, ηε ζάιαζζα.
-Γεκηνπξγνύλ ελλνηνινγηθό ράξηε κε θεληξηθέο έλλνηεο ηε ξύπαλζε θαη κόιπλζε
ηνπ λεξνύ (επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ) επηζεκαίλνληαο αηηίεο, ζπλέπεηεο, κέηξα
αληηκεηώπηζεο, δίλνπλ έλα ζαθέο νπηηθό παξάδεηγκα-αλαπαξάζηαζε ηνπ θύθινπ ηνπ
λεξνύ, ρξεζηκνπνηνύλ ράξηεο γηα λα εληνπίζνπλ, πνηάκηα, ιίκλεο θ.ιπ., θηηάρλνπλ
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έλα ζρέδην γηα λα δείμνπλ πώο θηάλεη ην λεξό από ηηο πεγέο ζην πδξαγσγείν θαη ζηα
ζπίηηα.
-Γεκηνπξγνύλ πίλαθεο δσγξαθηθήο ή θνιάδ κε δηαθνξεηηθέο απνρξώζεηο, κπιε,
γαιαδνπξάζηλν, αρλνγάιαδν θ.ιπ γηα λα εθθξάζνπλ ηα ρξώκαηα ηεο ιίκλεο, ηεο
ζάιαζζαο, ηνπ πάγνπ, δηνξγαλώλνπλ κηα έθζεζε θσηνγξαθίαο κε θσηνγξαθίεο
ζρεηηθέο κε ην πγξό ζηνηρείν, αμηνπνηνύλ δηδαθηηθά έξγα ηέρλεο κε ζέκα ην λεξό
όπσο π.ρ ε Γέλλεζε ηεο Αθξνδίηεο ηνπ Μπνηηηζέιη, ζαιαζζνγξαθίεο θ.ιπ.
 Σσκαηηθή / θηλαηζζεηηθή λνεκνζύλε
-Αλαπαξηζηνύλ κε ην ζώκα θαη παηρλίδηα ξόισλ ηνλ θύθιν ηνπ λεξνύ,
δξακαηνπνηνύλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ καγγαλνπήγαδνπ, ηνπ λεξόκπινπ, κε ηε θσλή θαη
ην ζώκα ηνπο αλαπαξάγνπλ ηελ ήξεκε ή θπκαηώδε ζάιαζζα, ρνξεύνπλ
παξαδνζηαθνύο ρνξνύο κε ηξαγνύδηα πνπ έρνπλ σο ζέκα ην λεξό π.ρ. Γεξαθίλα,
Φαξόβαξθα θ.ιπ. (Νηδνύθξα, 2006).
-Δπηζθέπηνληαη εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ, εξγνζηάζην εκθηάισζεο
λεξνύ, κηα ιίκλε , έλα πνηάκη θ.ιπ., ζρεδηάδνπλ θαη εθηεινύλ πεηξάκαηα γηα ην λεξό.
(Βξεηηά-Κνπζθνιέθα, 2001)
-Αλαπαξηζηνύλ ηνλ ήρν ηεο βξνρήο κε ην ρηύπεκα ησλ δαρηύισλ ζηελ παιάκε.
Υηύπεκα ελόο δαρηύινπ γηα ηελ ςηράια- Η βξνρή δπλακώλεη θιηκαθσηά ρηππώληαο
ζηαδηαθά όια ηα δάρηπια. Η έληαζε ηεο βξνρήο ζα κεησζεί κε ην ρηύπεκα ζηαδηαθά
ιηγόηεξσλ δαρηύισλ. Η βξνρή ζηακαηά θαη βγαίλεη ν ήιηνο όηαλ ηα ρέξηα αλνίγνπλ
θαη ζεθώλνληαη ςειά. (Mώξνπ & Mνπγηαθάθνο 2006)
 Γηαπξνζσπηθή Ννεκνζύλε
-Απνδίδνπλ ζεαηξηθά έλα κύζν ή έζηκν ζρεηηθά κε ην λεξό (Σν θαζξέθηηζκα ηνπ
λάξθηζζνπ, Ο κύζνο ηεο Γάθλεο, Η Πεξπεξνύλα θ.ιπ.), εηθνλνγξαθνύλ κηα ηζηνξία
κε ζέκα ηελ εμνηθνλόκεζε ηνπ λεξνύ, θαη δξακαηνπνηνύλ ηελ ίδηα ηζηνξία ζηελ ηάμε.
(Άιθεζηηο,2000)
-Μειεηνύλ νκαδηθά έλα ζέκα γηα ην λεξό, ζπκπιεξώλνπλ από θνηλνύ θύιια
εξγαζίαο,
θάλνπλ
νκαδηθέο
θαηαγξαθέο-κεηξήζεηο
θ,ιπ.,
ζπληάζζνπλ
εξσηεκαηνιόγηα ζε νκαδηθή βάζε γηα ηε δηεξεύλεζε απόςεσλ ζπκκαζεηώλ, γνλέσλ,
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θ.ιπ. ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ηνπ λεξνύ.
-πγγξάθνπλ νκαδηθά παξακύζη κε ζέκα: «Σα ζύλλεθα δηαζθεδάδνπλ» ή «Σν
λεξό ηαμηδεύεη». (Ρνληάξη,1985)
-πδεηνύλ θαη εμεγνύλ ζηελ νκάδα ηελ έλλνηα ησλ όξσλ π.ρ «πδξνθόξνο
νξίδνληαο», «πδξνινγηθόο θύθινο», «όμηλε βξνρή», εξεπλνύλ νκαδηθά ζην δηαδίθηπν
γηα ην πόζηκν λεξό ζηελ Αθξηθή. Παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηηο
άιιεο νκάδεο.
 Δλδνπξνζσπηθή λνεκνζύλε
-θέθηνληαη απηά πνπ έκαζαλ γηα ην λεξό. Αλαθέξνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
ηνπο άξεζαλ, αλαθέξνπλ ηηο πην ζεκαληηθέο εκπεηξίεο θαη ηα θαιύηεξα ζπλαηζζήκαηα
πνπ είραλ ζηελ εξγαζία ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ.
-Απαληνύλ ζε εξσηήζεηο ηνπ ηύπνπ, ηη πηζηεύνπλ όηη πξνεγείηαη κηαο πιεκκύξαο.
-Δθθξάδνπλ ηε γλώκε ηνπο γηα ηε ξύπαλζε ηεο ιίκλεο, πξνηείλνπλ ηξόπνπο γηα
ηελ εμνηθνλόκεζε λεξνύ, θαληάδνληαη όηη έρνπλ ην ξόιν ηνπ δεκάξρνπ θαη
ζθέθηνληαη πώο ζα έιπλαλ ην πξόβιεκα ηεο ιεηςπδξίαο.
-Αλαθέξνπλ κε πνηνπο ηξόπνπο βνήζεζαλ ηελ νκάδα ηνπο λα επηιύζνπλ έλα
πξόβιεκα πνπ είραλ ζηε ζύληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αλαθέξνπλ ηα
κεηνλεθηήκαηά ηνπο ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηα άιια κέιε ηεο νκάδαο ηνπο.
 Φπζηνθξαηηθή λνεκνζύλε
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-Αμηνινγνύλ ηε ζεκαζία ηνπ λεξνύ, αλαγλσξίδνπλ ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα
ελόο πγξνηόπνπ, δεκηνπξγνύλ ηελ ηξνθηθή αιπζίδα ελόο πγξόηνπνπ, ζπδεηνύλ γηα ηε
ζπκβνιή ελόο πγξνηόπνπ ζην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο.
-Παξαηεξνύλ θαη θαηαγξάθνπλ ζε ζπγθεληξσηηθό πίλαθα ηηο πεξηνρέο ζηηο
νπνίεο ζπλάληεζαλ ζθνππίδηα ζε παξαπνηάκηα, παξαιίκληα ή παξάθηηα δώλε,
αλαιακβάλνπλ δξάζε ζε ζπλεξγαζία κε ζπιιόγνπο, θνξείο, πνιίηεο γηα ηελ
θαζαξηόηεηα κηαο αθηήο, κηαο όρζεο θ.ιπ..

Καηαληκηικά…
Με βάζε ηα παξαπάλσ αλαδεηθλύεηαη ε ζεκαζία ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο
ηεο ζεσξίαο ηεο πνιιαπιήο λνεκνζύλεο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα ζηα
πξνγξάκκαηα Π.Δ. Δθαξκόδνληαο νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ Π.Δ ελεξγεηηθνύο θαη
βησκαηηθνύο ηξόπνπο κάζεζεο κέζα από πνηθηιία δηδαθηηθώλ ηερληθώλ,
δηακνξθώλνπλ
ην θαηάιιειν δηδαθηηθό θαη παηδαγσγηθό πιαίζην ώζηε λα
αλαπηπρζεί ην δπλακηθό θάζε καζεηή.
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