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ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 
 

  Αυτό το προφίλ πολλαπλής νοημοσύνης είναι βασισμένο στη θεωρία του 
Howard Gardner ότι οι άνθρωποι είναι έξυπνοι με διαφορετικούς τρόπους και 
ότι η ¨ευφυϊα¨ δεν μπορεί να αποδειχθεί από το αποτέλεσμα ενός δοκίμιου IQ. 
Ο Dr.Gardner  και οι συνεργάτες του έχουν τώρα καθορίσει εννιά τύπους 
νοημοσύνης.  
Πιο κάτω παρατίθενται διάφορα χαρακτηριστικά του κάθε τύπου νοημοσύνης.  
Βαθμολογήστε τον εαυτό σας, σε μια κλίμακα από το 1 ως το 10,  
( 1= στο χαμηλότερο επίπεδο, 10= στο υψηλότερο), για το καθένα από αυτά 
τα χαρακτηριστικά. 
Βαθμολογήστε τον εαυτό σας όπως εσείς τον βλέπετε, όχι όπως 
νομίζετε ότι οι άλλοι σας βλέπουν. 
Όταν τελειώσετε, κάντε το άθροισμα κάθε τμήματος. 
 
1ος τύπος νοημοσύνης ( γλωσσικός): 
 
__ γνωστός/στή σαν κάποιος/α που ¨πάντοτε διαβάζει¨ 
__ χρησιμοποιεί λέξεις εύστοχα στην ομιλία του 
__ συχνάζει σε βιβλιοπωλεία και/ή βιβλιοθήκες 
__ μαθαίνει  διαβάζοντας και συζητώντας 
__ χρησιμοποιεί λέξεις εύστοχα στο γράψιμο 
__ διαβάζει εφημερίδες και/ή περιοδικά 
__ ξέρει καλή ορθογραφία 
__ είναι καλός/ή στο να απομνημονεύει ποιήματα/τραγούδια όταν χρειάζεται 
__ έχει διαθέσιμο υλικό για διάβασμα όταν ταξιδεύει, ή όταν αναμένει ή κατά 

τον ελεύθερο χρόνο 
__ απολαμβάνει να λύει σταυρόλεξα. 
 
2ος τύπος νοημοσύνης ( λογικομαθηματικός): 
 
__ είναι καλός/ή με τους αριθμούς- στα μαθηματικά, τη λογιστική, λύει 

μαθηματικά προβλήματα 
__ λέει ¨τα μαθηματικά ήσαν πάντα από τα αγαπημένα μου μαθήματα στο 

σχολείο¨ 
__ μπορεί να απεικονίσει ακολουθίες και σχέσεις 
__ συχνά παρακολουθεί προγράμματα όπως στο κανάλι “discovery” 
__  επικαλείται τη λογική, π.χ ρωτά :¨αυτό έχει νόημα ;¨ 
__ είναι καλός/ή με την αφηρημένη λογική ( φιλοσοφώντας), γρήγορα ρωτά : 
      ¨πώς κολλά αυτό εδώ; ¨ 
__ απολαμβάνει να λύει γρίφους, δουλεύοντας με ¨δύσκολα παζλ¨ 
__ είναι καλός/ή σε παιχνίδια όπως το σκάκι 
__ ευχαριστιέται/ευχαριστιόταν με πειράματα επιστήμης 
__ σε θέματα λήψης απόφασης διατυπώνει πολλά σενάρια του τύπου:  
      ¨τι θα γινόταν αν¨. 
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3ος τύπος νοημοσύνης (οπτικός/χωρικός): 
 
__ έχει οξεία παρατηρητικότητα, παρατηρεί πολλές λεπτομέρειες 
__ καλός/ή με  σχέσεις χώρου- βλέπει σχέσεις ανάμεσα σε αντικείμενα 
__ έχει καλό μάτι για λεπτομέρειες και χρώματα 
__ μπορεί συχνά να συλλαμβάνει λύσεις σε προβλήματα 
__ η μάθηση του/της  αυξάνεται/ενισχύεται με τη χρήση εικόνων, διαγραμμάτων, 

σχεδίων 
__ του/της αρέσει να σχεδιάζει, να ιχνογραφεί, να δημιουργεί εικόνες 
__ ¨διαβάζει¨τις εικόνες πριν να διαβάσει το κείμενο 
__ καλός/ή στο σχέδιο ή σε εργασία αρχιτεκτονικής  (layout) μιας σελίδας 
__ σκιτσάρει, σχεδιάζει σε φύλλα εργασίας, σε εξώφυλλα βιβλίων κατά τη 
      διάρκεια διαλέξεων ή συναντήσεων 
__ έχει καλή αίσθηση προσανατολισμού όταν ταξιδεύει, καλός/ή με τους χάρτες. 
 
4ος τύπος νοημοσύνης ( κιναισθητικός): 
 
__ πάντοτε σε κίνηση, τύπος που είναι μόνιμα ¨υπ’ατμόν΄ 
__ μαθήματα που του/της άρεσαν ήσαν αυτά που επέτρεπαν στους μαθητές 
     να κινούνται και να κάνουν πράγματα ( γυμναστική, τέχνη) 
__ έχει ένα δραματικό τρόπο να εκφράζεται: βηματίζει, κάνει χειρονομίες και  
     κινεί το σώμα 
__ ταράσσεται όταν αναγκάζεται να περιμένει: κινείται νευρικά, σπασμωδικά, 

κτυπά τα χέρια και τα πόδια, βηματίζει 
__του/της αρέσει να παίρνει κομμάτια ενός πράγματος χωριστά και να τα 

συναρμολογεί.Είναι μηχανικός, κτίστης ή επιδιορθωτής 
__ του/της αρέσει να παίζει στη σκηνή ή να λαμβάνει μέρος σε σκετς με 

κάποιο ρόλο 
__ καλός/ή στο χορό, στη γυμναστική ή στο κολύμβι 
__ υπερέχει σε μια ή παραπάνω αθλητικές δραστηριότητες 
__ εξασκείται κανονικά ( κατά μέσο όρο 3 ώρες τη βδομάδα) 
__ προτιμά μια εργασία που επιτρέπει την κίνηση και τη μυϊκή 

 εργασία, δεν του/της αρέσει η δουλειά  γραφείου. 
 

5ος τύπος νοημοσύνης ( διαπροσωπικός): 
 
__ κάνει εύκολα φίλους 
__ ευαίσθητος/τη στα αισθήματα, τη διάθεση και τις προθέσεις των άλλων 
__ σέβεται/εκτιμά τους άλλους 
__ δείχνει/εκδηλώνει εκτίμηση για τους άλλους 
__ καταλαμβαίνει εκείνο που αποτελεί κίνητρο για τους ανθρώπους 
__ καλός/λή σε μεσολάβηση συγκρούσεων 
__ προτιμά/προτιμούσε μαθήματα που περιλάμβαναν ομαδική εργασία και 
      συζήτηση 
__ προτιμά εργασίες που επιτρέπουν ή απαιτούν συνεργασία με άλλους 
     μάλλον παρά εργασία κατά μόνας 
__ καλός/ή στην οργάνωση εργασίας ή κοινωνικών εκδηλώσεων 
__ του/της αρέσει να συμμετέχει σε κοινωνικές εκδηλώσεις.Αναζητά τέτοιες 

εκδηλώσεις ( πάρτις) για να πηγαίνει. 
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6ος τύπος νοημοσύνης ( μουσικός): 
 
__ καλός/λή στο να θυμάται μελωδίες τραγουδιών 
__ καθώς εργάζεται συχνά τραγουδά, σιγομουρμουρίζει, ψάλλει 
__ απολαμβάνει να ακούει μουσική 
__ γοητεύεται από τους ήχους και τους ρυθμούς της φύσης: πουλιά, 

αύρες,κύματα,  καταιγίδες 
__ ανταποκρίνεται ενεργά στη μουσική: χορεύει, χτυπά τα χέρια ή τα πόδια ή 

κινείται ρυθμικά 
__ παίζει ένα μουσικό όργανο και/ή παίζει σε μουσικό σύνολο 
__ του/της αρέσει να τραγουδά: σόλο ή σαν μέλος χορωδίας (τώρα ή πριν) 
__  μελετά μουσική ή κάνει ή έκανε μαθήματα μουσικής ( μονωδίας ή 

οργάνου) 
__  μπορεί να συλλάβει και να παράγει το ρυθμό ενός ποιήματος 
__ του/της αρέσει ή αναζητά την αρμονία στις κοινωνικές σχέσεις. 
 
7ος τύπος νοημοσύνης ( Ενδοπροσωπικός): 
 
__ έχει έντονη γνώμη και πιστεύω για κάτι 
__ είναι ενοραματικός/ή: κάνει ενδοσκόπηση πριν πάρει αποφάσεις, 
     εξετάζει τα προσωπικά πιστεύω, είναι στοχαστικός/ή, σκέφτεται πριν 

δράσει 
__ έχει  αίσθηση των πραγματικών προσωπικών δυνατοτήτων και αδυναμιών 
__ έχει  καλή αίσθηση στο πού βαδίζει, πιστεύει στη ρήση:  ¨γνώρισε τον 

εαυτό σου¨ 
__ ενδιαφέρεται για το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται και συμπεριφέρονται 
__ καταλαμβαίνει τι είναι εκείνο που αποτελεί κίνητρον για τους ανθρώπους 
__ έχει ένα χόπι/ενδιαφέρον στο οποίο εργάζεται μόνος/μόνη 
__ προτιμά να μελετά ή να εργάζεται μόνος 
__του/της αρέσει να περνά ήσυχα την ώρα του/της, προτιμά να είναι μόνος/η 

παρά να είναι σε ομάδα ή να συμμετέχει σε κοινωνικά δρώμενα. 
 
8ος τύπος νοημοσύνης ( φυσιοκρατικός): 
 
__ απολαμβάνει τη φύση, χλωρίδα και πανίδα : τα δάση, τις παραλίες, τις 

λίμνες, τα βουνά 
__ του/της αρέσει να δουλεύει στο κήπο, στην αυλή ή να φροντίζει τα φυτά 

του σπιτιού 
__ θεωρεί ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι σημαντική 
__ συνήθως έχει ένα ή περισσότερα κατοικίδια, και/ή μεγάλα ζώα όπως άλογα 
__ του/της αρέσουν μαθήματα, θέματα, ιστορίες για ζώα ή φυσικά φαινόμενα 
__ ως παιδί/κορίτσι γοητευόταν με τα έντομα, τα ερπετά, τους βατράχους κ.α 
__ ως νέος/α ή τώρα είχε/έχει συλλογές από πετρώματα, φύλλα, έντομα, 

πουλιά 
__ είναι συνδρομητής/τρια ή διαβάζει το National Geographic, ή παρόμοια 

περιοδικά 
__ επισκέπτεται ή υποστηρίζει οργανισμούς, εκθέσεις, ζωολογικούς κήπους, 

εθνικά πάρκα, προστατευόμενες περιοχές της φύσης 
__ πιστεύει ότι είναι σημαντικό να υποστηρίζει κανένας υποψήφιους για 

πολιτικά αξιώματα που έχουν ισχυρή περιβαλλοντική πολιτική. 
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9ος τύπος νοημοσύνης ( υπαρξιακός): 
 
__  θέτει ερωτήσεις ή του/της αρέσουν οι συζητήσεις σχετικά με την ύπαρξη 

του ανθρώπου και του σύμπαντος 
__  θέτει ερωτήσεις ή του/της αρέσουν οι συζητήσεις για τη ζωή, το θάνατο και 

εσχατολογικά θέματα 
__ θεωρεί τον εαυτό του/της θρήσκο/πνευματικό άτομο 
__ νοιάζεται για την εκπλήρωση του ρόλου του/της πάνω στη γη 
__ ενδιαφέρεται για πράγματα ή ερωτήσεις ψυχολογικής φύσης 
__ θεωρεί τον εαυτό του/της πολυ ενορατικό/ή 
__ ξοδεύει χρόνο για μελέτη που αφορά σκοπούς πνευματικούς 
__ έχει μελετήσει/διαβάσει για και έχει ενδιαφέρον για τις ανατολικές 

θρησκείες, κείμενα , φιλοσοφίες 
__ είναι περίεργος/η για την πιθανότητα ζωής σε άλλους πλανήτες ή 

σύμπαντα 
__ είναι περίεργος/η για την πιθανότητα ύπαρξης φαντασμάτων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


