
Η νοημοσύνη στην υπηρεσία 
του αθλητισμού 
!

Όνοµα Οµάδας: North Expedition !
Μέλη: Τσαυταρίδου Μαρία (Α5), Αυγερινός 
Θάνος (Α1), Βαβουλίδης Παναγιώτης (Α1), 
Βασιλειάδης Γιάννης (Α1),  

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ταϊγανίδου Ελισάβετ 

Σχολική χρονιά: 2014-2015 



‣Λόγος επιλογής της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας: 

Αυτό που μας τράβηξε κυρίως το ενδιαφέρον, ήταν η λέξη 
“αθλητισμός” στον τίτλο. Όλοι βρίσκουμε ενδιαφέρον στα 
αθλήματα γι’αυτό θα θέλαμε να διερευνήσουμε τη σχέση που 
έχουν με την νοημοσύνη. 

!

‣Επιστήμες και μαθήματα που εμπλέκονται στο θέμα: 

Ψυχολογία, Ιατρική, Ορθοπεδική, Φυσική, 
Κοινωνιολογία,Γυμναστική,Βιολογία και επιστήμες Ζωής,Φιλοσοφία 

!

‣Ορισμοί/ Έννοιες: 

Αθλητισμός: Ο αθλητισμός είναι η συστηματική σωματική 
καλλιέργεια και δράση με συγκεκριμένο τρόπο, ειδική μεθοδολογία 
και παιδαγωγική με σκοπό την ύψιστη σωματική απόδοση, ως 
επίδοση σε αθλητικούς αγώνες, στο αθλητικό και κοινωνικό 
γίγνεσθαι 

Νοημοσύνη: το σύνολο των γνωστικών ικανοτήτων του ανθρώπου, 
δηλαδή η αντίληψη, η μνήμη, ο συνειρμός, η φαντασία, η προσοχή 
και η διανόηση, και ειδικότερα η ικανότητα προσαρμογής σε νέες 
καταστάσεις και η ικανότητα να αντιλαμβάνεται ομοιότητες, 
διαφορές και σχέσεις. 

!

‣Σκέψεις σχετικά με το θέμα νοημοσύνη και αθλητισμός: 

Όταν ακούμε τον όρο νοημοσύνη μας έρχονται στο νου λέξεις 
όπως εγκέφαλος, σκέψη, βιολογία, μυαλό, κεφάλι, Einstein, λόγος- 
ενώ η λέξη αθλητισμός μας θυμίζει πρωτάθλημα, ποδόσφαιρο, 
μπάσκετ, βόλεϋ, τεννις, αντοχή, επιμονή, προπόνηση και γήπεδο. 
!



Προσπαθώντας να καταλάβουμε το βαθύτερο νόημα της 
λέξης νοήμων βρήκαμε ορισμένα συνώνυμα και αντώνυμα: 

Συνώνυμα 
Λέξεις: έξυπνος, ευφυής, ιδιοφυΐα, εύστροφος, ειδικός, 
ταλαντούχος, δημιουργικός, μορφωμένος, ειδήμονας 

Εκφράσεις: βουλωμένο γράμμα διαβάζει, πιάνει πουλιά στον 
αέρα, μπαίνει στο νόημα, του κόβει, μυαλό ξυράφι έχει, δεν 
τρώει άχυρα 

Αντώνυμα 
Λέξεις: χαζός, αγαθός, μπούφος, ανεγκέφαλος, αφελής, 
ανόητος, άμυαλος 

Εκφράσεις: κοιμάται όρθιος 

!

Όταν ο Σωκράτης ζητήθηκε να δώσει τον ορισμό του 
μορφωμένου ανθρώπου αναφέρθηκε περισσότερο στη 
συμπεριφορά, παρά στη μόρφωση. Συγκεκριμένα τόνισε 
πως μορφωμένοι είναι όσοι ελέγχουν ( αρα δεν ελέγχονται) 
απο δυσάρεστες καταστάσεις, αυτοί που αντιμετωπίζουν τα 
γεγονότα με λογική, σύνεση και καλή προαίρεση αλλά και 
όσοι δεν νικούνται απο τις αποτυχίες τους. Δεν 
παρέλειψε,βέβαια, την αναφορά στις απολαύσεις. Νοήμων 
είναι εκείνος που ελέγχει τις απολαύσεις και δεν επιτρέπει 
την δόξα να αλλιώσει τον χαρακτήρα του.



ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Πρακτική Θεωρητική

‣Προσαρμογή σε νέες 
καταστάσεις 

‣Εύκολη και γρήγορη 
επίλυση καταστάσεων 

‣Πολλαπλή χρήση ενός 
εργαλείου

‣Κριτική σκέψη 

‣Αφαιρετική 
ικανότητα
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Όσοι διαθέτουν ανεπτυγμένη τη γλωσσική ευφυΐα χειρίζονται άπταιστα 
το λόγο, ασχολούνται με τη συγγραφή λογοτεχνικών έργων/
ποιημάτων,εκφράζονται με λέξεις, επιχειρηματολογούν με άνεση και 
συνήθως το επάγγελμά τους σχετίζεται με το χειρισμό της γλώσσας 
(πολιτικοί, δικηγόροι, φιλόσοφοι).

Βρίσκεις λύσεις εκεί που οι άλλοι σπαζοκεφαλιάζουν? Αν ναι, τότε 
διαθέτεις αναπτυγμένη τη λογικο-μαθηματική νοημοσύνη. Σίγουρα τα 
πάς καλά με τους αριθμούς και δε διστάζεις να τους χρησιμοποιήσεις 
στη καθημερινή σου ζωη. Το ίδιο κάνουν και  οι γιατροί, οι ειδήμονες των 
θετικών επιστημών και οι μηχανικοί.

Μουσική νοημοσύνη: έκφραση μέσω των μουσικών στοιχείων καθώς 
και ενασχόληση με τα μουσικά όργανα. Πρόσωπα που τη διαθέτουν είναι 
οι μουσικοί, οι τραγουδιστές και οι συνθέτες.

Ανεπτυγμένη τη σωματοκινητική η αλλιώς κιναισθητική ικανότητα 
έχουν προφανώς οι αθλητές και οι χορευτές. Έχουν καλό συντονισμό 
των μελών, αντανακλαστικά και διαχειρίζονται το σώμα τους με 
ακρίβεια.

Η ικανότητα να κατανοούμε, να εργαζόμαστε, να συννενοούμαστε με 
άλλους ανθρώπους και να αισθανόμαστε ό,τι και αυτοί αποδίδεται στην 
ανεπτυγμένη διαπροσωπική ευφυΐα. Μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε 
τις ανάγκες των άλλων και να τους βοηθάμε στις δύσκολες 
καταστάσεις , η κοινώς ονομαζόμενη “εμπάθεια”. Αυτή τη διαθέτουν σε 
μεγάλο βαθμό οι πολιτικοί, οι πωλητές και οι καθηγητές.

Αντιθέτως η ενδοπροσωπική, αφορά την αυτογνωσία και την 
αυτοκατανόηση. Γνωρίζουμε τον εαυτό μας με τις δυνατότηες, τις 
αδυναμίες και τα όρια του και χτίζουμε πάνω σε αυτό.Φαίνεται πως είναι 
το “κλειδί” για την προσωπική επιτυχία και ευτυχία.

Χωροταξική νοημοσύνη: Η αντιληπτική ικανότητα να δημιουργούμε ένα 
νοητικό μοντέλο ενός χώρου, να το χειριζόμαστε και να λειτουργούμε 
χρησιμοποιώντας το. Επίσης αφορά τον προσανατολισμό και την 
αίσθηση του χώρου. Επαγγέλματα που την απαιτούν: αρχιτέκτονες, 
ζωγράφοι, γλύπτες κτλ



‣ συνθήκες γέννησης 1) κληρονομικότητα 

                                          2) συμπεριφορά μητέρας κατά την κύηση 

                                          3) συνθήκες περιβάλλοντος 

                                           4) παράγοντες κατά τη σύλληψη 

‣ οικογενειακά πρότυπα 

‣ στενό συγγενικό περιβάλλον  

‣ φίλοι, παρέες κοινωνικές ομάδες (αθλητικές, πολιτιστικές κτλ..) 

‣ σχολείο 

‣ κοινωνία

Σύμφωνα με τον ανθρωπιστή ψυχολόγο Abraham 
Maslow, οι δράσεις μας ωθούνται από κίνητρα με 
σκοπό να ικανοποιηθούν συγκεκριμένες ανάγκες. O 
Maslow σύστησε για πρώτη φορά την έννοια της 
ιεράρχησης των ανθρωπίνων αναγκών σε ερευνητική 
εργασία που δημοσιεύθηκε το 1943 με τίτλο «A Theory 
of Human Motivation» καθώς και του 

βιβλίου Μotivation and Personality που 
ακολούθησε. Η συγκεκριμένη ιεράρχηση υποδεικνύει 
ότι οι άνθρωποι κινητοποιούνται πρωτίστως στην 
ικανοποίηση των πλέον βασικών αναγκών προτού 

Αυτοπραγμάτωση

Ανάγκες αυτοεκτίμησης

Ανάγκες ασφαλείας

Βιολογικές ανάγκες

Πυραμίδα του Maslow

Ποιο είναι το κίνητρο της ανθρώπινης συμπεριφοράς; 

…και πώς γίνομαι “εγώ” ?
παράγοντες που διαμορφώνουν  την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα και τις κλίσεις μας:

‣ Κατα τη διάρκεια της ερευντητικής εργασίας παρακολουθήσαμε  ενα βίντεο αρκετά 
ενδιαφέρον και ταυρόχρονα συγκινητικό. Σε αυτό το βίντεο χόρευαν δύο νέοι, μία 
κοπέλα και ένας άνδρας, που όμως είχαν είτε λόγω ατυχήματος είτε λόγω 
κληρονομικότητας σωματική αναπηρία. Ο άνδρας χόρευε με πατερίτσες ενώ η 
γυναίκα χωρίς χέρι. Από άποψη χορευτικής αισθητικής, οι κινήσεις τους ήταν 
ζωντανές, άρτιες και ρυθμικές. Δεν διέφεραν δηλαδή σε αποτέλεσματικότητα  απο 
κανέναν χορευτή που βρίσκεται ανάμεσά μας. Μέσα απο αυτό το βίντεο συμπεραίνει 
κανείς, οτι ο αθλητισμός δεν απαιτεί πάντα ολοκληρωμένες, καλογυμνασμένες 
“φιγούρες” που θεωρούνται οτι πλάστηκαν για αυτόν, αλλά τόλμη, πάθος, υπακοή, 
επιμονή, επιμονή, σκληρή προσπάθεια και κατάλληλη ψυχολογική κατάσταση που να 
επιτρέπει την εξέλιξη και την αυτοβελτίωση στον τομέα αυτό. Όλα τα παραπάνω 
αφορούν την ικανότητα προσαρμογής που έχουν αναπτυγμένη οι άνθρωποι αυτοί και 
μπορούν να αντεπεξέρχονται σε δύσκολες για αυτούς καταστάσεις. Όπως 
προαναφέρθηκε η ικανότητα προσαρμογής αποτελεί στοιχείο της νοημοσύνης. 
Συνεπώς,μέσα απο το παράδειγμα των δύο νέων βλέπουμε πως η σχέση μεταξύ 
νοημοσύνης και αθλητισμού είναι στενή και αμφίδρομη δηλαδή ισχύει :  

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ <=> ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Εμβάθυνση στο περιεχόμενο των όρων 
αθλητισμός και νοημοσύνη



Βιβλιογραφία

Όρος “αθλητισµός” :http://el.wikipedia.org/wiki/Αθλητισµός  
!
 Όρος “νοημοσύνη “ : http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/
lexica/triantafyllides/search.html?lq=νοημοσύνη&dq= 

Το κίνητρο της ανθρώπινης συμπεριφοράς : http://socialpolicy.gr/2013/11/η-
ιεράρχηση-των-ανθρωπίνων-αναγκών-κα.html


