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Teoria lui Horward Gardner despre multiplicitatea inteligenţei a schimbat concepţia 
asupra învăţării şi educaţiei în ultimii 20 de ani. De la apariţia teoriei inteligenţelor multiple şi 
până astăzi, mii de cercetători, profesori şi părinţi din lumea întreagă au explorat implicaţiile 
acestora. Teoria lui Gardner,  considerată drept cea mai importantă descoperire în domeniul 
pedagogiei după Leon Piaget, porneşte de la ideea existenţei unor inteligenţe diferite şi 
autonome ce conduc la modalităţi diverse de cunoaştere, înţelegere şi învăţare. Autorul 
consideră că inteligenţa nu este o însuşire pusă în lumină prin forţe standard, ci prin 
capacitatea de a rezolva probleme şi de a realiza produse în situaţii concrete de viaţă. Astfel, 
capacitatea cognitivă a omului este descrisă printr-un set de abilităţi, talente, deprinderi 
mentale pe care Gardner le numeşte ,,inteligenţe”. Toţi indivizii normali posedă fiecare din 
aceste inteligenţe într-o anumită măsură. Ceea ce-i diferenţiază este gradul lor de dezvoltare şi 
natura unică a combinării lor. În acest sens, Gardner subliniază ideea că o inteligenţă trebuie 
să fie probată de existenţa unei zone de reprezentare pe creier şi prin existenţa unui sistem 
propriu de expresie. Pe această bază el a izolat 8 tipuri de inteligenţe;  
Aceste inteligenţe sunt: 
1. Inteligenţa lingvistică (capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu 
ajutorul codului lingvistic). 
2. Inteligenţa logico-matematică (capacitatea de a opera cu modele, categorii, relaţii, de a 
grupa, ordona şi interpreta date). 
3. Inteligenţa spaţial-vizuală (capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu 
ajutorul reprezentărilor spaţiale şi al imaginii). 
4. Inteligenţa muzical-ritmică (capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu 
ajutorul ritmului şi melodiei).  
5. Inteligenţa corporal-kinestezică (capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse 
cu ajutorul mişcării). 
6. Inteligenţa naturalistă (capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse cu 
ajutorul clasificărilor şi reprezentărilor din mediul înconjurător). 
7. Inteligenţa interpersonală (capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse prin 
cunoaşterea şi interacţiunea cu ceilalţi). 
8. Inteligenţa intrapersonală (capacitatea de a rezolva probleme şi de a dezvolta produse prin 
cunoaşterea de sine). 
9. Inteligenţa existenţială – Gardner e convins că e o modalitate de cunoaştere, dar nu a 
stabilit localizarea pe creier. De aceea vorbeşte despre aceasta ca despre o jumătate de 
inteligenţă.  
           Aplicarea teoriei inteligenţelor multiple în studiul literaturii oferă o perspectivă nouă 
de abordare a învăţării, prin care elevii se pot afirma cu acea dominantă intelectuală pe care o 
posedă şi se pot exprima diferit în funcţie de particularităţile individuale. Această metodă 
conduce şi spre îndeplinirea unuia din dezideratele Curriculum-ului Naţional pentru limba şi 
literatura română, ce are drept scop formarea unor elevi capabili „să se raporteze la cultură 



autonom, reflexiv, critic şi creativ.” 1  În plus, abordarea interdisciplinară a textului literar prin 
teoria inteligenţelor multiple vizează în primul rând receptarea textului, interpretarea acestuia 
şi producerea de mesaje specifice (text, imagine, ritm muzical, kinestezie), ceea ce 
corespunde unei alte finalităţi a studiului limbii şi lieraturii române în liceu („dezvoltarea 
competenţei de a recepta şi de a produce o gamă variată de texte.”). 
          La nivel individual ele apar în combinaţii, fiecare individ fiind de fapt ,,o colecţie de 
inteligenţe”. Şi pentru că indivizii au profiluri de inteligenţă diferite, şcoala trebuie să 
conceapă o educaţie care să maximalizeze potenţialul intelectual al fiecăruia. 

                                                 
1 Otilia Păcurari, Adriana Ţepelea, Teoria inteligenţelor multiple aplicată în abordarea textului literar, 
suport de curs, Şcoala de Vară, Sinaia, 2002 


