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 „Este de cea mai mare importanţă să recunoaştem şi să dezvoltăm toată diversitatea 

de inteligenţe umane şi toate combinaţiile de inteligenţe. Dacă recunoaştem acest 
lucru, cred că vom avea cel puţin o mai bună şansă de a ne ocupa în mod adecvat de 

problemele pe care le întâmpinăm în viaţă.” 
 (Howard Gardner, Teoria Inteligenţelor Multiple, 1983) 

 
Probabil că fiecare dintre noi a observat cât de diferite sunt comportamentele 

elevilor la clasă. Dar poate că nu întotdeauna am ştiut să ne adaptăm modul de predare 
la interesele, preferinţele şi talentele elevilor. Teoria Inteligenţelor Multiple ne ajută 
să ne cunoaştem elevii şi din perspectiva aptitudinilor lor, a intereselor pe care le 
manifestă şi ne instrumentează în a-i ajuta să evolueze în mod diferit.Din această 
perspectivă este important să schimbăm modul în care lucrăm cu elevii. 

Fiecare elev trebuie, încurajat să înveţe utilizând propriul său tip de inteligenţă. 
Elevii îşi amintesc mai bine cunoştinţele, dacă le-au învăţat în modul lor specific. 
Învăţământul nostru se adresează mai mult inteligenţei matematice şi verbale. 
Inteligenţa interpersonală şi intrapersonală sunt mai puţin dezvoltate în şcoală. Adesea 
copiii sunt etichetaţi ca având dificultăţi de învăţare sau hiperactivitate, dar în realitate 
nu sunt implicaţi în învăţare printr-o sarcină conform tipului de inteligenţă. În locul 
viziunii unilaterale asupra intelectului, Gardner propune o viziune pluralistă, care ia în 
considerare numeroasele şi diferitele faţete ale activităţii cognitive, deducând că 
indivizii diferă între ei prin abilităţi şi stiluri cognitive. Howard Gardner susţine că 
toate fiinţele umane au inteligenţă multiplă. Aceste diverse tipuri de inteligenţă pot fi 
alimentate şi întărite sau dimpotrivă ignorate şi slăbite. Studiind cum rezolvă oamenii 
problemele Gardner a evidenţiat 8 inteligenţe: 

1. Inteligenţa verbal-lingvistică sau inteligenţa cuvintelor 
2. Inteligenţa logico-matematică sau inteligenţa numerelor şi a raţiunii 
3. Inteligenţa vizual-spaţială sau inteligenţa imaginilor 
4. Inteligenţa muzical-ritmică sau inteligenţa tonului, ritmului şi a timbrului  
5. Inteligenţa corporal-kinestezică sau inteligenţa propriului corp 
6. Inteligenţa interpersonală sau inteligenţa interacţiunilor sociale 
7. Inteligenţa intrapersonală sau inteligenţa autocunoaşterii 
8. Inteligenţa naturalistă sau inteligenţa tiparelor/ regularităţilor şi a comporta-

mentelor 
Inteligenţa verbal – lingvistică reprezintă capacitatea de a folosi eficient 

cuvintele, fie în registrul oral, fie în registrul scris. Un elev cu tipul acesta de 
inteligenţă va agrea în mod deosebit să citească, să scrie, să povestească, să facă 
jocuri de cuvinte.  

Inteligenţa logico – matematică include capacitatea de a utiliza raţionamente 
inductive şi deductive, de a rezolva probleme abstracte, de a înţelege relaţiile 
complexe dintre concepte, idei şi lucruri, deprinderea de a emite raţionamente şi are 
aplicabilitate în multe arii ale cunoaşterii. Un elev cu tipul acesta de inteligenţă are 
plăcerea de a rezolva probleme, de a lucra cu cifre; raţionează inductiv şi deductiv; 



are un bun discernământ în ceea ce priveşte relaţiile şi conexiunile; realizează calcule 
complexe; are gândire ştiinţifică.  

Inteligenţa vizual - spaţială – această inteligenţă a „imaginilor şi tablourilor” 
cuprinde capacitatea de a percepe corect lumea înconjurătoare pe cale vizuală, precum 
şi capacitatea de a recrea propriile experienţe vizuale. Aceşti elevi pot vizualiza, pot 
reprezenta grafic imagini în spaţiu, pot transfera imagini mentale asupra unui obiect 
pe care îl creează ori îl îmbunătăţesc. Un elev cu tipul acesta de inteligenţă are 
imaginaţie activă; îşi formează imagini mentale (vizualizează); se orientează uşor în 
spaţiu; are percepţii corecte din diferite unghiuri; reprezintă uşor grafic prin pictură, 
desen.  

Inteligenţa muzical – ritmică exprimă gradul de sensibilitate la sunet şi 
capacitatea de a răspunde emoţional la acest tip de stimuli. Pe măsură ce elevii îşi 
dezvoltă conştiinţa muzicală, îşi dezvoltă şi fundamentele acestui tip de inteligenţă. 
Elevii din această categorie apreciază structura muzicii şi a ritmului; sunt sensibili la 
sunete şi tipare vibraţionale; recunosc, creează şi reproduc sunete, ritmuri, muzică, 
tonuri şi vibraţii; apreciază calităţile caracteristice ale tonurilor şi ritmurilor. 

Inteligenţa corporal – kinestezică include deprinderi fizice speciale precum 
coordonarea, echilibrul, dexteritatea, forţa, flexibilitatea, viteza, precum şi deprinderi 
tactile. Un elev cu tipul acesta de inteligenţă îşi poate controla în mod voluntar 
mişcările corpului; îşi poate programa mişcări ale corpului; face uşor legătura dintre 
corp şi minte. 

Inteligenţa interpersonală - reprezintă abilitatea de a sesiza şi de a evalua cu 
rapiditate stările, intenţiile, motivaţiile şi sentimentele celorlalţi. Elevii au deprinderi 
de comunicare nonverbală, deprinderi de colaborare, capacitatea de rezolvare a 
conflictelor, de lucru consensual în grup, capacitatea de a avea încredere, de a 
respecta, de a fi lider, de a-i motiva pe ceilalţi în vederea atingerii unor scopuri 
comune. Elevii din această categorie se recunosc rapid pentru că lucrează bine în 
grup, comunică eficient verbal şi non-verbal, sunt sensibili la sentimentele şi 
temperamentele celor din jur, optează pentru lucruri în cooperare dau dovada de 
empatie. 

Inteligenţa intrapersonală presupune capacitatea de a avea o reprezentare de 
sine corectă (de a cunoaşte calităţile şi punctele slabe), de a avea conştiinţa stărilor 
interioare, a propriilor intenţii, motivaţii, de a-şi cunoaşte temperamentul şi dorinţele; 
de asemenea, capacitatea de autodisciplină, autoînţelegere şi autoevaluare. Elevii din 
această categorie pot fi recunoscuţi pentru că au capacitate de concentrare; au tendinţă 
de a reflecta asupra realităţii înconjurătoare; sunt conştienţi de propriile sentimente; 
au abilităţi de gândire, se concentrează uşor, învaţă singuri prin metode 
individualizate. 

Inteligenţa naturalistă este sesizabilă la copiii care învaţă cel mai bine prin 
contactul direct cu natura. Pentru aceştia, cele mai potrivite lecţii sunt cele din aer 
liber. Acestor elevi le place să alcătuiască proiecte la ştiinţe naturale. Elevii din 
această categorie se recunosc pentru că au dezvoltat simţul de comuniune cu natura; 
recunosc şi clasifică elementele naturii; apreciază impactul naturii asupra sinelui şi a 
sinelui asupra naturii. Aceşti copii vor fi foarte interesaţi de lecţiile de geografie si vor 
participa activ la desfăşurarea acestora. 

Instruirea bazată pe inteligenţele multiple are şanse mari să fie activă, întrucât, 
fiind diferenţiată şi răspunzând intereselor şi nevoilor individuale ale elevului, 
determină implicarea sa superioară în activitatea didactică. Prin acest tip de activitate 
(T.I.M.) învăţătorul are posibilităţi diferite de a-şi cunoaşte elevii, de a-i dirija, de a le 
influenţa dezvoltarea, de a-i pregăti pentru viaţă. La şcoală, abilităţile cognitive 



multiple trebuie identificate, stimulate şi dezvoltate, pentru că ele reflectă modalităţile 
diferite ale elevilor de a interacţiona cu lumea.  

Misiunea noastră, a profesorilor, este de a dezvolta strategii de predare care să 
permită elevilor să îşi demonstreze modalităţile multiple de a înţelege şi valoriza 
propria lor unicitate. 
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