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HOWARD GARDNER este bine cunoscut în cercurile
educaţionale pentru Teoria Inteligenţelor Multiple.
Autor a 18 cărţi traduse în 22 de limbi şi sute de
articole, Howard Gardner realizează, prin teoria sa, o
critică a teoriilor tradiţionale asupra inteligenţei,
conform cărora inteligenţa este unică şi măsurabilă prin
instrumente standard psihometrice.
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• comunicare verbală/

semnificaţiei cuvintelor
• predare şi învăţare
• convingere și
persuadare

•

Kinestezică/
Corporală

controlul voluntar al
mişcărilor
• conexiune minte-corp
• abilităţi de imitare

Interpersonală

nonverbală eficientă
• cooperativ într-un grup
• discernerea intenţiilor
mai puţin vizibile ale
altora
• empatie
• crearea şi menţinerea
sinergiei

Logică/
Matematică
• realizarea de calcule
complexe
• raţionament ştiinţific
• identificarea conexiunilor

Muzicală/
Ritmică
• scheme mentale pentru
ascultarea muzicii
• sensibilitate faţă de
sunete
• recunoaşterea, crearea
şi reproducerea melodiilor
şi a ritmurilor

Vizuală/
Spațială
• formarea reprezentărilor
• plasarea în spaţiu
• manipularea imaginilor
• recunoaşterea relaţiilor
spaţiale dintre obiecte

Intrapersonală
• concentrare mentală
• conştientizarea şi
exprimarea diferitelor
sesntimente
• sentimentul identităţii
• gândire şi raţionamente de
nivel superior

Naturalistă
• abilitatea de a recunoaște
distincțiile cele mai fine din
lumea naturii
•

............................

VERBALĂ/LINGVISTICĂ
Inteligența verbală reflectă
capacitatea unui individ de a
se exprima și de a comunica,
într-un context cultural dat.
Este inteligența specifică
scriitorilor și a celor care au
capacitatea de a învăța relativ
ușor o limbă străină. De
asemenea, este inteligența
celui care se exprimă clar și
poate transmite cunoștințe
într-un proces de învățare.

LOGICĂ/MATEMATICĂ
Inteligența logico-matematică
este specifică celor care sunt
buni la matematică, logică,
fizică, chimie și care realizează
diferite activități în domeniul
științelor exacte sau al
științelor
inginerești.
De
asemenea, aceasta inteligenta
este specifică economiștilor și
managerilor, deoarece deciziile
pe care ei trebuie să le ia
necesită un bun suport logic și
matematic.
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VIZUALĂ/SPATIALĂ
Inteligența spațială este necesară
celor care trebuie să gândească
dinamica activității lor în spațiu, să
recreeze
experiențe
vizuale
anterioare. De asemenea, este
specifică pictorilor, arhitecților
grădinarilor, care proiectează și
realizează construcții spațiale. Ei
trebuie să vadă în spațiu, să își
imagineze
cum
vor
arăta
construcțiilor lor atunci când le
proiecteaza.
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KINESTEZICĂ/CORPORALĂ
Inteligenta kinestezica
este specifică celor care
își folosesc corpul la
realizarea unor activități,
cum sunt dansatorii,
balerinii și sportivii.
Relația
minte-trup
devine instrumentul prin
care se exprimă sau prin
care
contribuie
la
realizarea unei acțiuni.
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MUZICALĂ/RITMICĂ
Inteligența muzicală este
specifică celor care au
sensibilitate față de sunete
sau care realizează combinații
complexe de sunete. Este o
inteligență specifică artiștilor
(muzicieni,
dansatori,
coregrafi),
precum
și
compozitorilor, indiferent de
domeniul muzical în care
activează.
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INTERPERSONALĂ
Inteligența interpersonală
reflectă capacitatea de a
evalua starea de spirit a
celorlalți,
precum
și
abilitatea de răspuns și
adaptare
la
solicitări.
Implică spirit de observație
și empatie. Este o forma de
inteligență necesară în
domeniul relațiilor publice.
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INTRAPERSONALĂ
Inteligenta
intrapersonala
reflecta capacitatea de a
întelege ce se întampla în
universul nostru psihologic,
posibilitatea de a avea o
imagine de sine corectă.
Reflectă,
de
asemenea,
capacitatea de autodisciplină,
de cunoaștere a punctelor forte
și a limitelor
Este necesară psihologilor,
precum și medicilor care se
specializeaza mai mult pe
psihicul uman.
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NATURALISTĂ/AMBIENTALĂ
Inteligența naturalistă sau
ambientală este specifică
pentru cei care lucrează în
natură și trebuie să distingă
între diferitele specii de
animale sau plante. Această
formă de inteligență este
specifică
exploratorilor,
ecologiștilor .
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