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Inteligenţe multiple
Discuţia despre inteligenţele multiple se referă la faptul că există mai multe feluri
de a fi inteligent, şi înlocuieşte abordarea "clasică", cea care măsoară factorul general.
Howard Gardner a estimat că cele opt tipuri de inteligenţă descoperite de el sunt relativ
independente, adică putem fi foarte pricepuţi într-un anume domeniu (matematica, de
exemplu) şi slabi la altceva.
Inteligenţa vizual – spaţială
- cuprinde potenţialul nostru de a gândi în imagini şi de a înţelege cum se
potrivesc obiectele unele cu altele în realitate.
Inteligenţa muzical - ritmică
- cuprinde potenţialul de a gândi în sunete şi de a înţelege cum muzica este făcută,
cântată şi apreciată; presupune recunoaşterea ritmului, intensităţii, timbrului şi tonului;
aceste abilităţi se manifestă prin compunerea unor melodii, cântarea unor cântece sau la
un instrument; persoanele care au inteligenţă muzicală ridicată ascultă cu plăcere
muzica, o "savurează".
Inteligenţa verbal - lingvistică
- include potenţialul de a gândi în cuvinte şi de a înţelege cum folosim eficient
limbajul; este strâns legată de citit, vorbit, scris, ascultat şi folosirea acestora pentru a
descrie, informa şi convinge; avocaţii şi politicienii exemplifică acest tip de inteligenţă
când conving cu puterea cuvântului.
Inteligenţa logico-matematică
- cuprinde potenţialul de a gândi logic şi de a realiza raţionamente referitoare la
legăturile între obiecte, acţiuni şi idei. În practică este exemplificat prin gândirea de tipul
dacă... - atunci... şi informaţii referitoare la cauză şi efect.
- acest tip de inteligenţă ne oferă posibilitatea de a crea strategii, de a explora,
examina şi rezolva probleme, de a obţine rezultate bune la testele de inteligenţă. Pentru
că este utilă, există foarte multe aplicaţii în afaceri.
Inteligenţa interpersonală
- se referă la modul în care ne gândim la oamenii din jur şi cum înţelegem relaţiile
pe care le avem cu aceştia; cuprinde cunoştinţele noastre despre comportamentul altor
persoane şi cum le folosim pentru a avea relaţii bune cu acestea.
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Inteligenţa naturalistă
- include potenţialul nostru de a ne gândi la natură şi de a o înţelege; are legătură
cu capacitatea noastră de a recunoaşte şi clasifica plante şi animale şi alte aspecte ale
mediului înconjurător; inteligenţa naturalistă bine dezvoltată înseamnă că apreciezi
natura, anotimpurile, lacurile, râurile. Toate acestea înseamnă pentru tine mai mult decât
ieşirile cu cortul. Aceste aptitudini îşi au originile în timpurile preistorice când omul
trebuia să cunoască mediul înconjurător pentru a supravieţui.
Inteligenţa intrapersonală
- cuprinde potenţialul nostru de a ne gândi la propria persoană, propriile gânduri,
sentimente şi acţiuni; desemnează cât de bine ne cunoaştem pe noi înşine şi ce facem cu
respectivele cunoştinţe; acest tip de inteligenţă este asociat cu stabilirea de scopuri şi
urmărirea acestora într-o manieră realistă dar şi conştientizarea propriei persoane în
relaţie cu alţii.
Inteligenţa corporal – kinestezică
- cuprinde potenţialul nostru de a gândi în mişcări şi de a ne folosi corpul; are
legătură cu capacitatea noastră de a ne controla corpul şi ceea ce facem cu el, adică
sport, dans, arte, meşteşuguri sau chirurgie.
Adaptat după Multiple Intelligences in Practice - de Mike Fleetham şi Wikipedia

