
Inteligencje

Wielorakie

Podstawy teoretyczne



- We współczesnym modelu edukacyjnym 

docenia się wybrane talenty...

- W pozaszkolnej rzeczywistości potrzebne 

są wszystkie...



- Każdy ma silne i słabe strony! 

- Nawet najwybitniejsi nie są wolni od 

słabości...

- Nie koncentrujmy się na słabościach... 



- Richard Branson – właściciel ponad 

400 firm, miliarder, wizjoner. 

W szkole słaby uczeń, dyslektyk, 

kilkakrotnie wyrzucony ze szkoły. 

Pierwsze biznesy nie wyszły najlepiej, 

do momentu, kiedy odkrył w sobie 

wyjątkowy talent zjednywania sobie 

ludzi. 

http://b2b.briantracy.pl/?smclient=21c861c0-725e-4254-a2ed-7febca85fd3b&smconv=47b2c57e-f027-4b70-a3b4-979b7e321f6c&smlid=2&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=default


- Małego Jacka – ze względu na silną 

dysleksję – nie chciano przyjąć do szkoły. 

Matce zaproponowano szkołę specjalną...

- Jacek poszedł do pierwszej klasy. Trzy 

pierwsze klasy to droga przez mękę: w 

szkole i w domu. 



- Pod koniec trzeciej klasy dyrektorka 

szkoły postawiła matce ultimatum, albo 

przeniesie syna do innej szkoły, albo 

zostanie skierowany do szkoły specjalnej. 

- :-)    wypracowanie, w którym nie było 

ani jednego słowa z „ż” i „rz”.



- Mimo dysleksji skończył szkołę, poszedł 

na studia i zrobił karierę. 

- to autentyczna opowieść 

Jacka  Ża...  



- obecnie inteligencja (IQ) to wyłącznie 
zdolności językowo – logiczne

- w oparciu o wyniki tych testów mówi się o 
nas: “inteligentny”, “mądry”, “normalny”, 
“opóźniony w rozwoju”...

- w szkole głównie rozwijano zdolności 
językowe oraz numeryczno - logiczne 



 Właśnie te zdolności są następnie badane podczas 
testów, sprawdzianów, egzaminów...

 Wysokie IQ wcale nie gwarantuje “dobrej” pracy, 
szczęścia osobistego.

Posiadamy wiele różnych 
inteligencji, możemy je kształtować 

i rozwijać!!!



RODZAJE INTELIGENCJI:

 Językowa, lingwistyczna, werbalna

 Matematyczno – logiczna

 Muzyczna

 Ruchowa, kinestyczna

 Wizualno – przestrzenna

 Interpersonalna

 Intrapersonalna (refleksyjna)

 przyrodnicza



LINGWISTYCZNA, JĘZYKOWA

 Bogate słownictwo i intuicja językowa 

 Ulubione zajęcia to czytanie, pisanie, mówienie, 
tłumaczenie

 Pisarze, dziennikarze, nauczyciele, negocjatorzy, 
sprzedawcy

 Prywatnie miłośnicy literatury (pożeracze książek), 
gry Scrabble, krzyżówek, zasypują nas listami, 
pocztówkami...



LOGICZNO - MATEMATYCZNA

 Porywa świat abstrakcji, logiczne myślenie, 
zamiłowanie do nauk ścisłych, stawianie hipotez, 
analiza i synteza całości 

 Nauki ścisłe, prawnicy, księgowi, bankierzy, statystycy, 
analitycy, planiści, programiści 

 Czytanie książek detektywistycznych, uwielbiają testy, 
zagadki logiczne, gry umysłowe, szachy, PIT-y, ile 
trzeba kupić płytek do łazienki... budżet domowy...



MUZYCZNA

 Niezwykła wrażliwość na dźwięki, słyszą więcej, 
poprzez dźwięki wyrażają swój obraz świata

 Kompozytorzy, dyrygenci, muzycy, fani muzyki

 Kolekcjonowanie płyt z muzyką, potrzeba posiada 
wysokiej klasy sprzętu HiFi, wrażliwość na hałasy, 
trzaski 



WIZUALNO - PRZESTRZENNA

 Łatwość w poruszaniu się w przestrzeni, konstrukcja, 
rekonstrukcja.

 Są elestyczni, innowacyjni, otwarci na nowe sytuacje

 Architekci, malarze, rzeźbiarze, konstruktorzy, 
projektanci, krawcowe, przewodnicy, szachiści

 Przestawianie mebli, dekorowanie wnętrza, 
projektowanie mebli w piwnicy, w ogródku, prezent 
czasem sami wykonują i pięknie zapakują...



KINESTYCZNA

 Zamiłowanie do ruchu, poczucie równowagi i 
harmonii ruchów, precyzja w wyrażaniu emocji ciałem, 
manipulacja rękoma

 Innowacyjność, dekonstrukcja rzeczywistości

 Tancerze, aktorzy, sportowcy, chirurdzy, mechanicy

 Zamiłowanie do wszelkiej aktywności ruchowej: 
taniec, aerobik, spacery, sport, majsterkowanie, 
robótki na drutach 



INTRAPERSONALNA (duchowa)

 Bogate życie wewnętrzne, samoświadomość, 
spolegliwość, harmonia wewnętrzna, spójność w 
słowach i czynach, moralność

 Filozofowie, psychoterapeuci, pisarze, kompozytorzy

 Każdy, kto ma bogate życie wewnętrzne; rozumie 
swoje emocje, uczucia; intersuje się rozwojem 
osobistym: lektury, medytacje, ćwiczenia, udział w 
treningach; piszą pamiętniki

 Osoby tropiące naruszanie prawa, dyscypliny



PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNA

 Środowisko, otoczenie człowieka, przyroda, ochrona 
żyjacych istot, podróże

 Podróżnicy, ekolodzy, odkrywcy, weterynarze, ochrona 
środowiska, biolodzy

 Zdrowy tryb życia, zdrowa woda, żywność, 
zamiłowanie do turystyki, zbierają książki kucharkie 



PROFIL Wielorakiej Inteligencji

 Każdy ma inny

 Profil to dominacja kilku inteligencji

 Bardzo trudno określić (najlepiej w praktycznej 
obserwacji)

 Ulega zmianie, po 1 – 2 latach może być inny



A zatem:

każdy z nas           JEST

WYJĄTKOWY!


