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INTRODUCERE

De ce eºti mai inteligent 
decât crezi

Crezi cã eºti inteligent? Ce înseamnã, de fapt, sã fii inteligent? Mulþi
oameni cred cã a fi inteligent înseamnã doar sã iei note bune la ºcoalã ºi
la examene. O mulþime de oameni considerã cã a fi inteligent înseamnã
sã poþi face lucruri ca:

∗ sã citeºti cu adevãrat bine
∗ sã rezolvi repede 

probleme de matematicã 
∗ sã reciþi o grãmadã de

lucruri
∗ sã înþelegi totul despre

calculatoare

Aºadar, ce crezi tu cã înseamnã sã fii inteligent?
Iatã ceva ce s-ar putea sã te surprindã: sã fii inteligent nu presupune

doar sã iei note mari, sã obþii un punctaj bun la teste ºi sã memorezi lucruri.
De fapt, existã multe alte moduri prin care poþi da dovadã de diverse
tipuri de inteligenþã — prin artã, muzicã, sport, naturã, emoþii ºi printr-o
bunã comunicare cu ceilalþi (pentru a numi doar câteva). În aceastã carte
vei descoperi cã existã multe feluri în care îþi poþi arãta inteligenþa.

În ultimii aproape 100 de ani, experþii au folosit deseori teste de IQ
pentru a stabili gradul de inteligenþã a oamenilor. IQ înseamnã
Coeficient de Inteligenþã ºi mãsoarã punctajul obþinut de cineva la test.
Testul te pune sã rezolvi probleme de matematicã, sã defineºti cuvinte, sã
creezi modele, sã repeþi numere din memorie ºi sã faci alte lucruri. Poate
cã ai fãcut deja un test de IQ.

Mulþi oameni cred cã testele de inteligenþã sunt cea mai bunã metodã
de a mãsura inteligenþa cuiva. Totuºi testele de IQ nu sunt perfecte ºi
sunt multe lucruri pe care ele nu þi le pot spune. Nu pot prezice ce vei
face atunci când vei creºte sau ce vei realiza în viaþã. Întrebãrile testelor

ªtiai cã numele celor patru nepoþi 
ai lui Popeye sunt Pipeye, Peepeye,

Pupeye ºi Poopeye?!
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pot reflecta preferinþele sau opiniile celor care le-au creat. În plus, niciun
test nu poate evalua totul. Întrebãrile nu-þi dau întotdeauna ºansa de a-þi
demonstra diferitele tipuri de inteligenþã. Testele de inteligenþã se con-
centreazã, în cea mai mare parte, asupra abilitãþilor legate de cuvinte sau
numere ºi neglijeazã alte lucruri importante precum muzica, arta, natura
ºi abilitãþile sociale.

Recent, oamenii au pus la îndoialã ideea cã IQ-ul este cea mai bunã
mãsurã a inteligenþei. Unul dintre aceºti oameni este psihologul ºi profe-
sorul de educaþie de la Universitatea Harvard, dr. Howard Gardner.
Parþial datoritã muncii sale, experþii au acum o idee cu totul nouã despre
ce înseamnã sã fii inteligent.

Teoria inteligenþelor multiple
De vreme ce testele de IQ sunt limitate ºi nu evalueazã multiplele
categorii de abilitãþi pe care oamenii le demonstreazã ºi le folosesc
adesea, dr. Gardner sugereazã cã acestea nu reprezintã o mãsurã adevã-
ratã a inteligenþei reale a unei persoane. 

Dr. Gardner a decis cã nu existã doar un singur mod în care poþi fi
inteligent, ci multe moduri diferite. El ºi-a folosit studiul pe adulþi ºi pe
copii pentru a afla mai multe despre modul în care învaþã oamenii. 
Dr. Gardner ºi-a dat seama cã ei pãreau sã înveþe ºi sã-ºi demonstreze
inteligenþa într-o mulþime de moduri. A observat, de asemenea, cã pãrþi
diferite ale creierului pãreau sã fie legate de diverse moduri de a de-
monstra inteligenþa. A propus o idee (teorie) pentru a explica gama largã
de abilitãþi pe care le observa. ªi-a numit ideea Teoria inteligenþelor
multiple (sau teoria IM, pe scurt). 

Dacã stai sã te gândeºti, ideea doctorului Gardner despre diferite
tipuri de inteligenþã are sens. Existã nenumãrate exemple de oameni care
nu au obþinut punctaje bune la testele de IQ sau care nu au fost testaþi
niciodatã pentru a afla la ce capitole exceleazã, dar care sunt în mod
evident inteligenþi în multe alte feluri. Aici se pot include oameni care
picteazã, escaladeazã munþi, încheie afaceri, exploreazã natura sau
inventeazã maºini. Cu siguranþã poþi obþine punctaje bune la testele de
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IQ ºi, în acelaºi timp, sã faci acele lucruri, dar rezultatele tale la teste nu
exprimã neapãrat toate lucrurile la care eºti priceput.

Teoria IM spune cã existã opt tipuri diferite de inteligenþã — opt
moduri de a fi inteligent! (Pot fi chiar mai multe, dar nu au fost identi-
ficate încã.) Fiecare dintre aceste diferite tipuri de inteligenþã poate fi
descris prin anumite trãsãturi, activitãþi ºi pasiuni.

Atunci când dr. Gardner a publicat cãrþi despre teoria sa, a inventat
nume pentru a defini diversele tipuri de inteligenþã. Iatã cele opt feluri de
inteligenþã despre care a vorbit: (1) inteligenþa lingvisticã, (2) inteligenþa
muzicalã, (3) inteligenþa logico-matematicã, (4) inteligenþa spaþialã, 
(5) inteligenþa kinestezicã, (6) inteligenþa interpersonalã, (7) inteligenþa
intrapersonalã ºi (8) inteligenþa naturalistã. 

Studiez munca doctorului Gardner de aproape 20 de ani. De-a lungul
anilor, am scris multe cãrþi pentru adulþi despre inteligenþele multiple.
Dar pentru ca am petrecut, de asemenea, mulþi ani predând copiilor, am
vrut sã scriu o carte care sã-i ajute pe cei tineri. Sper sã explic teoria IM
într-un mod care sã o facã uºor de înþeles pentru voi, deoarece cred cã
este important pentru copii ca tine sã valorifice la maximum toate tipu-
rile de inteligenþã pe care le au.

Pentru a uºura lucrurile, am creat un limbaj mai simplu pentru a
descrie cele opt feluri de inteligenþã:

Inteligenþa verbalã (inteligenþa lingvisticã): Îþi plac cuvintele ºi
modul în care ele sunt folosite pentru a citi, a scrie sau a vorbi. 

E posibil sã-þi placã jocurile de cuvinte, limbile strãine, povestitul, orto-
grafia, scrisul creativ sau cititul. Pentru mai multe detalii despre acest tip
de inteligenþã, vezi capitolul 1.

Inteligenþa muzicalã: Apreciezi muzica, ritmul, melodia ºi tiparele
sunetelor. Eºti capabil sã auzi tonul ºi treptele. Poate apreciezi multe

stiluri diferite de muzicã ºi îþi plac activitãþile precum cântatul, cu vocea
sau la instrumente, ascultatul CD-urilor sau mersul la concerte. Pentru a
afla mai multe despre acest fel de inteligenþã, vezi capitolul 2.

Inteligenþa logicã (inteligenþa logico-matematicã): Îþi place sã
descoperi lucruri ºi se poate sã înþelegi numerele ºi conceptele mate-

matice, sã descoperi tiparele ºi sã te amuzi cu ºtiinþa. Este posibil sã-þi
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placã ghicitorile, problemele încuietoare, calculatoarele, sã-þi creezi
propriile coduri sau sã faci experimente ºtiinþifice. Pentru detalii despre
acest tip de inteligenþã, vezi capitolul 3.

Inteligenþa vizualã (inteligenþa spaþialã): Îþi place sã te uiþi la lumea
din jurul tãu ºi sã vezi toate lucrurile ei interesante. Poate eºti capabil

sã creezi lucruri sau imagini în mintea ta. Este posibil sã ai capacitatea de
a-þi însuºi ceea ce vezi ºi de a-þi folosi imaginaþia pentru a reda celorlalþi
viziunea ta prin artã, design, fotografie, arhitecturã sau invenþie. Pentru a
afla mai multe despre acest tip de inteligenþã, vezi capitolul 4.

Inteligenþa miºcãrii (inteligenþa kinestezicã): Eºti graþios ºi te
simþi confortabil cu corpul tãu, folosindu-l pentru a deprinde noi

abilitãþi sau pentru a te exprima în diferite moduri. Se poate sã fii atlet
sau sã-þi foloseºti corpul într-un mod artistic, prin dans ori actorie. Sau
este posibil sã arãþi un interes crescut pentru activitãþi care presupun
folosirea mâinilor, cum ar fi meºteºugurile, construirea de machete sau
repararea lucrurilor. Pentru detalii despre acest tip de inteligenþã, vezi
capitolul 5.

Inteligenþa socialã (inteligenþa interpersonalã): Eºti interesat de alþi
oameni ºi de modul în care aceºtia interacþioneazã între ei. Poate cã

eºti membru în consiliul studenþilor sau într-un grup de mediere ºcolarã,
poate ai o mulþime de prieteni, eºti implicat în activitãþi din zona în care
locuieºti sau doar îþi face plãcere sã faci parte din grupuri sociale
obiºnuite. Mai multe despre acest tip de inteligenþã, în capitolul 6.

Inteligenþa personalã (inteligenþa intrapersonalã): Îþi cunoºti ºi îþi
înþelegi sentimentele, lucrurile la care eºti bun ºi domeniile în care

vrei sã-þi îmbunãtãþeºti performanþele. De multe ori, te înþelegi mai bine
decât te înþeleg ceilalþi. Poate cã þii un jurnal, faci planuri pentru viitor,
reflectezi la trecut sau îþi stabileºti obiective pentru tine însuþi. Pentru
mai multe despre acest tip de inteligenþã, vezi capitolul 7.

Inteligenþa naturii (inteligenþa naturalistã): Eºti un observator ºi îþi
place sã identifici ºi sã clasifici lucruri precum plantele, animalele sau

rocile. (Dacã trãieºti la oraº, este posibil sã clasifici alte lucruri, cum ar fi
CD-urile sau îmbrãcãmintea colegilor tãi.) Probabil cã îþi place foarte
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mult sã te afli în aer liber ºi e posibil sã fii interesat de grãdinãrit,
îngrijitul animalelor, gãtit sau sã te implici în cauze ecologiste. Pentru
mai multe despre acest tip de inteligenþã, vezi capitolul 8.

Despre aceastã carte
Urmãtoarele opt capitole vor descrie în detaliu fiecare dintre cele opt
moduri în care poþi da dovadã de inteligenþã. În timp ce le parcurgi,
observã pãrþile în care te regãseºti cel mai mult ºi pãrþile în care îþi
regãseºti prietenii, familia ºi chiar profesorii în fiecare dintre tipurile de
inteligenþã. Aceastã carte te va ajuta sã descoperi cine eºti ºi cine poþi fi.
Mai mult decât atât, te va ajuta ºi sã îi înþelegi mai bine pe cei din jur ºi
sã interacþionezi mai bine cu ei — fraþii ºi surorile tale, pãrinþii, prietenii,
profesorii tãi ºi alþii. Vei învãþa cã fiecare are diferite puncte forte ºi idei
despre cum sã facã lucrurile, fapt ce te va face sã-i înþelegi mai uºor, sã te
înþelegi cu ei ºi chiar sã înveþi de la ei. Astfel, poate aceastã carte te va
ajuta sã prinzi secrete ale jocului de baschet de la sora ta mai mare, care
are inteligenþa miºcãrii, sã înveþi de la profesorul tãu care dã dovadã de
inteligenþã logicã sau sã te înþelegi mai bine cu prietenul tãu care are
inteligenþã personalã.

Iatã vestea bunã: Deja ai toate cele opt tipuri de inteligenþã. Serios!
Nu ai doar un singur tip de inteligenþã. În grade diferite, eºti inteligent în
toate cele opt moduri descrise în aceastã carte. Asta nu înseamnã cã
excelezi la tot (nimeni nu este atât de bun), dar ai câteva abilitãþi în
fiecare domeniu. Pe mãsurã ce citeºti despre diferitele tipuri de inteli-
genþã, vei descoperi, probabil, cã regãseºti cel puþin o bucãþicã din tine în
fiecare dintre ele. Deci eºti deja de opt ori mai inteligent decât ai fost
înainte sã citeºti aceste lucruri.

Iatã ºi alte veºti bune:
∗ Toate tipurile de inteligenþã sunt diferite, dar sunt, de asemenea,

egale.
Niciun tip de inteligenþã nu este mai important decât altul.

∗ Nu conteazã ce abilitate ai într-un anume tip de inteligenþã, poþi
sã o explorezi, sã o amplifici ºi sã o dezvolþi. Fie cã întâmpini

Introducere 11

Stamp



probleme ortografiind „vocabularul“ sau cã eºti un viitor autor de
succes, tot poþi sã îþi îmbunãtãþeºti inteligenþa verbalã. Acesta este
doar un exemplu, dar înþelegi ideea.

∗ Poate cã ºtii la ce eºti cel mai bun, dar asta nu înseamnã cã eºti
limitat la un singur tip de inteligenþã. Poate cã ai inteligenþa
miºcãrii — felicitãri! — dar nu lãsa acest lucru sã te priveze de
bucuriile cititului, doar pentru cã acesta foloseºte un alt tip de
inteligenþã (inteligenþa verbalã).

∗ Existã multe moduri în care poþi da dovadã de inteligenþã în
fiecare dintre tipurile de inteligenþã. De exemplu, dacã ai
inteligenþã verbalã, poþi descoperi cã eºti cel mai bun vorbitor, dar
nu un scriitor prea grozav. Sau în cazul inteligenþei miºcãrii, 
e posibil sã-þi dai seama cã nu eºti foarte priceput la fotbal, dar
eºti un înotãtor excelent. Cu puþin efort, îþi poþi dezvolta punctele
forte ºi le poþi îmbunãtãþi pe cele slabe.

∗ Diferitele tipuri de inteligenþã lucreazã împreunã în aproape tot
ceea ce faci. De exemplu, poate crezi cã pictatul unei imagini þine
doar de inteligenþa vizualã. Greºit! Sã pictezi o imagine poate
necesita folosirea inteligenþei miºcãrii — pentru a stãpâni diferitele
tehnici de mânuire a pensulei, a inteligenþei naturii — pentru a
dezvolta un ochi pentru detalii sau chiar a inteligenþei personale —
ca sã gãseºti ideile pentru a picta. Cele mai multe activitãþi se
bazeazã pe multe tipuri diferite de inteligenþe, nu doar pe cele
evidente. Aºadar, în acelaºi mod în care este nevoie de mai mult
decât de inteligenþã vizualã pentru a picta o imagine, este necesar,
de obicei, mai mult decât un singur tip de inteligenþã pentru a face
orice — fie cã este vorba de actorie, de scrierea unei poveºti, 
de jocul de hochei sau de programarea unui calculator.

∗ Cele opt tipuri de inteligenþã au fost descoperite în toate culturile
ºi în toate þãrile ºi grupele de vârstã. Aºadar, indiferent cine eºti ºi
de unde provii — indiferent de vârsta ta sau de mediul din care
provii — ai câte ceva din toate tipurile diferite de inteligenþã.
Depinde de tine sã o dezvolþi pe fiecare dintre ele cât poþi mai
bine.
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Practic, oriunde te uiþi în viaþã, poþi vedea semne ale folosirii inteli-
genþelor multiple. Poþi descoperi inteligenþa naturii ºi inteligenþa vizualã
la vecinul tãu care are o grãdinã frumoasã. Se poate sã descoperi
inteligenþã verbalã la fratele tãu care scrie mereu în jurnal sau inteligenþã
muzicalã la mama ta, cãreia îi place la nebunie sã cânte. Poate cã înveþi
matematicã la ºcoalã de la un profesor ce dã dovadã de inteligenþã logicã
sau sociologie de la un profesor care are inteligenþã socialã. Poate cã ai un
prieten cu inteligenþa miºcãrii, care jongleazã, sau unul cu inteligenþã
personalã care ºi-a început propria afacere. Este posibil sã descoperi
diferite tipuri de inteligenþã la ºoferul de autobuz care te duce dimineaþa
la ºcoalã ºi care are inteligenþa miºcãrii sau la vânzãtorul de la magazinul
alimentar, care are inteligenþã socialã. Oriunde te uiþi — acasã, în clasã
sau în public — poþi vedea manifestându-se diferitele tipuri de inte-
ligenþã. 

Se poate totuºi sã-þi fie mai uºor sã descoperi diverse feluri de inteli-
genþã la tine însuþi. Pânã la urmã, cine este persoana cu care petreci cel
mai mult timp? Tu însuþi, desigur. Dacã inteligenþele multiple nu îþi sunt
evidente, este în regulã. Aceastã carte te va ajuta sã le recunoºti ºi sã le
valorifici potenþialul la maximum.

Fiecare dintre noi foloseºte zilnic cele opt tipuri de inteligenþã, dar
fiecare dintre noi are modul sãu unic în care îºi aratã inteligenþa. Într-un
fel, este ca ºi cum cele opt tipuri de inteligenþã ar fi note diferite dintr-o
octavã, pe un portativ: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Fiecãruia dintre
noi îi place un cântec diferit, compus din aceste opt note. Acest mod de
a combina notele este unic, deci niciun alt cântec nu este exact la fel.
Când îþi foloseºti cum poþi mai bine toate tipurile de inteligenþã — în
felul tãu unic — vei umple lumea cu un cântec minunat pe care nimeni
altcineva nu îl poate crea!

Dacã þi-ar plãcea sã-mi scrii, mie mi-ar face plãcere sã primesc veºti
de la tine. Scrie-mi pe adresa:

Dr. Thomas Armstrong
c/o Free Spirit Publishing
217 Fifth Avenue North, Suite 200
Minneapolis, MN 55401-1299
Sau trimite-mi un e-mail la: help4kids@freespirit.com.
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