
Typy inteligencji i style uczenia się.            

 
 

Typ inteligencji przekłada się nie tylko na predyspozycje i uzdolnienia, ale także 
preferencje w zakresie stylu uczenia się. 

 

Świadomość zróżnicowania typów inteligencji oraz wiedza na temat własnych 

predyspozycji i uzdolnień pozwala lepiej radzić sobie w życiu zarówno codziennym, jak 

i zawodowym. Umożliwia przede wszystkim skupianie się na działaniach, które 

pozostają w zgodzie z naszą naturą i predyspozycjami. 

 

Teoria Howarda Gardnera dotycząca inteligencji wielorakich jest podstawą dalszych 

ustaleń w zakresie rodzajów inteligencji. Amerykański naukowiec, dr Thomas 

Armstrong, zmodyfikował informacje dotyczące typów inteligencji. Swoje ustalenia 

zawarł w książce ,,7 rodzajów inteligencji”. Pozycja ta z czasem została przez samego 

autora zaktualizowana i rozszerzona, a jej najnowsze wydanie zawiera opis nie 

siedmiu, ale aż dziewięciu rodzajów inteligencji. Są to: 

 

 - inteligencja obrazów - dotyczy ,,myślenia za pomocą oczu”, przypominania i przetwarzania 

obrazów;  

 

-inteligencja słów - związana z umiejętnością biegłego i komunikatywnego wyrażania się, 

efektywnego stosowania zasad retoryki wypowiedzi;  

-inteligencja ciała - wykorzystująca zdolności w zakresie koordynacji ruchowej, także manualne;   

 

-inteligencja dźwięków - występująca u osób obdarzonych talentami muzycznymi;  

-inteligencja logiczna - dotycząca uzdolnień matematycznych, ale również szeroko pojętej 

umiejętności logicznego myślenia;  

-inteligencja społeczna - przejawiająca się w łatwym nawiązywaniu więzi i mądrym kształtowaniu 

relacji;  

-inteligencja przyrodnicza - dotyczącą dążenia do życia w bliskości z naturą, a także dostrzegania 

i interpretowania zjawisk przyrodniczych;  

-tzw. inteligencja własnego ja - związana z umiejętnością rozwijania własnego potencjału;  



- inteligencja egzystencjalna - jej wyróżnienie to największy krok w zakresie uzupełnienia 

koncepcji Gardnera. Dotyczy umiejętności ustosunkowywania się do spraw ostatecznych i 

zdolności do deklarowania oraz zachowywania określonych wartości. 

W bardzo przystępny sposób przedstawia to filmik do którego podany 

jest poniższy link: 

https://www.youtube.com/watch?v=421LuP7j04Q 

 

 

 

 

 Podział na w.w. rodzaje inteligencji jest umowny, a poszczególne jej rodzaje 

współpracują ze sobą w różnych konfiguracjach. Wg Gardnera każde dziecko                

i dorosły posiada wszystkie rodzaje inteligencji rozwinięte w różnym stopniu, a ich 

profil jest dynamiczny i zmienia się w ciągu życia.         Jednak wyraźne 

predyspozycje widać już pod koniec przedszkola / na początku szkoły. 

 

O WSPIERAJĄCYCH RODZICACH 

Dziecko „przeciętne” w szkole może być „wybitne” poza nią. Ramy 
szkolne przyzwyczaiły nas do tego, że najwyżej ceniona jest inteligencja językowa  
i logiczno-matematyczna. Ambitni rodzice bywają rozczarowani, gdy dziecko „nie 
spełnia oczekiwań” i nie wpisuje się w powyższe ramy. 

Właśnie dlatego warto znać (i doceniać!) pozostałe rodzaje 
inteligencji! One wszystkie są piękne i cenne, powinny być traktowane na równi. 
Tymczasem szkoła nie zawsze docenia dzieci, których inteligencja nie mieści się w 
jej (zbyt wąskich) ramach. Ewentualnie określa pobłażliwie: „ach, to jest artysta” 
albo „on jest dobry TYLKO w sporcie”. 
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