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CAPITOLUL I. TEORIA INTELIGENŢELOR MULTIPLE – 

MODALITATE DE VALORIZARE A PERSONALITĂŢII COPILULUI 

 

I.1. Natura inteligentei. Delimitări conceptuale 

Termenul de inteligenţă provine de la latinescul intelligere, care înseamnă a relaţiona, a 

organiza sau de la înțelegere, care presupune stabilirea de relaţii între relatii. În psihologie, 

inteligenţa apare atât ca fapt real, cât şi ca unul potenţial, atât ca proces, cât şi ca aptitudine sau 

capacitate, atât formǎ şi atribut al organizǎrii mintale, cât şi a celei comportamentale (Paul 

Popescu –Neveanu, Dicţionar de psihologie, wikipedia). 

Vorbind despre inteligență ca de un sistem complex de operații care condiționează modul 

general de abordare și soluționare a celor mai diverse situații și sarcini problematice, avem în 

vedere operații și abilități, cum ar fi: 

• adaptarea la situații noi; 

• deducția și generalizarea; 

• corelarea și integrarea într-un tot unitar a părților/componentelor relativ separate; 

• stabilirea alternativelor și consecințelor posibile ale unui fapt/eveniment/comportament; 

• compararea rapida a variantelor acționale și reținerea celei optime; 

• rezolvarea corectă și ușoară a unor probleme cu grade crescânde de dificultate etc. 

Inteligența are câteva caracteristici fundamentale: capacitatea de a soluționa situațiile 

noi; rapiditatea, mobilitatea, suplețea și flexibilitatea ei; adaptabilitatea adecvată și eficientă la 

împrejurări. Putem vorbi și de factori ai inteligenței și anume: de raționament (deductiv și 

inductiv), de memorie, de capacitate de calcul, de rapiditate perceptuală, de operare spațială, de 

înțelegerea cuvintelor și de fluență verbală. 

Inteligența reprezintă o caracteristică a întregii activități mintale, expresia organizării 

superioare a tuturor proceselor psihice, inclusiv a celor afectiv - motivaționale și voliționale. În 

timp, odată cu formarea și dezvoltarea mecanismelor și operațiilor tuturor celorlalte funcții 

psihice putem vorbi de o inteligență care devine flexibilă și suplă. 

Termenul de inteligență are o dublă accepțiune: proces de asimilare și prelucrare a informațiilor 

variabile, în scopul unor adaptări optime; respectiv aptitudine caracterizată de complexitate, 

fluiditate, flexibilitate și productivitate, prin care se conferă eficiență conduitei. Inteligența 

reprezintă deci un sistem de însușiri stabile, proprii subiectului individual și care la om se 

manifestă în calitatea procesului gândirii. 

Inteligenţa este aptitudinea sau capacitatea de a soluţiona uşor şi rapid situaţii 

problematice şi de a crea ceva nou. Vorbim, spre exemplu, de inteligență culturală, strategică,  

emoțională, economică etc. 

Din această varietate de inteligente ne referim la inteligenta culturală și la cea 

emoțională. Inteligența culturală se structurează în jurul următoarelor concepte cheie: 

cunoștințe specifice culturii celuilalt și propriei culturi, cunoașterea valorilor culturale ale 

celuilalt; abilități interculturale, minte deschisă, empatie culturală etc. (Plum, 

http://www.culturalintelligence.org/#home). O persoană cu inteligență culturală poate deci 

acționa eficient în situații caracterizate prin diversitate culturală. 

Termenul de ,,inteligenţă emoţională” a fost folosit pentru prima oară într-un articol în 

1990 de către psihologii, Peter Salovey şi John Mayer. Inteligenţa emoţională este compusă din 

patru elemente: 

• percepţia, cunoaştertea şi exprimarea emoţiilor; 

• facilitarea emoţională a gândirii; 

http://www.culturalintelligence.org/#home)
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• înţelegerea şi analiza emoţiilor, folosirea cunoştinţelor emoţionale; controlul reflexiv al 

emoţiilor, calea spre dezvoltarea emoţională şi intelectuală. (http://www.trans4mind.fr/coeur/) 

Conform cercetărilor statistice competenţa emoţională este de două ori mai importantă 

decât abilităţile tehnice sau intelectuale. 

 

I.1.1. Teoria inteligenţelor multiple – elemente definitorii 

Una dintre cele mai importante și recente teorii din domeniul psiho-pedagogic este 

legată de numele americanului: Howard Gardner, care a publicat în 1983 o lucrare care a căpătat 

ulterior statutul de bestseller: „Frames of Mind”. Aici, dar mai ales în volumele publicate 

ulterior, Gardner formulează ideea conform căreia nu există un singur tip de inteligența, fiecare 

dintre noi fiind de fapt deținătorii unui profil de inteligența. Inteligența nu este de un singur fel. 

În viziunea autorului, putem vorbi azi de nouă tipuri de inteligența. În lucrarea initiala Gardner 

a lansat șapte tipuri de inteligența, urmând să adauge alte două inteligențe în volumele publicate 

ulterior. Tot el a inventat sintagma: ,,Nu întrebaţi cât de deştepţi sunteţi ci cum sunteţi 

inteligenţi“. 

Inteligența este definită de Gardner drept abilitatea/setul de abilități ce permit unei 

persoane sa rezolve probleme, ori sa creeze produse valorizate la un moment dat, într-o anumită 

cultură. Inteligența reprezintă un „potențial biopsihic de a prelucra informația, care poate fi 

activat într-un context cultural, pentru a rezolva probleme sau pentru a crea produse care sunt 

considerate valoroase într-o cultură” (Gardner, 1999, pp. 33-34). Teoria sa este rezultatul unor 

îndelungi cercetări în studiul profilelor cognitive ale copiilor supradotaţi, autişti, savanţi idioţi, 

oameni cu dificultăţi în învăţare, a persoanelor aparţinătoare a diferite culturi. 

Concluzia la care ajunge Gardner este aceea că inteligenţa nu este o trăsătură înnăscută care 

domină celelalte abilităţi pe care le au elevii. El nu pune la îndoială existenţa unei inteligenţe 

generale dar aduce probe conform cărora definiţia tradiţională a inteligenţei nu acoperă 

posibilităţile cognitive recent descoperite. Rezultatele cercetării sugerează faptul că inteligenţa 

este localizată pe diferite zone ale creierului care sunt conectate între ele, se susţin una pe alta 

dar pot funcţiona şi independent dacă este nevoie. 

De asemenea, inteligențele se pot dezvolta în condiţii optime de mediu. Oamenii au 

anumite tipuri de inteligența: o inteligența implica aptitudinea de a rezolva probleme sau a de 

crea produse care au importantă într-un context cultural particular sau într-o comunitate etc. 

Aptitudinea de rezolvare a problemelor permite persoanei sa abordeze o situație în care trebuie 

atins un obiectiv și trebuie localizată cea mai potrivită cale spre obiectiv. Crearea unui produs 

cultural permite persoanei sa capteze și sa transmită cunoaștere sau sa-si exprime concluziile, 

credințele sau sentimentele. Problemele ce trebuie rezolvate variază de la crearea unui final 

pentru o poveste pana la anticiparea unei mutari de mat în șah sau până la repararea unei mașini 

ori construirea unui cuib de păsărele etc. Produsele variază de la teorii științifice până la 

compoziții muzicale și la campanii politice de succes. 

Descoperirile lui Howard Gardner au fost preluate cu mare interes de comunitatea educaţională, 

obișnuită cu o perspectivă asupra inteligenței: unică, măsurabilă, indicator al succesului 

academic. 

Profilul de inteligența al fiecăruia dintre noi se alcătuiește pe baza celor noua tipuri de 

inteligentă descrise mai jos. Nu este exclus ca acestea sa fie completate cândva cu altele. Înainte 

de a descrie pe scurt cele noua tipuri de inteligență, sa amintim ca validarea lor științifică este 

extrem de complexa. Printre numeroasele „condiții de existenta” ale unei inteligente sunt doua 

care au implicații educaționale internaţionale deosebite: 

• identificarea unei zone corticale/centru de activitate neuronala responsabil cu operațiile și 

comportamentele specifice acelui tip de inteligența; 

• existența unui limbaj, înțeles ca ansamblu structurat de semne si/sau simboluri, care constituie 

modul de exprimare a inteligentei respective. 

http://www.trans4mind.fr/coeur/
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Teoria Inteligenţelor Multiple subliniază faptul că fiecare om are mai multe tipuri de 

inteligenţă, şi anume: inteligenţă verbal-lingvistică, logico-matematică, muzical-ritmică, 

corporal-kinestezică, vizual–spaţială, intra şi interpersonală, naturalistă. Abilităţile cognitive 

multiple pot să fie identificate, stimulate şi dezvoltate. Ele reflectă modalităţi diferite de a 

interacţiona cu lumea. 

Pedagogia TIM implică faptul că profesorii pot preda şi evalua în mod diferit elevii, îşi 

pot structura activităţile de fiecare zi pentru a sprijini elevii. Datorită combinaţiei de inteligenţe, 

unii copii sunt interesaţi, gânditori şi angajaţi în activităţi studiind anumite conţinuturi în timp  

ce aceiaşi copii devin irascibili, impulsivi şi neatenţi parcurgând alte conţinuturi. (adaptare din 

Frames of Mind,1993, reeditată la aniversarea a 10 ani) 

 

I.2. Inteligentele multiple 

 

I.2.1. Definitie, structura, caracteristici 

Inteligentele sunt în mod semnificativ independente unele de altele. Cercetările asupra 

unor adulti cu leziuni ale creierului demonstrează în mod repetat ca unele facultăți specifice se 

pot pierde, în timp ce altele sunt păstrate. Această independență a inteligențelor sugerează că un 

nivel deosebit de ridicat privind o inteligența, de exemplu, matematica, nu înseamnă un nivel la 

fel de ridicat pentru altă inteligența, cum ar fi limbajul sau muzica. Această independență a 

inteligențelor este în contrast net, marcant cu măsurătorile tradiționale ale coeficientului de 

inteligența. 

În măsura în care aproape fiecare rol cultural necesită mai multe inteligente, devine mai 

important sa consideram indivizii ca pe o colecție de aptitudini, mai curând decât ca având o 

unica facultate de rezolvare de probleme ce pot fi măsurate prin teste scrise. Chiar dat fiind acest 

număr relativ mic de asemenea inteligente, diversitatea capacitații omenești este creată prin 

diferențele între aceste profiluri, după formula „întregul să fie mai mare decât suma parților”. 

Astfel, un individ, chiar neînzestrat fiind cu privire la o anumită inteligență poate, datorită unei 

anume combinații sau amestec de aptitudini, să se adapteze excepțional de bine în anumite 

profesii sau roluri sociale. 

În calitate de cadru didactic este extrem de important să recunoaștem și să ne îngrijim 

de toate inteligențele umane diferite și de toate combinațiile de inteligente.. 

 

      Tipologia inteligențelor multiple 

Descriem în cele ce urmează particularitățile tipurilor de inteligență folosind ca resursă 

bibliografică lucrarea lui Gardner intitulată: Inteligențele multiple. Noi orizonturi. și care a 

apărut în 2006 la editura Sigma, respectiv lucrarea semnată de Armstrong, intitulată ,,Ești mai 

inteligent decât crezi. Un ghid al inteligențelor multiple”, editura Curtea veche, București (2011) 

și Instruire diferenţiată. Aplicaţii ale teoriei inteligenţelor multiple, Ghid pentru formatori şi 

cadre didactice, MEC, Seria calitate în formare, Bucureşti (2001). 

Inteligenţa verbal-lingvistică reprezintă capacitatea individului de a gândi în cuvinte, 

sintagme, capaciatatea de a învăţa cu uşurinţă alte limbi, capacitatea de exprimare verbală 

performanţială. Este capacitatea de a folosi limba ca mijloc privilegiat de exprimare și 

comunicare, precum și de înțelegere a celor din jur. Prezentă inteligentei lingvistice îl face pe 

posesor sa se exprime cu lejeritate, sa fie un bun orator sau scriitor. Acesta gândește în cuvinte, 

îndrăgește lectura și învață cel mai bine atunci când i se explica și când are posibilitatea sa 

citească și să asculte. Exemple de strategii potrivite de predare pentru cei predispuși către 

inteligența verbal-lingvistica: prezentările/expunerile, discuția și dezbaterea, învățarea prin 

cooperare etc. Acest tip de inteligenţă este specifică avocaţilor, profesorilor şi lingviştilor. 

Inteligența lingvistică, arată Gardner (2006, pp.21-22) corespunde unei zone specifice 

creierului numită Zona Broca. Această zonă este responsabilă pentru realizarea propozițiilor 
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gramaticale. O persoana având această zona afectată poate înțelege bine cuvintele și 

propozițiile, dar va avea probleme în a combina cuvintele în propoziții complexe. În același 

timp, alte procese de gândire pot sa nu fie deloc afectate. 

Dezvoltarea limbajului, arată Gardner (2006, pp. 21-22) este rapidă și fără probleme la 

majoritatea copiilor; fiind, de asemenea, uimitor de constantă în toate culturile. Chiar la 

populațiile de surzi, unde nu se preda în mod explicit un limbaj al semnelor, copiii vor inventă 

adesea propriul limbaj manual, și îl vor utiliza pe furiș. Vedem astfel cum o inteligența poate 

opera independent de o modalitate de intrare dau de un canal de ieșire specific. 

Persoanele care manifestă acest tip de inteligenţă, la fel ca și cele cu stil auditiv de învățare, 

au capacitatea de a reţine cu uşurinţă cuvinte ascultând radio sau o casetă audio. De asemenea,  

aceştia sunt atenţi la modul de exprimare al altora şi îi corectează. Îmbunătăţirea acestui tip de 

inteligenţă presupune: 

-dezlegarea de integrame; 

-realizarea unor jocuri de cuvinte; 

-studierea de dicţionare pentru descoperirea de noi termeni etc. (Gardner, 2006, p, 21-22). 

Inteligenţa logico-matematică reprezintă capacitatea individului de a gândi în scheme 

matematice cauzale, în scheme logice și algoritmic, de a folosi numerele pentru a rezolva 

problemele și pentru a face raționamente. Persoanele care au dezvoltată această inteligența pot 

înțelege și identifica cu ușurință relațiile de cauzalitate, pot opera ușor cu numere și cantități și 

pot efectua rapid operații (adeseori doar în minte). Ei învață cel mai bine prin intermediul 

numerelor, formularelor și al schemelor logice. De regula, acești elevi sunt organizatori buni și 

le place sa utilizeze tehnologia. Din perspectiva predării, se recomandă utilizarea învățării 

bazate pe rezolvarea de probleme, jocurile cu numere, strategiile de dezvoltare a gândirii critice, 

ordonările și clasificările, dialogul socratic etc. Această inteligență se regăsește la persoanele 

performante în domeniul informaticii, matematicii, ingineriei şi în orice domeniu de cercetare. 

Aceste persoane caută mai întâi logica unei activităţi şi abia apoi o și execută. Ei sunt pasionaţi 

de jocuri logice ca şahul dar și de jocuri logice de societate: table, rummy. 

Inteligenţa muzical-ritmică este capacitatea individului de a gândi în sunete, de a reda 

cu uşurinţă o muzică, de a utiliza elemente ale tonului, ritmului, acordului și intensitatii 

sunetelor. Posesorul acestei inteligente poate auzi patternuri melodice, le poate recunoaste și 

chiar modifica, este sensibil la zgomotele/sunetele din jur și gândeste în termeni melodici. De 

asemene, ii place sa fredoneze și sa fluiere, și adeseori bate ritmul când aude muzica. Învață cel 

mai bine atunci când ideile sunt exprimate folosind elemente de limbaj muzical, ii place sa 

asculte muzica și atunci când învață. Pentru a facilita învățarea predarea trebuie să încerce să 

creeze contexte de utilizare a ritmului, limbajului și metaforelor muzicale. Această inteligență 

este specifică muzicienilor. Cei caracterizaţi de acest tip de inteligenţă pot fredona cu uşurinţă 

o melodie abia auzită; au auzul fin sesizând atunci când o melodie este cântată fals, își dezvoltă 

rapid abilitățile de a cânta la diferite instrumente. Pentru posesorii inteligenței muzical-ritmică, 

muzica este un mod de relaxare și viață. 

Inteligenţa vizual-spaţială reprezintă capacitatea individului de reprezentare la nivel 

tridimensional, de a re-crea propriile experiente în termeni de forma, culoare, linie și textura, de 

a reprezentă intern lumea spațiala. Posesorii unei astfel de inteligente au, de regula, o buna 

orientare în spațiu și își stabilesc cu ușurință repere. Navigatorii maritimi sau aerieni, dar și 

pictorii și sculptorii, jucătorii de șah etc. dovedesc posesia acestui tip de inteligență. Vizual- 

spațialul gândește în imagini și este amator de desene și proiectare, el învață cel mai bine vizual, 

prin modele, culori și imagini. În procesul de predare-învățare se recomanda ca profesorul să 

utilizeze organizatorii grafici, a hărțile conceptuale, codurile culorilor, desenele și planșele, a  

casetele video și suporturile DVD, hărțile și organigramele. Această inteligență este specifică 

arhitecţilor și proiectanţilor. Atunci când le ceri să realizeze schiţa unei locuinţe o fac uşor, 

,,văzând-o“ din toate unghiurile; se orientează rapid în locuri necunoscute. Noaptea vizează şi 
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îşi închipuie diferite scheme, iar a doua zi le aştern pe hârtie. Pentru a-şi îmbunătăţi inteligenţa 

spaţială folosesc frecvent un aparat foto sau o cameră video înregistrând ceea ce văd în jur. De 

asemenea preferă jocuri ca puzzle, şi alte jocuri vizuale. 

Inteligenţa corporal-kinestezică: este capacitatea de a folosi corpul sau părti ale 

acestuia pentru a exprima idei, pentru a rezolva probleme sau pentru a produce ceva. Posesorii 

acestui tip de inteligența au un bun echilibru corporal, își coordonează, mișcările cu finețe, au 

dexteritate și agilitate, iubesc sportul și mișcarea. Ei învață cel mai bine făcând, manipulând și 

utilizându-și corpul. Predarea trebuie să pună accentul pe experimentare și contact direct cu 

obiectele, pe limbajul non-verbal (gestica- mimica), pe jocurile de rol, simulări etc. Acest tip de 

inteligenţă are în vedere abilităţile de exprimare cu ajutorul corpului, rezolvarea problemelor  

prin activităţi fizice. Este inteligenţa specifică sportivilor, dansatorilor, balerinilor, chirurgilor, 

celor care au meserii în care fineţea mişcărilor este importantă. Copiii cu o inteligentă 

kinestezică dezvoltată au o foarte bună coordonare ochi-mână, o mare capacitate de exprimare 

a emoţiilor cu ajutorul mişcării şi sunt talentaţi la sport. 

Inteligenţa naturalistă/ambientală este capacitatea de a distinge și clasifica obiectele 

și fenomenele din jur, de a înțelege lumea naturala. Învățarea se produce cel mai bine pe baza 

comparațiilor, a contactului permanent cu mediul. Posesorii manifestă sensibilitate fată de 

natura, fată de elementele acesteia, de regulă sunt iubitori de plante și animale. Predarea trebuie 

sa utilizeze clasificări și ordonări, exemple din lumea naturală și contact direct cu obiectele- 

suport pentru studiu. Are în vedere abilităţile de a înţelege natura, de a ajută la păstrarea ei. Este 

inteligenţa specifică biologilor, exploratorilor, cercetătorilor în domeniul naturii. Copiii cu o  

inteligenţă naturalistă dezvoltată se vor bucura să înveţe despre plante şi animale, să participe 

la excursii şi expediţii, să ajute la conservarea mediului. Preferă locurile liniştite ca pădurea, 

poienile. Ei merg pe principiu că un om este sănătos dacă manâncă produse naturale (fructe, 

legume). 

Inteligenţa intrapersonală repezintă capacitatea individului de a se evalua obiectiv, 

de a interacționa eficient, de a comunica cu ceilalți, de a-i conduce și de a-i motiva, precum și 

de a-i întelege. Este capacitatea de a se înțelege pe sine însuși, de a evalua cu acuratețe propriile 

capabilități și de a acționa în consecința. Posesorii acestui tip de inteligență sunt reflexive și 

responsabile, se cunosc bine și își asuma propriile slăbiciuni și puncte tari, valorificându-le în 

viată cotidiana. Caracteristic acestei inteligenţe este faptul că aceşti oameni se gândesc deseori 

la ceea ce au de făcut pentru atingerea unui ţel în viaţă. Participă la sesiuni de dezvoltare 

personală pentru a se cunoaşte mai bine. Întotdeauna încearcă să ia viaţa în propriile mâini, fără 

a depinde de ceilalţi; sunt stăpâni pe sine, dar îi ajută şi pe alţii. Învață cel mai bine atunci cand 

li se da timp suficient pentru reflecție și planificarea învățării. Le place sa facă planuri, gândesc 

profund și învață din propriile greșeli. Predarea poate folosi interviurile, autoreflectia și 

învățarea autodirijată, orientarea pe rezultate/ finalități. 

Inteligenţa interpersonală: capacitatea individului de a comunica şi relaţiona pozitiv cu 

cei din jur, de a interacționa eficient, de a comunica cu ceilalți, de a-i conduce și de a-i motiva, 

precum și de a-i înțelege. Cei care au bine dezvoltat acest tip de inteligența găsesc și învață cel 

mai bine împărtășind idei și valorificând ideile celorlalți. Clinicienii, profesorii, antrenorii, 

personalul din vânzări, dar și politicienii de succes se presupune ca poseda o astfel de inteligența 

bine dezvoltata. Interpersonalilor le place sa organizeze evenimente, sa fie lideri informali ai 

grupului; sunt apreciați de ceilalți pentru modul în care relaționează, în care știu sa fie buni 

ascultători și sfătuitori. Succesul predării va fi asigurat de utilizarea învățării prin cooperare, a 

jocurilor de rol, a brainstormingului, a educației interculturale. Specificul persoanelor 

caracterizate de inteligenţa interpersonală este munca de echipă, sprijinul acordat şi primit de la 

prieteni. Atunci când ies la distracţii preferă compania cât mai multor oameni; detestă ă fie 

singuri şi să întreprindă munci individuale. 
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Inteligenţa existențială: este capacitatea de a formula și de a răspunde la întrebări 

despre realitățile profunde: viată și moarte, timp, natura umana, bine și rău ... etc. O mai buna 

învățare se desfășoară cu ajutorul formulărilor profunde, filosofice, al raportării frecvente la 

marile realități și probleme ale vieții. Cei ce învață sunt centrați pe „lucrurile importante”, au 

capacitatea de a abstractiza și de a conceptualiza. Predarea poate face apel la punerea în situații 

reale de viața, la dialog socratic/ întrebări filosofice și la reflecție personala. 

Așa cum am mai arătat, inteligentele sunt potențialități a căror realizare depinde de jocul 

dintre factorii genetici și cei de mediu. Chiar daca din punct de vedere biologic ele sunt 

independente (cercetările realizate asupra unor persoane cu anumite zone corticale afectate au 

demonstrat ca unele capacități se pot pierde complet, în timp ce altele se pot menține), la nivelul 

manifestării  individuale ele apar în combinație. 

Rolul scolii, conform teoriei lui Gardner și implicațiilor sale educaționale, ar fi sa identifice 

profilul de inteligența al elevilor și sa-i încurajeze pe fiecare sa-și dezvolte combinația unica pe 

care o dețin. Fiecare inteligența poate fi folosită deopotrivă în calitate de conținut al învățării, 

dar și de mediu de comunicare a acestuia. 

O abordare a instruirii din perspectiva inteligențelor multiple ar trebui sa tina seama de 

doua implicații majore: 

• posibilitatea individualizării instruirii, ținând seama de caracteristicile de învățare ale fiecăruia, 

date de profilul de inteligența. Acestea din urma pot fi corelate cu stilurile de învățare; 

• posibilitatea reorganizării curriculumului, renunțând la supraîncărcarea cu elemente care au o 

legimitate mai degrabă istorica, lipsite de relevantă și pentru elevi și cadrele didactice; 

integrarea curriculumului prin centrarea pe înțelegerea profunda a conceptelor fundamentale 

din diferite discipline, acordând elevilor posibilitatea de a le explora prin utilizarea propriei 

combinații de inteligente. 

 

I.2.2. Avantaje și dezavantaje ale aplicării TIM în școala 

Aplicarea teoriei inteligențelor multiple la clasa prezintă o serie de avantaje clare pentru 

elevi, printre care: 

• valorizează și promovează diferențele individuale; 

• evaluarea învățării este autentică; 

• permite accesul la un curriculum provocator, motivant; 

• îmbunătățirea performanțelor academice, a gândirii critice și a rezolvării de probleme; 

• creste încrederea în sine a elevilor; 

• contribuie la pregătirea pentru viața, pentru munca și pentru învățarea pe tot parcursul vieții; 

• egalitatea șanselor de acces la cunoștinte; 

• înțelegerea diferențelor în învățare, și nu evidențierea acestora; 

• dezvoltarea personala și sociala devin părți importante ale curriculumului; 

• posibilitatea focalizării pe deprinderi și cunoștinte specificate în curriculumul oficial. 

Beneficiile acestei abordări vor fi cu atât mai puternice daca suntem conștienți și de posibilele 

riscuri ce pot să apară. Unele au putut fi sesizate și în cadrul sistemului nostru de educație, la 

unele cadre didactice care, după câteva ore de formare, au fost fascinate de teorie, dar au înțeles- 

o și aplicat-o deficitar. Dintre riscurile potețiale, menționăm: 

• clasificarea „elevilor pe tipuri de inteligența (în funcție de inteligența considerată dominantă); 
• neglijarea inteligențelor „slabe” (evitarea solicitării lor); 

• judecarea elevilor/ împărțirea lor în funcție de tipul de inteligența, și nu de profilul de 

inteligența; 

• ierarhizarea inteligențelor si, implicit, a elevilor în funcție de acest criteriu; 

• centrarea pe produsele ce trebuie realizate, și nu pe obiectivele ce trebuie atinse. 
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CAPITOLUL II. 

CLASA PREGATITOARE - GRUP SOCIAL FAVORABIL 

DEZVOLTĂRII INTELIGENȚELOR MULTIPLE 

 

II.1. Factorii favorizanţi pentru aplicarea TIM la clasa pregătitoare 

 

Teoria ințeligenţelor multiple se încadrează la educaţia centrată pe elev. Diversitatea 

activităţilor, a contextelor, a materialelor propuse prin TIM permite o diferenţiere a copiilor, a 

capacităţilor lor de învăţare şi a tendinţelor lor. Se poate modela educaţia optimă pentru fiecare 

copil (cel puţin se poate încerca acest lucru) în cadrul activităţilor de învățare alese din clasa 

pregătitoare. 

Învățătoarea poate obţine cât mai multe informaţii posibile despre fiecare copil prin metoda 

observaţiei. Aceste informaţii sunt utile îndeosebi în cazul în care un copil întâmpină o 

dificultate în a învăţa. Programul flexibil şi alegerea temelor oferă poibilitatea introducerii mai 

multor forme de prezentare a unui subiect. 

„În numeroase moduri, inteligenţele multiple par a fi un dar special al copilăriei. Când observăm 

copii, îi vedem cu uşurinţă cum îşi utilizează diferitele inteligenţe.” (Gardner, Inteligenţe 

multiple. Noi orizonturi, p. 94). 

În clasa pregatitoare se pot aplica scenarii didactice care permit copiilor să învețe într-o 

varietate de forme şi contexte, facilitând astfel înţelegerea. Şi cel mai bun mod de a realiza 

acestea este să se recurgă la toate inteligenţele care sunt relevante pentru acest subiect, în cât de 

multe moduri legitime posibile. Orice subiect poate fi reprezentat mental într-un număr diferit 

de variante. Astfel, acel subiect va fi receptat de mai mulţi elevi; de fapt unii învaţă mai bine 

dintr-o prezentare narativă, iar alţii din cele sociale sau artistice. Un alt avantaj ar fi acela că 

elevii ar înţelege faptul că experţii disciplinei respective concep subiectele din mai multe 

unghiuri. (Armstrong, 2011, p.13) 

Toate subiectele sunt susceptibile să se insinueze pe un număr diferit de căi, iar aceste 

căi corespund, în genere, diferitelor inteligenţe. Aceste căi ar fi: naraţiunea, cantitatea, logica, 

existenţialismul, estetica, palpabilitatea, cooperarea sau socializarea. 

Aceste metode oferă contexte în care copiii pot aplica o foarte mare varietate de cunoştinţe şi 

deprinderi sociale şi intelectuale, pe lângă cele de bază furnizate de curriculum. 

La clasa pregatitoare exista posibilitatea ca, fiecare să îşi aleagă activitatea (ţinând cont de 

respectarea temei propuse) şi este încurajat să se exprime (sub diferite forme). Dacă s-ar lucra 

într-un tip de educaţie deschisă sau educaţie progresivă, am putea vedea câţiva copii care 

lucrează la proiecte individuale de matematică, alţii care „citesc” cărţi alese de ei, alţii care 

observa natura ... Elevii lucrează în ritm propriu, iar chestiunea promovării sociale survine doar 

în cazuri excepţionale. O evaluare doar a capacităţilor linvistice şi logico-matematice poate 

stigmatiza elevii care dovedesc cunoştinţe insuficiente, iar această etichetare îi va însoţi pe 

parcursul şcolar şi poate fi generatoare, pe lângă insuccesul şcolar şi de eşec social. 

Printre factorii favorizanţi poate fi menţionat şi acela că la clasa pregatitoare se pot respectă 

interesele spontane ale copilului şi modurile sale fireşti de învăţare. Poate respectă entuziasmul 

pentru activităţile fizice, pentru proiecte creative, pentru arte şi joc şi ar trebui să-i dea ocazia 

copilului de a învăţa prin aceste activităţi. 

O astfel de abordare se numeşte integrată şi este folosită în cadrul planificarii si 

proiectarii tuturor activitatilor la ciclul primar. Abordarea integrată presupune studiul realităţii 

printr-un demers didactic globalizat, în care limitele dintre categoriile şi tipurile de activitate 

dispar într-un scenariu unitar, în cadrul căruia tema se lasă investigată cu toate mijloacele 

diferitelor ştiinţe. Acest demers didactic va cuprinde trei etape aflate în interdependenţă: 

evocarea, realizarea sensului, reflecţia. Din perspectiva scolarului mic, sunt mai utile 
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reprezentările clare chiar reduse ca forţă explicativă, care, dacă nu sunt bogate în 

sensuri/semnificații, facilitează concentrarea copilului asupra trăsăturilor centrale pentru 

subiectul de analizat 

Factori blocanţi 

Sarcina cadrelor este de a ajută copilul să-şi dezvolte propriile capacităţi, în limitele 

impuse de politica educaţională. Dar aşteptările academice sunt tot mai ridicate faţă de copiii 

mici, chiar înainte de intrarea lor în şcoala primară. Însă școlarii mici par să aibă o nevoie mai 

puternică de a-şi dezvoltă laturile „neacademice” ale personalităţii, cum ar fi: capacităţile 

artistice, legăturile cu natura şi fantezia. Presiunile educaţionale premature îi pot lipsi de şansa 

de a-şi dezvoltă aceste trăsături. Criticăm deci stilul de „fabrică/pe bandă rulantă” al şcolilor  

noastre tradiţionale (şi implicit al grădiniţelor tradiţionale): se aşteaptă de la copii ca ei să atingă 

în fiecare an acelaşi standard. 

Expectanţele nerealiste ale părinţilor. Din experienţa personală ştiu că pentru mulţi 

părinţi a avea un copil inteligent înseamnă că acesta ştie să scrie, să citească, să calculeze 

(operaţii simple în concentrul 0-10); celelalte aspecte ale dezvoltării sale nu prezintă interes. 

Presiunea părinţilor îi privează pe copii de experienţele de care au nevoie. Concentrându-se prea 

puternic asupra a ceea ce vor avea ei nevoie în viitor, le răpesc copiilor şansa de a-şi dezvoltă 

capacităţile în stadiul actual. La vârste mici, scolarii sunt mânaţi de o motivaţie firească să-şi 

dezvolte corpul, simţurile şi, după cum subliniază H. Gardner „latura artistică a personalităţii”. 

Copiilor mici le place foarte mult să cânte, să deseneze, să compună poezii şi să interpreteze 

roluri. 

Factor blocant poate fi reprezentat de factorii de decizie din scolile din prezent, de multe 

ori, nu acordă nici o importanţă succesiunii etapelor de dezvoltare, „transformării din perioada 

şapte-noua ani”. Stăpânite de obsesia de a-i pregăti pe copii pentru un loc de muncă înalt 

tehnologizat şi competitiv, şcolile pun accent pe instruirea academică şi pe abilităţile de 

rezolvare raţională a problemelor (educaţie trudnică, dominată de teste), încă din grupa 

pregătitoare de la grădiniţă şi chiar mai devreme. 

Un factor blocant poate fi reprezentat de efectivele mari de copii dintr-o grupă, care nu 

facilitează lucrul diferenţiat, dezvoltarea liberă a fiecăruia, observarea îndeaproape a fiecărui 

copil, stabilirea(măsurarea) profilului inteligenţelor şi stilurile de lucru ale copiilor. 

 
 

II.2.Educarea inteligențelor 

 

Încercările de dezvoltare a inteligentei pot fi corelate cu metaforele minții, care, la rândul 

lor, se bazează pe teoriile subiacente ale inteligentei. Tot așa cum testele de inteligența și testele 

de performantă școlara pot apărea destul de asemănătoare, se poate face cu dificultate o 

distincție clara intre tentativele de cultivare a inteligențelor și cele de predare a cunoștințelor și 

deprinderilor școlare. 

Astfel spus, abordarea tipica intervențiilor de instruire elaborate în vederea dezvoltării 

inteligentei este, adesea, relativ similara cu aceea a practicilor educaționale standard. La început 

se elaborează un curriculum, copiii participa la curriculum, iar în final (în cazul ideal), are loc 

o evaluare riguroasă a ceea ce s-a învățat. Dacă participanții demonstrează o mai mare 

acomodare cu subiectul predat, se deduce automat ca respectivul curriculum a avut succes. Ceea 

ce trebuie sa reținem este ca atât educarea inteligenței, cat și practicile educaționale obișnuite 

se  bazează pe ipoteza ca îndrumarea poate duce la perfecționare. Există însă câteva diferențe 

importante intre educarea inteligentei și predarea materiei obișnuințe în cadrul școlar. Prima 

dintre ele este aceea ca intervențiile destinate să dezvolte inteligența nu se concentrează, în 

general, pe perfecționarea unei anumite aptitudini, școlare, cum ar fi matematica sau înțelegerea 

textului. Cultivarea inteligentei se concentrează, mai degrabă, asupra facultăților mentale 
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generale, precum raționamentul sau rezolvarea de probleme, utile în cazul mai multor domenii. 

Prin urmare, instruirea în vederea dezvoltării inteligentei se poate administra fie prin cursuri de 

sine stătătoare, fie prin contopirea lor cu activitățile curente. 

Cea de-a doua deosebire este aceea ca evaluarea intervențiilor menite sa duca la 

dezvoltarea inteligentei presupune mai degrabă testarea acesteia decât testarea performantelor 

școlare. Selectarea testului de inteligența folosit la aprecierea succesului unei intervenții 

specifice are îndeosebi drept suport teoria inteligentei adoptată de persoana care a proiectat 

respectiva intervenție. în mod ideal, apare o corespondentă teoretica între temele circumscrise 

curriculumului și testele utilizate la evaluarea efectelor procesului de învățare. 

O ultima deosebire este aceea ca efectele pozitive ale educării inteligentei este de 

așteptat sa se extindă și dincolo de performantă obținută la un test sau altul de inteligența. . 

Toate încercările de dezvoltare a inteligentei, au în comun această particularitate care le 

deosebește de practicile educaționale standard. Educarea inteligentei a fost adesea considerată 

strâns legată de activitățile școlare, pentru că, de mult timp, inteligența este văzută ca un 

important factor determinant al succesului școlar. Într-adevăr, unele dintre abordările cele mai 

timpurii ale cultivării inteligenței s-au concentrat în primul rând asupra pregătirii copiilor pentru 

școală și cu predilecție asupra copiilor considerați dezavantajați în privința acestui gen de 

pregătire. 

     Dezvoltarea inteligentei eficiente poate fi aplicată la orice categorie de activitate școlara, 

atât la  elevii supradotați cât și la cei obișnuiți duce de asemenea la îmbunătățirea rezultatelor 

elevilor. 

 

II.3.Învățarea diferențiată - modalitate de stimulare a inteligențelor multiple 

 

Termenul ,,diferenţiat,, se referă la măsurile organizatorice de grupare a elevilor după 

anumite criterii (vârstă, randament, talent, interes, handicap, sex) şi la organizarea didactică a 

procesului de instruire şi învăţare tinând seama de anumite premise. 

Instruirea diferenţiată porneşte de la ideea că nu există elev bun sau slab, recunoscându-se faptul 

că elevii au capacităţi cognitive diferite, stiluri proprii de învăţare etc. Ea se constituie ca un 

învăţămant adaptat nevoilor elevilor, ceea ce conduce la formarea capacităţilor de autoinstruire 

şi dezvoltarea nevoii de învăţare continuă. Ea nu înseamnă renunţarea la un program unitar de 

pregătire, ci înseamnă crearea situaţiilor favorabile pentru fiecare elev, pentru descoperirea 

intereselor, aptitudinilor şi posibilităţilor de formare proprie. 

Instruirea diferenţiată se constituie ca un învăţământ pe masura elevilor, ceea ce conduce la 

formarea capacităţilor de autoinstruire şi dezvoltarea nevoii de învăţare continuă. 

În cadrul formelor de diferenţiere s-a propus un sistem orientat spre trei planuri 

deosebite: diferenţierea după sistemul şcolar, după tipul de şcoală şi după modul de predare. 

Se vorbeşte de diferenţiere externă atunci când un grup mai mare de elevi este împărţit 

după anumite criterii în grupuri omogene de învăţare, pentru o perioadă mai lungă de timp, fiind 

plasați în spaţii separate. 

Conceptul de diferenţiere externă are la bază ideea că învăţarea în grupuri de randament 

relativ omogen ar fi mai eficientă de cea desfăşurată în grupuri eterogene unde apar probleme 

de socializare şi obiectivele învăţării sociale nu sunt luate în consideraţie. 

Diferenţierea internă se referă la adaptarea metodelor de lucru, a mijloacelor de 

învăţămant, în general a modului de organizare şi desfăşurare a activităţii didactice pentru a-i 

ajută pe elevi să obţină un randament şcolar cât mai ridicat posibil. 

Diferenţierea activităţii de învăţare se răsfrânge atât asupra structurii sistemului şcolar 

şi a continutului învăţământului, cât şi a formelor de organizare a activităţii didactice, a 

metodologiei aplicate şi a mijloacelor de învăţământ folosite. 

Stabilirea unui sistem de lucru adecvat trebuie să se facă, în primul rând, în funcţie de 

capacitatea de învăţare sau de însuşire a cunoştinţelor (receptivitatea la învăţare). Formele de 
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organizare, metodele folosite, ritmul de lucru, toate trebuie diferențiate în funcţie de capacitatea 

de asimilare a elevilor. 

Orice acţiune de diferenţiere a instruirii porneşte de la sesizarea trăsăturilor comune, dar 

şi a deosebirilor dintre elevi, deosebiri ce se manifestă prin: dezvoltare intelectuală, capacitate 

de învăţare, ritm de lucru, aptitudinile, atitudinile, interesele etc. Depistarea acestor trăsături 

care-i diferenţiază pe copii reprezintă operaţia iniţială a oricarei acţiuni de tratare diferenţiată . 

Întreagă activitate instructiv-educativă se bazează pe cunoaşterea personalităţii elevilor, 

altfel spus, pentru a obţine rezultatele dorite trebuie să ştim cum să acţionăm pentru fiiecare  

copil în parte. 

La început tratarea diferenţiată se baza pe cunoaşterea particularităţilor de vârstă şi 

individuale ale copiilor. Mai târziu s-a extins pe două planuri: 

- conceperea unei activităţi instructiv-educative mai variate, nuanţate, în raport de diferenţele 

dintre copii în limitele normalului; 

- promovarea unei activităţi complexe de asistenţă a preșcolarului, atât medicală şi socială,  

cât și psiho-pedagogică. 

Soluţionarea tratării diferenţiate diferă de la o ţară la altă, însă, tendinţa generală de a se 

realiza un învăţământ adecvat preșcolarilor, s-a păstrat. Instruirea diferenţiată vizează adaptarea 

activităţii de învăţare la posibilităţile diferite ale copiilor, la capacitatea de înţelegere şi ritmul 

de lucru proprii unor grupuri de preșcolari sau chiar fiecărui preșcolar în parte. Este necesar ca 

deosebirilor dintre preșcolari în ceea ce priveşte nivelul lor intelectual să le corespundă o 

anumită diferenţiere a activităţii şcolare. 

Trebuie sprijiniţi toţi copiii, fără să fie neglijati cei cu dezvoltare mai lentă şi nu trebuie 

favorizată dezvoltarea ,,elitelor intelectuale’’ care, în cele mai multe cazuri reprezintă şi o ,,elită 

socială’’. Fiecare copil trebuie pus în situaţia de a se dezvoltă, de a-şi valorifica pe deplin 

posibilităţile şi aptitudinile. Astfel căile de formare ale viitorului om sunt numeroase şi variate. 

Tratarea diferenţiată insuflă copiilor încredere în forţele lor, în timp ce tratarea 

nediferenţiată duce la adâncirea inegalităţilor dintre copii (eşec şcolar). În cadrul unui proces 

de instruire diferenţiată preșcolarii nu sunt obligaţi să-şi însuşească acelaşi conţinut, ci se poate 

opera o selectare a acestora în concordanţă cu unele grupe de interes şi cu unele niveluri privind 

capacitatea de învăţare. În acelaşi timp, printr-o tratare diferenţiată se realizează atât o selectare 

a volumului şi a gradului de complexitate a cunoştinţelor, cât şi a metodelor de învăţare . 

În vederea realizării instruirii diferenţiate, pentru adaptarea conţinutului învăţământului 

la capacităţile preșcolarilor este utilă crearea unor programe şcolare care să stabilească un 

conţinut obligatoriu pentru toţi preșcolarii, la care să se adauge un conţinut suplimentar pentru 

preșcolarii cu capacităţi mai ridicate. Modalităţile de tratare diferenţiată sunt menite să asigure 

obţinerea unor rezultate mai bune în pregătirea preșcolarilor, prin metode de lucru adecvate 

particularităţilor diferitelor grupe de preșcolari. 

Aplicarea tratării diferenţiate (mai ales în stabilirea conţinutului învăţământului), favorizează  

depistarea la timpul potrivit, a intereselor şi aptitudinilor copiilor, punându-se accent pe 

orientarea lor spre activităţi în care să obţină randamentul dorit. De asemenea, tratarea 

diferenţiată, poate elimina programele supraîncărcate şi astfel ,,suprasolicitarea copiilor. 

Metodele de diferenţiere aplicate în organizarea și desfăşurarea activităţii (strategiile 

didactice) se realizează cu întreagă grupa astfel încât să se asigure creşterea nivelului de 

pregătire şi succesul tuturor preșcolarilor. Ca urmare, tratarea adecvată a copiilor în cadrul 

activităților trebuie să privească atât pe cei care întâmpină dificultăţi (au nevoie de sprijin  

suplimentar), cât şi pe cei apţi să lucreze într-un ritm mai rapid. 

Trebuie evitată separarea elevilor capabili de un randament ridicat, de cei cu gândire 

mai lentă. Această implică îmbinarea activităţii frontale cu întreagă clasa şi a activităţilor pe 

grupe ori individuale, adaptate particularităţilor acestora. 

Cadrul didactic nu mai poate fi singura sursă de informaţii pentru copii. El nu transmite 
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cunostinţe, ci organizează, îndrumă activitatea de învăţare, valorificând potenţialul fiecarui 

copil, considerând pe fiecare un «unicat». 

Instruirea diferenţiată permite crearea situaţiilor favorabile fiecarui elev, pentru 

descoperirea intereselor, aptitudinilor şi posibilităţilor de formare proprii. 

O preocupare majoră a fiecărui cadru didactic trebuie să fie cunoașterea reală a individualităţii 

elevilor cu care lucrează. Această preocupare conduce la o individualizare a acţiunilor 

pedagogice, la o tratare diferenţiată a copiilor în funcţie de posibilităţile şi înclinaţiile lor. 

Elevii slabi au nevoie de activităţi structurate pentru a-şi identifica lacunele în învăţare, pentru 

a-şi forma deprinderi simple în condiţii de viteză mică de învăţare. Cei buni, în schimb, 

realizează un salt la nivelul superior al capacităţii lor, conlucrând în condiţii de viteză mai mare. 

Un rol important aici îl are profilul învăţării-unii au nevoie de verbalizare deosebită, alţii doresc 

să scrie, să lucreze singuri sau în grup; unii sunt logici, analitici, alţii sunt creativi. Cadrul 

didactic trebuie să ţină seama de toţi aceşti factori atunci când prefigurează procesul, care este 

suma activităţilor proiectate, folosind deprinderile cheie ale elevilor, precum şi produsul, care 

este cel mai bun mijloc pentru verificarea a ceea ce s-a învăţat. 

Proiectarea şi organizarea instruirii diferenţiate presupune valorificarea relaţiei dintre 

resursele umane (elev-cadrul didactic)-cunoştinţele şi capacităţile solicitate conform 

programelor de instruire-structura instituţiei şcolare. 

Diferenţierea instruirii se poate realiza la nivelul : 

-procesului de învăţare (prin valorificarea corelaţiei dintre resursele umane existente şi cerinţele 

programelor de instruire); 

-conţinutului învăţării (prin valorificarea corelaţiei dintre cerinţele programelor de instruire şi 

structura organizaţiei şcolare); 

-organizării învăţării, în ciclul primar, (prin valorificarea corelaţiei dintre structura organizaţiei 

şcolare şi resursele umane existente). 

Diferenţierea prin conţinut presupune adaptarea conţinuturilor la o categorie anume de 

elevi (foarte buni-buni-medii-slabi). Trebuie avut în vedere ambele aspecte: cantitativ (volumul 

de cunoştinţe); calitativ (adecvarea la viteza şi stilul de învăţare). 

Diferenţierea prin organizarea colectivului presupune: activitatea colectivă, 

caracterizată prin transmiterea informaţiei frontal de la cadrul didactic către elev; activitatea pe 

grupe, în general omogene, constituite după un anumit criteriu; activitatea pe echipe, grupe 

eterogene, constituite după preferinţele copiilor, pentru o activitate activitatea individuală,  

independentă. 

Pentru diferenţierea prin metodologie este nevoie ca elevii cu capacitate de învăţare 

redusă să fie cuprinşi în activităţi frontale, fiind însă trataţi individual. Cadrul didactic trebuie 

să cunoască exact nivelul pregătirii anterioare a copilului, lacunele şi greşelile tipice ale fiecărui 

elev, la fiecare disciplină de învăţământ. 

Concepţia ştiinţifică privitoare la tratarea individuală a copiilor constă în cunoaşterea 

gradului de evoluţie a diferitelor procese psihice, a gradului de dezvoltare, a tipului de 

inteligenţă caracteristică fiecărui copil, pentru a putea folosi mijloace adecvate în scopul 

dezvoltării acesteia la nivelul standardelor şcolare. 

Diferenţierea vizează tehnologia didactică, diferenţierea sarcinilor de muncă 

independentă în scoala sau acasă, stimularea iniţiativelor şi intereselor personale ale elevilor. 

Diferenţierea conţinutului se realizează prin: trunchi comun, curriculum la decizia şcolii, 

cursuri, activităţi complementare celor din programul obligatoriu pentru toţi, cursuri diferite ca 

nivel pentru aceeaşi disciplină, activitate extracurriculară corelată cu cea şcolară. Exemple de 

diferenţieri de conţinut: 

a) sistemul unităţilor capitalizate (credite): conţinutul e divizat în unităţi care corespund 

unui semestru / an / ciclu. Anumite unităţi sunt obligatorii, altele nu, din care copilul alege cele 

care îi convin. 
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b) sistemul modular: conţinutul este divizat în subunităţi bine structurate, cu relaţii 

specifice între ele. Fiecare modul cuprinde obiective exprimate în cunoştinţe, activităţi, are 

variante ca ritm, nivel de dezvoltare, de recuperare, are probe de intrare (ce este nevoie să ştie), 

finale (ce trebuie să ştie) şi intermediare (ce ştie). 

c) activităţi extracurriculare: ştim că educaţia se realizează în mod formal (activitate 

şcolară), informal (experienţa cotidiană), non-formal (perişcolar). Edgar Faure spunea: «în 

vremea noastră se recunoaşte imposibilitatea de a considera educaţia ca un proces limitat în 

timp şi spaţiu.» 

Diferenţierea se realizează prin modul de organizare a activităţii şcolare, a activităţii 

didactice şi prin metodologia didactică aplicată. Distingem patru moduri de organizare a 

activităţii: 

a) activitate colectivă, caracterizată prin transmiterea informaţiei de la invatator către 

elevi;  

b) activitate pe grupe omogene, constituite după un anumit criteriu; 

c) activitate pe grupe eterogene, constituite după preferinţa copiilor pentru o activitate. 

d) activitate individuală sau independentă. 

Activitatea pe grupe: 

- în constituirea grupelor numărul de elevi să nu depăşească 6-7, gruparea lor să se 

realizeze după un criteriu (ex. natura activităţii) sau la libera alegere şi se stabilesc relaţiile 

dintre membrii grupului (ex. coordonatorul poate fi un elev sau invatatoarea); 

- tipuri de activităţi pentru grup: rezolvarea de probleme, lucrări practice, studiu de 

documente, proiecte, anchete; 

- relaţia cadru didactic - elev se modifică astfel: cadrul sprijină copilul, îi stabileşte 

conţinuturile şi materialele necesare, pregăteşte activitatea, îndrumă în punctele cheie, dar NU 

conduce activitatea, cel mult sprijină elevul atunci când e solicitat. 

Jean Vial: «Activitatea în grup se caracterizează prin specificarea sarcinilor după 

motivaţiile şi capacităţile membrilor grupului, asigurarea unităţii conţinutului activităţii, 

coordonarea, convergenţa efortului, existenţa unui responsabil şi a unui colectiv. 

Pentru diferenţierea prin metodologie este nevoie ca: 

- copii cu capacitate de învăţare scăzută să fie cuprinşi în activităţi frontale, dar trataţi 

individual; 

- copii cu dificultăţi accentuate ale capacităţii de învăţare să fie instruiţi în grupe, dar cu 

sarcini diferenţiate pentru activitatea independentă; 

- copii cu capacitate de învăţare mai redusă să fie incluşi în grupe speciale; 

În mod obişnuit copiii lucrează individual mai ales pentru fixarea şi consolidarea 

cunoştinţelor, pentru aplicarea lor în practică, pentru formarea de priceperi şi deprinderi, pentru 

exersarea unor operaţii mintale, rezolvând exerciţii şi probleme, efectuând măsurători, desene,  

schițe. De multe ori activitatea individuală se organizează dându-li-se copiilor spre rezolvare 

sarcini comune, cadrul didactic avand având grijă ca acestea să fie variate, de dificultate 

crescândă, substanţiale. 

În organizarea individuală a procesului de învăţământ, se poate ca sarcinile ce se dau 

copiilor să fie diferite . Se spune că învăţământul este individualizat sau personalizat. Este greu 

însă ca și cadrul didactic să dea teme de muncă independentă adecvate posibilităţilor fiecărui 

copil în parte, de aceea se recurge la munca diferenţiată pe grupe. 

În cadrul unei activități organizate frontal, cadrul didactic îndrumă şi conduce activitatea tuturor 

elevilor din clasa. Acest mod de învăţare asigură însuşirea temeinică şi sistematică a 

cunoştinţelor predate. Cunoscând dificultăţile activității pe care o predă, invatatoarea reglează 

ritmul predării, astfel încât elevii să înţeleagă şi să-şi însuşească noile cunoştinţe. 
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Tot în cadrul învăţământului frontal, copiii învaţă cum se folosesc instrumentele de muncă 

intelectuală: cum să se folosească de cărţi, de atlase, cum să observe, să analizeze şi să prezinte 

un obiect ori un fenomen, cum să realizeze o schiţă, un experiment. 

Învăţământul frontal mai are şi însemnate efecte educative asupra copiilor. Transmiterea 

cunoştinţelor de către cadrul didactic este însoţită adesea de dezvoltarea sentimentelor, de 

formarea convingerilor şi atitudinilor acestora. Mesajul verbal sau nonverbal transmis de cadrul 

didactic exprimă şi convingerile lui morale, le sugerează copiilor la ce valori aderă şi pe care le 

respinge, ceea ce îi influenţează şi pe copii. 
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CAPITOLUL III. 

CERCETAREA EDUCAȚIONALĂ REALIZATĂ 

 

 
Prezenta cercetare are ca punct de plecare teoria inteligențelor multiple. Cercetarea are ca 

scop aprecierea importanței fundamentării procesului de predare-învățare pe teoria 

inteligențelor multiple pentru eficiența învățării în la vârsta scolara mica (7/9ani). 

 

III.1. Problema, ipotezele și obiectivele cercetării 

 

III.1.1. Problema: 

Teoria inteligențelor multiple este din ce în ce mai utilizată în activitatea didactică la clasa 

pregătitoare, în baza considerentului că aceasta permite copiilor studiul în ritm propriu și adaptat 

profilului inteligențelor copiilor, favorizează colaborarea cu colegii, realizarea unei acțiuni 

concrete, confecționarea unor produse variate și dezvoltă inițiativa și motivația pentru învățare. 

De asemenea, teoria inteligențelor multiple permite abordarea unor teme relativ complexe și 

analiza acestora din mai multe puncte de vedere, conducând, de asemenea o evaluare sistematică 

si de progres. 

În aceste condiții se pune întrebarea dacă utilizarea sistematică a unor activități de 

instruire care le favorizează copiilor valorizarea profilului personal de inteligențe conduce la 

creșterea eficienței învățării? O altă întrebare de interes este dacă activitățile de instruire care 

permit elevilor valorizarea profilului personal de inteligențe multiple este mai eficienta decât 

activitățile desfășurate în mod tradițional la școala. 

 

III.1.2. Ipotezele de lucru: 

Ipotezele care stau la baza cercetării propuse sunt următoarele: 

Ipoteza 1. Activitățile de învățare construite prin valorizarea inteligențelor multiple 

(inteligența lingvistică (IL), inteligența logico-matematică (ILM), inteligența naturalistă (IN) și 

inteligența kinestezică (IK)) sunt mult mai eficiente în învățarea unui conținut decât alte tipuri 

de activități utilizate în învățământul primar, în cazul în care sunt folosite sistematic. 

 

Ipoteza 2. Aplicarea sistematica a unor tehnici de dezvoltare a inteligentei verbal- 

lingvistica, logico-matematica si naturalista la clasa pregătitoare prin activități diferențiate, 

conduce la creșterea performantelor copiilor. 

Variabila independenta o reprezintă implementarea sistematică în procesul de instruire 

la nivelul clasei pregătitoare a activităților bazate pe TIM (inteligența lingvistică, inteligența 

matematică și inteligența naturalistă) iar variabila dependentă este eficiența învățării. 

 

III.1.3. Obiectivele cercetării 

 

Obiectivul principal al cercetării îl reprezintă analiza rolului pe care activitățile de 

instruire care valorizează profilul inteligențelor multiple, inserate sistematic în activitățile din 

clasa pregătitoare, îl au asupra eficientei învățării temelor alese. 

Alte obiective formulate: 

- analiza relaţiei dintre rezultatele şcolare şi predarea – învăţarea diferentiata prin: interpretarea 

calitativă şi cantitativă a rezultatelor copiilor la testele propuse, analizarea climatului 

educaţional, a motivaţiei şi satisfacţiei în activitatea didactică. 
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-optimizarea performanţelor şcolare prin utilizarea unor tehnici de dezvoltare a inteligentei 

verbal- lingvistica, logico- matematica și naturalistă prin activități diferențiate 

- formarea de cunoştinţe şi priceperi privind capacitatea de generalizare şi aplicare; 

- familiarizarea clasei cu probele de control; 

- obişnuirea copiilor cu un sistem de verificare; 

 

Obiectivele intermediare, derivate din obiectivul principal si corelate acestuia au fost 

următoarele: 

- întocmirea fișelor de lucru pentru copii; 

- experimentarea activităților de învățare fundamentate pe TIM; 

- proiectarea unității de învățare; 

- stabilirea nivelului de dezvoltare pe baza calificativelor; 

-reevaluarea subiecților în scopul stabilirii eficient activităților bazate pe TIM. 

 

III.2. Eșantionul de subiecți 

 

Cercetarea a fost desfăşurată pe un număr de 17 elevi de clasa pregătitoare (12 băieţi şi 

5 fete) cu vârste cuprinse între 7si 8 ani. Aceşti copii au alcătuit eşantionul experimental asupra 

căruia s-a aplicat variabila independentă. 

În ceea ce privește dezvoltarea inteligențelor verbal-lingvistică, logico- matematică și 

naturalistă, cercetarea s-a realizat prin metode de prelucrare și interpretare statistică, bazându- 

mă pe rezultatele obținute la clasa pregătitoare. 

 

III.3. Eșantionul de conținut 

 

Premisa cercetării a fost aceea că inteligenţa este o trăsătură necesară, dar nu şi 

suficientă pentru a avea rezultate bune la învăţătură, deoarece se conjugă cu autodisciplina şi  

motivaţia, iar pentru copil şi pentru profesor este bine de ştiut tipul de inteligenţă dominant 

depistat, pentru a putea fi convertit într-o linie de forţă la nivelul personalităţii copilului 

Experimentul didactic a constat în proiectarea si organizarea unor activități de 

dezvoltarea a inteligentelor verbal- ligvistica, logico- matematica si naturalista aplicate la clasa 

experimentală cu scopul de a îmbunătății performanțele copiilor de vârstă şcolară mica. 

 

III.4. Localizarea cercetării 

 

Experimentul pedagogic s-a desfăşurat în localitatea Dumitra, judetul Bistrița-Năsăud, 

la Școala  Gimnazială Dumitra. 

Clasa pregătitoare alcătuită din 17 elevi (12 băieţi şi 5 fete) cu vârste cuprinse între 7 si 

8 ani constituie lotul experimental, asupra căruia a fost aplicat experimentul practic-aplicativ. 

Perioada cercetării a impus organizarea şi desfăşurarea unui şir de experimente practic- 

aplicative pe parcursul anului școlar 2020- 2021. 

 

III.5. Programul de intervenție formativă 

 

Programul de intervenție educațională și-a propus proiectarea, organizarea și 

desfășurarea de activități care să vizeze obiectivele propuse, valorizând în aceste activități TIM, 

și anume cele patru tipuri de inteligențe menționate în ipoteză. 

În proiectarea activităților de învățare s-a pornit de la următoarele premise privind 

valorificarea profilului de inteligență al copiilor: 

-activitățile de instruire propuse îi vor solicita pe copilul posesor al unui tip de inteligență să-și 
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folosească la maximum respectivul tip de inteligență; 

-stimularea copiilor în îmbunătățirea unui tip de inteligență, mai puțin dezvoltat. 

Pentru o abordare unitară în dezvoltarea inteligențelor: lingvistică, naturalistă, matematică sau 

kinestezică am aplicat următoarele tipuri de sarcini: 

 

Tabelul 1 Sarcini specifice solicitate elevului în scopul dezvoltării unui tip de inteligență 

(indiferent deprofilul său de inteligență) 

Dacă următoarea inteligență este punctul forte al elevului: Exemplificarea unor activități de 

realizat pentru dezvoltarea tipului respectiv de inteligență: 

 

Inteligența verbală - Realizarea sarcinii concomitent cu verbalizarea ei; 

- Povestirea sarcinii (realizare) celorlalți colegi; 

- Ascultarea explicării sarcinii de către învățătoare și relatarea ulterioară a sarcinii colegilor de 

grup. 

Inteligența logico-matematică-Realizarea unor estimații: câte creioane pot fi în grămada de pe 

masă; câte hârtii sunt în teanc etc. și verificarea lor cu ajutorul învățătoarei; 

-Formularea de întrebări de adresat colegilor și profesorului, precizarea numărului acestora și 

indicarea totalului de întrebări; 

Explicarea modului de calcul al unui număr altui coleg; 

Inteligența naturalistă -Observarea materialelor naturale, a obiectelor confecționate cu aceste 

materiale; 

- Interogarea și auto-interogarea cu privire la proveniența lui; 

- Construirea unei povești care să lege materialul de proveniența lui; 

- Compararea proprietăților materialelor naturale (duritate, testură, miros, culoare etc.) 

Inteligența kinestezică Gândirea la un obiect și realizarea lui; 

Realizarea unui obiect după un model; 

Studiul unui obiect, dezmembrarea și refacerea lui; 

Asamblarea unui obiect din componente disparate; 

Rememorarea gesturilor și posturii corpului (în cursul realizării unui obiect) 

În cazul în care un tip de inteligență nu reprezintă punctul forte al copilului Armstrong 

(2010) propune un set de sugestii: 

Tabelul 2. Intervenții pentru dezvoltarea inteligenței logice 

Tipul de inteligență predominant Intervenții pentru dezvoltarea inteligenței logice 

(exemple) 

Verbală Compunerea unei probleme cu date matematice sau logica 

Rezolvarea unei probleme 

Identificarea unui tipar (repetarea unui cuvânt într-un cântec) 

Muzicală Asocierea unui sunet cu o cifra 

A cânta textul unei probleme. 

Vizuală Asocierea unui desen textului unei probleme 

Kinestezică Folosirea unor obiecte cu ajutorul cărora se explicitează textul unei probleme 

Socială A juca un joc de societate (cărți, puncte) în care apar datele unei probleme 

Personală Compunerea unor probleme care să facă referire la viața personală 

Naturalistă Identificarea unor obiecte în natură, în imagini din natură etc. care pot reprezenta 

date ale problemei. 
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Tabelul 3 Intervenții pentru dezvoltarea inteligenței verbale 

 

Tipul de inteligență predominant Intervenții pentru dezvoltarea inteligenței verbale 

(exemple) 

Logică Numărarea literelor într-un cuvânt, a cuvintelor dintr-o problemă 

Muzicală A asculta cum sună cuvintele rostite, ritmul propoziției (bate ritmul) 

A cânta textul unei probleme. 

Vizuală Imaginarea, cu ochii închiși, a cuvintelor ascultate 

Kinestezică Imitarea, cu ajutorul corpului, a mâinilor, a formei literelor 

Confecționarea unor litere și scrierea unui text cu ele 

Socială Povestirea unui text prietenilor, colegilor etc. 

Personală Compunerea unor probleme care să facă referire la viața personală 

Naturalistă La ascultarea/expunerea unui text, imaginarea unei plimbări prin casă, gradină 

și natură. 

 

 

Tabelul 4. Intervenții pentru dezvoltarea inteligenței naturaliste 

 

Tipul de inteligență predominant Intervenții pentru dezvoltarea inteligenței naturalistă 

(exemple) 

Logică Numărarea literelor într-un cuvânt, a cuvintelor dintr-o problemă 

Muzicală A asculta sunetele produse natural de vânt, ploaie 

A imita sunetele din natură (mieunatul unei pisici, lătratul câinelui etc.) 

Vizuală Încorporarea unor materiale naturale, imagini etc. în produsele realizate 

Kinestezică Realizarea unor activități sportive în natură 

Socială Realizarea unor activități de socializare în natură 

A colabora pentru protejarea naturii 

Personală Evocarea unor sentimente, senzații simțite în natură 

Verbală Povestirea unei excursii, deplasări în natură 
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III.6. Sistemul metodologic utilizat 

 

Pentru cunoaşterea colectivului de elevi, am folosit următoarele metode: observatia sistematica 

a activitățiilor si comportamentelor elevilor, analiza produselor activității elevilor si a 

documentelor școlare. 

 

A.OBSERVAŢIA ŞTIINŢIFICĂ 

Am constatat entuziasmul, dragostea de lucru, implicaţia afectivă a copiilor. Se ştie că o 

motivaţie bine gândită dinamizează munca copiilor. Sfera intereselor la şcolarii mici se schimbă 

însă repede. ”Actele voluntare ale copiilor prezintă nesincronizări şi neîmpliniri în diferitele lor 

momente, în deliberare (impulsivitate, capriciu sau încăpăţânare, negativism) în hotărâre 

(nehotărârea sau pripeala) şi în desfăşurarea acţiunii (lipsa de perseverenţă, inconsecvenţa 

motivului sau direcţiei acţiunii). (Şchiopu Ursula- Psihologia copilului, Editura Didactică şi 

Pedagogică, ediţia II, Bucureşti, 1967, pag. 184-185) ”. De la această vârstă fragedă trebuie să 

obişnuim copilul cu metodele de învăţământ cu caracter euristic, care să determine o motivaţie 

puternică a acţiunilor, să le stimuleze interesul şi participarea activă şi creatoare. 

 

B.ANAMNEZA 

Am stat de vorbă cu elevii şi cu părinţii copiilor, prilej cu care am aflat antecedentele, lucruri 

importante despre: regimul lor de viaţă în familie, modul de petrecere a timpului liber, etc. 

Exemplu: fetiţa S.A. Isi desfasoara majoritatea activitatilor si petrece timpului liber ascultand 

muzica si fredonand. 

 

C.TESTUL 

 

Am folosit testul pentru a măsura cât mai exact volumul şi calitatea cunoştinţelor, 

priceperilor şi deprinderilor copiilor, înainte şi după efectuarea experimentului. 

Pentru a verifica dacă testele concepute corespund posibilităţilor şi asigură o dispersie normală 

a rezultatelor acestora, ele au fost verificate în prealabil la alte clase cu nivele diferite de 

pregătire. 

Testele au avut un caracter mixt (de cunoştinţe şi aptitudini), verificând atât capacitatea 

de reproducere a unor cunoştinţe, de reprezentare şi imaginare a unor fenomene şi procese, cât 

şi nivelul de dezvoltare a capacităţilor de analiză şi sinteză, de aplicare a cunoştinţelor în noi 

situaţii. 

Testele reprezintă un instrument de cercetare alcătuit dintr-un ansamblu de itemi, care vizează 

cunoaşterea fondului informativ şi formativ dobândit de subiecţii investigaţi, respectiv 

indentificarea prezenţei/absenţei unor cunoştinţe, capacităţi, competenţe, comportamente, 

procese psihice. 

 

Testul prezintă următoarele calităţi: 

• Standardizarea constă în precizarea unor reguli şi cerinţe privitoare la administrarea testului, 

dar şi care vizează înregistrarea şi evaluarea rezultatelor. 

• Etalonarea constă în elaborarea unei scări considerată ca etalon la care vor fi apoi raportate 

rezultatele şi în funcţie de care se va face măsurarea şi evaluarea acestuia. 

• Fidelitatea indică gradul de încredere pe care îl putem acorda unui test. Mai indică şi 

consistenţa şi stabilitatea rezultatelor sale. 

• Validitatea indică gradul în care un test reuşeşte să măsoare într-un mod cât mai adecvat ceea 

ce îşi propune. 

• Sensibilitatea indică puterea de a diferenţia mărimile asemănătoare, de a delimita un număr 

cât mai mare de clase în cadrul grupului testat. 
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• Relevanţa face referire la gradul la care itemii din test testează comportamentele dorite şi nu  

altele. 

• Echilibrul arată modul în care se realizează o testare proporţională a fiecărei componente a 

comportamentului în conformitate cu intenţia celor care au elaborat acest test. 

• Eficienţa urmăreşte cât de bine se foloseşte timpul limitat al cadrului didactic, pentru 

administrarea şi corectarea copiilor în timpul de lucru şi al copiilor în perioada de lucru cu testul 

respectiv. 

• Obiectivitatea urmăreşte ca întrebările să fie suficient de explicite, astfel încât răspunsurile să 

fie suficient de clare, deoarece orice specialist în domeniu să poată atinge scopuri identice sau  

apropiate. 
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CAPITOLUL IV. 

CONCLUZII ŞI REFLEXII 

IV.1. Concluzii privind cercetarea 

 

Rezultatele cercetării confirmă importanța adresării TIM prin activitățile didactice 

desfășurate în pregatitatoare. Se poate constata din rezultate progresul înregistrat de copii.  

Astfel, dacă la testarea initială numărul calificativelor B a fost de 6 si FB de 3 la testarea finală 

acest număr a crescut la 4 de B si 10 de F.B, pentru ca la retestare să devină 4 de B si 11 de 

F.B. În acelasi timp, copiii cu rezultate slabe la testarea initială au evoluat. 

Inteligenţele multiple pot fi reperate, dezvoltate, inhibate sau reactivate (inteligenţele 

multiple necunoscute, aflate în „stand-by”) prin activitati diferentiate, specifice particularităţilor 

individuale şi de vârstă ale copiilor / ale colectivului de elevi; 

În dezvoltarea inteligenţelor multiple prin activitati diferentiate desfăşurate împreună cu 

elevii unei clase, nu există reţete general-valabile ce se pot urma, având drept efect imediat 

atingerea unor parametri cantitativi / calitativi ai unui tip de inteligenţă. Se pot folosi informaţii 

adaptate, particularizate, personalizate; 

Nivelul atins de un tip de inteligenţă, la un moment dat, reprezintă punctul de plecare 

pentru cadrul didactic ce proiectează situaţii de învăţare variate; 

Prin conţinutul unor activitati nu se pot dezvolta deopotrivă toate tipurile de inteligenţă. 

De aceea, cadrul didactic trebuie să fie atent la o „repartizare” echilibrată a scopurilor şi a 

obiectivelor operaţionale, atunci când face proiectarea didactică, astfel încât să fie acoperită o 

zonă cât mai mare a inteligenţelor multiple. 

 

IV.2. Concluzii privind aplicarea TIM în practica didactică la clasa pregătitoare 

 

Observarea activităților la clasa pregătitoare a arătat că, cel mai adesea, copiii aleg acele 

tipuri de activități care sunt adaptate profilului lor de inteligență. Este importantă însă, nu doar 

cultivarea inteligențelor care reprezintă punctele forte ale unei persoane ci si îmbunătățirea 

performanțelor personale prin utilizarea celorlalte tipuri de inteligență, mai slab dezvoltate. 

Copii apreciază activitățile pe centre de interes tocmai pentru că le permite să se exprime într- 

o maniera care le evidențiază potențialul. În baza reușitelor, ei devin mai încrezători în ei, mai 

dispuși să întâmpine noi provocări și să se dezvolte astfel. Crește astfel autonomia copilului, 

disponibilitatea sa de a-și asuma o sarcină și de a o finaliza. 

Utilizarea TIM în practica școlară are efecte și asupra rolurilor care revin cadrului didactic 

pe parcursul activității. Acestea sunt diverse. Astfel, inițial aceasta este organizator, apoi 

asistent al copilului și uneori resursă. La final, cadrul didactic sprijină copilul să-si exerseze, 

fixeze și structureze noile cunoștințe. 

 

IV.3. Reflexii 

Teoria inteligențelor multiple oferă noi perspective asupra procesului proiectării și 

organizării activităților de învățare. Cuvântul de ordine este, în cazul TIM, varietate și 

diferențiere. 

Cercetarea noastră, limitată ca număr de subiecți, poate continua în următoarele direcții: 

- reconsiderarea rolului activităților pe centre de interes, în lumina TIM; 

- revizuirea ofertei de sprijin și rolului învățătoarei în aceste activități. 

- identificarea unor instrumente de observare a copiilor care să ajute cadrul didactic să-și 

rafineze constatările referitoare la profilul de inteligențe ale copiilor. 

În concluzie, TIM este o sursă valoroasă de inspirație pentru învățătorul preocupat de 

progresul copiilor săi și de diversificarea ofertei educaționale a elevilor. 
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