
Odkryj geniusz swojego dziecka ! 

 

 

        Siedem typów inteligencji 
 

 

Na początku lat osiemdziesiątych Howard Gardner napisał ksiąŜkę pod tytułem 

„Frames of mind”. Nazwał w niej siedem róŜnych typów geniuszu/ inteligencji/ talentu. 



TO NIE PIENI ĄDZE CZYNI Ą CIĘ BOGATYM 
 

„Wielu ludzi gromadzi pieniądze w nadziei, Ŝe się wzbogaci. Inni kolekcjonują dobre 
oceny, stopnie naukowe i tytuły, ufni Ŝe zdobędą mądrość. Moja wewnętrzna walka polegała 
na przezwycięŜeniu przekonania o mojej słabej sytuacji finansowej i świadomości, Ŝe nie 
jestem tak mądry, jak inni uczniowie. Byłem wolny od tych kompleksów, dopóki nie zacząłem 
porównywać się z innymi dziećmi. Inaczej mówiąc nie wiedziałem, Ŝe jestem biedny, dopóki 
nie poznałem dzieci z zamoŜnych rodzin. Nie wiedziałem, Ŝe nie jestem najmądrzejszy, dopóki 
nie porównałem się z tymi, którzy mieli lepsze oceny. 

 
 Stąd teŜ wziął się tytuł tej ksiąŜki Mądre bogate dziecko. Szczerze wierzę, Ŝe kaŜde 
dziecko rodzi się z potencjałem bogactwa i inteligencji, który rozwija się tak długo, jak długo 
pozytywne postrzeganie siebie samego przez dziecko jest wzmacniane i chronione przez 
otoczenie. (...). śycie jest wystarczająco trudne, a jego cięŜar moŜe jeszcze wzrosnąć, gdy 
Twoje przekonanie o własnych moŜliwościach zaczyna mówić Ci, Ŝe nie jesteś mądry i nigdy 
nie będziesz zamoŜny. 
 
 NajwaŜniejszą rolą rodzica jest więc kształtowanie, rozwijanie i  ochrona osobistego wizerunku 
dziecka.” 

 
Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter. Mądre bogate dziecko. Pobudź finansową inteligencję 
swojego dziecka. Instytut Praktycznej Edukacji, Bydgoszcz 2003, e-mail:ipe@ipe.com.pl 
 
 



INTELIGENCJA: 

1. Werbalno – językowa 

To rodzaj geniuszu polegający na indywidualnej, 
wrodzonej zdolności do uczenia się poprzez 
czytanie, pisanie i słuchanie. Zdolność ta jest 

wielkim darem, poniewaŜ stanowi jeden z najwaŜniejszych sposobów 
zbierania informacji i dzielenia się nimi. Ten rodzaj geniuszu 
najbardziej sprzyja osiąganiu sukcesów szkolnych, bowiem – mimo 
wielu reform systemowych - szkolnictwo nadal przekazuje wiedzę 
głównie kanałem werbalno - językowym. Tym samym kanałem 
następuje mierzenie IQ, czyli ilorazu inteligencji (w tym teście Albert 
Einstein wypadłby raczej słabo). Inteligencją werbalno-językową 
obdarzonych jest około 30% uczniów w szkole. Rekrutują się spośród 
nich późniejsi dziennikarze, lekarze, nauczyciele, adwokaci, pisarze.  
 

2. Liczbowa 

Ten rodzaj talentu polega na duŜej 
łatwości w zapamiętywaniu i 
posługiwaniu się danymi liczbowymi. 

Osoba taka ma duŜe predyspozycje, by zostać matematykiem. 
Połączenie geniuszu werbalno – językowego z liczbowym                 
z pewnością zaowocuje dyplomowanym inŜynierem. 
 

3. Przestrzenna 

Zdolność do myślenia przestrzennego         
jest charakterystyczna dla ludzi 
twórczych - artystów, projektantów. 

Dobrze wykorzysta ten dar rzeźbiarz, scenograf, architekt wnętrz... 
Połączenie talentu przestrzennego z liczbowym i werbalno - 
językowym zapewni sukcesy zawodowe architektowi                           
i konstruktorowi.  Zawody te wymagają duŜej i ciągle aktualizowanej 
wiedzy, twórczej wyobraźni przestrzennej i kreatywności 
matematycznej. 



4. Fizyczna 

   
 
Zdolność uczenia się poprzez działanie i ruch jest formą 
eksperymentalno - doświadczalnego poznawania świata i swoich w 
nim moŜliwości. Ten typ geniuszu wyostrza zmysły - dotyku, smaku, 
powonienia, wzroku, słuchu lub któregoś z nich w szczególności. 
Takim talentem obdarzonych jest wielu sportowców, tancerzy, 
muzyków oraz ludzi wykonujących zawody związane                         
z budownictwem, mechaniką, rzemiosłem i usługami. Silne 
zaangaŜowanie fizyczne staje się często inspiracją do pogłębiania 
wiedzy na drodze słowno – językowej. 

Połączenie wszystkich czterech kategorii geniuszu 
znajdziemy na przykład u konstruktora samochodów 
wyścigowych, konstruktora lotniczego lub rakietowego.  
 

5. Intrapersonalna 

Częściej znana jako inteligencja  emocjonalna. Składa się 
na nią hart ducha, odwaga  w działaniu, nieugiętość  
i determinacja w dąŜeniu do celu. Jest to wewnętrzny 
świat przekonań i wyobraŜeń o sobie samym. Osoby 
emocjonalnie inteligentne osiągają znaczne zadowolenie 

zawodowe i osobiste, poniewaŜ kierują się wewnętrznym 
przekonaniem, Ŝe tego chcą i na to zasługują. Jest wiele osób 
zdolnych, inteligentnych, dobrze wykształconych, ale wiodących 
niesatysfakcjonujące Ŝycie. Odgradzają się od sukcesu negatywnymi 
myślami - obawą przed niepowodzeniem, poraŜką, ośmieszeniem; 
chęcią udowodnienia komuś czegoś; zawiścią lub  zazdrością.  
Geniusz intrapersonalny jest najwaŜniejszy ze wszystkich, poniewaŜ: 

STAJESZ SIĘ TYM, KIM MYŚLISZ, śE JESTEŚ! 



6. Interpersonalna 

Niewiele osób posiada wrodzony talent 
interpersonalny, ale wielu sprawnie posługuje się 
wyuczoną umiejętnością bezkonfliktowego 

porozumiewania się z innymi ludźmi. Komunikatywność jest w cenie 
w kaŜdym zawodzie, wymagającym współpracy. Geniusze 
komunikacji (negocjatorzy, mediatorzy, kaznodzieje, aktorzy, 
politycy) wiedzą, Ŝe dobra komunikacja to nie tylko słowa, którymi 
wyraŜamy nasze myśli, emocje i uczucia, ale takŜe język ciała, który 
wzmacnia sens wypowiedzi. To równieŜ pewne zasady prowadzenia 
nawet trudnych rozmów opierające się na wzajemnym poszanowaniu 
rozmówców. 
 

7. Środowiskowa 

                         
Są wśród nas ludzie, którzy w naturalny sposób radzą sobie ze 
zwierzętami i roślinami. Czują, Ŝe Ŝyją, gdy mogą przebywać na 
łonie przyrody lub mają szczęście wykonywania zawodu związanego 
ze środowiskiem przyrodniczym. Jest to rodzaj geniuszu 
promieniującego na otoczenie jego posiadacza. Ten talent  przysparza 
społeczeństwu dobrych hodowców, rolników, leśników, ekologów, 
rybaków, oceanografów, treserów zwierząt, opiekunów schronisk, 
działkowców, ogrodników, itp. 
 
Od czasu dokonania powyŜszej klasyfikacji, wyodrębniono ponad 30 dodatkowych 
odmian geniuszu.  
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