
Datum:P R I R O Č N I K  Z A  U Č I T E L J E

M A P A  U Č N I H  D O S E Ž K O V

TEHNIČNA POMOČ

SEDMERE INTELIGENCE 

OSEBNA
samospoznavanje, 
notranje življenje

(psiholog, svetovalni delavec)

MEDOSEBNA
vživljanje, sodelovanje

(terapevt, učitelj, politik)

TELESNO-GIBALNA
občutek, obvladanje telesa

(športnik, plesalec)

GLASBENA
ritmi, melodije, zgradba
(skladatelj, glasbenik)

VIZUALNA IN PROSTORSKA
tridimenzionalni načrti

(arhitekt, navigator, naravoslovec)

LOGIČNO-MATEMATIČNA
sklepanje, simboli

(matematik)

JEZIKOVNA
izrazi, rime, jeziki

(pesnik, pisatelj, govornik)
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Datum:P R I R O Č N I K  Z A  U Č I T E L J E

M A P A  U Č N I H  D O S E Ž K O V

TEHNIČNA POMOČ

SAMOOCENA VEČVRSTNE INTELIGENCE

V spodnji tabeli preberi trditve. 
Če trditev zate velja, v okence vpiši 1,
če trditev zate ne velja, pa vpiši 0. 

1. Vešč sem dela s predmeti.

2. Imam dober smisel za orientacijo.

3. Imam naravno sposobnost reševanja sporov med prijatelji.

4. Zlahka si zapomnim besedilo pesmi.

5. Znam pojasniti zapletene teme na razumljiv način.

6. Vedno zadeve rešujem korak za korakom.

7. Dobro se poznam in vem, zakaj se vedem tako, kot se.

8. Uživam v dogodkih skupnosti in družabnih dogodkih.

9. Veliko se naučim iz pogovorov, predavanj in ob poslušanju drugih.

10. Kadar poslušam glasbo, se moje razpoloženje spreminja.

11. Rad rešujem uganke, križanke, logične probleme …

12. Razpredelnice, diagrami in vizualni pripomočki imajo pomembno vlogo pri učenju.

13. Dovzeten sem za razpoloženje in čustva ljudi, ki me obdajajo.

14. Največ se naučim, kadar moram stvar opraviti sam.

15. Preden se želim nečesa učiti, mora to biti smiselno zame.

16. Rad imam zasebnost, tišino pri delu in razmišljanja.

17. V zapletenih glasbenih delih lahko razločim posamezne inštrumente.

18. Zlahka si vizualno predstavljam prizore, ki sem si jih zapomnil oz. ustvaril.

19. Imam dobro razvit besednjak in ga tudi uporabljam.

20. Rad si delam zaznamke in mislim, da je to koristno.

21. Imam dober občutek za ravnotežje in rad se gibljem.

22. Lahko razločim vzorce in odnose med izkušnjami ali stvarmi.

23. V skupinah rad sodelujem in upoštevam tudi  zamisli drugih.

24. Znam opazovati in pogosto opazim stvari, ki jih drugi ne.

25. Hitro postanem nemiren.

26. Raje delam in se učim sam kot v skupini.

27. Rad pojem ali igram na glasbeni inštrument.

28. Rad računam in spretno rešujem matematične probleme.
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Datum:P R I R O Č N I K  Z A  U Č I T E L J E

M A P A  U Č N I H  D O S E Ž K O V

TEHNIČNA POMOČ

SAMOOCENA VEČVRSTNE INTELIGENCE

Točkovanje izjav

V spodnjo tabelo prepiši svoje rezultate iz prejšnje tabele tako, da desno od številke izjave vpišeš točke (1 ali 0) 
za svoj odgovor. 

INTELIGENCA IZJAVA TOČKE IZJAVA TOČKE IZJAVA TOČKE IZJAVA TOČKE SKUPNE TOČKE

Jezikovna 5. 9. 19. 20.

Logično-matematična 6. 11. 22. 28.

Vizualna in prostorska 2. 12. 18. 24.

Glasbena 4. 10. 17. 27.

Medosebna 3. 8. 13. 23.

Osebna 7. 15. 16. 26.

Gibalna 1. 14. 21. 25.

Točke pri posamezni inteligenci seštej in nato rezultate vnesi v KROG VEČVRSTNE INTELIGENCE. Pobarvaj 
pripadajoče dele kroga, tako da dobiš vizualno predstavo o uravnoteženosti svoje inteligence:

jezikovna

logično-matematična

vizualna in prostorska
glasbena

medosebna

osebna

gibalna
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