INITIERE IN PSIHOPEDAGOGIA EXCEPTIONALITATII

MODULUL III
STRUCTURĂ CUB CENTRAL, CUB MARE PE CARACTERISTICILE PERSONALITĂŢII
Caracteristicile de bază ale personalităţii:

Extravertirea (e) şi introvertirea (i) - legate de preferinţa noastră pentru lumea exterioară,
respectiv interioară.
Funcţia senzorială (S) şi cea intuitivă (I) - legate de modul în care asimilăm informaţii despre
lumea înconjurătoare.
Funcţia reflexivă (R) şi cea afectivă (A) - legate de procesul prin care luăm decizii.
Funcţia judicativă (J) şi cea perceptivă (P) - legate de preferinţa noastră pentru un stil de viaţă mai
organizat, respectiv mai flexibil.
Ne vom apropia pe rând de aceste variabile pentru a configura mai bine nivelul de cunoaştere
pedagogică necesar motivării elevilor spre învăţare, ce le va permite acestora să aibă răspunsuri
adecvate la întrebarea fundamentală DE CE VIN LA ŞCOALĂ?
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Extravertitul (e) – persoană mai deschisă, care vorbeşte cu uşurinţă şi acceptă cu plăcere să
colaboreze şi să comunice cu ceilalţi.
Introvertitul (i) – persoană mai rezervată, care vorbeşte mai puţin şi are nevoie de mai multă
singurătate.
Senzorialul (S) – trăieşte în prezent, acordă mare importanţă faptelor şi este priceput în chestiuni
practice; îi plac lucrurile bine definite şi măsurabile.
Intuitivul (I) – creativ şi orientat spre viitor; preferă să imagineze mereu alte posibilităţi şi se
străduieşte să îmbunătăţească lucrurile.
Reflexivul (R) – ia decizii folosindu-se de logică şi analiză; apelează mai degrabă la raţiune decât la
sentimente.
Afectivul (A) – interesat de oameni şi de nevoile lor; apelează mai degrabă la sentimente decât la
raţiune.
Judicativul (J) – este organizat şi îşi îndreaptă eforturile spre definitivarea proiectelor.
Perceptivul (P) – flexibil, deschis schimbărilor şi noului în general.

I. Tipul elAJ
extravertit -Intuitiv-Afectiv-Judicativ
deschis • creativ • interesat de oameni • organizat
II. Tipul ilAJ
introvertit-Intuitiv-Afectiv-Judicativ
rezervat • creativ • interesat de oameni • organizat
III. Tipul elAP
extravertit-Intuitiv-Afectiv-Perceptiv
deschis • creativ • interesat de oamen • flexibil
IV. Tipul ilAP
introvertit-Intuitiv-Afectiv-Perceptiv
rezervat • creativ • interesat de oameni • flexibil
V. Tipul elRJ
extravertit-Intuitiv-Reflexiv-Judicativ
deschis • creativ • logic • organizat
VI. Tipul ilRJ
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introvertit-Intuitiv-Reflexiv-Judicativ
rezervat • creativ • logic • organizat
VII. Tipul eIRP
extravertit-Intuitiv-Reflexiv-Perceptiv
deschis • creativ • logic • flexibil
VIII. Tipul iIRP
introvertit-Intuitiv-Reflexiv-Perceptiv
rezervat • creativ • logic • flexibil
IX. Tipul eSRJ
extravertit-Senzorial-Reflexiv-Judicativ
deschis • practic • logic • organizat
X. Tipul iSRJ
introvertit-Senzorial-Reflexiv-Judicativ
rezervat • practic • logic • organizat
XI. Tipul eSAJ
extravertit-Senzorial-Afectiv-Judicativ
deschis • practic • interesat de oameni • organizat
XII. Tipul iSAJ
introvertit-Senzorial-Afectiv-Judicativ
rezervat • practic • interesat de oameni • organizat
XIII. Tipul eSRP
extravertit-Senzorial-Reflexiv-Perceptiv
deschis • practic • logic • flexibil
XIV. Tipul iSRP
introvertit-Senzorial-Reflexiv-Perceptiv
rezervat • practic • logic • flexibil
XV. Tipul eSAP
extravertit-Senzorial-Afectiv-Perceptiv
deschis • practic • interesat de oameni • flexibil
XVI. Tipul iSAP
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introvertit-Senzorial-Afectiv-Perceptiv
rezervat • practic • interesat de oameni • flexibil
stente.
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