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Scopul:

identificator de tip jungian, menit să măsoare stilul 
cognitiv la persoanele adulte (peste 14 ani)

Cui se adresează:

copii, adolescenți și adulți

Limitele de vârstă:

peste 14 ani

Formă de administrare:

Individuală/Grup, Autoevaluare

Timp administrare:

30-40 de minute

Categoria:

Instrument psihometric de clasă B

Număr de itemi:

20 de situații cărora le corespund ca răspunsuri 160 de 
itemi verbali, cotați pe o scală Likert cu 5 puncte

Starter’s kit componență:

Kit SLTDI (scorare manuală): 
Manualul SLTDI, Caiet de testare pentru SLTDI, Foaie de răspuns și 
de scorare pentru SLTDI 

Kit SLTDI (scorare online):
Manualul SLTDI, Punct online pentru administrarea/scorarea 
SLTDI, Caiet de testare pentru SLTDI, Foaie de răspuns și de 
scorare pentru SLTDI

Descriere: V-ar interesa:

Learning Styles Inventory 
(LSI, Chestionarul stilurilor de învățare)

Intelligenz-Struktur-Test 2000 R 
(IST, Testul Structurii Inteligenței)

NEO Personality Inventory, Revised 
(NEO PI-R, Inventarul de personalitate 
NEO, revizuit)

California Personality Inventory 
(CPI 260/434, Inventarul de 
personalitate California)

Contact:

Pentru mai multe detalii vizitaţi des şi cu încredere site-ul 
www.testcentral.ro sau contactaţi-ne direct!

 

Str. Grigore Moisil, Nr. 42, Sector 2, Bucureşti
Tel: +4 021 230 45 99, +4 021 230 51 50

Fax: +4 021 230 45 99
Mobil: 0722 698 175

e-mail: support@testcentral.ro

SL-TDI este o abordare recentă a teoriei 
Tipurilor Psihologice dezvoltată de Carl 
Jung şi aduce un plus de nuanţare în 
interpretarea Myers-Briggs, de altfel 
sistematică, dar prea “atomistă”, care 
de dragul taxonomizării pierde din vedere 
aspectul fundamental al funcţionării 
psihismului: unitatea efectivă dintre 
conştient şi inconştient, faptul că 
funcţionarea psihică nu se reduce 
niciodată la ceea ce se întâmplă la nivelul 
conştiinţei, la deciziile şi modalităţile 

de operare ale eului conştient.  Faptul psihic este o rezultantă a 
întregului sistem funcţional. 

A apărut astfel necesitatea de a lua în consideraţie, mai nuanţat, 
faptul că la o parte dintre subiecţii testaţi de regulă prin MBTI nu 
se relevă opoziţia dintre funcţiile polare. Autoarele June Singer 
and Mary Loomis au testat convingerea general acceptată cum 
că tipurile jungiene sunt într-o relaţie de opoziţie reciprocă şi au 
descoperit că empiric nu aşa stau lucrurile. A devenit astfel limpede 
că era necesară o nouă abordare a teoriei tipurilor psihologice. 
Astfel a rezultat SL-TDI. Acest instrument elimină complet varianta 
veche de alegere forţată a răspunsului din MBTI şi utilizează o scală 
psihologică.   

Testul porneşte de la caracteristicile fundamentale ale celor 8 
moduri cognitive de bază, respectiv cele patru tipuri de funcţii, 
fără a le separa de dimensiunea atitudinală extraversie-introversie, 
în măsura în care nici Jung nu separă atitudinile ca entităţi care 
există independent de funcţii. Funcţiile pure, spune Jung, sunt 
deosebit de greu de găsit ca atare pentru că orice individ utilizează 
ambele atitudini şi, în diferite măsuri, toate cele patru funcţii.

 Autoarele consideră că există 8 moduri cognitive, fiecare constând 
dintr-o combinare a orientării sau atitudinii şi a funcţiei: gândirea 
introvertă (IT), simţirea introvertă (IF), senzaţia introvertă (IS), 
intuiţia introvertă (INJ), gândirea extravertă, simţirea extravertă 
(EF), senzaţia extravertă (ES) şi intuiţia extravertă(EN). Orice om, 
în  decursul formării sale ontogenetice, datorită cursului natural 
al energiei, influenţelor parentale şi educaţionale, a învăţării 
derivate din experienţă, îşi dezvoltă o structurare unică, personală 
a celor 8 moduri cognitive. 

Acest model sau patern particular al modurilor cognitive la nivelul 
fiecărui individ constituie stilul cognitiv individual sau tipul 
psihologic al persoanei. Între modurile cognitive există anumite 
interacțiuni, o dinamică care poate fi determinată prin SL-TDI, mai 
ales în privinţa legăturii dintre modul cognitiv dominant şi cel sau 
cele care îi urmează ca frecvenţă. SL-TDI, fiind atât de sensibil în a 
surprinde cum anume este utilizată o capacitate a unui anumit Tip, 
furnizează rezultate într-atât de individualizate încât depăşesc 
copleşitor (vorbim de diferenţieri de ordinul a sute de mii) cele 16 
tipuri de personalitate convenţionale, cu care cei mai mulţi dintre 
noi suntem familiarizaţi. 
  


