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Eficienţa şi semnificaţia pedagogică a procesului de influenţă formativă a stilurilor cognitive sunt asigurate prin aplicarea 
eficientă a asimilării de cunoştinţe la nivel cognitiv - formare, la nivel de aptitudine – cultivarea atitudinilor şi competenţelor 
şi la nivel creativ, complex şi integrator – noi abilităţi şi competenţe pentru a fi raportate la triada universitară pedagogică. 
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EXPERIMENTAL STUDY ON THE FORMATION OF STUDENTS' COGNITIVE STYLES FROM  
THE PERSPECTIVE OF THE FORMATIVE INFLUENCE OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION 
This article reflects the formative influence of pedagogical communication on cognitive styles of students. In the 

result of the formative experiment there was identified the share of diverse cognitive styles as well as their 
diversification – as a result of the formative intervention of pedagogical communication 

Keywords: pedagogical communication, formative influence, cognitive style, personalized knowledge. 
 
 
Cunoaşterea realităţii de către subiect se realizează nu doar prin experienţa concret–perceptivă (empirică), 

dar şi prin recurgerea la descoperirea ei cognitivă (noţiuni, concepte), prin organizarea şi interiorizarea mentală 
a acestei experienţe. Astfel, J.Piaget diferenţiază stadiile cogniţiei în cunoaşterea realităţii, Feuerstein inter-
pretează percepţia ca procesare a informaţiei şi consideră cunoaşterea o componentă necesară proceselor de 
autoorganizare caracteristică în lumea organismelor. 

La desfăşurarea experimentului pedagogic bazat pe Metodologia influenţei formative au participat studenţi 
de la USM, UST şi de la Colegiul Pedagogic „A.Mateevici”. În total, eşantionul experimental a constituit 
150 de studenţi. Experimentul pedagogic s-a desfăşurat în trei etape: de constatare; de formare; de validare. 

Experimentul de constatare a inclus identificarea stilului cognitiv al studenţilor, întrebările chestionaru-
lui fiind selectate în dependenţă de stilul teoretic, activ, reflexiv şi pragmatic. În urma analizei răspunsurilor 
am obţinut următoarele date, redate în figura de mai jos: 
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Fig.1. Stilurile cognitive determinate la studenţi. 
 
Aşadar, procentajul, prezentat în figura de mai sus, se împarte, la rândul său, în lotul experimental şi cel de 

control, fiecărui revenindu-i câte 75 de studenţi, datele cărora le redăm în Tabelul 1. 
Tabelul 1 

Rezultatele obţinute la determinarea stilului cognitiv 
Nr. 
crt. Stilul de învăţare Date obţinute (%) 

Lot experimental Lot de control 
1 Teoretic 24,3 25,1 
2 Activ 19,7 20,6 
3 Reflexiv 27,3 24,9 
4 Pragmatic 28,7 29,4 
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Ponderea cea mai mică o deţine stilul activ, cu o valoare de 20,15% (lotul experimental 20,6% şi lotul de 
control 19,7%). Deci, în urma analizei datelor ce ţin de stilul activ de învăţare, putem constata că puţini 
dintre cei chestionaţi preferă să acţioneze şi sunt bine echipaţi pentru a experimenta. Doar 20,6% la lotul 
experimental şi 19,7% la cel de control se angajează total şi fără idei preconcepute în experienţe noi, reuşesc 
să se adapteze la circumstanţe imediate ale contextului. Aceştia sunt categoria de persoane care rezolvă prob-
lemele intuitiv, judecând, mai degrabă, din punctul de vedere al sentimentelor şi intuiţiei, trăiesc din plin bucu-
ria prezentului şi reacţionează cu entuziasm la tot ce este nou. Timpul acestor persoane este aglomerat de 
activităţi, le place provocarea şi preferă să gestioneze situaţiile de criză, dar îi plictisesc detaliile. Fac parte 
din categoria celor care sunt prietenoşi şi deschişi spre noi contacte, implicându-se în activităţi diverse.  

Următoarea poziţie după stilul activ este deţinută de stilul teoretic cu o pondere de 24,70% (24,3% în eşan-
tionul experimental şi 25,1% în cel de control). Astfel, putem concluziona că circa a patra parte din cei inter-
vievaţi (24,3%, 25,1%) aparţin stilului teoretic de învăţare, sunt persoane care preferă să analizeze situaţia în 
obţinerea rezultatelor scontate, sunt apţi de a formula concluziile de rigoare. Efectuează o analiză minuţioasă 
în consolidarea unei concepţii coerente. Fac parte din clasa celor care îşi pun o mulţime de întrebări, răspun-
surile acestora dând dovadă de obiectivitate, fiind detaşaţi de situaţia imediată. Tind spre perfecţiune, având 
drept model persoanele cu autoritate de vază. În atingerea scopurilor bine determinate se antrenează în acti-
vităţi de învăţare bine structurate şi apelează la diverse materiale, scheme şi diagrame, având posibilitatea de 
a valorifica diverse metodologii de lucru. Prezintă informaţia într-un sistem logic, având posibilitatea să dife-
renţieze succesele şi insuccesele. 

A treia poziţie în scara ascendentă a rezultatelor experimentului pedagogic e deţinută de către stilul reflexiv, 
a cărui pondere este de 26,1% (lotul experimental – 27,3% şi lotul de control – 24,9%). Aceste date ne permit 
să constatăm că subiecţii atribuiţi stilului reflexiv dau dovadă de capacitatea de a examina problemele din 
diverse puncte de vedere, analizând şi apreciind toate posibilităţile din perspectiva încadrării în multitudinea 
de activităţi. Aceştia sunt categoria de persoane care aleg să stea într-o parte şi să analizeze comportamentele 
celor din jur, preferă mai mult să asculte interlocutorii şi să colecteze informaţia pe care o consideră utilă şi 
interesantă pentru ei. Anume această competenţă – de a colecta cantitatea de informaţii necesară – îi face pe 
studenţii reflexivi să amâne tot mai mult concluzia finală. Înainte de a acţiona, subiecţii stilului reflexiv cal-
culează şi încearcă să prevadă consecinţele acestora. În procesul de învăţare, acestor studenţi le este mai uşor 
să asimileze informaţia atunci când dispun de materiale scrise şi demonstraţii, de timp suficient pentru reflec-
tare şi soluţionarea situaţiilor de învăţare. Se simt în largul lor atunci când au ocazia să asculte, să urmărească şi 
să reflecteze privind lucurile şi pe cei din jurul său. 

Cea mai mare pondere (29,05%) e înregistrată la stilul pragmatic cu valorile: 28,7% la eşantionul expe-
rimental şi 29,4% la cel de control. Acestea sunt persoane care preferă caracterul practic al lucrurilor, acţiu-
nilor şi sunt bine pregătite pentru a elabora diverse proiecte, ceea ce le determină să experimenteze şi să pună 
în practică deverse tehnici, idei, teorii pentru a le proba eficacitatea. De cele mai multe ori iau anumite decizii  
şi planifică diverse activităţi, lucruri,  tind să găsească soluţii şi aplicaţii ce pot fi uşor transpuse în practică, 
le plictisesc şi nu le interesează discuţiile lipsite de rezultate practice.  

În urma finisării primei etape şi anume – a celei de constatare a experimentului pedagogic, am observat 
variaţii nesemnificative între datele obţinute la eşantionul experimental  şi cel de control, fapt care nu influ-
enţează în nici un fel obiectivitatea rezultatelor demonstrate pe parcurs.  În  determinarea stilurilor cognitive, 
studenţii se atribuie strict unui stil: teoretic, activ, reflexiv sau pragmatic, dar, ţinând cont de rapiditatea schim-
bărilor în societate la etapa contemporană, cunoştinţele date nu sunt suficiente pentru specialiştii în devenire. 

Experimentul pedagogic de formare s-a implementat în grupele experimentale pe un eşantion de 75 studenţi, 
iar în grupele de control procesul de învăţământ s-a realizat în condiţii obişnuite de predare/învăţare/evaluare 
conform curriculei de studiu, având ca obiectiv examinarea influenţei comunicării pedagogice  asupra stilu-
rilor cognitive ale studenţilor. 

Realizarea experimentului de formare s-a axat pe următoarele repere teoretice şi praxiologice: modele ale 
stilului de învăţare; specificări ale stilurilor cognitive; rolul romunicării în stabilirea relaţiilor interpersonale; 
teorii pedagogice cu referire la perceperea modelului comunicării. 

Obiectivul experimentului de formare constă în modalitatea de îmbinare a elementelor informaţiei trans-
mitere – percepere – prelucrare în relaţia profesor – student, astfel încât prin influenţa comunicării să fie format 
stilul cognitiv propriu ce stimulează autocunoaşterea, metacogniţia, fapt ce generează construirea cunoaşterii 
prin activitate personală. 
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În monitorizarea experimentului de formare ne-am propus crearea condiţiilor necesare şi a unor variate 
oportunităţi de învăţare eficientă, care ar permite ca toţi studenţii să fie capabili: 

– să se adapteze la atmosfera de învăţare creată; 
– să determine avantajele obţinute în urma receptării informaţiei; 
– să transpună în practica personală cele învăţate; 
– să identifice dificultăţile întâlnite în aplicarea practică a cunoştinţelor noi; 
– să compare nivelul de cunoştinţe deţinut iniţial cu cel la etapa actuală; 
– să stabilească succesele şi reuşitele viitoare.  
Experimentul de formare s-a realizat în trei etape cu probele respective: 
Etapa I. Conformarea comportamentului cognitiv (CCC) a vizat încadrarea studenţilor în procesul de per-

cepere a stilului cognitiv.  
Proba 1.1 Conectarea a presupus configurarea unei imagini globale a cunoaşterii, învăţării şi aprecierea 

nivelului de adaptare a studenţilor la atmosfera de învăţare creată.  
Astfel, interesul studenţilor faţă de cursuri a fost determinat şi condiţionat de utilizarea strategiilor moderne 

variate şi a metodelor activ-participative. O bună apreciere din partea profesorului şi o comunicare afectivă 
eficientă (zâmbet, înţelegere, încurajare, atmosferă plăcută, atitudine prietenoasă, atenţie, amabilitate, comu-
nicare de la egal la egal, motivare) i-a determinat pe studenţi să se implice activ în discuţii.  

Informaţia receptată de către studenţi a fost considerată drept una binevenită, interesantă, utilă, efectivă şi 
actuală, recunoscând că noile cunoştinţe contribuie la dezvoltarea personală a fiecăruia şi joacă un rol primor-
dial în formarea capacităţilor, abilităţilor, competenţelor profesionale.  

Studenţii au recunoscut că, în urma orelor, a sporit nivelul de informare, fiind capabili să promoveze 
informaţia nouă despre cultura ecologică şi în societate, atenţionând asupra respectării normelor ecologice şi 
formării conştiinţei ecologice. Comunicarea afectivă şi activantă prezentă în relaţia profesor–student a con-
tribuit la îmbunătăţirea relaţiilor cu cei din jur, studenţii dând dovadă de o abilitate mai înaltă de ascultare, 
comunicare, facilitând chiar şi procesul de preîntâmpinare a conflictelor. Capacitatea studenţilor de a fi tole-
ranţi cu cei din jur a contribuit la dezinhibarea, descătuşarea acestora şi expunerea liberă a propriilor păreri, 
devenind astfel toleranţi şi cu ei înşişi. Noile cunoştinţe dobândite la acest curs a permis participanţilor să-şi 
dezvolte competenţa de comunicare, de a învăţa să înveţi şi de a relaţiona, să utilizeze în practica cotidiană 
noi strategii de predare şi stiluri de comunicare. 

Proba 1.2 Transformarea în beneficii a permis identificarea beneficiilor, avantajelor obţinute de studenţi 
în urma valorificării cursului frecventat.  

Prin urmare, cel mai mare beneficiu pe care l-a adus oferirea noilor informaţii a fost cel de formare a noi-
lor competenţe, abilităţi, dar şi de dezvoltare a celor existente. Un alt beneficiu de care studenţii au avut parte 
este şi utilitatea informaţiei în rezolvarea conflictelor şi în dezvoltarea competenţelor de a lucra în echipă. 
Accesibilitatea noilor cunoştinţe a contribuit la cunoaşterea de sine a studenţilor şi la deţinerea unei termino-
logii şi a unui vocabular de specialitate. 

În afară de cunoştinţe noi la tema dată, de posibilitatea de a-şi expune părerile, de capacitatea de a asculta, 
de a manifesta toleranţă şi lucrul în grup, studenţii au trăit experienţa elaborării posterelor, au învăţat care 
este rolul colaborării, şi-au îmbunătăţit abilitatea de a întreţine discuţii, de a practica comunicarea asertivă, 
motivantă. 

Pe lângă acestea, un avantaj enorm a constituit selectarea binevenită şi reuşită a diverselor metode în cad-
rul orelor, care au dat posibilitatea corelării în practică a celor învăţate. Mulţi studenţi au recunoscut rolul 
asumării responsabilităţii pentru propria învăţare, înţelegând că automotivaţia şi propriul interes duc la atin-
gerea scopurilor propuse şi la obţinerea performanţelor dorite. 

Etapa II. Modificarea comportamentului cognitiv (MCC) a presupus adoptarea de la profesor a unui com-
portament inspirat de către studenţi, pentru că acesta este asociat cu o autodefinire satisfăcătoare raportată la 
ei. Atât în cazul modificării, cât şi al conformării comportamentului cognitiv, schimbarea sau influenţa este 
legată de o sursă exterioară şi depind de sprijinul social.  

Proba 2.1 Declanşarea acţiunii a elucidat transpunerea în practică a celor învăţate. Astfel, în vederea 
utilizării informaţiei în viaţa cotidiană, studenţii au optat pentru elaborarea proiectelor ecologice, unde sunt 
prezente scopurile, obiectivele, mijloacele de realizare, materialele utilizate şi formele de organizare, conside-
rând că acest model va contribui la informarea societăţii.  
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Un alt mod de utilizare a informaţiei a fost înştiinţarea şi discutarea cu familia şi prietenii despre cele aflate 
la curs. Efectuarea unor activităţi practice, traininguri, cum ar fi: plantarea pomilor, acţiuni de salubrizare a 
lotului din aproprierea blocului locativ etc. Această modalitate nu se limitează doar la informarea populaţiei cu 
privire la educaţia ecologică, dar presupune şi întreprinderea unor acţiuni concrete pentru a îmbunătăţi situaţia. 

Excursiile şi deplasările turistice la monumente ale naturii, rezervaţii istorice de valoare la nivel naţional 
au făcut parte dintr-o altă modalitate de utilizare a informaţiei propusă de către participanţii la experiment. 
Asemenea vizite ar contribui la conştientizarea valorii acestor monumente, accentuând importanţa păstrării 
ecologiei.    

O altă parte din cei chestionaţi a propus realizarea lecţiilor extracurriculare în cadrul practicii pedagogice 
cu genericul: Rolul comunicării, comunicarea şi rezolvarea conflictelor, stiluri de comunicare. Organizarea 
TVC-urilor, brainring-urilor, disputelor ar fi unele dintre activităţile ce ar contribui la implementarea celor 
studiate în viaţa de zi cu zi. 

Posibilele impedimente în utilizarea informaţiei în viaţa cotidiană au fost nesiguranţa în forţele proprii, 
incapacitatea de exprimare, convingere, lipsa condiţiilor. Studenţii care au afirmat aceste impedimente nu se 
pot motiva în alegerea procedurilor necesare pentru manifestarea atitudinii potrivite în utilizarea experienţei şi 
abilităţilor deţinute. Ei nu pot raporta informaţia la situaţii concrete şi nu pot înainta soluţii de rezolvare prac-
tică a problemei prin formularea soluţiei, specificarea tehnologiei de rezolvare practică, nu ştiu cum arată 
modul de autoreglare şi cum se aplică soluţia. 

Proba 2.2 Antrenarea certitudinii presupune identificarea dificultăţilor întâlnite în aplicarea practică a 
cunoştinţelor noi.  

În vederea evitării situaţiilor neprevăzute, majoritatea studenţilor a optat pentru informare, autoantrenare şi 
comunicare cu experţi, oameni competenţi în domeniu. Anume procesul de informare, autoantrenare şi comu-
nicare cu specialişti în anumite domenii conferă studenţilor posibilitatea de a se debarasa de bănuieli şi îndoieli la 
anumite subiecte, obţinând în schimb doar certitudini; ei sunt capabili să-şi diversifice cunoştinţele, devenind 
multilateral dezvoltaţi. Aplicarea în practică a celor învăţate şi formarea abilităţilor de convingere la fel con-
tribuie la obţinerea siguranţei în cunoştinţele deţinute şi în forţele proprii. 

În proiectarea căilor de ieşire din impas cel mai important este studierea literaturii şi luarea de notiţe. Aceste 
două modalităţi permit studenţilor să-şi dezvolte capacitatea de a reflecta asupra propriei abilităţi de a înţelege 
informaţia, de a o procesa şi integra în sistemul individual de cunoştinţe, identificând eventualele erori, goluri, 
perspective ulterioare şi aplicaţii practice. Totodată, lecturarea contribuie la procesul de integrare prin stabi-
lirea raţională şi interrelaţională a legăturilor sau prin diferenţiere în baza asemănărilor, contrastelor dintre 
idei, evenimente, date. Luarea notiţelor este o abilitate importantă în învăţarea independentă şi autoreglată, 
este o strategie cognitivă, care permite înregistrarea informaţiei, notarea ideilor principale în timpul cursului, 
conferinţelor sau prelegerilor. Serveşte drept triplă encodare a materialului (auditiv, vizual, kinestetic), furni-
zează o sursă valoroasă ce contribuie la determinarea căilor de ieşire din impas. O altă modalitate de soluţio-
nare a problemelor a fost considerată şi automotivaţia, care permite menţinerea direcţiei prin managementul 
şi controlul efortului investit în realizarea celor preconizate. Motivaţia îndeplineşte rolul unui „filtru”, prin 
intermediul căruia studentul recepţionează şi asimilează influenţele externe şi interne ce permit satisfacerea 
trebuinţelor. Comunicarea cu alte persoane şi schimbul de experienţă de asemenea facilitează găsirea solu-
ţiilor, ajungând la procesele de analiză a problemei şi reprezentărilor ei, a strategiilor, posibilităţilor de rezol-
vare prin înţelegere, la interpretarea datelor şi a relaţiilor, prin stabilirea limitelor şi construirea prototipului 
de rezolvare a problemelor, parcurgând etape şi operaţii de construire progresivă a cunoaşterii. Alte păreri au 
fost şi despre activitatea practică şi implicarea în diverse proiecte ce ar genera apariţia şi valorificarea încre-
derii în sine, formarea de aptitudini practice şi de atitudini.   

Etapa III. Reconversiunea comportamentului cognitiv (RCC) se referă la o schimbare congruentă cu siste-
mul de valori al persoanei care acceptă influenţa: subiectul adoptă poziţia comunicatorului, pentru că o con-
sideră utilă în soluţionarea unei probleme sau pentru că este apropiată de propria sa orientare sau cerută de 
propriile sale valori.  

Proba 3.1 Poziţionarea are menirea să-l facă pe student să compare nivelul de cunoştinţe deţinut iniţial cu 
cel de care dispune la etapa actuală. Astfel, când studenţilor li s-a propus să facă o analiză şi să constate unde 
au ajuns, majoritatea a afirmat că au căpătat un bagaj nou, bogat şi variat de cunoştinţe, capacităţi şi competenţe 
de a transpune în practică cele învăţate la curs. Studenţii au devenit mai siguri în sine şi în forţele proprii, ceea 
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ce le permite să se implice în noi activităţi, să-şi creeze noi relaţii de prietenie. Prin urmare, participarea în 
cadrul diverselor discuţii, unde şi-au dezvoltat capacitatea de argumentare, de exprimare a părerii, diversele 
conversaţii cu oameni văzuţi din domenii variate i-au făcut să se simtă la un alt nivel şi au contribuit la acu-
mularea de noi experienţe. Toate aceste oportunităţi au dus la perfecţionarea propriei personalităţi. 

La determinarea diferenţei dintre poziţia de start şi cea actuală din urma cursului frecventat, studenţii au 
afirmat „cunoaşterea de sine”, aceasta permiţându-le să se autodescopere, să conştientizeze punctele forte şi 
cele slabe ale personalităţii lor, să-şi formeze noi competenţe, capacităţi, să-şi dezvolte potenţialul de care 
dispun. O altă schimbare sesizată de către studenţi a fost şi crearea de noi relaţii de colaborare, cooperare şi 
comunicare, acumularea de experienţe şi de noi competenţe, cum are fi abilitatea de a lucra în grup, activizarea 
vocabularului cu terminologie din domeniu, dezvoltarea abilităţilor de convingere. Frecventarea lecţiilor a 
permis cunoaşterea colegilor mai îndeaproape, făcându-i toleranţi, empatici, receptivi în soluţionarea diver-
selor situaţii de învăţare, ceea ce le-a permis să implementeze noile strategii achiziţionate în practică şi în 
viaţa cotidiană. În dependenţă de modul în care studentul identifică problema, o înţelege, cum alcătuieşte 
schemele şi reţelele de cunoştinţe, cum utilizează procedurile de soluţionare a diverselor situaţii de învăţare, 
s-au observat noi succese, respect pentru propria persoană şi cei din jur, prin modalitatea de a prezenta 
interpretările şi argumentele, prin aplicarea soluţiilor formulate individual şi în grup, prin participarea la 
dezbateri şi negocieri, prin realizarea autoevaluării şi evaluării reciproce. 

Proba 3.2 Proiectarea reuşitei a avut rolul de a stabili succesele şi reuşitele potenţiale ale studenţilor.  
Eficacitatea învăţării se vede în integrarea ulterioară, în realitate sau în adaptarea la situaţii. Studentul este, 

deci, introdus în ideea de management al situaţiilor, al rezolvării sarcinilor prin conştientizarea problemelor 
de proiectare, organizare, privind luarea de decizii, prevenirea unor greşeli tipice, afirmarea elementelor de 
cercetare şi creativitate. Prin urmare, cele mai relevante şi promiţătoare entităţi în cadrul acestor ore au fost 
transpunerea celor achiziţionate în practică, corelarea învăţărilor cu viaţa cotidiană şi implementarea strate-
giilor învăţate.  

În vederea eficientizării informaţiei acumulate studenţii au propus raportarea celor învăţate la propria per-
soană, la propria manieră de a înţelege. Astfel, are loc o reflecţie asupra propriilor procese şi asupra diferen-
ţelor individuale datorită reactualizării lor în memoria de lucru. Utilizarea informaţiei noi prin aplicarea 
acesteia în practică la fel a fost considerată drept una din metode eficiente, referindu-se la modul individual 
de encodare, procesare şi de integrare a informaţiilor în diverse situaţii, cunoaştere şi rezolvare de probleme. 
Un alt mod de a eficientiza informaţia este, în viziunea studenţilor, studierea materialului şi selectarea esen-
ţialului. Aceasta contribuie la câştigarea experienţei directe prin prelucrarea primară a informaţiei (sesizare, 
identificare, descriere, diferenţiere, receptare). O altă idee este schimbul de experienţă prin căutarea căilor 
variate de rezolvare a obiectivelor, sarcinilor sau situaţiilor şi efectuarea analizei. 

În experimentul de formare s-a pus accentul pe formarea imaginilor mentale necesare înţelegerii (prelucrare, 
combinare, reprezentare, restructurare, schematizare, ilustrare, relaţionare). 

Studenţii au identificat performanţele în achiziţia cunoaşterii ca proces şi metodologie, au relevat modali-
tăţile cele mai eficiente în cercetarea directă, cunoaşterea ştiinţifică, dezbaterea în grup, în redactarea de 
lucrări şi analiză critică. Au redat aplicarea informaţiilor dobândite în noi situaţii autentice, cazuri, probleme, 
pentru a dovedi validitatea modului de cunoaştere realizat şi efectele asupra capacităţilor şi competenţelor. 
Au reflectat personal, au analizat modele de proiectare, şi-au asumat responsabilitate pentru propria învăţare, 
s-au implicat activ în autoevaluare şi autodezvoltare; în consecinţă, au conştientizat corect erorile în învăţare 
şi le-au utilizat ca punct de plecare în formarea noilor performanţe. 

La experimentul pedagogic de validare a fost verificat nivelul de influenţă a comunicării pedagogice 
asupra stilurilor cognitive la studenţi în cele două loturi: experimental şi de control. Experimentul pedagogic 
de validare s-a axat pe obiectivul de comparare a consecinţelor comunicării pedagogice asupra stilului cognitiv 
al lotului de control şi al celui experimental. 

Examinarea datelor la probele experimentale demonstrează eficienţa procesului de influenţă formativă a 
comunicării pedagogice în formarea stilurilor cognitive ale studenţilor în cadrul experimentului de formare. 
S-a evidenţiat o avansare vizibilă în formarea şi valorificarea stilului cognitiv prin percepere, procesare, fapt 
ce confirmă formarea stilurilor cognitive ale studenţilor din perspectiva comunicării pedagogice. Printre cele 
mai frecvente inconsecvenţe, în lotul de control, s-au evidenţiat neîncrederea în forţele proprii, insuficienţa 
de comunicare, lipsa posibilităţii de a valorifica stilul cognitiv, incapacitatea de proiectare a paşilor în realizarea 
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diverselor sarcini cognitive. Astfel, rezultatele obţinute la identificarea stilului cognitiv denotă un nivel de  
conştientizare de către studenţi a stilului cognitiv pe care îl deţin. Experimentul formativ a influenţat formarea 
la subiecţii din lotul experimental. Datele finale obţinute la nivel de student sunt redate în tabelul de mai jos. 

 

Tabelul 2 
Rezultatele comparative (stilul cognitiv) 

Nr. 
crt. Stilul cognitiv Date obţinute (%) 

Lot experimental Lot de control 
1 Teoretic 10,7% 25,1% 
2 Activ 1,3% 20,6% 
3 Reflexiv 17,3% 24,9% 
4 Pragmatic 22,6% 29,4% 
5 Activ-reflexiv 2,7% - 
6 Activ-practic 4% - 
7 Activ-reflexiv-teoretic 1,3% - 
8 Activ-teoretico-practic 1,3% - 
9 Teoretico-practic 2,7% - 
10 Reflexiv-practic 14,7% - 
11 Reflexiv-teoretic 10,7% - 
12 Reflexiv-teoretico-practic 8% - 
13 Activ-teoretico-practic-reflexiv 2,7% - 
 
Din datele prezentate în Tabelul 2 observăm că, în urma experimentului de formare, la studenţii lotului 

experimental s-au format stiluri integrate, combinate din cele patru stiluri de bază, ale căror rezultate le pre-
zentăm în Figura 2.  

 
Eşantionul de experiment                                     Eşantionul de control 
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10,7%
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2,7%

Reflexiv Activ

Teoretic Practic

Activ-reflexiv Activ-practic

Activ-reflexiv-practic Activ-teoretico-practic

Teoretico-practic Reflexiv-practic

Reflexiv-teoretic Reflexiv-teoretico-practic

A-T-P-R

20,6%

24,9%

25,1%

29,4%

Reflexiv Activ Teoretic Practic

 
Fig.2. Repartizarea stilurilor cognitive. 

Cu toate acestea, în ambele loturi, cel supus experimentului şi cel de control, cea mai mare pondere e deţi-
nută de stilul pragmatic, cu 22,6% şi, respectiv, 29,4%. Pe al doilea loc, dacă la lotul de control s-au clasat stu-
denţii ce deţin stilul teoretic (25,1%), atunci la lotul experimental se înscriu cei cu stilul de învăţare reflexiv 
(17,3%). Dacă până acum locuri de frunte au fost deţinute de stilurile de bază complete, atunci alta e situaţia 
cu privire la locul trei. În eşantionul de control am obţinut o pondere semnificativă – 24,9% studenţi cu stil de 
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învăţare reflexiv, iar în cel experimental locul trei revine studenţilor cu stil de învăţare integrat, combinat şi 
anume reflexiv-practic – 14,7%. O cotă esenţială în lotul de experiment e înregistrată şi la stilurile teoretic şi 
reflexiv-teoretic, de 10,7% la ambele. Pe următorul loc în lista stilurilor integrate se clasează stilul reflexiv- 
teoretico-practic cu 8% dintre intervievaţi. La acelaşi lot, 4% dintre chestionaţi deţin stilul activ-practic. Alte 
trei stiluri integrate, cu acelaşi număr de studenţi (2,7%), sunt: activ-reflexiv, teoretico-practic şi activ-teoretico-
practic-reflexiv. Cea mai mică pondere deţinută în ambele eşantioane e înregistrată la stilul activ: 20,6% în 
lotul de control şi 1,3% în lotul experimental. În urma experimentului de formare s-au mai evidenţiat încă 
două stiluri combinate cu aceeaşi cotă de 1,3%, şi anume: activ-reflexiv-teoretic, activ-teoretico-practic. 

Pentru stabilirea stilului cognitiv al subiecţilor din lotul experimental şi din cel de control s-a procedat la 
fel ca şi la etapa de constatare. Astfel, examinarea comparativă a datelor de la etapa de constatare cu cele finale 
ne permite să concluzionăm următoarele: 

• fiecare student cunoaşte şi utilizează diverse metode cognitive în funcţie de situaţie şi nivelul actual de 
experienţă; 

• învăţarea are loc prin intermediul tuturor celor patru tipuri de experienţă de învăţare, fiind aplicat acel 
stil cognitiv, care permite subiectului să soluţioneze problemele într-un timp rapid şi cu maximă eficienţă. 

Observăm o combinare a stilurilor cognitive din lotul experimental, care au demonstrat capacitatea de a 
rezolva probleme utilizând îmbinarea variată a stilurilor cognitive, ceea ce reprezintă un progres evident în 
comparaţie cu etapa de constatare. 

În baza experimentului de validare concluzionăm că stilurile cognitive s-au format într-un mod mai variat, 
prin combinarea celor iniţiale, în grupele de experiment decât în cele de control. 

 
Concluzii şi recomandări 
Cercetarea realizată are un caracter teoretico-aplicativ. Rezultatele acesteia au confirmat ipoteza influenţei 

formative a comunicării pedagogice asupra stilurilor cognitive ale studenţilor, demonstrând atât valoarea 
teoretică, cât şi cea practică a investigaţiei date. Prin urmare, prezentăm următoarele concluzii şi recomandări: 

1. Prin stilul cognitiv studenţii demonstrează experienţa de viaţă ca produs al dezvoltării personale. Con-
ceperea stilului cognitiv ca mediator între cogniţie şi personalitatea studentului demonstrează diferenţele indi-
viduale în rezolvarea de probleme, iar strategiile de influenţare acţionează puternic asupra studentului, fiind 
echivalente stilurilor cognitive. Formarea stilurilor cognitive evaluează în timp şi pot fi flexibile, dinamice, 
schimbătoare. 

2. Investigaţia vizează conştientizarea şi valorificarea de către studenţi a stilului cognitiv propriu pentru a 
facilita învăţarea prin selectarea preferinţelor specifice stilului personal cognitiv. 

3. Desfăşurarea experimentului pedagogic a demonstrat necesitatea cunoaşterii şi valorificării stilurilor 
cognitive ale studenţilor pentru luarea deciziilor argumentate despre propria învăţare, planificare, stabilire a 
scopurilor şi motivarea progreselor realizate în procesul de cunoaştere.  

4. Corelarea pregătirii pentru studiul academic cu pregătirea generală în baza principiului centrării pe 
subiect şi a învăţa să ştii, să fie şi identificarea stilurilor cognitive ale studenţilor de către profesor pentru 
realizarea cu succes a meseriei de a-i învăţa cum să înveţe, adaptate la nevoile, interesele, calităţile personale, 
aspiraţiilor şi stilului de învăţare. 
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