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APLICAREA TIC 
LA PREDAREA BIOLOGIEI

Iurie CRISTEA, profesor la Liceul AŞM

USING IT IN BIOLOGY TEACHING
Are we aware or not, but using IT, actually there 

is not a problem to fi nd almost any relevant informa-
tion, especially related to pre-university education 
fi eld. Up to 90 % of questioned Lyceum’s students 
have no problem to locate and access any desired 
information. Therefore, is just right time to shift up 
commonly used teaching approaches from simply 
“providing information” toward using of wide-ac-
cessible education resources for designing and con-
ducting of “self-education” development. Practice 
of using IT in Biology teaching at Lyceum of Acade-
my of Science of Moldova denotes that in this case, 
range of additional collateral goals can be achieved, 
including: use of foreign language, self-education, 
IT literacy, analytical thinking, presentation skills, 
self-confi dence etc.  

Etiam seni esse discendum (chiar şi cei bătrâni 
trebuie să înveţe) spunea Seneca acum 2000 de ani, 
sugerând de fapt că procesul învăţării trebuie să 
continue pe întreg parcursul vieţii.

Această cugetare a devenit deosebit de actuală 
mai ales în ultimul deceniu, odată cu declanşarea 
revoluţiei informaţionale, care, desfăşurându-se cu 
viteză exponenţială, pătrunde aproape în toate di-
mensiunile activităţii umane.

Utilizarea TIC în procesul de predare a biologiei 
nu este un element nou. Încă 10-15 ani în urmă la 
Universitatea de Stat din Moldova, sub conducerea 
dlui prof. T.Bounegru, se făceau primele încercări 
timide de elaborare a unor platforme educaţionale 
computerizate pentru diverse discipline de studii, 
inclusiv biologia, platforme pe care urmau să se 
regăsească atât conţinut factologic, informaţional, 
cât şi (mai ales) procedee şi modalităţi de evaluări 
sumative.

Au mai urmat şi alte tentative similare, coor-
donate de către alţi entuziaşti ai domeniului, ca de 
exemplu grupul de lucru coordonat de către binecu-
noscutul pedagog R.Cucereanu, care elaborau când-
va soft-uri educaţionale ce vizau predarea / evalua-
rea biologiei.  

Mai nou, utilizarea tehnologiilor informaţionale 
a devenit deja parte organică a procesului de instrui-
re la biologie. Este de neconceput să nu utilizăm su-
perbele imagini 3-D ale interiorului corpului uman, 
ale unor organe interne, ale unor organisme, să nu 
utilizăm imagini video care prezintă într-un mod ex-
haustiv procesul biosintezei proteinei, de exemplu, 
sau alte procese desfăşurate la nivel molecular.

Deja multe instituţii de învăţământ superior de 
la noi şi din ţările economic avansate creează spaţii 
informaţionale virtuale, în interiorul cărora sunt pla-
sate conţinuturi informaţionale (cursuri de lecţii), 
sisteme automatizate de evaluare, forum-uri tema-
tice specializate etc.

Un exemplu elocvent în acest sens este practica 
Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei care, 
împreună cu Institutul de Dezvoltare a Societăţii In-
formaţionale, au implementat o infrastructură şi au 
iniţiat elaborarea unei Platforme educaţionale de 
e-learning, în baza unui software de suport „Moo-
dle”. Astfel, prin implementarea acestei tehnologii, 
studenţii şi profesorii UnAŞM pot elabora şi accesa 
on-line cursuri, dicţionare de termeni, module de 
evaluare, alte resurse digitale. 

Conştientizăm sau nu, dar procesul de predare / 
evaluare se desfăşoară deja în condiţii când nu mai e 
o problemă de a dobândi / de a accesa o informaţie. 
Sondajele efectuate printre elevii LAŞM denotă că 
90 % din ei doar uneori (rar/foarte rar) nu reuşesc 
să localizeze în mod independent informaţia ne-
cesară.

Prin urmare, nu mai are sens axarea predării 
biologiei pe formarea cunoştinţelor enciclopedi-
ce. Deseori elevii reuşesc să localizeze şi să accese-
ze informaţii care, după complexitatea lor, le depă-
şesc pe cele „deţinute” de către profesor.

Procesul de instruire trebuie să fi e deja axat 
în mod prioritar pe formarea competenţelor de a 
identifi ca, sistematiza, analiza, procesa şi prezen-
ta informaţii în limba maternă şi în limba străină, 
utilizând pe larg posibilităţile tehnologiilor infor-
maţionale, iar rolul profesorului este de a deveni 
ghidul elevului pe calea cunoaşterii, de a fi  cel care-l 
protejează de „închistarea” în interiorul unei disci-
pline şcolare, cel care-l ajută să-şi formeze abilităţi 
şi competenţe durabile şi transferabile, utile pe par-
cursul unui sector de timp cât mai lung.

În aceeaşi ordine de idei, Liceul Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, deja de mai bine de un an, im-
plementează o nouă tehnologie educaţională, care 
transformă elevii în subiecţi activi ai procesului de 
instruire.

Esenţa noii tehnologii rezidă în oferirea posibi-
lităţii pentru elevi de a elabora în mod individual şi 
de a prezenta public anumite secvenţe educaţionale, 
utilizând tabla interactivă (Smart Board).

Nu ar fi  nimic nou în această tehnologie, dacă nu 
ar fi  stabilite nişte condiţii pentru elaborare şi pre-
zentare. Astfel, elevii urmează în mod obligatoriu 
să utilizeze cel puţin 4-5 surse de informaţii, dintre 
care cel puţin două să fi e într-o limbă străină. Mai 
mult. Prezentarea trebuie să includă imagini foto şi 
video editate, să conţină efecte grafi ce. În plus, mai 
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sunt evaluate prestaţia lingvistică şi actoricească a 
prezentatorului, capacitatea de improvizare etc.

Implementând această simplă, la prima vedere, 
tehnologie, profesorul reuşeşte să formeze elevi-
lor mai multe competenţe curriculare transversale 
aproape simultan şi anume:

Competenţa transversală1.  a învăţa să 
înveţi, deoarece elevii, în mod independent, loca-
lizează, estimează şi utilizează diverse surse infor-
maţionale, devenind actori activi al procesului de 
instruire;

Competenţa transversală2.  comunicarea 
într-o limbă străină, deoarece ei progresează în a 
însuşi una/mai multe limbi străine graţie faptului 
că majoritatea informaţiei ştiinţifi ce (texte, imagini, 
video etc.) plasate pe internet este în limba engleză, 
rusă, franceză;

Competenţe digitale şi competenţe în do-3. 
meniul tehnologiilor informaţionale, deoarece în-
suşesc tehnologii informaţionale: softurile „Power-
Point” (editare, inserare imagini, audio, video etc.), 
„Smart NoteBook”, învaţă să conecteze şi să sete-
ze media-proiectorul, să realizeze conexiuni dintre 
aparataje, poziţioneze/seteze ecranul / tabla interac-
tivă etc.

Competenţe de bază în ştiinţe (biologie4. ), 
deoarece elevii localizează, fi ltrează şi procesează 
analitic informaţia ce ţine de disciplina biologie şi 
subiectul investigaţiei;

Competenţa transversală5.  Comunicarea în 
limba maternă / limba de stat, deoarece pe parcur-
sul prezentării, elevii îşi perfecţionează vocabularul, 
capacităţile de narator, fl uenţa discursului, abilităţi-
le de interacţiune cu audienţa etc.

Deja un număr impresionant de elevi (circa 
40) au reuşit să elaboreze şi să prezinte informaţii 
aproape exhaustive referitoare la anumite tematici 
de biologie, unele dintre ele adesea neaşteptat de 
profunde, capabile să trezească admiraţia colegilor, 
dar şi a cadrelor didactice.

Implementarea acestei tehnologii didactice este 
doar un început, deoarece în perspectivă ne propu-
nem să elaborăm în comun (elevi şi profesori) cur-
suri tematice digitale (inclusiv a modulului evalu-
are/autoevaluare), care ar fi  plasate pe o platformă 
informaţională cu acces liber sau parolat. Mai mult, 
ar fi  interesantă posibilitatea de a redacta / actualiza 
informaţia, inserând periodic imagini, fi lme care ar 
îmbogăţi continuu nivelul ştiinţifi c al acestor cur-
suri. Ar putea fi  creat astfel un fel de „Wikipedia” 
local specializat, cu indicarea numelor celor care 
vor contribui, prin investigaţii proprii, la suplimen-
tarea informaţiei de interes comun.

De asemenea, ne propunem să stimulăm elevii 
pentru crearea bazelor de date ce ar conţine imagini 

digitale, preparate microscopice digitale, dicţionare 
tematice digitale, prezentări tematice, alte produse 
instructiv-educaţionale pentru ca ulterior ei să în-
cerce să obţină (de ce nu?) anumite benefi cii fi nan-
ciare prin oferirea acestor produse celor interesaţi 
(formând, astfel, competenţe antreprenoriale).

Utilizarea tehnologiilor informaţionale a deschis 
un nou orizont al cunoaşterii pentru elevi. Ca rezul-
tat, a sporit esenţial dorinţa elevilor de a cunoaşte 
mai mult, precum şi conştientizarea faptului că ma-
nualul este doar o (una din) sursă de informaţie.

Rezultatele sondajului denotă că informaţia pre-
zentată în manual satisface dorinţa de a cunoaşte 
doar a 12 % din elevi. În procesul de investigaţie şi 
elaborare a prezentărilor, manualul este utilizat în 
proporţie de 18 % faţă de 60 %  –  internet şi 24 % 
– alte resurse.

În acelaşi context, elevii menţionează că infor-
maţia care le satisface curiozitatea este disponibilă 
în limba engleză – 89 % faţă de 1,9 % – în limba 
română.

La întrebarea referitor la modalitatea prefera-
tă de predare aplicată de către profesor, răspun-
surile s-au distribuit astfel: predarea cu utilizarea 
TIC – 24%, metode tradiţionale (creta, tabla) – 10 
%, combinarea ambelor metode – 62 %. Prin ur-
mare, elevii acceptă cu plăcere utilizarea TIC 
în procesul de instruire, conştientizând efi cienţa 
acestora.
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