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 ABSTRACT 
The computer-assisted instruction play an increasingly important role in providing 

enhancement to instruction. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness 

of  computer assisted instruction in Biology lessons. In this study  we compared the 

differences in retention of information by pupils using the two different instructional 

modes, CAI or written text. Initial results of the study indicated that pupils in 

treatment classes with the computer-assisted instruction, and in control classes, all 

made important gains in knowledge. Further research may be needed to determine  

whether the students' improved learning performance could  be attributed to the use of 

the computer or to the restructuring of the conventional lesson with interesting 

informations. 
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INTRODUCERE 

 Una dintre provocările prezentului este aceea ca învăţământul să asimileze 
noile tehnologii şi să le convertească în strategii proprii (Sandholtz, 2001). 
Calculatorul poate să-şi asume o funcţie de prezentare a unor noi conţinuturi şi 
totodată să mijlocească o dirijare riguroasă a asimilării acestora prin tehnici specifice. 
Calculatorul oferă un mediu interactiv, capabil să faciliteze un mod conversativ de 
lucru. Elevii se pot antrena prin jocuri pedagogice (educational gaming) care solicită 
inteligenţa, perspicacitatea, atenţia distributivă, creativitatea acestora. Se poate oferi un 
feedback elevilor prin indicarea imediată a rezultatelor, prin semnalizarea şi corectarea 
eventualelor greşeli, consolidarea datelor, stimularea învăţării. Se constituie ca bănci 
de date importante, accesibile şi flexibile ((Worthington et al., 1996; Prvan et al., 2002; 
Ianovici & Frenţ, 2009). Atingerea competenţelor prin folosirea computerului în 
predare, învăţare şi evaluare, presupune: folosirea acestuia ca mijloc de atingere a 
competenţelor, nu doar de motivare, evitarea folosirii lui pentru sarcini uşoare sau de 
rutină, evitarea transmiterii de idei potrivit cărora calitatea prezentării are o importanţă 
mai mare decât a conţinutului,  optimizarea necesarului de timp şi de resurse (de 
exemplu, la accesarea internet-ului să aibă o sarcină bine definită de căutare şi nu să 
caute la întâmplare), utilizarea de aplicaţii software adecvate ţintelor propuse. 

Instruirea asistată de calculator va continua să joace un rol tot mai important în 
furnizarea de accesorii instruirii. În acest studiu ne-am propus să evidenţiem rolul pe 
care calculatorul îl poate avea în creşterea performanţelor şcolare la Biologie. 
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MATERIALE ŞI METODE 

La Liceul “Grigore Moisil”, cu profil real (matematică – informatică intensiv), 
la clasele a XI-a şi a XII-a, disciplina Biologie se studiază o oră pe săptămână. 
Pregătirea a fost apreciată ca fiind apropiată. Pentru fiecare nivel s-au luat în studiu 
câte două unităţi de învăţare. Iniţial cercetarea s-a referit la rezultatele unei prime 
testări scrise (test 1), realizate pentru toate cele patru clase selectate, după predare 
tradiţională. Ulterior cercetarea s-a desfăşurat la două grupe paralele: o clasă în care s-
a provocat fenomenul (utilizarea calculatorului în predare), denumită clasă 
experimentală (clasa a XI-a A, clasa a XII-a E) şi o clasă martor la care nu s-a provocat 
fenomenul (clasa a XI-a E, clasa a XII-a A).  

 
Clasa a XII-a 
Genetica umana – Maladii ereditare 

Clasa a XI-a 
Functii de nutritie – Digestia si absorbtia 

Lectia nr.1 
• Mutageneza si teratogeneza umana 
• Maladii determinate de mutatii genomice 
• Maladii provocate de aneuploidii autozomale 

Lectia nr.1 
• Anatomia sistemului digestiv – tubul digestiv (cavitatea 

bucala, faringele, esofagul, stomacul, intestinul subtire 
si gros) 

Lectia nr.2 
• Maladii determinate de aneuploidii 

heterozomale 
• Maladii determinate de mutatii cromozomiale 

structurale 

Lectia nr.2 
• Anatomia sistemului digestiv – Glandele anexe ale 

tubului digestiv  
• Fiziologia sistemului digestiv – digestia bucala si 

gastrica 
Lectia nr. 3 
• Maladii provocate de mutatii genice autozomale 

si heterozomale 

Lectia nr.3 
• Fiziologia sistemului digestiv, notiuni  elementare de 

igiena si patologie 
test de evaluare test de evaluare 

 
Metoda predării-învăţării reciproce la clasa experimentală  

� Elevii au fost repartizaţi în 5 grupe (5-6 elevi per grupă); 
� Fiecare grupă a lucrat o temă, diferită de a celorlalte grupe, utilizând câte un 

laptop; pe fiecare din cele cinci laptopuri au fost instalate prezentările pe care 
elevii urmau să le studieze (concepute şi realizate în prealabil de către alţi elevi);    

�  Elevii au studiat  materialele şi şi-au notat ideile esenţiale (15 minute);   
�  In partea a doua a lecţiei (25 minute) elevii au prezentat în faţa colegilor 

concluziile pe care le-au desprins în urma studierii materialului informativ. Aici a 
intervenit şi profesorul cu rol coordonator, corectând şi explicând noţiunile 
neclare). In acest mod, elevii sunt puşi în situaţia de a căuta informaţiile, de a le 
selecţiona pe cele esenţiale şi de a le prezenta în faţa clasei. Elevii s-au pregătit 
pentru testare pe baza prezentărilor de la clasă care le-au fost puse la dispoziţie 
(după Ianovici & Frenţ, 2009). 

Modul de lucru la clasa martor. Lectiile s-au desfăşurat clasic fiind folosite 
mijloace clasice cum ar fi atlasele, planşele, mulajele, iar metodele de bază au fost 
expunerea, modelarea şi problematizarea (Nemeş & Ianovici, 2010; Sbîrcea & 
Ianovici, 2011). 
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La clasele a XII-a au fost aplicate aceleaşi teste de evaluare, constituite din 
mai multe tipuri de itemi: alegere multiplă, asocierea între noţiuni incluse în coloane 
diferite, probleme, eseu structurat.  La clasa a XI-a A, testul de evaluare a fost alcătuit 
din 20 de itemi cu patru variante de răspuns. Testul a fost rezolvat pe computer, în 
laboratorul de informatică. La finalul testului, rezolvarea acestuia şi rezultatele 
obţinute au fost proiectate pe ecranul din laborator. 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Mediile per clasă la toate testările sunt foarte mari. Comparând rezultatele la 
cele două testări, atât la aceeaşi clasă cât şi între clase, singurele  date semnificative 
din punct de vedere statistic s-au obţinut la clasa a XII-a E experimentală 
(p=0.044786747) între testul 1 şi 2. La clasa a XI-a nu s-au obţinut date semnificative 
la niciun nivel de comparaţie. În orice caz se poate observa că după folosirea 
calculatorului, mediile sunt mai mari pentru clasele experimentale. Din păcate, în etapa 
a doua de studiu s-a constatat un grad mare de absenteism care poate distorsiona 
rezultatele. Este posibil ca şi lipsa unei solide experienţe a profesorului în instruirea 
asistată pe calculator să fi fost o sursă perturbatoare (Conlon & Simpson, 2003). Dacă 
luăm alt parametru în considerare, şi anume rata creşterii între mediile de la primul şi 
al doilea test, observăm că acesta este mai mare la clasa a XII-a martor, de unde putem 
deduce că şi conţinutul poate fi generator de creştere a eficienţei învăţării.  

 
Tabel 2. Rezultatele obţinute de elevii claselor a XII-a  la cele două testări  

Clasa Test Medie Rata creşterii 

clasa a XII-a E experimentală 
  

test 1 / 28 elevi prezenţi 8.78 5.35% 

test 2 / 20 elevi prezenţi 9.25 
clasa a XII-a A  martor 
  

test 1 / 24 elevi prezenţi 8.20 11.95% 
test 2 / 22 elevi prezenţi 9.18 

 
Tabel 3. Rezultatele obţinute de elevii claselor a XI-a  la cele două testări 

 

Clasa Test Medie Rata creşterii 
Clasa a XI-a A experimentală 
 

test 1 / 16 elevi prezenţi 8.25 7.51% 
test 2 / 16  elevi prezenţi 8.87 

Clasa a XI-a E martor 
 

test 1 / 23 elevi prezenţi 8.65 0.81% 
test 2 / 18  elevi prezenţi 8.72 

  
 Dat fiind profilul liceului în care s-a derulat cercetarea, unde elevii au abilităţi 
de utilizare a calculatoarelor foarte bine dezvoltate, folosirea acestora în lecţiile de 
Biologie este benefică. Majoritatea elevilor au fost interesaţi de metoda utilizată. 
Explicaţiile pot fi mai multe: s-au plictisit de lecţiile clasice, îşi pot folosi abilităţile 
dobândite în orele de informatică, nu mai trebuie să scrie în caiete, pot colabora unii cu 
alţii în timpul orei. Mulţi elevi consideră că relaţia profesor – elev este mai bună 
utilizând această metodă. La începutul anului şcolar au existat probleme de comunicare 
între elevii cu rezultate mai mediocre din clasa a XI-a A şi profesorul de biologie, 
aceste probleme fiind remediate în timpul desfăşurării experimentului. Unii elevi 



FAUR: Study about the role of computer-assisted instruction  in Biology 

 
 

 

116 

 

consideră că este mai uşor să înveţe dintr-o altă sursă decât caietul sau manualul, dar în 
general elevii foarte buni sunt adepţii metodelor clasice de predare-învăţare. Aceştia 
susţin că sunt binevenite unele ore de biologie la care să se folosească diferite 
programe informatizate, dar obligatoriu alături de notiţele din caietul de biologie. S-a 
constatat un progres al unor elevi mai slabi, aceştia implicându-se mai mult în cadrul 
lecţiilor asistate de calculator şi obţinând note mai bune la testul 2. Pentru aceşti elevi 
computerul poate fi folosit pentru a-i activiza şi motiva. Majoritatea elevilor clasei a 
XI-a A care au participat la testul dat pe computer au precizat că asemenea teste sunt 
mult mai obiective şi că ar trebui utilizate la toate materiile.  

Şcolile trebuie să ofere suficient sprijin tehnic pentru a rula programe 
software, integrate în mod corespunzător în curriculum. O altă cerinţă  este utilizarea 
curentă a programelor de către elevi. Dezvoltarea profesională insuficientă a cadrelelor 
didactice în sensul integrării calculatorului în lecția lor este adesea un factor de 
descurajare sau de insucces în cazul realizării unor astfel de activităţi (Diminescu & 
Ianovici, 2003; Ureche & Ciucu, 2003; Ianovici, 2007).  

 
CONCLUZII 

În acest studiu am comparat diferențele în păstrarea informațiilor de către 
elevii care folosesc două moduri diferite de instruire: CAI sau text scris. Rezultatele 
initiale ale studiului au indicat faptul că elevii din clasele experimentale, precum și în 
clasele de control, au realizat câștiguri importante în cunoaștere. Cercetări 
suplimentare sunt necesare pentru a stabili dacă performanța elevilor în învățare ar 
putea fi atribuită utilizării calculatorului sau/şi  restructurării lecției convenționale prin 
introducerea unor conţinuturi interesante. 
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