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Rezumat. Conceptele eronate însuşite de elevi constituie o cauza a eşecului şcolar. În scopul identificării
cauzelor ce conduc la formarea conceptelor eronate s-a realizat o investigaţie la care au participat profesori
care predau în învăţământul liceal. Investigaţia a implicat 50 de profesori de biologie care au parcurs un
stagiu de informare asupra conceptelor eronate. După stagiul de informare profesorii au indicat trei cauze
externe cu puternic rol în formarea conceptelor eronate si anume: supraîncărcarea cu concepte a
curriculumului la disciplina biologie, supradozarea cu concepte biologice a manualelor si neadecvarea
timpului alocat disciplinei biologie în plaja orara cu timpul necesar învăţării conceptelor biologice. In
privinţa cauzelor interne răspunsurile profesorilor au relevat faptul ca numai in mica măsura (10%) abilităţile
mentale de învăţare pe care le posedă elevii liceeni pot fi cauza formarii conceptelor biologice eronate.
Abstracts. Missconceptions represents one of the main reasons for the students educational failure. In order
to identify the causes that determine the students missconceptions, an investigation on 50 liceum biology
teachers, participants at a missconceptions training, was realised. At the end of the training, teachers indicate
three main external causes that determine the arising up in students missconceptions: the curriculum
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overcharged at biology discipline, the biology textbooks overdose of concepts and an inadequate time offer
comparing the necessary one for learning of biological concepts. Teachers opinions related to internal causes
evidenced that an inadequate mental skills in learning of the liceum students could represents, just in a low
proportion (10%), a cause in the students missconceptions ariseing up.

Eficienta activităţii didactice este poarta deschisa spre succesul si performanta
şcolara, absolvirea unui nivel de învăţământ si promovarea în următorul nivel, şansa spre
viitoarea carieră a tinerilor şi succesul într-un loc de munca. Rezultatele slabe blochează
toate aceste şanse, iar cercetarea cauzelor lor este o problema ce preocupa multe cercetări.
Una din cauzele nereuşitei şcolare în domeniul ştiinţelor naturii este însuşirea eronata a
conceptelor ştiinţifice. Din această perspectiva identificarea cauzelor care stau la originea
însuşirii eronate a conceptelor ştiinţifice reprezintă primul pas în demersul de eludare a
erorilor de învăţare care apoi poate fi urmat de aplicarea strategiilor de corectare şi
construcţie a conceptelor corecte.
Identificarea cauzelor însuşirii eronate a conceptelor biologice presupune
parcurgerea mai multor paşi si anume: proiectarea unei strategii, experimentarea strategiei,
elaborarea instrumentelor de colectare a datelor, colectarea si prelucrarea datelor si in final
formularea concluziilor. Proiectarea strategiei a urmărit doua aspecte fundamentale si
anume: cine ar trebui sa fie primii beneficiari ai identificării cauzelor însuşirii eronate a
conceptelor biologice şi care sunt cele mai semnificative cauze externe şi interne ale
formarii conceptelor eronate.
In ceea ce priveşte primul aspect consideram ca primii
beneficiari ai identificării cauzelor însuşirii eronate a conceptelor biologice trebuie sa fie
profesorii, cei care poarta responsabilitatea actului didactic. Nu negam dreptul de a fi
informaţi elevii, conducerea scolii, părinţii însă, primii chemaţi sa remedieze problema
sunt profesorii care prin pregătirea lor posedă instrumentele specifice necesare remedierii
si eludării noţiunilor greşit însuşite de elevi [1]. Din acest motiv strategia a implicat un grup
de 50 de profesori de biologie care predau la nivel liceal în municipiul Bucureşti. Aceştia
au participat la un stagiu experimental de informare privind problematica conceptelor
eronate.
În privinţa celui de al doilea aspect, precizam ca se disting doua categorii de cauze
care stau la originea formarii conceptelor eronate: cauze externe si cauze interne. În
categoria cauzelor externe sunt grupaţi factori de risc în generarea conceptelor eronate,
derivaţi din elementele strategiei de predare învăţare [2], în special din conţinuturile,
activităţile şi contextul învăţării. Toate trei sunt verigi inseparabile în procesul de
construcţie a conceptelor (în sensul de sistem de cunoştinţe). În categoria cauzelor interne
sunt grupaţi acei factori asociaţi particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor cum
sunt nivelul de dezvoltare al gândirii, capacitatea de abstractizare, creativitatea, motivarea
pentru studiu, nivelul de dezvoltare al voinţei, tenacitatea etc. Ca urmare, instrumentele
utilizate în experiment sunt proiectate în vederea evidenţierii celor doua categorii de cauze.
Strategia de identificare a cauzelor externe si interne ale însuşirii eronate a conceptelor
biologice a cuprins următoarele segmente:
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 Proiectarea si realizarea unui stagiu experimental de informare a profesorilor de
biologie privind conceptele eronate;
 Formularea si aplicarea chestionarelor pentru profesori;
 Prelucrarea chestionarelor;
 Formularea concluziilor.
In stagiul de informare 50 de profesori din învăţământul liceal au însuşit următoarele
conţinuturi: definirea conceptului eronat, clasificarea tipurilor de concepte eronate, sursele
de concepte eronate, exemple de concepte eronate frecvent întâlnite la liceeni. Evaluarea
stagiului a fost realizata prin chestionare care au demonstrat corecta înţelegere a tipurilor şi
surselor de formare eronată a conceptelor biologice. Stagiul s-a desfăşurat în sesiune de
lucru de 8 ore şi a fost susţinut de autor in calitate de formator naţional acrediat de
Ministerul Educaţiei si Cercetării. După stagiul de informare a urmat aplicarea
chestionarelor.
Pe baza cunoştinţelor privind conceptele eronate şi a experienţei profesionale, cei 50
de profesori au răspuns la doua chestionare care vizau unul cauzele externe (chestionar 1),
iar al doilea cauzele interne (chestionar 2) ale formarii conceptelor eronate la liceeni. Având
în vedere diversitatea filierelor şi profilurilor liceelor în care activează profesorii
participanţi la investigaţie s-a considerat necesara determinarea intensităţii motivaţiei
elevilor pentru studiul biologiei şi în acest sens s-a aplicat un al treilea chestionar
(chestionar 3) cu valoare de control al interesului elevilor pentru disciplină. Datele privind
cauzele externe ale însuşirii eronate a conceptelor biologice provin din prelucrarea
răspunsurilor profesorilor la chestionarul numărul 1. Itemii acestui chestionar vizau aspecte
legate de conţinuturile manualelor si numărul de ore alocat studiului disciplinei biologie
conform planului cadru al învăţământului liceal. Întrebările care vizau manualele de
biologie solicitau profesorii sa aprecieze pe baza propriei experienţe, frecvenţa prezenţei
conceptelor eronate, a ponderii supradozari si supraîncărcări cu concepte în texte, precum
şi a existenţei concordanţei şi integralităţii între concepte.
Din prelucrarea răspunsurilor date de profesori itemilor din chestionarul 1 a rezultat
ca 52% dintre aceştia disting cauzele externe ale însuşirii eronate a conceptelor biologice
ca element cu pondere majora de risc (fig.1) .
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Fig. 1. Intensitatea cauzelor externe ale însuşirii eronate a conceptelor biologice
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Fig. 2. Supraîncărcarea cu concepte biologice a curriculumului
Din analiza răspunsurilor date de profesori fiecărui item, se evidenţiază trei cauze
externe de intensitate mare si anume: supraîncărcarea cu concepte a curriculumului la
disciplina biologie (fig. 2), supradozarea cu concepte biologice a manualelor (fig. 3) şi
neadecvarea timpului alocat disciplinei biologie în plaja orară cu timpul necesar învăţării
conceptelor biologice (fig. 4).
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Fig. 3. Supradozarea cu concepte biologice a manualelor
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Fig. 4 Neadecvarea timpului alocat disciplinei biologie în plaja orara cu timpul
necesar învăţării conceptelor biologice
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Cauzele externe indicate de profesori conduc spre concluzia ca cele doua
componente curriculare conţinut si plan cadru sunt în dezacord. Acesta constatare ne
îndreptăţeşte să consideram necesara descongestionarea materiei, însă o astfel de soluţie ar
fi în dezacord cu interesul elevilor pentru studiul biologiei.
Datele privind cauzele interne ale însuşirii eronate a conceptelor biologice provin
din prelucrarea răspunsurilor profesorilor la chestionarul 2. Itemii acestui chestionar vizau
identificarea abilitaţilor si deprinderilor mentale [3],care sunt implicate în formarea
conceptelor eronate. În formularea itemilor acestui chestionar au fost vizate cele mai
necesare abilitaţi mentale în procesul de învăţare [ 4] şi anume: capacitatea de percepere si
înţelegere, capacitatea de raţionare logica, capacitatea de comparare, clasificare, de analiza,
sinteza, memorare, de integrare si aplicare a conceptelor (fig. 5). Pe baza experienţei lor
profesorii au apreciat nivelul mediu de dezvoltare al acestor capacităţi şi totodată care din
aceste capacităţi sunt mai mult sau mai puţin evidente la liceeni.

Fig. 5. Procese mentale implicate în învăţare
Din prelucrarea răspunsurilor date de profesori itemilor din chestionarul 2 a rezultat că
intensitatea cauzelor interne ale însuşirii eronate a conceptelor biologice are o valoare
medie în proporţie de 58% ( fig.6) .
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Fig. 6 Intensitatea cauzelor interne ale însuşirii eronate a conceptelor biologice
Rezultatele confirma un nivel ridicat al dezvoltării abilitaţilor mentale necesare învăţării
la liceeni. Analizând răspunsurile profesorilor la fiecare item în parte au fost evidenţiate
trei categorii de abilităţi cu valoare de indicatori ai cauzelor interne a însuşirii eronate a
conceptelor biologice si anume: capacităţile de aplicare a conceptelor (fig.7a), capacitatea
de sinteza (fig.7b) si capacităţile de corelare a conceptelor (fig.7c).
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Fig.7 Indicatori ai cauzelor interne ale însuşirii eronate a conceptelor biologice
Din interpretarea răspunsurilor profesorilor la chestionarul 3 reiese ca elevii pe care
îi instruiesc prezintă o înalta motivaţie pentru învăţarea biologiei (fig. 8).
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Fig. 8. Intensitatea motivării elevilor pentru învăţarea biologiei
Analiza răspunsurilor pe itemi a evidenţiat interesul pentru cunoaştere, pentru nou (fig.9),
deschidere şi atitudine pozitiva pentru descoperire şi disponibilitate pentru rezolvarea de
probleme.
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Fig. 9 Atitudinea pozitiva – preferinţa liceenilor de a desfăşura activităţile cu caracter de noutate

Faţă de problemele cu grad mai ridicat de dificultate elevii manifesta o motivaţie
scăzuta (fig.10), deşi nu resping rezolvarea lor sau a situaţiilor problema. Profesorii
confirma ca, pentru a rezolva probleme elevii solicita informaţii suplimentare. Această
concluzie sugerează necesitatea intensificării exerciţiilor de tip probleme care ce-i drept
sunt mai puţin practicate în orele de biologie.
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Fig. 10 Atitudinea pozitiva fata de probleme dificile
Concluzii:
Strategia proiectata s-a dovedit utila şi a permis atingerea scopurilor propuse si
anume identificarea cauzelor externe şi interne ale însuşirii eronate a conceptelor biologice
prin intermediul unui experiment la care au participat profesori de biologie. Fără a fi
beneficiat de experienţa unor experţi în domeniul formarii conceptelor, ci numai pe baza
informaţiilor primite în stagiul de pregătire şi a experienţei la catedra, profesorii de liceu au
indicat trei cauze externe cu puternic rol în formarea conceptelor eronate şi anume:
supraîncărcarea cu concepte a curriculumului la disciplina biologie, supradozarea cu
concepte biologice a manualelor si neadecvarea timpului alocat disciplinei biologie în plaja
orară cu timpul necesar învăţării conceptelor biologice. În privinţa cauzelor interne
răspunsurile profesorilor au relevat faptul ca numai în mica măsura (10%) abilităţile
mentale de învăţare pe care le poseda elevii liceeni pot fi cauza formarii conceptelor
biologice eronate.
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