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Rezumat

Tehnologia informației și a comunicațiilor 
(TIC) este utilizarea software-ului informatic în pre-
dare și învățare. Educația pentru sănătate este ramura 
interdisciplinară a pedagogiei, a științelor medicale și 
biologice și a științelor sănătății, care abordează pro-
bleme cum sunt prevenția și adoptarea de practici și 
strategii pentru a reduce morbiditatea și mortalitatea 
în populația generală. Aspectele pozitive ale TIC în 
educația pentru sănătate sunt: a) TIC permite profeso-
rului de educație pentru sănătate să prezinte conținut 
care altfel nu ar fi  disponibil într-un format tradițional 
de predare, b) profesorul de educație pentru sănătate 

prin TIC poate face lecția interesantă apelând la cre-
ativitatea elevilor săi, c) în educația pentru sănătate 
TIC creează condițiile potrivite pentru cooperare, 
comunicare, feedback, diseminarea cunoștințelor și 
schimb de experiențe. Aspectele negative ale TIC în 
educația pentru sănătate sunt: a) multe surse de in-
formații pot fi  incomplete, nesigure și derutante, b) 
dependența de computere poate reduce încrederea în 
sine și capacitatea socială a elevilor. În această lucrare 
încercăm să rezumăm toate informațiile disponibile 
până în prezent cu privire la aceste probleme.

Cuvinte cheie: tehnologia informației, educa-
ție pentru sănătate

CURRENT STATE OF KNOWLEDGE ON THE 
VALUE OF INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGY IN HEALTH EDUCATION

Abstract

Information and Communication Technology 
(ΙΤ&C) is the use of informatics software in the tea-
ching and learning. Health education is the interdis-
ciplinary branch of pedagogy, medico-biological sci-
ences and health sciences, which addresses issues of 
prevention and the adoption of practices and strategies 

to reduce morbidity and mortality in the general po-
pulation. Positive aspects οf ΙΤ&C in health education 
are: a) ΙΤ&C allows the health educator to present 
content that it would not otherwise be available in a 
traditional classroom b) the health educator via ΙΤ&C 
can make the lesson exciting by invoking the creati-
vity of his/her students c) ΙΤ&C in health education
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creates the right conditions for cooperation, com-
munication, feedback, knowledge dissemination,and 
exchange of experiences. Negative aspects οf ΙΤ&C 
in health education are: a) many sources of informa-
tion can be incomplete, unreliable, and misleading 
b) the dependence on computers can reduce the self 

confi dence and social capability of the students. In 
this paper we attempt to summarize all the availa-
ble-to-date information on these issues. 

Key words: information technology, health 
education

Introducere

Utilizarea corectă a tehnologiei informației și 
comunicațiilor (TIC: utilizarea software-ului infor-
matic în predare și învățare) în educația pentru sănă-
tate (care este ramura interdisciplinară a pedagogiei, 
a științelor medicale și biologice și a științelor sănă-
tății, care abordează probleme cum sunt prevenția și 
adoptarea de practici și strategii pentru a reduce mor-
biditatea și mortalitatea în populația generală) este în 
centrul atenției tuturor părților interesate în ultimii 
ani, întrucât este înțeles de toată lumea că informa-
tica poate fi  aplicată într-un mod benefi c procesului 
educațional. Aceste facilități de mediere ale noilor in-
strumente tehnologice oferă perspective promițătoare 
pentru politicile de educație pentru sănătate. Educația 
pentru sănătate, ca o componentă socială, trebuie să 
monitorizeze permanent noile descoperiri științifi ce și 
să utilizeze serviciile oferite de tehnologie pentru a 
îmbunătăți rezultatele învățării și a actualiza calitatea 
practicilor didactice [1-5].

Cu toate acestea, educația pentru sănătate este un 
subiect care generează multe difi cultăți, așa cum a fost 
afi rmat de un număr mare de elevi. Elevii sunt adesea 
confruntați cu un volum mare de material educațional, 
acumulează informații și memorează cunoștințe, însă 
fără a căuta ei înșiși o parte din materialul educațio-
nal, fără să-l analizeze sau să realizeze conexiuni pen-
tru o înțelegere satisfăcătoare a subiectului predat. În 
această lucrare ne propunem să rezumăm toate datele 
curente accesibile cu privire la aceste probleme [6-9].

Descrierea cunoștințelor actuale

Introducerea și utilizarea TIC în predarea 
educației pentru sănătate ar trebui să atragă interesul 

specialiștilor și trebuie dezvoltată în același timp cu 
studiile de cercetare. La urma urmei, informatica în-
săși este o știință, dar și o disciplină școlară privind stu-
diul sistemelor digitale. Integrarea informaticii în pre-
darea și învățarea educației pentru sănătate (fi e ca un 
canal de comunicare cuprinzând cunoștințele educației 
pentru sănătate, ca o îmbunătățire a învățării active, 
sau ca o contribuție la dezvoltarea abilităților în ceea 
ce privește educația pentru sănătate ) este unul dintre 
domeniile tematice ale predării moderne [10-13].

Polifonia este partea de vorbire în care, pe 
lângă vocea vorbitorului sau a scriitorului, alte voci 
sunt „auzite“ în același timp (voci pe care vorbito-
rul sau scriitorul au ales să le folosească din diverse 
motive). Textul multimodal utilizează o combinație 
de moduri semiotice pentru a transmite mesaje. De 
exemplu, majoritatea textelor din manualele școlare, 
ziare sau de la televizor sunt multimodale întrucât de 
cele mai multe ori reprezintă o combinație de text și 
de imagini sau, în cazul televiziunii, și de sunet. În 
ceea ce privește predarea educației pentru sănătate, 
TIC oferă asistență importantă în multe domenii: 
de exemplu, poate oferi acces la surse polifonice și 
multimodale, permițând o abordare multi fațetată a 
problemelor de sănătate, care contribuie la promova-
rea abilităților de cercetare și a gândirii critice; poate 
oferi, de asemenea, posibilitatea de a preda subiecte 
de educație pentru sănătate prin teleconferință, comu-
nicarea între elevii de la școli îndepărtate sau diferite 
țări, fapt care contribuie la promovarea învățării co-
laborative și la eliminarea stereotipurilor și prejude-
căților; de asemenea, poate facilita accesul la materi-
ale vizuale de înaltă calitate și poate face lecția mai 
atractivă, stimulând astfel interesul elevilor pentru 
educația pentru sănătate [14-16].

TIC permite și încurajează elaborarea de lucrări sintetice multidimensionale conținând o combinație 
de text, imagine, tabele, grafi ce, sunete etc., precum și publicarea lor pe internet. Contribuie la tranziția de la 
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predarea tradițională la cea centrată pe elev, deoarece 
elevii care urmează cursuri de educație pentru sănă-
tate sunt puși să identifi ce și să selecteze singuri sur-
sele de informație; promovează o abordare interdisci-
plinară întrucât utilizează cunoștințele și aptitudinile 
elevilor dobândite de la alte discipline; de asemenea 
promovează învățarea activă, formularea de întrebări 
și ipoteze din partea elevilor, precum și capacitatea de 
a concepe planuri de educație pentru sănătate pentru a 
găsi răspunsurile corecte la întrebări [17-21]. 

Pentru predarea educației pentru sănătate, toate 
aceste posibilități reprezintă o mare provocare, deoa-
rece profesorii și elevii sunt obligați să gândească în-
tr-un mod nou condițiile pe care le aplicau până acum. 
În orice caz, se formează un nou tip de conștiință is-
torică prin transformarea totală a lumii analogice în 
lume digitală, un termen care defi nește un set com-
plex de fenomene în creștere (de exemplu, anihilarea 
distanței fi zice prin intermediul conexiunii la internet 
sau dizolvarea realității materiale din reprezentările 
virtuale). Așadar, este ușor să concluzionăm că, dacă 
istoricii din viitor vor să prezinte trecutul într-un mod 
care să îi intereseze pe ceilalți, epistemologia educa-
ției pentru sănătate trebuie reînnoită.

Au fost exprimate multe opinii cu privire la ro-
lul crucial pe care îl joacă TIC în transformarea atât 
a formei, cât și a conținutului științei educației pentru 
sănătate. Se crede că nicio altă inovație tehnologică, 
cu excepția tiparului, nu a lărgit orizonturile educației 
pentru sănătate la fel de mult ca și internetul, deoarece 
caracteristicile sale de utilizare afectează imaginea pe 
care ne-o formăm despre lume și despre activitatea 
umană. Într-adevăr, internetul nu este doar un mij-
loc nou de reprezentare a trecutului, ci este și mijlocul 
prin care educația pentru sănătate este experimentată 
în prezent de elevii din orice ciclu școlar [22-26].

Un alt element benefi c este acela că interne-
tul este un loc inovator pentru publicarea lucrărilor 
privind educația pentru sănătate, deschis tuturor, fără 
restricțiii din partea boardurilor editoriale sau a altor 
forme de control. Este poate singurul spațiu în care 
nu se exercită nicio formă de cenzură, dimpotrivă, fi -
ecare lucrare scrisă este liberă de orice formă de con-
trol, nesuferind astfel modifi cări de la forma sa iniți-
ală. În cele din urmă, listele de discuții, e-mailurile 
și site-urile web pentru predarea materiilor precum 
anatomia prin TIC elimină constrângerile fi zice ale 

spațiului și îmbunătățesc modelul de predare față în 
față, astfel încât să putem spune că educația pentru 
sănătate se desfășoară pe internet [ 27-30].

Desigur, toată această furtună de TIC și imagini 
ridică problema dezvoltării mecanismelor de apărare 
și a modului de gestionare a materialului oferit. Sco-
pul principal este de a dezvolta acele abilități care vor 
servi elevilor care studiază educația pentru sănătate 
în gestionarea viitoare a problemelor de zi cu zi. Prin 
urmare, elevii trebuie să înțeleagă că TIC nu este un 
scop în sine, ci un instrument și că multe surse de 
informații sunt incomplete, nesigure și deseori înșe-
lătoare. De asemenea, în ceea ce privește recoman-
dările pentru anumite site-uri web, există reguli și 
criterii specifi ce care se referă în principal la origina-
litatea, acuratețea, actualitatea, obiectivitatea și fi abi-
litatea informațiilor de pe respectivele site-uri web de 
educație pentru sănătate [31-32].

Educația pentru sănătate necesită și întărește 
cercetarea și învățarea exploratorie, ajutând la do-
bândirea sensului personal în construcția cunoștințe-
lor. De asemenea, contribuie la dezvoltarea abilități-
lor de colaborare și comunicare, eliminând limitările 
naturale de spațiu și timp. Aceasta creează un mediu 
de învățare adecvat pentru a îmbunătăți predarea cu 
experiențe educaționale autentice și, de asemenea, 
permite elevului să dezvolte abilități de a înțelege și a 
distinge validitatea și fi abilitatea informațiilor educa-
ționale pentru sănătate [33-34].

Credem în TIC și susținem utilizarea TIC în 
predarea educației pentru sănătate ca mijloc de ob-
ținere a informațiilor despre sănătate, nu numai sub 
forma „text-imagine“, așa cum a fost cazul cărților 
convenționale, ci ca un sistem structurat a multiplelor 
forme de reprezentare a informațiilor despre sănătate. 
În educația pentru sănătate, prin intermediul TIC ele-
vul poate experimenta și își poate forma propriul mod 
de gândire. Fiecare instrument informatic, oricât de 
simplu, precum un procesor de text, un instrument de 
prezentare sau un software de cartografi ere concep-
tuală, face parte din această tradiție de cercetare-edu-
cație care consideră computerele din educația pentru 
sănătate ca „instrumente mentale“, adică instrumente 
care contribuie la dezvoltare. Raționamentul com-
plex, care poate face obiectul discuțiilor în clasă, 
transformă radical sala de clasă într-un spațiu pentru 
confruntarea ideilor, dar și pentru un dialog fructuos 
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și constructiv în ceea ce privește problemele educației 
pentru sănătate [35-37].

Dacă introducerea informaticii în predarea 
educației pentru sănătate a venit ca unul dintre rezul-
tatele chestionării autorității profesorului, aceasta nu 
trebuie să fi e mutată la o nouă autoritate, cea a com-
puterului. Este, probabil, general acceptată opinia că 
nicio inovație educațională sau didactică nu poate 
fi  posibilă fără răspunsul managerului inovației, și 
anume al profesorului însuși. Pentru a implementa 
și a reuși în integrarea noii tehnologii în educația 
pentru sănătate, care implică acceptarea unei game de 
inovații, profesorul trebuie să aibă entuziasmul și op-
timismul necesar, și voința de a o implementa, dar și 
cunoștințele didactice necesare și pregătirea pedago-
gică. În plus față de fi losofi a cunoașterii, scopului și 
metodologiei, cadrul didactic care predă educația pen-
tru sănătate în sala de clasă trebuie să conștientizeze 
necesitatea de a-și schimba rolul și trebuie să adopte 
atitudini de colaborare în școală. Această necesitate 
adoptă o abordare constructivă care depășește nivelul 
standard al unei prezentări [38-39].

Într-o școală modernă, profesorul trebuie să pre-
dea educația pentru sănătate cu ajutorul informaticii ca 
o lecție pentru conștientizare critică, gândire creativă și 
căutarea adevărului. Combinația învățării probleme-
lor de sănătate cu informatica poate asigura capacita-
tea elevilor de a căuta activ și de a transforma procesul 
cognitiv într-un domeniu de cercetare cu interpretare 
științifi c validă. Această conexiune a educației pentru 
sănătate cu informatica conduce la un nou tip de mediu 
de învățare, care apare ca o necesitate primară pentru 
societățile moderne. Bineînțeles, cele de mai sus nu 
descriu un profesor care este pur și simplu informat, ci 
un profesor care este instruit corespunzător în ceea ce 
privește noile descoperiri și ghiduri din educația pen-
tru sănătate și transpune aceste informații în practica 
zilnică de lucru. Cu alte cuvinte, educația sa trebuie să 
vizeze dobândirea abilităților tehnologice, pedagogice 
și de comunicare [40-41].

Concluzii

Este cert faptul că, pentru a transforma preda-
rea educației pentru sănătate și pentru a realiza fun-
dalul ideologic al cursului (care va duce la cultivarea 
unei gândiri critice în ceea ce privește educația pentru 

sănătate și la percepția, clasifi carea și prelucrarea in-
formațiilor despre sănătate), trebuie depus mult efort. 
Una din măsurile ce trebuie impementate este intro-
ducerea informaticii, nu ca suport al formelor tradiți-
onale de predare și a tacticilor de învățare comporta-
mentală, ci ca vehicul pentru cunoașterea procedurală 
și gândirea creativă, prin prezentarea multimodală, 
prelucrarea informațiilor despre sănătate și întărirea 
orientării spațio-temporale.
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