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Abstract: At the higher educational level there are drivers and barriers
which increase or decrease the motivation to engage in e-learning, and provides
some insights into the challenges of embedding e-learning in higher education.
The most important key drivers underlying the adoption of e-learning are the need
to up skill the population to meet the challenge of the information and knowledge
society and the need for accessible and flexible access to education lifelong.
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1. Introducere
La nivel mondial, instituŃiile de învăŃământ superior, utilizează, de
ceva vreme, internetul şi tehnologia digitală în procesul educaŃional, dar,
în comparaŃie cu aceste proceduri, conceptul de e-learning oferă
posibilitatea unei abordări complet noi a acestui proces, focalizată, cu
precădere, pe deschiderea universităŃilor tradiŃionale spre cei care, din
diverse motive, nu pot participa la cursurile organizate în campusurile
universitare şi spre persoanele adulte care vor să-şi continue studiile pe
parcursul întregii vieŃi.
Totodată, trebuie menŃionat faptul că învăŃământul superior se
confruntă, astăzi, cu o serie de noi provocări cum ar fi: procesul de
globalizare, o societate din ce în ce mai îmbătrânită, intensificarea
concurenŃei dintre instituŃiile de învăŃământ superior, atât la nivel
naŃional, cât şi internaŃional, ritmul rapid al dezvoltării tehnologice etc.
Pentru a răspunde cu succes tuturor acestor probleme, specialiştii
consideră că universităŃile tradiŃionale trebuie să treacă printr-un proces
de transformare şi de modernizare şi să adopte sistemul de e-learning care
să permită celor interesaŃi să studieze în orice universitate din lume, de
acasă. Pentru realizarea acestui demers, universităŃile vor trebui să adopte
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noi politici şi strategii prin care să implementeze un cadru academic
flexibil, abordări pedagogice cu un caracter inovativ, noi forme de
evaluare, acreditarea instituŃională în diagonală, acorduri privind
transferul de credite, noi forme de colaborare instituŃională privind
dezvoltarea şi livrarea acestui sistem şi, în mod special, modalităŃi de
asigurare a aceluiaşi nivel de pregătire atât celor care studiază în campus,
cât şi celor care studiază în afara lui.
2. Principalele coordonate ale mediului în care instituŃiile de
învăŃământ superior îşi desfăşoară activitatea
Este de la sine înŃeles că instituŃiile de învăŃământ superior există şi
acŃionează într-un context economic, politic, cultural şi social determinat.
Principalele coordonate ale mediului în care aceste instituŃii îşi desfăşoară
activitatea cu impact asupra dezvoltării viitoare, sunt:
• procesul de globalizare;
• evoluŃia demografică;
• politicile guvernamentale;
• progresul tehnic şi dezvoltarea tehnologică.
Procesul de globalizare
Globalizarea, fenomen din ce în ce mai pregnant la nivel mondial,
duce atât la o permeabilitate sporită a graniŃelor naŃionale în domeniul
educaŃiei, cât şi la posibilităŃi din ce în ce mai mari de internaŃionalizare a
curriculumului. Procesul de internaŃionalizare a învăŃământului superior
este un fenomen cu caracter dual care implică, pe de o parte, creşterea
gradului de colaborare, iar, pe de altă parte, o competiŃie crescândă între
Ńări şi instituŃii de învăŃământ superior care joacă rolul de furnizor în
procesul de educaŃie.
ÎnvăŃământul superior, dincolo de graniŃă, s-a dezvoltat în mod
semnificativ în ultimele decenii şi se aşteaptă ca acest fenomen să
continue. Această creştere a fost determinată de o serie de factori care au
acŃionat conjugat:
• creşterea mobilităŃii muncitorilor calificaŃi într-o economie globală
bazată pe cunoaştere;
• dezvoltarea prioritară a industriilor de export;
• extinderea şi intensificarea colaborării, la nivel internaŃional, în
învăŃământul superior;
• nevoia de a crea forŃă de muncă superior calificată în Ńările în care
opŃiunile de studiu pot fi limitate;

• dorinŃa studenŃilor şi a personalului academic de a avea experienŃă
internaŃională şi de a promova înŃelegerea reciprocă;
• reducerea costurilor în domeniul transportului şi al comunicaŃiilor.
Această stare de fapt a generat un grad mai mare de competiŃie între
studenŃi, Ńări şi universităŃi. InstituŃiile de învăŃământ superior, de toate
tipurile, consideră, într-o măsură din ce în ce mai mare, că trebuie să-şi
depăşească rolul pe care-l joacă pe plan naŃional, devenind actori pe piaŃa
globală. În acelaşi timp, sistemul de învăŃământ superior intern se
confruntă cu o concurenŃă crescândă şi presiuni din ce în ce mai puternice,
exercitate de mediul internaŃional, generate, inclusiv, de armonizarea
voluntară a structurilor şi a programelor (de exemplu, Procesul Bologna în
Europa).
EvoluŃia demografică
Numărul Ńărilor care-şi manifestă îngrijorarea cu privire la impactul
factorilor demografici asupra învăŃământului superior este în continuă
creştere. Multe universităŃi, în special, în Ńările dezvoltate, au fost afectate de
reducerea numărului de studenŃi cuprinşi între 18–25 ani. Această scădere se
poate echilibra prin atragerea unui număr mare de studenŃi străini din Ńări
unde cererea pentru învăŃământ superior nu poate fi satisfăcută şi prin
tendinŃa în creştere a persoanelor adulte de a se înscrie sau a reveni în
sistemul de învăŃământ superior. ÎnvăŃământul on-line este considerat a fi
singura cale de adaptare a diferitelor sisteme de învăŃământ superior la
necesităŃile studenŃilor străini, localizaŃi în alte Ńări şi a persoanelor adulte
care doresc să-şi continue studiile şi au nevoie, în acest scop, de cursuri cu
caracter flexibil şi programe adaptate nevoilor lor specifice.
GuvernanŃa
GuvernanŃa se poate adapta noilor cerinŃe prin transparenŃă, eficienŃă
şi eficacitate şi, printr-o viziune de perspectivă, acestea fiind principalele
componente ale unei bune guvernări publice, deziderate care se doresc a fi
implementate în instituŃiile de învăŃământ superior. În acest context, o
circulaŃiei mai largă, o partajare şi reutilizare între instituŃiile de
învăŃământ, a resurselor şi a mijloacelor de învăŃământ realizate din
fonduri bugetare poate să asigure o utilizare mai eficientă a banilor
publici. Această problemă ar trebui să intereseze, în egală măsură,
politicienii şi reprezentanŃii instituŃiilor de învăŃământ superior şi, de
asemenea, să constituie o preocupare de prim rang pentru instituŃiile
finanŃatoare. Acestea din urmă sunt, în mare măsură, libere să-şi dezvolte

propriile strategii şi să decidă asupra priorităŃilor de finanŃare, dar
guvernele şi politicienii trebuie să utilizeze pârghiile pe care le au la
îndemână pentru a încuraja eficienŃa şi excelenŃa în promovarea echităŃii.
Tehnologia
Tehnologia continuă să câştige teren în învăŃământul superior. În
campus, studenŃii au căpătat experienŃă în domeniul tehnologiei
informaŃiei şi comunicării prin: utilizarea portalurilor studenŃeşti, acces la
internet, biblioteci digitale, disponibilitatea de folosire a laptop-urilor şi
alte procedee portabile etc. E-learning începe să devină o parte
componentă a programelor educaŃionale. Tehnologiile digitale au
schimbat, în mod semnificativ, cercetarea academică datorită creşterii
rapide a performanŃelor computerelor şi ale reŃelelor, ceea ce a permis
cercetătorilor să acceseze şi manipuleze seturi masive de date, pentru a
simula, a modela şi a vizualiza sisteme deosebit de complexe şi pentru a
intensifica comunicarea ştiinŃifică la nivel internaŃional şi colaborarea atât
în cercetarea fundamentală, cât şi în cea aplicativă.
3. Strategii instituŃionale referitoare la e-learning
În această perioadă, datorită crizei globale, gradul de şomaj este foarte
ridicat, în special, în rândul tinerilor care nu deŃin suficiente abilităŃi în a-şi
găsi un serviciu. Specialiştii apreciază că, în viitorul apropiat, la nivel
mondial, aproximativ 30% din totalul numărului de posturi vor trebui
acoperite cu absolvenŃi din instituŃiile de învăŃământ superior. Din acest
motiv, politicienii şi alŃi factori de decizie fac presiuni asupra instituŃiilor
de învăŃământ superior să adopte, cu caracter permanent, tehnologii de
e-learning. Aceste presiuni sunt substanŃiale, în ciuda faptului că
posibilitatea realizării acestui lucru poate fi îngreunată de numeroase
bariere, inclusiv, de lipsa fondurilor de finanŃare.
Presiunile venite din partea a numeroşi factori, în sensul adoptării
e-learning, trebuie poziŃionate în contextul presiunilor exercitate asupra
sistemelor din învăŃământul superior de a se reforma şi a se moderniza, în
special, în ce priveşte: curriculumul, metodele de predare, extinderea
rezultatelor învăŃării, crearea unor noi tipuri de studenŃi, a unor noi
sisteme de evaluare şi de asigurare a calităŃii etc. UniversităŃile au fost
criticate, în mod special, la nivel european, pentru că au oferit cursuri de
înalt nivel academic unor grupuri de studenŃi cu o foarte bună pregătire la
nivel universitar, dar au eşuat în iniŃierea unui nou tip de învăŃare care să
se adreseze şi altor categorii de studenŃi.

În acelaşi timp, în sistemul economic actual, universităŃile trebuie să
conştientizeze faptul că îşi desfăşoară activitatea într-un mediu extrem de
competitiv şi, în consecinŃă, trebuie să perceapă rapid oportunităŃile
oferite de un învăŃământ de durată. Cele două motive principale care
impun adoptarea sistemului de e-learning sunt:
• necesitatea de a crea aptitudini pentru ca populaŃia să facă faŃă
provocărilor lansate de societatea informaŃională bazată pe cunoaştere;
• necesitatea de a crea accesibilitate şi flexibilitate în abordarea unui
învăŃământ de tip terŃiar pentru a face faŃă schimbărilor care se produc la
nivelul societăŃii.
ÎnvăŃământul electronic urmăreşte să sprijine învăŃământul superior
prin utilizarea tehnologiei în direcŃia transformării acestuia într-un sistem
flexibil, centrat pe student, parte a unui învăŃământ de durată. O serie de
Ńări, printre care Anglia, Noua Zeelandă, Irlanda etc., au dezvoltat, la nivel
naŃional, strategii de învăŃare electronică pentru învăŃământul superior, cu
scopul de a crea un sistem de învăŃământ de lungă durată, de a forma
aptitudini şi de a îmbunătăŃi calitatea actului educaŃional.
Trebuie menŃionat, totuşi, faptul că adoptarea e-learning-ului la nivelul
instituŃiilor de învăŃământ superior nu conduce, neapărat, la creşterea
numărului de studenŃi care pot studia în afara campusului. Creşterea
numărului studenŃilor care studiază în campus este, în cele mai multe
cazuri, motivul pentru care învăŃământul electronic este încurajat şi nu
numărul celor care solicită să înveŃe la distanŃă.
În opinia specialiştilor, motivele principale pentru a încuraja
introducerea învăŃământul electronic la nivelul instituŃiilor de învăŃământ
superior sunt:
• reputaŃie sporită;
• dezvoltarea deprinderilor informaŃionale;
• acces larg;
• sprijinirea studenŃilor fără abilitaŃi;
• îmbunătăŃirea calităŃii predării şi a învăŃării;
• un grad mare de flexibilitate;
• reducerea costurilor/ îmbunătăŃirea raportului cost/eficienŃă.
Unele dintre strategiile de învăŃare electronică aplicate la nivel
naŃional sau internaŃional şi-au atins deja scopul, oferind un acces
permanent şi de durată la învăŃământul de nivel superior. Totuşi, trebuie

subliniat faptul că introducerea pe scară largă a e-learning în sistemul de
învăŃământ superior va necesita mai mult decât realizarea unei
infrastructuri tehnologice.
Accesul nelimitat la învăŃarea electronică în sistemul de învăŃământ
superior necesită ca instituŃiile specializate să adopte şi să implementeze
politici şi strategii focalizate pe:
• un cadru modular flexibil;
• metode pedagogice cu caracter inovativ;
• noi forme de evaluare legate de rezultatele învăŃării, incluzând
portofoliul electronic;
• acreditarea instituŃională şi acordurile privind transferul de credite;
• colaborare internaŃională în dezvoltarea şi livrarea acestui sistem;
• acces multiplu şi puncte de ieşire din programe;
• asigurarea unui nivel de pregătire echivalent pentru studenŃii din şi
din afara campusului.
Analiza strategiilor utilizate în adoptarea e-learning-ului în
universităŃile tradiŃionale a scos în evidenŃă următoarele aspecte:
• majoritatea universităŃilor au adoptat politica de implementare a
e-learning-ului de-jos-în sus (bottom-up), în detrimentul celei de-sus-în jos
(top-down);
• aceste universităŃi tind să situeze, în prim plan, potenŃialul
învăŃământului electronic pentru creşterea eficienŃei gradului de predare
şi de învăŃare;
• universităŃile în cauză intenŃionează să sprijine introducerea unei
mari varietăŃi de sisteme de învăŃare;
• pregătirea personalului este esenŃială în realizarea unui învăŃământ
electronic de calitate;
• structurile şi mecanismele flexibile sunt deosebit de importante în
realizarea acestui demers.
În opinia specialiştilor, principalele nivele în dezvoltarea
învăŃământului electronic sunt:
• Minim (preliminar) – nivelul minim realizabil pentru toate
programele de studiu. Acest nivel defineşte ceea ce toŃi studenŃii trebuie să
considere un minimum al experienŃei lor în învăŃarea electronică;
• Mediu (contextual) - dezvoltarea şi fixarea activităŃilor în învăŃare,
predare, practici de evaluare şi configurare a disciplinelor specifice şi a
contextelor;

• Avansat (transformaŃional) - schimbarea semnificativă a practicii
pedagogice şi necesitatea imperioasă a realizării unei infrastructuri tehnice
în continuă dezvoltare.
Principalele bariere în implementarea strategiilor de introducere a
învăŃământului electronic la nivel local sunt:
• Acceptul şi angajamentul corpului profesoral academic este un
factor cheie în implementarea cu succes a strategiei de învăŃare electronică
instituŃională. Sprijinul politic al conducerii superioare este esenŃial pentru
introducerea pe scară largă a unor practici noi, dar inovaŃiile nu pot fi
adoptate fără acordul personalului academic, expert în domeniu, care, în
conformitate cu tradiŃia academică, poată să decidă dacă să schimbe sau
nu practica predării. La nivelul instituŃional, atitudinea personalului
academic faŃă de învăŃământul electronic se situează de la extrem de
sceptică, la foarte angajantă, în mod special, în ceea ce priveşte eficienŃa
pedagogică a unor programe complete on-line.
• FinanŃarea şi competenŃele reprezintă, de asemenea, potenŃiale
bariere în adoptarea învăŃământului electronic. Acestea reprezintă
obstacole reale în cazul în care implementarea noului sistem se face în
condiŃiile în care instituŃia de învăŃământ superior se confruntă cu lipsa de
fonduri şi cu o concurenŃă sporită. Pentru a avea succes, strategia de
introducere a e-learning-ului are nevoie de structuri instituŃionale solide,
capabile să susŃină dezvoltarea acestui tip de învăŃământ atât la nivel
instituŃional cât şi de facultate, ceea ce înseamnă alocarea de fonduri
suplimentare.
În dezvoltarea strategiei de învăŃare electronică pentru universităŃi
este vitală adoptarea unei viziuni clare asupra rezultatului dorit (acces la
învăŃământul superior etc.); înŃelegerea corectă a capacităŃii şi a
atitudinilor personalului academic şi adoptarea unui set de măsuri
coerente care să ducă la rezultatul dorit.
4. Concluzii
În concluzie, printre factorii care ar spori motivaŃia în ce priveşte
adoptarea învăŃământului electronic s-ar putea număra provocarea de a
lucra cu noi categorii de studenŃi şi de a experimenta noi tehnologii, iar,
printre cei care scad motivaŃia, s-ar număra factorii de natură pragmatică,
cu referire directă la suportul tehnic neadecvat, timpul şi modul de
recunoaşterea muncii depuse.

Oricum, miile de cursuri deschise existente la nivel internaŃional,
susŃinute de instituŃii de învăŃământ superior renumite, disponibile prin
internet, trebuie să-i pună pe gânduri pe cei care se opun introducerii
e-learning-ului, deoarece studenŃii au posibilitatea de a face comparaŃii.
Este posibil ca învăŃământul electronic să se constituie într-un factor de
accelerare a schimbărilor la nivelul învăŃământului tradiŃional şi să
marcheze o creştere substanŃială a numărului celor care doresc să studieze
independent.
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