
58 Administrarea  Public ă n r .  2 ,  2 0 2 0

PARADIGMELE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI UNIVERSITAR
ÎN ERA POST-CORONAVIRUS

THE PARADIGMS OF UNIVERSITY EDUCATION
IN THE POST-CORONAVIRUS ERA

DOI: 10.5281/zenodo.3874855
CZU: 378.147

Andrei GUȘTIUC,
doctor, conferențiar universitar, 

Academia de Administrare Publică,

Ludmila GUȘTIUC
doctorandă, 

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice 
al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării

SUMMARY
E-learning is one of the first consequences of the coronavirus pandemic, with immediate 

application in practice. We are witnessing the reconfiguration of the personal training pa-
radigm, which implies that each teacher will become an online moderator of the training 
processes. The classical (face-to-face) form of teaching will fall into disuse. As a result, onli-
ne learning platforms will experience a breakthrough, being required by the academic envi-
ronment. Therefore, common standards for online training will be developed, with universal 
application by all educational institutions.
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REZUMAT
E-learning-ul este una din primele consecinţe ale pandemiei coronavirus, cu aplicare 

imediată în practică. Suntem martorii reconfigurării paradigmei formării personale, care 
presupune faptul că, fiecare cadru didactic va deveni un moderator on-line al proceselor de 
instruire. Forma de predare clasică (face-to-face) va cădea în desuetudine. În consecinţă, 
platformele de studii online vor cunoaşte o dezvoltare vertiginoasă, fiind solicitate de me-
diul academic. Prin urmare, urmează a fi elaborate standarde comune de instruire online, cu 
aplicare universală de către toate instituţiile de învăţământ.

Cuvinte-cheie: coronavirus, E-learning, învăţământ online, face-to-face, învăţământ 
universitar.

Simulările apocaliptice şi scenariile ce 
vor marca viitorul au trezit mereu interesul 
atât din partea oamenilor de ştiinţă, pre-
cum şi din cea a societăţii.

Spre exemplu, la 18 octombrie 2019, la 
New York, în cadrul unei mese rotunde, de-
numită Evenimentul 201, au avut loc simu-
lări ale impactului unei pandemii asupra 
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omenirii [2]. Desfăşurat sub egida Johns 
Hopkins Center For Health Security în 
parteneriat cu World Economic Forum şi 
Bill and Melinda Gates Foundation, eve-
nimentul a dedus ştiinţific că o eventuală 
pandemie respiratorie va avea o durată 
de cel puţin 18 luni şi va produce 65 mi-
lioane de decese în rândul omenirii, sau, 
procentual vorbind – până la 1% din po-
pulaţia planetei [3].

Un alt efort a fost direcţionat spre ana-
liza impactului economic provocat de 
pandemie. În acest sens, cercetătorii şti-
inţifici de la RAND Corporation au estimat 
pierderi financiare devastatoare şi creşte-
rea rapidă a ratei şomajului [1].

În studiul de faţă, ne propunem să 
analizăm unele elemente ale impactului 
pe care ar putea să-l aibă pandemia Co-
ronavirus asupra mediului academic. Cu 
precădere fiind vorba de efecte pe di-
mensiunea organizării învăţământului la 
distanţă.

Îndrăznim să credem că, noţiuni pre-
cum: Carantină, Distanţare socială, Tele-
medicină, E-learning – sunt doar unele 
dintre expresiile ce vor deveni frecvente 
în vocabularul uzual al cetăţenilor Repu-
blicii Moldova în viitorul apropiat. 

Prezentul şi în special viitorul imedi-
at va scoate în evidenţă o nouă realitate: 
practicile umane nu vor mai fi ca cele de 
altă dată.

În rândurile ce urmează, prezentăm 
unele dintre cele mai importante schim-
bări produse de pandemia coronavirus şi 
care ar putea avea impact asupra organi-
zării învăţământului la distanţă.

1. Distanţarea umană. Prezenţa per-
sonală, implicarea personală şi interacţi-
unea cu alţi indivizi va deveni o raritate, 
o apartenenţă la elitism sau o ciudăţenie 
ancorată în trecutul arhaic, aidoma foto-
grafiatului pe film sau ascultării muzicii  
prin intermediul plăcilor de pe un pick-
up. Lumea va deveni mai distanţată şi 

mai digitală. De teama unor viruşi lumea 
va renunţa la săruturi, strângerea mânii 
şi îmbrăţişări, dar şi la contacte directe. 
Demonstrarea afecţiunii va fi rezervată 
doar pentru cei cu adevărat dragi şi ai fa-
miliei. Fiind un popor cu rădăcini latine, 
vom trece cu greu peste această realita-
te nouă. Acest aspect va avea impact şi 
asupra organizării instruirii universitare, 
producându-se distanţarea fizică dintre 
profesor-student.

2. Activitatea profesională online. 
ON-line-ul va domina OFF-line-ul. Şedin-
ţele personale sau în grup se vor reduce 
dramatic. Managerii vor fi puşi în situaţia 
de a organiza şedinţe cu prezenţa anga-
jaţilor doar atunci când acest lucru este 
absolut necesar şi vital. În rest, şedinţele 
vor avea loc online, fără contactul direct. 
Provocarea ţine de faptul că se pierde 
acel contact personal. Dar pe de altă par-
te, recurgerea la instrumentele online va 
permite angajatorului să fie practic non-
stop în contact cu angajaţii, să interacţio-
neze mult mai operativ, atunci când apa-
re nevoia. Iar angajatul se va simţi mereu 
„conectat” la serviciu, fapt care ar putea 
induce o stare de stres. Evident că instru-
irea academică se va acomoda acestor 
procese.

3. Program flexibil de muncă. Con-
ceput şi aplicat pe scară largă în ţările 
scandinave, acest concept modern de or-
ganizare a activităţii de muncă va cunoaş-
te o dezvoltare în perioada ce urmează. 
Realităţile pandemiei coronavirus au de-
monstrat că activitatea de muncă poate fi 
organizată nu neapărat după un program 
standard şi rigid: 08:00-17:00, ci în funcţie 
de binele cetăţeanului. Prin urmare, acei 
paşi timizi făcuţi de legiuitorul Republicii 
Moldova privind introducerea în Codul 
Muncii a conceptului de program flexibil 
de muncă vor trebui să fie sprijiniţi de că-
tre jurişti, specialişti în domeniul dreptu-
lui muncii.
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4. Program redus de muncă. Con-
ceptul precum căruia cetăţeanul trebu-
ie să muncească 8 ore pe zi şi 40 de ore 
pe săptămână pare să fi primit o lovitu-
ră grea din partea coronavirusului. Chiar 
dacă părea de neclintit, astăzi respecti-
vul concept nu mai reprezintă o dogmă. 
Carantina pandemică a demonstrat că, 
pentru ca procesele sociale să se mişte 
nu este nevoie de prezenţa neapărată 
la serviciu 8 ore pe zi. Respectiv, cetăţe-
nii vor conştientiza faptul că activităţile 
profesionale în Republica Moldova pot fi 
aranjate în felul ca lumea să petreacă la 
serviciu doar, spre exemplu, 6 ore pe zi şi 
doar 4 zile lucrătoare. Pe termen îndelun-
gat acest lucru aduce fericire şi sănătate 
în societate. Prin urmare, mediile acade-
mice urmează să-şi racordeze activitatea 
la aceste tendinţe. Altfel spus, nu le rămâ-
ne decât să susţină aceste tendinţe prin 
transpunerea în fapt a practicilor de învă-
ţământ la distanţă.

5. Stare de urgenţă perpetuă. Exis-
tă riscul ca starea de urgenţă declarată 
în Republica Moldova, apropo, pentru 
prima dată în istoria sa, să se perpetue-
ze şi să devină una ordinară, cotidiană. 
Evident că motivarea extinderii acestei 
stări va fi una de interes naţional şi co-
lectiv. Nu este neapărat un rău în sine 
şi pe de altă parte, societatea este coin-
teresată să supravieţuiască cu pierderi 
minimale diferite epidemii şi pandemii. 
Totuşi, se cere definitivarea clară a ho-
tarelor dintre starea ordinară-normală 
şi cea de urgenţă: motivele de instituire 
şi aria de restrângere a drepturilor şi li-
bertăţilor fundamentale. Iar faptul că vor 
exista reglementări clare şi algoritmice – 
sunt garanţia neadmiterii derapării de la 
procesele democratice. Pe de altă parte, 
modalitatea de instruire online urmează 
să rămână mereu actuală, chiar şi după 
consumarea pandemiei şi a perioadei de 
carantină.

6. Realitatea virtuală. Realitatea vir-
tuală va lua locul călătoriilor şi socializă-
rii. Astfel, călătoriile vor deveni un lux, 
sau poate un risc…, iar participările în 
cadrul unor şedinţe (serviciile divine bi-
sericeşti, întrunirile electorale, şedinţele 
de lucru etc.) vor deveni periculoase şi 
de evitat. În consecinţă, vor fi aplicate pe 
scară largă elemente ale realităţii virtu-
ale, care vor crea iluzia călătoriilor sau a 
participării la diferite întruniri şi aflării în 
diverse localuri. Credem că industria digi-
tală va oferi foarte curând o multitudine 
de platforme ale realităţii virtuale şi care 
vor asigura prezenţa virtuală a persoa-
nei într-un anumit loc, fără necesitatea 
deplasării fizice. Este o realitate pe care 
pandemia de coronavirus o va transpune 
în viaţă. În acest sens, platformele de in-
struire online vor cunoaşte o dezvoltare 
vertiginoasă, iar mediul academic urmea-
ză să fie parte a acestor procese.

7. Universul gadgeturilor. Situaţia 
pandemică va genera o extindere a ariei 
de aplicare a gadgeturilor. Respectiv, te-
lefonul mobil, încărcat cu o multitudine 
de aplicaţii, va deveni instrumentul de 
interacţiune dintre individ şi stat şi dintre 
individ şi alţi indivizi. Tendinţele actuale 
de petrecere a timpului în internet se vor 
amplifica, iar telefonul mobil va deveni 
indispensabil, aidoma televizorului în 
era socialistă. Prin urmare, mediul aca-
demic urmează să se acomodeze la noile 
tendinţe şi să-şi găsească locul potrivit în 
gadgeturile studenţilor şi masteranzilor 
săi.

8. E-learning-ul este una din primele 
consecinţe ale pandemiei coronavirus, 
cu aplicare imediată în practică. Suntem 
martorii reconfigurării paradigmei for-
mării personale, care presupune faptul că 
fiecare cadru didactic va deveni un mo-
derator on-line al proceselor de instruire. 
Forma de predare clasică (face-to-face) 
va cădea în desuetudine. În consecinţă, 
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platformele de studii online vor cunoaşte 
o dezvoltare vertiginoasă, fiind solicitate 
de mediul academic. Prin urmare, urmea-
ză a fi elaborate standarde comune de 
instruire online, cu aplicare universală de 
către toate instituţiile de învăţământ.

Cu referire instruirea online, menţio-
năm că implementarea pe scară largă a 
conceptului de E-learning, adică învăţa-
rea la distanţă, este unul din efectele ime-
diate ale pandemiei Coronavirus. 

Izbucnirea pandemiei a scos la iveală 
lipsa unui sistem modern de E-learning 
şi lipsa unui standard universal aplicabil 
pentru toate universităţile din Republica 
Moldova. 

Totodată, perioada de carantină forţa-
tă a scos la iveală necesitatea reformării 
învăţământului prin recurgerea la instru-
mentele oferite de tehnologiile digitale 
moderne.

Iniţial, privite drept o măsură a dis-
tanţării sociale, la care s-a recurs pentru 
a diminua viteza răspândirii pandemiei 
Coronavirus, trecerea învăţământului la 
distanţă urmează să devină o realitate tot 
mai frecventă.

Iată de ce, se cere abordarea sistemică 
a respectivei probleme, prioritare fiind:

1. Elaborarea unei Concepţii privind E-
learning-ul în învăţământul din Republica 
Moldova.

2. Edificarea unui cadru legal, care ar 
oferi autonomie instituţiilor de învăţă-
mânt în a stabili cotele procentuale a 
ponderii studiilor la distanţă din totalul 
creditelor academice.

3. Crearea de platforme online efici-
ente şi funcţionale, care ar permite reali-
zarea conceptului de E-learning. Practica 
din perioada carantinei ne arată că fieca-
re instituţie de învăţământ şi chiar fieca-
re cadru didactic încearcă să identifice o 
platformă digitală pe care ar utiliza-o în 
instruire. În acest sens, se cere o centrali-
zare şi oferirea unor instrumente digitale 

din partea Ministerului Educaţiei, Cultu-
rii şi Cercetării.

4. Stabilirea unor condiţii şi criterii cla-
re privind optarea pentru unul din siste-
mele de instruire: 

4.1. Forma clasică a orelor – face-to-
face. Adică sistemul care presupune un 
contact direct de 100% dintre profesori şi 
studenţi.

4.2. Forma hibridă, care presupune 
o anumită cotă procentuală, o paritate 
dintre numărul de cursuri desfăşurate cu 
contact direct şi cursuri online.

4.3. Forma online, care presupune re-
alizarea procesului de învăţământ prin 
desfăşurarea orelor 100% la distanţă.

5. Elaborarea de cursuri online de că-
tre cadrele didactice. Într-o perspectivă 
imediată, calitatea studiilor online va fi 
redusă. Aceasta se datorează faptului ine-
xistenţei materialelor didactice. Întru ela-
borarea lor, este nevoie de timp şi de re-
surse financiare. Prin urmare, semnalăm 
nevoia susţinerii financiare din partea Mi-
nisterului Educaţiei, Culturii şi Cercetării 
în elaborarea cât mai rapidă a cursurilor 
şi materialelor metodico-didactice, de 
natură să faciliteze trecerea eficientă la 
sistemul online de instruire.

6. Instruirea cadrelor didactice şi a 
studenţilor în aplicarea practicilor de in-
struire online. Chiar dacă la moment se 
atestă o stare de şoc, cauzată de nevoia 
aplicării din mers a noilor tehnologii şi 
trecerii de la practicile clasice de instru-
ire la cele moderne, considerăm că, într-
o perspectivă medie, studenţii şi cadrele 
didactice se vor acomoda noilor tendin-
ţe. Acest lucru poate fi facilitat prin con-
cursul Ministerului Educaţiei, Culturii şi 
Cercetării, care ar organiza lecţii practice 
(online) de aplicare a tehnicilor de in-
struire la distanţă.

7. Revizuirea cadrului legal de activita-
te şi remunerare a muncii cadrelor didac-
tice. Aşa cum învăţarea online presupune 
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un efort mult mai mare din partea profe-
sorilor (elaborarea de cursuri, teste, ma-
teriale metodice, contactul online 24/24 
cu studenţii), se cere ajustarea remune-
rării la eforturile suplimentare depuse de 
comunitatea cadrelor didactice.

8. Investirea resurselor financiare con-
siderabile de către instituţiile de învăţă-
mânt în crearea unor platforme eficiente 
de studii online şi trecerea programelor 
de instruire de la sistemul face-to-face la 
cel online.

9. Management financiar eficient din 
partea instituţiilor de învăţământ. Chiar 
dacă la etapa iniţială se vor înregistra 
cheltuieli suplimentare (crearea de plat-
forme online; remunerarea muncii cadre-
lor didactice; instruirea personalului şi a 
studenţilor), ulterior, aplicarea în prac-
tică a învăţământului online va genera 
economii şi eficienţă, va avea o arie de 
răspândire mai mare şi va facilita acce-
sul la studii a unor categorii mai vaste de 
persoane.

10. Mediatizarea avantajelor sistemu-
lui de învăţare online. Atât MECC, cât şi 
administraţiile instituţiilor de învăţământ 
urmează să desfăşoare o campanie ce 
ar viza popularizarea trecerii la instrui-
rea online. În acest sens, urmează să fie 
elaborată o listă de avantaje pentru stu-
denţi-profesori-beneficiari din sectorul 
public şi privat. Credem că, pentru stu-
denţi avantajele sunt mai mult decât vi-
zibile: economisirea de timp (lipsa nevoii 
de a te deplasa zilnic la ore); economii pe 
manuale (pe motiv că ele vor fi publicate 
online); management eficient al timpului 
cu posibilitatea sporirii dominantei prac-
tice şi aplicative etc.

11. Stabilirea unor situaţii clare când 
instruirea face-to-face este prioritară faţă 

de cea online. Anticipăm situaţii când 
anumite categorii de studenţi sau anu-
mite programe de instruire ar solicita un 
contact direct sporit dintre studenţi şi 
profesori. Ca să fie clar, studentului ur-
mează să i se ofere şi o alternativă: în caz 
de nevoie şi la solicitare, să existe posibi-
litatea de a fortifica instruirea online cu 
un contact direct din partea profesorului. 
Sau, ar putea exista şi situaţii când pro-
gramul de instruire online nu poate sub-
stitui contactul direct dintre studenţi şi 
profesori.

12. Anticipăm evoluţia realităţilor post-
virus spre faptul că, instruirea 100% face-
to-face, adică contactul direct dintre profe-
sor şi student va deveni ceva din domeniul 
luxului, pe care nu fiecare instituţie şi nu fi-
ecare student şi-l va putea permite, în spe-
cial fiind vorba de treptele învăţământului 
superior (licenţă-masterat-doctorat). Prin 
urmare, se cere a fi perfecţionat sistemul 
de instruire face-to-face, adică vechiul şi 
clasicul sistem al contactului direct dintre 
student şi profesor.

13. Instituirea unui sistem de învă-
ţământ online va avea drept efect ac-
cesibilitatea unui număr mai mare de 
studenţi la instruirea universitară. Acest 
fapt ar avea efecte benefice pentru toa-
tă lumea.

În concluzia celor menţionate an-
terior, deducem faptul că suntem la o 
răscruce ce semnifică căderea în desue-
tudine a practicilor vechi şi necesitatea 
de reformare a instruirii universitare, cu 
precădere prin trecerea la învăţământul 
la distanţă. Instruirea online este ziua de 
mâine a procesului educaţional din me-
diile universitare. Iar instituţiile de învă-
ţământ superior urmează să-şi racordeze 
activitatea la aceste tendinţe.
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