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Abstract
The article presents a current research project, implemented by the University
of Bucharest, Center for Development and Training in Higher Education. The
project focuses on analysing the mechanisms for knowledge mobilisation
and research brokering in education.

Introducere

Cercetarea de faţă pleacă de la premisa că elaborarea de politici educaţionale
reprezintă un proces complex care poate implica actori diverşi şi proceduri
specifice. Una dintre acestea o reprezintă centrarea şi fundamentarea politicilor
educaţionale pe date provenite din cercetarea ştiinţifică. Acest proces trebuie
să ţină cont de trei contexte principale: cel al furnizorului de rezultate valide şi
cel al factorilor de decizie politică sau a beneficiarilor finali şi cel al
intermediarilor care facilitează procesul de transmitere a cunoaşterii. Pentru
a da răspuns acestui deziderat, un nou câmp de interes ce prinde contur în
domeniul educaţional este cel care se referă la „mobilizarea cunoaşterii”.
Acest proces include eforturile de a promova folosirea rezultatelor derivate
din cercetarea ştiinţifică în luarea deciziilor, respectiv în practica educaţională
şi implică interacţiunea dintre două sau mai multe grupuri diferite sau contexte
(cercetători, decidenţi, practicieni, agenţii, membrii ai comunităţii) cu scopul
de a produce schimbări de durată în sistemul educaţional.

În acest context este necesară regândirea relaţiei dintre cercetare şi politicile
educaţionale în scopul unei mai bune înţelegeri despre cum şi în ce condiţii
cercetarea educaţională să fundamenteze procesele de elaborare a politicilor
la diferite niveluri.



Fundamentare teoretică

Proiectul este fundamentat pe literatura ştiinţifică recentă şi pe priorităţile
politicilor educaţionale naţionale şi internaţionale. În ultimii ani, fundamentarea
politicilor pe evidenţe este una dintre priorităţile imediate ale Comisiei Europene
(COM, 2009). Cu toate acestea, există o percepţie clară că în domeniul
educaţiei baza ştiinţifică este mult mai puţin substanţială decât în alte domenii
prezentate în Strategia de la Lisabona (COM, 2007). „Turbulenţele” din
învăţământul superior încurajează un tip de cercetare deficitară, definită ca
fiind „reducţionistă, sau chiar mioapă” (Scott, 2000). Cercetarea în educaţie
este astfel considerată ca fiind „slab instituţionalizată” (Scott, 2000) şi lipsită
de „stabilitate şi calitate” (Teichler, 2000) şi având niveluri scăzute de finanţare,
comparativ cu alte domenii de politică (OCDE, 2000, 2007). Dificultăţile în
procesul de transfer al rezultatelor cercetării în domeniul politicilor sunt, de
asemenea, identificate de către Comisia Europeană în documentele de lucru
„Towards more knowledge-based policy and practice in education and training”
(COM,2007) şi într-un raport mai recent din proiectul MASIS (COM, 2008),
care sugerează că un număr de elemente structurale, contextuale şi culturale
deţin un rol-cheie. În aceeaşi linie, documentul intitulat „Research-Based Policy
Making: Bridging the Gap Between Researchers and Policy Makers” (2006)
arată că guvernele nu dispun de proceduri sistematice cu privire la
reglementarea instituţiilor de cercetare sau cu privire la mecanismele de
colaborare cu cercetătorii (Bultitude et al., 2012; Cherney et al., 2012).

În literatura de specialitate dedicată impactului cercetării, se acordă o atenţie
specială contextului producerii cercetării. Cu toate acestea, chiar şi cea mai
eficientă promovare a rezultatelor cercetării se poate dovedi a fi inutilă dacă
practicienii nu sunt dispuşi şi nu sunt capabili să beneficieze de ele. Nivelul
de adoptare a acestor rezultate ale cercetărilor în rândul practicienilor este,
prin urmare, o problemă vitală, dar este în mare măsură neinvestigată (Levin,
2004). Dificultăţile de adoptare şi axare pe cercetare se concretizează în
definiţia sintetizată oferită de Zgaga (2012, p. 34). În primul rând, autorul
consideră că încă „există nevoia de analiză a politicilor educaţionale”. În al
doilea rând, adaugă faptul că această parte a Europei, şi în special România,
are caracteristici specifice şi este deseori dificil să fie aplicate teoriile
„împrumutate” din alte contexte educaţionale. În România, mecanismele de
implementare şi de reglementare nu au condus la rezultate planificate,
sistematice şi previzibile pe termen lung. De exemplu, problemele cercetării
ştiinţifice româneşti au fost abordate în numeroase articole, multe dintre ele
publicate în „Revista de Politică a Ştiinţei” promovată de UEFISCDI. Kappel &
Ignat (2012), de pildă, susţin că în România cercetarea se confruntă cu dificultăţi
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deosebite: nu există un nivel de colaborare şi conexiune între cercetarea
teoretică şi cea empirică.

Aceste studii demonstrează nevoia de creare a unei legături între rezultatele
cercetării educaţionale şi elaborarea politicilor în domeniu şi indică necesitatea
de re-examinare a rolului reţelelor de transfer şi mobilizare a cunoaşterii între
cele două contexte (Levin, 2004; Sebba, 2007).

Obiectivele proiectului de cercetare
Obiectivele cercetării se bazează pe o serie de prezumţii bazice care se
centrează pe:

Figura 1: Obiectivele cercetării

                                                                       Revista de Pedagogie • LXIV • 2016 (2) 143



Impactul proiectului

Principalele aspectele legate de impactul preconizat al proiectului vizează în
primul rând consolidarea procesului de elaborare a programelor de cercetare
şi a politicilor în domeniul educaţiei, prin îmbunătăţirea abilităţilor personale,
precum şi a condiţiilor de muncă pentru atingerea potenţialului indivizilor şi al
organizaţiilor în vederea producerii de cercetare şi pentru a oferi noi perspective
la nivel de politică. De asemenea, este luată în considerare contribuţia cu
privire la structurarea şi transferul producţiei de cercetare de la nivelul românesc
la cel european şi consolidarea capacităţii de inovare prin crearea
Observatorului interuniversitar de „research based policy”.
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