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Fundamente Rezultate

Criza refugiaţilor a devenit o criza a întregii Uniuni 

Europene. Dar, încă nu există un acord asupra 

soluţionării unitare a situaţiei refugiaţilor intraţi în 

ţările UE. 

Deşi multi cetăţeni europene sunt primitori şi 

suportivi, refugiaţii sunt încă văzuţi drept o 

ameninţare pentru securitatea internă a UE. Pe tot 

întinsul UE, violenţele împotriva acestora cresc 

numeric, ca şi voturile pentru partidele de dreapta.

Comisia UE pentru educaţie susţine că: “Educaţia şi 

formarea sunt cruciale pentru prevenirea şi 

soluţionarea sărăciei, a excluziunii şi discriminării 

sociale, pentru clădirea unei fundaţii stabile pentru 

cetăţenia activă.” Un cetăţean European informat şi 

activ este un element important pentru un viitor 

democratic în Europa. 

Completând fundamentele cercetate teoretic, 

universităţile trebuie să abiliteze studenţii în a lua 

poziţii bine argumentate şi a exersa competenţele 

gândirii reflective.

Proiectul REFLECT LAB îşi propune să contribuie la 

atingerea acestui scop, prin sprijinirea lectorii 

universitari în a aplica învăţarea prin cercetare şi 

descoperire în activităţile lor didactice.

Astfel, vor fi dezvoltate Laboratoare REFLECT – 

adică, laboratoare în care să fie exersate activităţi 

de cercetare şi/sau de predare în Ştiinţele Sociale; 

Obiectivul general este de a structura un curs 

inovativ de predare-învăţare centrată pe individ, 

dezvoltat la nivel universitar; în cadrul acestui curs:

Ÿ Studenţii realizează cercetări în mod autonom, 

folosind metode ştiinţifice aplicate problem-

aticii domeniului social şi politic;

Ÿ Lectorii sunt suportivi şi facilitează procesul de 

cercetare şi de dezbatere critică.

Teluri/Scopuri

Proiectul îsi propune o serie de rezultate vizibile la 

nivelul universităţilor, respectiv a lectorilor/prof-

esorilor si a studenţilor:

Ÿ O analiză de nevoi legată de topicul Invăţării prin 

descoperire/cercetare şi al predării pe baza 

Rezolvării de probleme, al predării experienţiale, 

în general, realizată din perspectiva lectorilor 

universitari;

Ÿ O colecţie de materiale suport şi indrumări 

pentru realizarea unor activităţi de cercetare, 

activităţi didactice pe baza Invăţării prin 

descoperire, un manual metodic pentru 

implicarea studenţilor în lecţiile tip Reflect Lab;

Ÿ Un ghid didactic/metodologic pentru lectori, cu 

un design şi o structură atractive, în sensul 

sprijinirii lor în implementarea REFLECT LAB;

Ÿ Un curs de formare tip Blended Learning, cu 

durata de 5 zile, pentru abilitarea lectorilor în 

aplicarea procedurilor REFLECT LAB;

Ÿ O platformă IT pentru lectorii ce predau Ştiinţe 

Sociale sau conexe, pentru schimb de informaţii 

şi experienţe, pentru suport mutual;

Ÿ Un kit de implementare a proiectului tip 

REFLECT LAB în alte universităţi


