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Programul REFLECT LAB 

“REFLECT LAB – Sprijinirea cadrelor didactice 
universitare pentru aplicarea învățării bazate pe 
investigare” este titlul unui nou proiect, finanțat de 
Comisia Europeană şi care se derulează între 
noiembrie 2016 şi aprilie 2019. Consorțiul este format 
din parteneri din 5 țări: Polonia, Spania, Marea 
Britanie, Romania şi Germania.  Proiectul este 
coordonat de Prof. Dr. Dirk Lange de la Universitatea 
Leibniz din Hanovra.  

Proiectul REFLECT LAB vizează dezvoltarea unei 
perspective critice în modul de a gândi al studenților. 
Contrar perspectivei tradiționale, Universitățile sunt 
chemate să îşi pregătească studenții pentru a reflecta 
şi pentru a-şi forma perspective diferite asupra unor 
probleme controversate (de exemplu aşa numita criză 
a refugiaților). Acest obiectiv poate fi atins prin 
dezvoltarea unor metode de sprijin a cadelor didactice 
universitare privind predarea bazată pe investigare şi 
problematizare. Acest lucru înseamnă dezvoltarea 
aşa-numitelor REFELCT LABS (Laboratoare 
studențeşti pentru cercetare autonomă în domeniul 
metodologiei ştiințelor sociale în special, în aria 
ştiințelor politice şi sociologiei).  
 
În afara unor webinare tematice, consorțiul de proiect 
va dezvolta o serie de materiale didactice, un manual 
ce va include o serie de metode ştiințifice,  precum şi 
un ghid care va oferi informații de bază privind modul 
de implementare a acestor laboratoare în practică. Un 
alt produs final al proiectului va fi şi un kit pentru 
implementarea facilă a acestor metode în cadrul 
Universităților partenere. Toate aceste materiale vor fi 
disponibile pe o platformă IT care va permite, în egală 
măsură, schimburile între parteneri şi suport on-line.  
 

Ce s-a realizat? 

Prima întâlnire a partenerilor Proiectului REFLECT 
LAB a avut loc în zilele de 23 şi 24 februarie 2017 la 
Departamentul pentru Educație Cetățenească a 
Universității Leibniz Hanovra. 

 
Consorțiul de proiect la Hanovra 

 
 

Membrii consorțiului s-au întâlnit pentru a se cunoaşte 
şi pentru a dezvolta o viziune comună asupra 
următorilor paşi. În cele două zile au fost discutate 
obiectivele şi rezultatele aşteptate ale proiectului 
precum şimodalitățile cele mai bune pentru atingerea 
acestora.  

S-a insistat asupra pregătirii studiului analizei de nevoi 
ce va servi drept bază pentru viitoarele rezultate. 
Această analiză va overi consorțiului o mai bună 
imagine privind nevoile cadrelor didactice universitare. 

 

Ce urmează 

Fiecare Universitate parteneră a redactat câte un 
raport național privind analiza de nevoi care va fi 
finalizat până la sfârşitul lui aprilie. Din mai până în 
septembrie primele variante ale platformei IT, ale 
materialelor didactice şi ale webinarelor vor fi 
dezvoltate, testate şi revizuite. Următoarea întâlnire va 
avea loc în iunie la Torun în Polonia. 
 

Implică-te! 

Toți cei interesați din domeniile Ştiințelor Sociale şi 
învățământului superior sunt invitați să devină 
parteneri asociați ai proiectului. 

 Invităm organizația dumneavoastră să fie 
reprezentată pe site-ul REFLECT LAB ca partener 
asociat al proiectului. 
 

 

Mai multe despre proiect 

Vizitați website-ul nostru şi dați-ne like pe 
Facebook! 
www.reflect-lab.eu 

https://www.facebook.com/reflectlab 
 
 

 
Contactați echipa REFLECT LAB!  
Christoph Wolf (c.wolf@ipw.uni-hannover.de) 
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