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Co zostało zrobione? 

Od momentu wydania ostatniego biuletynu 
nastąpił duży postęp w pracach nad naszym 
projektem.  
Dzięki badaniu kwestionariuszowemu 
mogliśmy zaznajomić się z potrzebami i 
wymaganiami wykładowców akademickich 
związanymi z edukacją oraz ich opiniami na 
temat nauczania opartego na problemach (PBL 
ang. problem based learning) oraz nauczania 
opartego na zapytaniach (IBL ang. Inquiry 
based learning). Na podstawie tych badań 
opracowaliśmy pierwszą wersję podręcznika 
dla wykładowców na temat wdrażania zajęć w 
postaci laboratoriów zorientowanych na 
myślenie krytyczne (ang. REFELCTLABS). Jego 
założenia zostały omówione i ocenione w 
czasie dwóch seminariów internetowych przez 
20 wykładowców akademickich.  
Rozpoczęliśmy także pracę nad najważniejszą 
częścią projektu obejmującą opracowanie 
trzech laboratoriów testowych poświęconych 
tematyce migracji, prawicowemu populizmowi 
oraz kryzysowi Unii Europejskiej.  
Istotne znaczenie dla poczynionego postępu 
miały dwa spotkania konsorcjum w czerwcu na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
oraz na Uniwersytecie La Laguna w Hiszpanii w 
listopadzie 2017 r.   
 
 
 

Najbliższe plany 

W listopadzie 2017 roku, w czasie spotkania na 
uniwerystecie w La Lagunie, omówiliśmy 
wszystkie nasze dotychczasowe postępy i 
uzgodniliśmy, że w lutym 2018 roku 
przeprowadzimy drugi test seminarium 
internetowego. W czasie kolejnego spotkania, 
które odbędzie się w kwietniu w Manchesterze 
omówimy i dopracujemy projekty trzech 
laboratoriów testowych. 
Natomiast w czerwcu na uniwerystecie w 
Hanowerze zorganizujemy szkolenie dla 35 
wykładowców z różnych krajów. Następnie od 
czerwca 2018 roku na seminariach na naszych 
uczelniach będziemy wdrażać laboratoria. 
 

 

O Reflect Lab  

 "REFLECT LAB - wspieranie wykładowców w 
procesie nauczania opartego na zapytaniach" 
(ang. REFLECT LAB – Supporting lecturers in 
applying inquiry based learning) to tytuł 
projektu finansowanego przez Komisję 
Europejską zaplanowanego na okres od 
listopada 2016r. do kwietnia 2019r. 
Konsorcjum projektu składa się z pięciu 
partnerów pochodzących z Polski, Hiszpanii, 
Wielkiej Brytanii, Rumunii oraz z Niemiec. 
Projekt REFLECT LAB ma na celu rozwinięcie 
myślenia krytycznego wśród uczących się.  
Z przeprowadzonych badań wynika, że 
uniwersytety powinny umożliwić uczącym się 
zaznajomić się ze zróżnicowanymi poglądami 
na kontrowersyjne kwestie np. tzw. kryzys 
uchodźczy. Dzięki temu studenci będą mieli 
możliwość zdobycia umiejętności głębszej 
refleksji nad różnymi problemami. Cel ten 
zostanie osiągnięty poprzez opracowanie 
różnych metod wspierania wykładowców na 
uniwersytetach w zakresie nauczania opartego 
na problemach i zapytaniach. Opracowane 
zostaną tzw. laboratoria zorientowane na 
myślenie krytyczne przy pomocy których 
studenci będą mogli prowadzić niezależne 
badania nad problemami politycznymi i 
socjologicznymi, zaś wykładowcy będą im w 
tym towarzyszyć oraz przekazywać im swoje 
krytyczne uwagi dotyczące ich badań. 
Orócz tematycznych seminariów online 

konsorcjum projektowe opracuje także 

materiały dydaktyczne, podręcznik zawierający 

metody naukowe oraz przewodnik, który 

dostarczy zainteresowanym podstawowe 

informacji na temat wdrażania projektu 

REFLECT LAB w praktyce. "Łatwy do wdrożenia 

zestaw" będzie kolejnym opracowaniem 

mającym na celu wspieranie wykładowców i 

uniwersytetów w stosowaniu metod nauczania 

opartego na problemach i pytaniach. Wszystkie 

te materiały będą dostępne na platformie IT, 

która posłuży również do wymiany i 

wzajemnego wsparcia osób zainteresowanych.  
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Dołącz do nas! 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 

zainteresowanych z różnych dziedzin nauk 

społecznych oraz przedstawicieli szkolnictwa 

wyższego do udziału w projekcie! 

Zachęcamy, aby Twoja organizacja 

zaprezentowała się na stronie internetowej 

REFLECT LAB jako partner projektu. 

 
 

  
 

Do wiedź się więcej o projekcie 

Odwiedź naszą witrynę internetową 
lub nasz profil na Facebooku! 
 

 
Napisz do zespołu REFLECT LAB UMK 
 

 Kierownik projektu na WPiSM UMK: 
dr Maciej Siwicki (msiwicki@umk.pl) 
 
 Koordynator projektu na WPiSM UMK 
dr Michał Piechowicz (piechowicz@umk.pl) 
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