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Ce s-a realizat?
De la ultimul nostru buletin informativ, proiectul nostru
a făcut pași mari. Analiza de nevoi ne-a oferit o
perspectivă asupra nevoilor și cerințelor cadrelor
didactice universitare și a opiniilor lor asupra PBL și IBL.
Pe baza acestor rezultate, a fost elaborată o primă
versiune a unui manual pentru lectori cu privire la modul
de implementare a laboratoarelor REFLECT LAB. Au
fost concepute și prezentate două seminarii web
(webinar), care au aprofundat manualul și care au fost
testate și evaluate de 20 de lectori din țările
participante.
Mai mult, am început să lucrăm la aspectele de
esențiale ale proiectului, la dezvoltarea a 3 laboratoare
REFLECT LAB care se ocupă de topici precum:
migrația, populismul de dreapta criza Uniunii Europene.
Întâlnirile noastre din Torun, Polonia în iunie și La
Laguna, Spania în noiembrie 2017 au fost esențiale
pentru progresele înregistrate.

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 aşanumitelor 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.

Implică-te!
Consorțiul proiectului la La Laguna

Ce urmează?
În noiembrie, la întâlnirea de la La Laguna am discutat
toate rezultatele și evaluările de până acum și am
convenit asupra unui al doilea test a seminariilor web
(webinar) în februarie 2018. În plus, vom revizui
proiectele privind cele trei laboratoare REFLECT LAB
și le vom discuta în amănunt la întâlnirea de la
Manchester, din aprilie 2018. În luna iunie, la Hanovra,
35 de cadre didactice universitare vor parcurge un
stagiu de formare. După aceasta, laboratoarele
REFLECT LAB vor fi implementate în universități, iar
metodele noi vor fi introduse în cadrul seminariilor
universitare, începând din iunie 2018.

Ce este 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

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)
Elena Seghedin (coordonator echipa UAIC,
Romania seghedine@yahoo.com)
Coordinatorul Proiectului:
Institute for Didactics of Democracy
Prof. Dr. Dirk Lange
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