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W obliczu aktualnego stanu wiedzy i rozwoju sytuacji politycznej (np. 

nasilenia ruchów sprzeciwiających się integracji europejskiej oraz 

kryzysu uchodźców) przed uczelniami pojawia się konieczność stwo-

rzenia swoim studentom możliwości prezentowania zróżnicowanych 

stanowisk w odniesieniu do kontrowersyjnych tematów. Aby dyskusja 

nad współczesnymi problemami była możliwa konieczne jest uzyskanie 

przez studentów kompetencji potrzebnych do głębszej refleksji. Projekt 

REFLECT LAB ma na celu wspieranie wykładowców na uniwersytetach 

poprzez promowanie systemu nauczania opartego na pytaniach i 

problemach, a także na modyfikacji podejścia do realizacji programów 

studiów. W ramach projektu opracowane zostaną tzw. laboratoria 

dydaktyczne lub/i naukowe zorientowane na myślenie krytyczne. 

Stworzenie innowacyjnej struktury kursów sprzyjać będzie autoedukacji 

studentów, jak również słuchaczy w różnego rodzaju instytucjach, 

związanych ze szkolnictwem wyższym. 

Na tych kursach…

Ÿ … studenci będą prowadzili samodzielne badania odnosząc 

się do problemów politycznych i społecznych,

Ÿ … wykładowcy będą towarzyszami oraz tutorami tego 

procesu oraz będą inicjowali krytyczną dyskusję.

Wynikiem prac prowadzonych w projekcie REFLECT LAB jest 

przedstawienie uniwersytetom, wykładowcom i studentom:

Ÿ analizy służącej określeniu potrzeb wykładowców w sferze 

nauczania opartego na problemach i zapytaniach (ang. 

inquiry based learning and problem based teaching),

Ÿ materiałów dydaktycznych, wytycznych dotyczących spo-

sobu prowadzenia badań oraz podręcznika określającego 

metody działań dla studentów uczestniczących w labora-

toriach,

Ÿ podręcznika dydaktyczno-metodycznego dla wykładowców 

opisującego jako założyć i wdrożyć laboratorium, wraz z 

atrakcyjnie zaprojektowanymi graficznie rysunkami,

Ÿ kursu szkoleniowego (ang. Blended Learning Course): 5 dni 

szkolenia dla wykładowców z uczelni mający na celu zapoz-

nanie ich z procedurą wdrażania i prowadzenia laboratoriów,

Ÿ platformę IT dla wykładowców nauk społecznych, która 

posłuży do wymiany informacji i wzajemnego wsparcia,

Ÿ „łatwego do wdrożenia zestawu" służącego do wprowadzenia 

laboratoriów REFLECT LAB na innych Uniwersytetach.  
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