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În contextul stadiului actual al cercetării și al evoluțiilor politice (o 

orientare accentuată spre dreapta, mișcări anti-europene, "criza 

refugiaților" etc.), Universitățile trebuie să le permită studenților să-și 

exprime opiniile personale  în ceea ce privește subiectele controversate, 

să-și dezvolte competențele de gândire reflexivă. 

Proiectul REFLECT LAB intenționează să susțină aceste procese,  

sprijinind cadrele didactice universitare să pună în practică, în cadrul 

activităților didactice învățarea bazată pe cercetare (inquiry-based 

learning) și învățarea bazată pe problematizare (problem-based 

learning) . În acest context, o atenție deosebită va fi acordată 

programelor de formare inițială pentru cariera didactică, deoarece 

absolvenții acestora, pot servi drept vectori pentru  aplicarea metodelor 

învățare în cadrul REFLECT LAB, în școală.

Vor fi dezvoltate așa-numitele REFLECT LAB-uri - laboratoare de predare 

/ învățare socială și științifică. Scopul înființării acestora este acela de a 

dezvolta o structură de cursuri inovativă care să favorizeze învățarea 

auto-dirijată în instituțiile de învățământ superior. În cadrul acestor 

laboratoare…

Ÿ  ... studenții vor face cercetări autonome utilizând metode 

socio-științifice care abordează chestiuni politice și sociale;

Ÿ  ... cadrele didactice universitare însoțesc și sprijină acest 

proces și încurajează discuțiile critice.

Proiectul REFLECT LAB oferă o gamă variată de rezultate pentru 

Universități, cadre didactice și studenți:

Ÿ O analiză de nevoi pentru a identifica necesitățile cadrelor 

didactice în domeniul învățării bazate pe cercetare și al  

învățării bazată pe problematizare;

Ÿ "Materiale stimulent", direcții pentru cercetare și un manual 

care prezintă metodele, destinat cadrelor didactice și 

studenților care efectuează cercetări sau participă la 

activitățile din cadrul  laboratoarelor REFLECT LAB; 

Ÿ Un ghid didactic și metodologic pentru cadre didactice de la 

cele cinci universități participante în proiect,  privind modul de 

înființare și implementare a unui laborator REFLECT LAB;

Ÿ Un curs de cinci zile în sistem blended-learning, în cadrul căruia 

cadre didactice universitare vor desfășura activități în 

conformitate cu principiile REFLECT LAB pentru a se 

familiariza cu procedura;

Ÿ O platformă specială pentru cadre didactice din domeniul 

științelor sociale, pentru schimb de informații și sprijin 

reciproc;

Ÿ Un "kit-ușor-de-aplicat" pentru înființarea și implementarea 

REFLECT LAB-urilor în cadrul Universităților partenere.
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