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Întâlnirea Partenerilor
De la ultimul nostru newsletter, din vara anului 2018,
ReflectLab a făcut multe progrese. La reuniunea de
proiect din Iași, România, am discutat despre
experiența noastră privind implementarea ReflectLab,
despre modul de îmbunătățire a metodei, precum și
despre detaliile platformei de învățare și activitățile de
diseminare.

Ce este ReflectLab?

Diseminarea experienței ReflectLab
La Manchester Metropolitan University, în ziua de 10
februarie a avut loc o întâlnire a profesorilor, în cadrul
căreia au fost prezentate proiectul și metodologia
ReflectLab. Ca urmare a acestei întâlniri, în luna aprilie
în două școli secundare locale, au fost programate
sesiuni de formare continuă a Directorilor de
departamente și a personalului de conducere, în
vederea implementării programului ReflectLabs în
cadrul curriculum-ului unor discipline școlare.

“ReflectLab – Sprijinirea cadrelor didactice universitare
pentru aplicarea învățării bazate pe investigare” este
titlul unui proiect Erasmus +, finanțat de Comisia
Europeană, care se derulează între noiembrie 2016 şi
aprilie 2019. Consorțiul este format din Universități din:
Torun (Polonia), La Laguna (Spania), Manchester
(Marea Britanie), Iași (Romania) şi Hanovra
(Germania). Proiectul este coordonat de Prof. Dr. Dirk
Lange de la Universitatea Leibniz din Hanovra.
Proiectul permite profesorilor să-și sprijine studenții
pentru a se implica în dezbateri privind aspecte
controversate, (de ex. migrație sau rasism), prin
învățarea bazată pe investigare. Acesta oferă un cadru
pentru a acompania și a le oferi studenților cunoștințele
necesare pentru cercetarea autonomă. Pe lângă
seminariile tematice, consorțiul dezvoltă manuale
pentru profesori și studenți cu privire la metodologia
ReflectLab, precum și un kit ușor de implementat. Toate
materialele sunt disponibile pe un site.

Implică-te!
Îi invităm pe toți cei interesați din domeniul științelor
sociale și al învățământului superior să utilizeze
materialele pe care le furnizăm pe site-ul nostru!

Mai multe despre proiect
Vizitați site-ul nostru și pagina de Facebook!
www.reflect-lab.eu
https://www.facebook.com/reflectlab
Contactați echipa REFLECT LAB team!
Eva Kalny (eva.kalny@idd.uni-hannover.de)
Elena Seghedin (seghedine@yahoo.com)
Coordonator Proiect: Prof. Dr. Dirk Lange, IDD

În ziua de 21 februarie, "Ziua învățământului"
organizată de Universitatea Leibniz din Hanovra a atras
peste 140 de lectori din diferite departamente.
ReflectLab a fost prezentat la o sesiune de postere.
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