
 
 
 
 
 
 
 

                                           XPLOIT – ROLURI CARE SE SCHIMBĂ… 
 
Exploatarea susţinută a resurselor disponibile și a 
comunităţilor de învăţare presupune crearea unor reţele, 
identificarea unor parteneri și a unor noi posibilităţi de 
cooperare în comunitate.  
Rolurile tradiţionale ale persoanelor implicate în comunitate 
trebuie să se schimbe.   
Rolurile bine definite ale autorităţilor, companiilor private, 
instituţiilor de învăţământ sau culturale și al ONG-urilor, 
dezvoltate prin intermediul societăţii industriale și care au 
supravieţuit chiar și în plin proces de globarizare, nu sunt de 
niciun folos în ceea ce privește inovaţiile ce trebuie să se aibă 
loc în comunităţile de învăţare.  
Globalizarea, împreună cu situaţia, mereu schimbătoare, din 
economie, învăţământul pe tot parcursul vieţii, inegalităţile 
sociale, piaţa muncii din ce în ce mai instabilă și faptul că 
noile generaţii nu își pot găsi o direcţie în viaţă, toate aceste 
aspecte necesită noi modalităţi de a aborda și rezolva 
problemele diverse existente în comunitate: integrare, piaţa 
muncii, schimbările climaterice și mereu schimbătoarele nevoi 
educaţionale.  
Proiectul Xploit a învăţat că aceste roluri tradiţionale, ar 
trebui considerate obstacolul major din calea inovaţiei și a 
comunităţilor de învăţare.  

 

  
  

 

Autorităţile publice ar trebui să își regândească rolul pe care îl 
au în comunitate, acceptând idea de a împărţi 
responsabilităţile cu sectoarele private, sociale și 
educaţionale. De asemenea, ar trebui să ofere unor grupuri de 
cetăţeni activi, spatiul și resursele necesare pentru a inova 
diverse aspecte sociale și economice din cadrul comunităţii. 
Autorităţile publice ar trebui să formeze parteneriate cu 
companiile private, să regândească rolul afacerilor private în 
comunitate și, împreună cu diverse instituţii, să creeze noi 
modele de cooperare și să formeze o bază solidă a comunicării 
dintre diferite sectoare.   
 
Instituţiile educaţionale și culturale s-ar putea implica mai 
mult pentru a contribui sistematic la crearea unor noi 
parteneriate, unindu-și forţele  pentru a putea răspunde 
nevoilor comunităţii. Și: noile parteneriate ar trebui să 
încurajeze, să susţină și să ofere resurse diferitelor grupări de 
cetăţeni activi, înlocuind măsuri de control cu o atitudine 
pozitivă, bazată pe încredere.   

  

Vizitaţi www.learningcommunities.eu 
[Desenele aparţin comunităţii centrelor de învăţare din Ţara Galilor, Marea Britanie] 
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Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar viziunea autorilor iar Comisia nu poate fi trasă la 
răspundere pentru folosirea în orice mod a informațiilor din acest material. 
 


