
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XPLOIT-ARE…ȘI MAI PRESUS DE-ATÂT  

 
Proiectul Xploit a demarat cu scopul de a dezvolta modalităţi 
durabile de exploatare a resurselor sociale și de învăţare 
europene – proiecte, produse și măsuri de finanţare.  Ce 
presupune termenul  exploatare în limbajul european? 
Înseamnă mult mai mult decât diseminarea. Diseminarea se 
referă la răspândirea știrilor, accesul la informaţie – pe o 
scară largă și cantitativ, mai înseamnă și a informa oamenii și 
a-i face să conștientizeze anumite lucruri… În esenţă, 
exploatarea presupune identificarea, captarea și 
implementarea resurselor sociale și de învăţare disponibile 
produse în alte comunităţi sau ţări, în alte sectoare sau 
contexte diferite, dar totuși utile, dacă sunt adaptate la noua 
realitate.   
Pe scurt, exploatare înseamnă nu numai să știi sau să fii 
interesat de ceva, ci și să pui în practică într-un alt context 
decât cel în care au fost realizate aceste resurse.  
Exploatarea poate include atât iniţiative pe plan orizontal (de 
la o instituţie la alta) cât și iniţiative pe plan vertical (ducând 
la un nivel strategic, de exemplu).  

 

  

 

Cu toate acestea, exploatarea implică un proces solicitant și 
complicat, mai ales când se referă la exploatarea resurselor 
europene: limbă, găsirea resurselor disponibile care să 
corespundă unor nevoi specifice, adaptarea la situaţia 
actuală, etc – Adeseori ea necesită noi forme de colaborare 
între diverse persoane implicate în comunitate. 
Pe de-o parte, exploatarea este necesară pentru a produce 
valoare pentru bani; pe de altă parte, destul de rar se 
produce o exploatare veritabilă…  
Acestă dilemă i-a obsedat mulţi ani la rând  pe cei care se 
ocupau de finanţarea și cooperarea europeană, așa încât le-au 
sugerat membrilor Comisiei Europene să se axeze din ce în ce 
mai mult pe activităţile de exploatare.    
Cu toate acestea, parteneriatul Xploit a ajuns la concluzia că, 
cea mai potrivită și probabil unica modalitatea de a asigura o 
exploatare durabilă este atunci când există o bază solidă și 
dinamică în ceea ce privește colaborarea și comunicarea 
existentă într-un anumit mediu, cu alte cuvinte în comunităţi 
în și ca niște comunităţi de învăţare. 

  

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. 
therein. 


