“Un viatge de mil milles comença amb un simple pas”

XPLOIT – CAMBIANT ROLS…
L’explotació sostenible dels recursos i de les comunitats
d’aprenentatge està vinculada a les xarxes, associacions i noves formes
de cooperació a la comunitat.
Els rols tradicionals dels agents de la comunitat han de canviar.
Els rols tan ben definits de les autoritats públiques, les empreses
privades, centres educatius, institucions culturals i ONG, desenvolupats
des de la societat industrial i mantinguts fins avui, en plena
globalització, no fan cap servei a l’hora de dur a terme les innovacions
necessàries en una comunitat d’aprenentatge.
La globalització i les noves realitats de l’economia, l’educació
permanent, les desigualtats socials, la reducció dels mercats de treballs
i les noves generacions que no troben el seu camí exigeixen noves
formes d’abordar i resoldre els problemes de tot tipus a les comunitats:
la integració, el treball, el canvi climàtic i les necessitats educatives
canviants. El projecte Xploit ha après que aquests rols tradicionals han
de ser considerats com el principals obstacle per a la innovació i les
comunitats d’aprenentatge.

Les autoritats públiques han de repensar el seu paper a la
comunitat, obrint-se i compartint responsabilitats amb els
sectors privat, social i educatiu, i oferir als ciutadans l’espai i
els recursos per crear innovació social i econòmica a la
comunitat.
Les autoritats públiques han d’associar-se amb empreses
privades, repensar els seus vincles amb aquestes i amb tot
tipus d’institucions per tal de crear nous models de cooperació
i formar noves infraestructures sòlides de comunicació entre
els diferents sectors.
Les institucions educatives i culturals han d’ampliar l'abast de
la seva missió per a contribuir sistemàticament a la creació de
noves associacions, unint forces per respondre a les
necessitats de la comunitat. També, associacions noves
haurien de fomentar, donar suport i oferir recursos per a tot
tipus de ciutadans actius, substituint les mesures de control
amb mentalitats més obertes.
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