XPLOIT – INOVAŢII ÎN COMUNITATE
O Uniune a Inovării este titlul ambiţios al uneia dintre
iniţiativele strategice ale Comisiei 2014-20.
Aceasta nu se referă la inovaţie la nivel international sau doar
national, ci la cel mai important nivel al inovaţiei privind
modul de funcţionare al comunităţilor locale și instituţiilor. De
fapt, Comisia, în cadrul urmatorului Program, Erasmus pentru
Toţi, încurajează dezvoltarea competenţelor competenţele
antreprenoriale (activitatea practică ce duce la inovaţie) la
toate nivelele educaţionale, incluzînd scenariile non-formale
și informale de învăţare.
Acestă abordare include cel puţin două provocări majore ce
depind una de alta: dezvoltarea culturilor antreprenoriale, și
pe plan local, și valorizarea rezultatelor iniţiativelor
antreprenoriale.
Proiectul Xploit a descoperit, în urma celor 3 ani de muncă
vizînd comunitatea din Europa, că ambele provocări vizează
același tip de iniţiative în comunităţile noastre: o comunitate
de invăţare dinamică.

De ce?
În primul rând, culturile antreprenoriale nu se pot dezvolta și
desfășura cu succes în medii izolate, deoarece ele au nevoie
de colaborarea mai multor persoane ce au un rol activ în
comunitate. Dacă temeliile colaborării și comunicarea nu sunt
solide în comunitate, fiind guvernate de o mentalitate
antreprenorială îngustă, prea puţine iniţiative antreprenoriale
văd lumina zilei.
În plus, aceleași temelii trebuie să absoarbă, să capteze, să
cultive și să exploateze inovaţia produsă în alte comunităţi din
Europa.
Din acest motiv, Xploit oferă diverse materiale de orientare
pentru a sprijini aceste infrastructure; autoritaţi publice,
instituţii de învăţământ, companii private, instituţii culturale
și ONG-uri își unesc forţele pentru a crea ceea ce merită a fi
numită o comunitate de învăţare.

Vizitaţi www.learningcommunities.eu
[Desenele aparţin comunităţii centrelor de învăţare din Ţara Galilor, Marea Britanie]
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