XPLOIT – REZULTATELE UNEI MUNCI DE 3 ANI
Proiectul Transversal Xploit a demarat cu scopul de a explora
diverse modalităţi prin care proiectele Europene și resursele
de finanţare ar putea fi exploatate mai eficient de către
statele membre și de comunităţi – și să ofere instrucţiuni
privind modul în care aceste soluţii ar putea fi utile acestor
comunităţi.
Cum ar putea comunităţile, circuitele sau parteneriatele să
identifice, capteze și să exploateze astfel de resurse pentru a
le satisface nevoile și interesele?
Prin intermediul unei abordări practice privind nevoile și
interesele comunităţilor implicate, a reieșit clar că cele mai
multe comunităţi nu au o bază suficient de puternică pentru a
exploata astfel de resurse.
Pe parcursul multor activităţi ale comunităţii, de asemena, a
reieșit clar că exploatarea eficientă depinde de comunitate în
general, de reţele și circuite, de parteneriate și de
mentalitatea persoanelor importante din rândul comunităţii.
Astfel a intrat Xploit în peisajul comunităţilor de învăţare…

Din acel moment eforturile celor implicaţi în proiect s-au axat
pe crearea unei legături între exploatarea resurselor europene
și dezvoltarea infrastructurilor comunităţii de învăţare ale
comunităţilor participante.
Prin activitatea continuă și din ce în ce mai calificată a
comunităţii și noile iniţiative
care ofereau proiectului
dialoguri, atât pe plan European cât și global, cei implicaţi în
proiect au dobândit cunoștinţe extinse și experienţă în
domeniul exploatării și al comunităţilor de învăţare. Multe
lucruri au putut fi învăţate și de pe urma Parteneriatului
pentru învăţare din Swansea.
Așadar, la finalizarea proiectului, Xploit poate să ofere un
compediu de sfaturi privind principiile de formare și criterii
comune pentru comunitatea de învăţare și multe altele.
În același timp partenerii de proiect oferă servicii de
consultanţă, chiar și după încheierea proiectului, acelor
comunităţi care își propun să devină sistematic o comunitate
de învăţare.
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