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

XPLOIT – RESULTATS DE 3 ANYS DE TREBALL
El projecte transversal Xploit proposa explorar projectes
europeus i recursos de finançament i com aquests poden ser
explotats de la manera més eficient en tots els estats
membres i les comunitats, elaborant les directrius sobre la
manera com les comunitats poden utilitzar aquest tipus de
solucions.
Com podrien les comunitats, xarxes o associacions identificar,
adaptar i explotar aquests recursos per a satisfer les seves
necessitats i interessos?
A través de solucions pràctiques centrades a les necessitats i
interessos de les comunitats implicades, aviat va quedar clar
que la majoria de les comunitats no comptes amb
infraestructures adequades per explotar aquests recursos.
Al llarg de moltes activitats comunitàries realitzades també es
va fer pal·les que una explotació sòlida està vinculada a la
comunitat en general, a les xarxes, associacions, grups
d’interès i les seves mentalitats.
Així és com l’Xploit va entrar en el paisatge de la comunitat
d’aprenentatge...
A partir d’aquest moment els esforços del projecte es
vincularen estretament a l’explotació dels recursos europeus
pel desenvolupament d’infraestructures a les comunitats
participants.
Una activitat comunitària continuada i qualificada, així com
noves iniciatives oferint diàlegs a nivell global i europeu han
dirigit el projecte cap a un ampli coneixement i experiència
productiva en el camp de l’explotació i de les comunitats
d’aprenentatge, sense oblidar el que hem après gràcies a les
aliances amb l’experiència del soci de Swansea.
Per tot això, Xploit és capaç d’oferir una àmplia guia sobre
aprenentatge i orientació destinats a les comunitats,
principis vàlids per a guiar, criteris comuns i molt més.
Al mateix temps, els socis del projecte ofereixen i oferiran
també després de la finalització del projecte, consultaria a
les comunitats que desitgin emprendre mesures sistemàtiques
per a convertir-se en una comunitat d’aprenentatge.
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