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

XPLOIT – GUIES PER A COMUNITATS D’APRENENTATGE
Desenvolupar-se com a comunitat d’aprenentatge per a ser
capaç d’identificar les necessitats innovadores, socials i
d’aprenentatge, adaptar i donar resposta a aquestes
necessitats? Si, però qui ho farà? Qui prendrà la iniciativa? Qui
és capaç de liderar i facilitar iniciatives d’aquest tipus durant
un període llarg de temps?
Una de les principals conclusions i reptes del projecte es basa
en la idea que les iniciatives de les comunitats
d’aprenentatge, així com el compromís europeu i la seva
explotació, són totalment dependents dels recursos
competents i qualificats de la comunitat.
Ningú està capacitat per aquesta tasca a les comunitats.
Ningú. Les persones que treballen en aquest camp estan
capacitats per fer altres coses, i fan el possible per obtenir les
competències necessàries, sovint renunciant a mig camí o
fracassant...
Per això el projecte Xploit va començar a centrar-se en...
...la formació de guies per a les comunitats d’aprenentatge!
Òbviament aquests recursos podrien tenir altres noms com
guies d’aprenentatge al llarg de la vida, etc. L’important és,
però, que aquests recursos són necessaris a totes les
comunitats, intentant desenvolupar infraestructures de
col·laboració i comunicació a llarg termini i unint forces
mitjançant aliances innovadores i creatives.
Sovint la idea de formació i el nomenament d’aquests
treballadors/guies de les comunitats són el resultat dels
primers passos per a la creació d’associacions i xarxes: els
involucrats s’adonen que la missió no és possible sense
recursos comunitaris qualificats, centrant-se sistemàticament
en iniciatives comunitàries i desenvolupant fortes
competències d’aprenentatge i experiència, incloent la
cooperació europea.
Xploit ofereix diversos enfocaments per a la formació
d’aquests guies per a les comunitats d’aprenentatge...
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