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

XPLOIT – QUÈ OFEREIX L’XPLOIT?
El projecte Xploit, finançat per la Comissió Europea, s’ha
submergit en els reptes de l’explotació dels recursos socials i
d’aprenentatge europeus així com el desenvolupament de
comunitats d’aprenentatge durant més de 3 anys.
Els resultats estan disponibles a través d’una pàgina nova
pàgina web - learningcommunities.eu – que presenta
l’experiència de l’Xploit en diferents formes, incloent material
pràctic d’orientació basat en les comunitats europees amb
necessitats de canvi.
Malgrat tot, ens podem preguntar: “Si, això és útil, però com
pot interactuar la meva comunitat amb els recursos de
l’Xploit?”
La pregunta és bona i està justificada. El desenvolupament a
llarg termini de comunitats d’aprenentatge i la cooperació
estratègica europea requereix alguna cosa més que llegir i
aprendre dels demés.
Els socis de l’Xploit en són conscients, de fet, molt conscients i
per això el projecte ofereix...
... oportunitats per interactuar amb els recursos de l’Xploit,
també després de la finalització del projecte aquesta
primavera 2013.
La majoria dels socis del projecte continuarà treballant en els
reptes que plantegen les comunitats d’aprenentatge,
utilitzant el suport europeu per afrontar i crear noves
aliances, projectes i xarxes, també xarxes a nivell mundial.
Amb tot, els socis de l’Xploit estaran disponibles per a altres
comunitats de tot Europa en la recerca de la dinàmica de la
comunitat d’aprenentatge.
A la pàgina web learningcommunities.eu el projecte presenta
una varietat d’oportunitats interactives, com la col·laboració
directa, desenvolupament de projectes, creació de xarxes,
diversos tipus de consultoria i sobretot diàlegs inicials basats
en les necessitats i els interessos de la comunitat en qüestió.
De fet, els socis de l’Xploit poden actuar com a “guies de la
comunitat d’aprenentatge”, com a mentors de recursos
comunitaris.

Explora www.learningcommunities.eu
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