XPLOIT – CE OFERĂ XPLOIT
Proiectul Xploit, finanţat de Comisia Europeană, a acceptat
provocarea de a exploata resursele sociale și de învăţare
europene și de a dezvolta comunităţile de învăţare, de mai
bine de 3 ani. Rezultatele se pot vedea sub forma unui nou
website – learningcommunities.eu – ce prezintă experienţa
Xploit în diverse forme, incluzând o varietate de materiale
orientative bazate pe practică ce vizează comunităţile
europene care au nevoie de schimbare.
Vă puteţi întreba, totuși: „Da, este foarte util, dar cum poate
comunitatea mea să interacţioneze în mai multe domenii cu
resursele Xploit?
Este o întrebare bună și justificată. Dezvoltarea pe termen
lung a comunităţilor de învăţare și cooperarea strategica
europeană presupun mai mult decât simplul fapt de a citi și
învăţa unii de la ceilalţi. Partenerii Xploit sunt conștienţi de
acest lucru, din acest motiv proiectul oferă…

...un număr de oportunităţi de a interacţiona cu resursele
Xploit – chiar și după terminarea proiectului, în primăvara
2013. Majoritatea partenerilor Xploit vor continua să lucreze,
având sprijinul Europei, la rezolvarea problemelor ce pot
apărea în comunităţile de învăţare, în ceea ce privește astfel
de activităţi în cadrul unor parteneriate noi, proiecte și
circuite. Așadar, partenerii Xploit vor sta mereu la dispozitia
comunităţilor din Europa privind dinamica respectivei
comunităţi de învăţare.
Pe site-ul learningcommunities.eu proiectul prezintă diverse
oportunităţi interactive, cum ar fi colaborarea directă,
dezvoltarea pe bază de proiect, crearea unei reţele/unui
circuit, servicii de consultanţă și, cel mai important, dialoguri
iniţiale în ceea ce privește nevoile și interesele
comunităţiirespective. De fapt, partenerii Xploit acţionează
ca „un ghid al comunităţii de învăţare”, ca un mentor pentru
colegii lor din comunitate și îi pregătesc pe aceștia să preia
aceste roluri.

Vizitaţi www.learningcommunities.eu
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XPLOIT

Acest proiect este finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație reflectă doar viziunea autorilor iar Comisia nu poate fi trasă la
răspundere pentru folosirea în orice mod a informațiilor din acest material.

