
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XPLOIT – O COMUNITATE A ÎNVĂŢĂRII  

 
Cum a început Xploit să vorbească despre comunităţile de 
învăţare?  
Misiunea parteneriatului Xploit a fost aceea de a explora 
modul în care diferite comunităţi din Europa au reușit să 
identifice, să capteze și să exploateze proiectele europene și 
resursele de fintanţare disponibile, care să satisfacă nevoile 
și interesul comunităţii.  
În urma investigaţiilor practice și a existenţei unei reţele în 
comunitate, a reieșit clar că exploatarea susţinută nu are 
șanse de succes dacă se bazează doar pe iniţiative sau acţiuni 
izolate.  
Așadar, proiectul Xploit, împreună cu mulţi alţi jucători de pe 
scena orașelor de învăţare din Europa și din întreaga lume, a 
fost încurajat să își concentreze atenţia asupra modului în 
care comunităţile ar putea exploata și beneficia de pe urma 
resurselor de învăţare pe viaţă și a altor resurse, la dispoziţia 
oricui. Toată atenţia s-a concentrat pe capacitatea 
comunităţilor de a absorbi resurse folositoare ale Uniunii 
Europene și s-a mutat apoi înspre existenţa și capacitatea 
infrastructurilor comunităţii de a colabora și comunica.  

 

  

 

Xploit s-a implicat în studii practice și a avut iniţiative vizând 
explorarea infrastructurilor ce ar trebui dezvoltate și puse la 
punct, astfel încât comunitatea, împreună cu organizaţiile ei, 
să poată benificia de aceste resurse – și diversele modalităţi în 
care acest lucru poate fi realizat.  E nevoie de muncă serioasă 
pentru a dezvolta o comunitate de învăţare! Xploit a găsit o 
varietate de dispozitive/factori (de jos în sus) care să conducă 
la o comunitate dinamică, împreună cu diverse modalităţi de 
abordare (de sus în jos) a ideii de oraș sau comunitate de 
învăţare.  
Xploit oferă o multitudine de resurse: ideea unei comunităţi 
de învăţare trebuie concepută și dezvoltată pornind de la 
perspective diferite și luând mereu în considerare interesele și 
nevoile comunităţii în cauză.  
Proiectul Xploit oferă unei comunităţi de învăţare diverse 
modalităţi de abordare bazate pe practică, îndrumare, servicii 
de consultaţă, resurse menite să sprijine iniţiativele 
comunităţii.   

  

Vizitaţi www.learningcommunities.eu 
[Desenele aparţin comunităţii centrelor de învăţare din Ţara Galilor, Marea Britanie] 
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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. 
therein. 


