
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XPLOIT – UN GHID AL COMUNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE  

 
 
Să devii o comunitate de învățare – să poți identifica nevoile 
sociale, de învățare și de inovație și să vii cu soluții care să 
satisfacă aceste nevoi? Da, dar:  
Cine va realiza acest lucru? Cine va lua initiațiva? Cine este 
capabil să conducă și să faciliteze astfel de inițiative pentru 
mai mulți ani? 
Una dintre constatările majore, totodată și o provocare, 
proiectului Xploit a fost aceea că inițiativele comunităților de 
învățare, în același timp exploatarea susținută și 
angajamentul Europei, sunt în întregime dependente de 
resursele competente și calificate ale comunității. 
Nimeni nu are pregătirea necesară pentru a face asta în 
comunitate. Nimeni. Cei ce lucrează în aceste domenii au 
pregătirea necesară pentru a face alte lucruri. Ei își dau toată 
silința pentru a-și însuși competențele necesare – dar de cele 
mai multe ori acestă tentativă îi epuizează sau renunță la 
jumătatea drumului.  
Din acest motiv proiectul Xploit și-a concentrat atenția pe… 

 

  
  

 

… Ghidul de creare a unei comunități de învățare!  
Evident, astfel de resurse ar putea fi numite și altfel, de ex: 
Ghidul învățării pe tot parcursul vieții, etc. Cu toate acestea 
însă, idea este următoarea: aceste resurse sunt necesare 
tuturor celor care fac tot posibilul pentru a pune bazele unei 
bune comunicări și colaborări în comunitatea lor – care își 
unesc forțele și formează parteneriate inovative și creative. 
Adeseori, ideea de a pregăti/forma și de a desemna anumiți 
membrii ai comunității este rezultatul primilor pași făcuți în 
cadrul parteneriatului și al circuitului: cei împlicați realizează 
că acestă misiune este imposibilă fără resurse calificate din 
cadrul comunității, și se axează sistematic pe astfel de 
inițiative, pe dezvoltarea unor competențe solide și a 
experienței în cadrul comunității de învățare, fiind inclusă și 
cooperarea europeană. Xploit oferă diverse modalități de 
abordare ale unui astfel de ghid privind comunitatea de 
învățare… 

  

Vizitați www.learningcommunities.eu 
[Desenele aparțin comunității centrelor de învățare din Țara Galilor, Marea Britanie 
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