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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0486/2013, внесена от Матиас Похман, с германско 
гражданство, относно образователна платформа на ЕС с отворен достъп

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията предлага установяването на образователна платформа на ЕС с 
отворен достъп, която съдържа целия обучителен материал от европейските училища, 
която се възползва от целия потенциал на мултимедийните системи, като 
възпроизвежда всички научни знания относно методите на преподаване и която 
съдържа всички съществени упражнения и тестове, които биха могли да служат като 
инструмент за научни изследвания в областта на процесите на учене. Платформата 
следва да бъде изградена чрез използване на модулна структура (напр. аритметичен 
модул за добавяне на цифри между 1 и 10, последван от модел за аритметично 
използване на цифри между 1 и 100 и т.н.). Вносителят на петицията счита, че такава 
платформа би насърчила равните възможности, като по този начин би помогнала за 
наваксването в училище с достъпно за всички равностойно качество, като позволява 
получаването на подходящо образование дори без да се посещава училище, и 
оптималното използване на потенциала на мултимедиите. Училищата също така биха 
могли да използват платформата. Обучителният материал би могъл да бъде представен 
по привлекателен начин, който увеличава мотивацията на учениците, които биха 
постигнали по-добро изпълнение и по-добри крайни резултати. В крайна сметка цялото 
общество би се възползвало от това. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 ноември 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).
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3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2014 г.

Комисията е съгласна с вносителя на петицията относно важността на оптималното  
използване на потенциала на мултимедиите в областта на образованието. 
Увеличаването на достъпа до материали за изучаване и преподаване в действителност 
може да служи като инструмент за научни изследвания в областта на процесите на 
учене и може да позволи нарастване на ефективността и равнопоставеността в 
образованието, като позволи на повече хора да получат достъп до повече източници на 
знания. Комисията също така признава и подчертава резултатите за обществото, 
упоменати от вносителя на петицията, а именно по отношение на мотивацията на 
учещите и запазването на знания. 

Създаването на образователна платформа на ЕС с отворен достъп е от голям интерес за 
Комисията. В контекста на инициативата „Отваряне на образованието: иновативно 
преподаване и учене за всички чрез нови технологии и образователни ресурси със 
свободен достъп“1 Комисията лансира портала OpenEducationEuropa.eu през септември 
2013 г. Това е портал към съществуващите ресурси за отворено образование (РОО) на  
различни езици, така че те да могат да бъдат представени на учещи, преподаватели и 
научни работници с оглед подобряване на привлекателността и видимостта на 
качествени РОО, произведени в ЕС. OpenEducationEuropa.eu вече има над 40 000 
регистрирани потребители и предоставя достъп до 395 курса, 426 масови отворени 
онлайн курса (МООК) и 479 други ресурси.

Освен това, чрез програми „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“ Комисията ще подкрепи 
образователните институции в проучването на нови организационни модели с цел 
задълбочаване на интеграцията на РОО в техните практики и оказване на подкрепа за 
научните изследвания в допълващи области като анализа на ученето и семантиката на 
ученето. „Еразъм+“ също прилага изисквания за открит достъп, чрез които всички 
образователни материали, изготвени с помощта на програмата, ще станат достъпни за 
обществеността посредством отворени лицензии. 

Въпреки това, важно е да се подчертае, че дефинирането на образователните програми 
или политики в държавите членки и за конкретни институции (като европейските 
училища) е от изключителната компетентност на държавите членки при пълно спазване 
на принципа на субсидиарност. Няколко държави членки, региони и образователни 
институции всъщност разработват политики и проекти към по-отворени образователни 
ресурси и практики. За преглед на тези инициативи вносителят на петиция е приканен 
да се запознае с работния документ на службите на Комисията2, който придружава 
гореспоменатото съобщение.

Заключение 

Мерките, които вносителят на петицията предлага, са вече в процес на осъществяване, 
както на национално равнище от различни образователни институции и национални 

                                               
1 COM(2013)654 от 25/09/2013 г. http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-
framework/education-technology.htm
2 SWD(2013)341: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0341:FIN:EN:PDF
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хранилища, така и на европейско равнище чрез инициативата за отваряне на 
образованието. 

Вносителят на петицията се приканва да се регистрира и включи в 
OpenEducationEuropa.eu и ако счете за целесъобразно, да разпространи информация за 
този портал и да участва в свързани проекти по „Еразъм+“. 


