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Om: Andragende 0486/2013, af Matthias Pochmann, tysk statsborger, vedrørende 
en frit tilgængelig EU-uddannelsesplatform

1. Sammendrag

Andrageren foreslår, at der oprettes en frit tilgængelig EU-uddannelsesplatform, som 
indeholder alt undervisningsmateriale fra europæiske skoler, og som drager fordel af de 
muligheder, som multimediesystemer tilbyder, genskaber al videnskabelig viden vedrørende 
undervisningsmetoder og indeholder alle væsentlige øvelser og test, der kan fungere som et 
instrument til forskning i indlæringsprocesser. Platformen bør bygge på moduler (f.eks. et 
matematikmodul, hvor tal mellem 1 og 10 lægges sammen, efterfulgt af et matematikmodul, 
hvor tal mellem 1 og 100 lægges sammen osv.). Andrageren mener, at en sådan platform vil 
fremme lige muligheder, eftersom det vil give alle lige adgang til ekstraundervisning af 
samme kvalitet, gøre det muligt at få hensigtsmæssig undervisning uden at gå i skole og drage 
maksimal nytte af multimediers potentiale. Skoler kunne ligeledes anvende platformen. 
Undervisningsmaterialet kan præsenteres på attraktiv vis, som øger elevernes motivation, 
hvilket vil medføre bedre præstationer og slutresultater. Til syvende og sidst vil hele 
samfundet få gavn af dette. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. november 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2014

Kommissionen er enig med andrageren i vigtigheden af at "drage maksimal nytte af 
multimediers potentiale" i undervisningen. Øget adgang til undervisningsmaterialer kan 
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faktisk fungere som et instrument til forskning i indlæringsprocesser og kan give mulighed for 
øget effektivitet og lighed i undervisningen ved at give flere enkeltpersoner mulighed for at få 
adgang til flere videnkilder. Kommissionen anerkender og understreger også de 
samfundsmæssige virkninger, som andrageren nævner, navnlig elevernes motivation og 
sikringen af viden. 

Etableringen af en frit tilgængelig EU-uddannelsesplatform er af stor interesse for 
Kommissionen. I forbindelse med initiativet "Åbning af uddannelsessektoren: Innovativ 
undervisning og læring for alle ved hjælp af nye teknologier og åbne uddannelsesressourcer"1

har Kommissionen lanceret portalen OpenEducationEuropa.eu i september 2013. Det er en 
port til registre over eksisterende åbne uddannelsesressourcer på forskellige sprog, der kan 
introducere dem for elever, lærere og forskere med henblik på at gøre kvalitetsmæssige åbne 
uddannelsesressourcer produceret i EU mere attraktive og synlige. OpenEducationEuropa.eu 
har allerede mere end 40 000 registrerede brugere og giver adgang til 395 kurser, 426 
masselæringskursus online (MOOC'er) og 479 andre ressourcer.

Endvidere vil Kommissionen gennem programmerne Erasmus+ og Horisont 2020 støtte 
uddannelsesinstitutioners forsøg med nye organisationsmodeller med henblik på at fremme 
integreringen af åbne uddannelsesressourcer i deres praksis og støtte forskning på 
komplementære områder, såsom indlæringsanalyse og læringssemantik. Erasmus+ anvender 
også åbne adgangskrav, hvilket betyder, at alle undervisningsmaterialer, som produceres med 
støtte fra programmet gøres tilgængelig for offentligheden gennem åbne licenser. 

Ikke desto mindre er det vigtigt at understrege, at udarbejdelsen af undervisningsplaner eller -
politikker i medlemsstaterne og for særlige institutioner (såsom Europaskolerne) henhører 
under medlemsstaternes enekompetence med fuld respekt for nærhedsprincippet. Adskillige 
medlemsstater, regioner og uddannelsesinstitutioner udvikler rent faktisk politikker og 
projekter, der sigter mod mere åbne uddannelsesressourcer og -praksisser. For en oversigt 
over disse initiativer opfordres andrageren til at konsultere det arbejdsdokument2, der 
ledsagede ovennævnte meddelelse.

Konklusion 

De foranstaltninger, andragerne foreslår, er allerede ved at blive gennemført såvel på nationalt 
plan af forskellige uddannelsesinstitutioner og nationale arkiver som på EU-plan gennem 
initiativet "Åbning af uddannelsessektoren". 

Andrageren opfordres til at tilmelde og engagere sig i OpenEducationEuropa.eu og til, 
såfremt han føler, at det er hensigtsmæssigt, at udbrede denne portal og deltage i tilknyttede 
projekter inden for rammerne af Erasmus+. 

                                               
1 COM(2013)654 af 25.9.2013 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. 


