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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων προτείνει τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας ελεύθερης πρόσβασης 
στην ΕΕ, η οποία να περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό από όλα τα ευρωπαϊκά σχολεία, να 
αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες των συστημάτων πολυμέσων, να αναπαράγει όλη την 
επιστημονική γνώση που αφορά τις διδακτικές μεθόδους και να περιέχει όλες τις σημαντικές 
ασκήσεις και δοκιμές, και η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο έρευνας όσον αφορά 
τις διαδικασίες εκμάθησης. Η πλατφόρμα πρέπει να κατασκευαστεί με σπονδυλωτή δομή 
(π.χ. μια αριθμητική ενότητα για την πρόσθεση αριθμών μεταξύ του 1 και του 10, 
ακολουθούμενη από μια αριθμητική ενότητα μεταξύ του 1 και του 100, κ.λπ.). Ο αναφέρων 
πιστεύει ότι μια τέτοια πλατφόρμα θα προαγάγει τις ίσες ευκαιρίες, καθώς θα προσφέρει σε 
όλους τη δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαίδευση ίσης ποιότητας με σκοπό την αναπλήρωση 
των κενών, θα καταστήσει εφικτή την απόκτηση επαρκούς εκπαίδευσης ακόμα και χωρίς τη 
φοίτηση σε σχολείο και θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες των 
πολυμέσων. Η εν λόγω πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τα σχολεία. Το 
διδακτικό υλικό μπορεί να παρουσιάζεται με ελκυστικό τρόπο, παρέχοντας έτσι αυξημένα 
κίνητρα στους μαθητές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη απόδοση και καλύτερα 
τελικά αποτελέσματα. Σε τελική ανάλυση, αυτό θα ωφελήσει το σύνολο της κοινωνίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.
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3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014

Η Επιτροπή συμφωνεί με τον αναφέροντα όσον αφορά τη σημασία της «καλύτερης δυνατής 
αξιοποίησης των πολυμέσων» στον τομέα της εκπαίδευσης. Η αύξηση των δυνατοτήτων 
πρόσβασης στο υλικό της εκμάθησης και της διδασκαλίας δύναται να χρησιμεύσει ως 
εργαλείο για την έρευνα σχετικά με τις διαδικασίες εκμάθησης και μπορεί να οδηγήσει στην 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ισότητας στην εκπαίδευση, καθώς επιτρέπει την 
πρόσβαση ολοένα περισσότερων ατόμων σε ολοένα ευρύτερες πηγές γνώσης. Η Επιτροπή  
αναγνωρίζει επίσης και επισημαίνει τις κοινωνιολογικές επίπτωσης τις οποίες τονίζει ο 
αναφέρων, ιδίως σε σχέση με την παροχή κινήτρων στους μαθητές και τη διατήρηση της 
γνώσης.

Η Επιτροπή ενδιαφέρεται σε μεγάλο βαθμό για την καθιέρωση μιας εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας ελεύθερης πρόσβασης στην ΕΕ. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «άνοιγμα της 
εκπαίδευσης: καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης για όλους μέσω των νέων 
τεχνολογιών και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων»1 η Επιτροπή δημιούργησε το Σεπτέμβριο 
του 2013 τη διαδικτυακή πύλη OpenEducationEuropa.eu. Η πύλη αυτή συνιστά μέσο 
πρόσβασης στα αρχεία των «ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων» (OER) σε διάφορες γλώσσες 
με σκοπό την παρουσίασή τους στους σπουδαστές, τους δασκάλους και τους ερευνητές ώστε 
να βελτιωθεί η ελκυστικότητα και να προβληθεί η ποιότητα των ανοικτών εκπαιδευτικών 
πόρων που παράγονται στην ΕΕ. Η πύλη OpenEducationEuropa.eu αριθμεί ήδη περισσότερα 
από 40.000 εγγεγραμμένους χρήστες και παρέχει πρόσβαση σε 395 τμήματα εκμάθησης , 426 
μαζικά διαδικτυακά τμήματα (MOOCs) και 479 άλλους πόρους.

Επιπλέον, μέσω των προγραμμάτων Erasmus+  και Horizon 2020, η Επιτροπή θα παράσχει 
υποστήριξη στα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην προσπάθειά τους να εξερευνήσουν νέα 
οργανωτικά μοντέλα με στόχο τη βελτίωση της ενσωμάτωσης των OER στις πρακτικές τους 
και τη στήριξη της έρευνας σε δευτερεύοντες τομείς όπως λ.χ. η αναλυτική και η 
σημασιολογία της εκμάθησης. Το πρόγραμμα Erasmus+ θεσπίζει επίσης προϋποθέσεις 
ελεύθερης πρόσβασης μέσω των οποίων το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού που θα 
παράγεται με την υποστήριξη του προγράμματος θα είναι διαθέσιμο στο κοινό με ανοικτές 
άδειες.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο καθορισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
σπουδών ή οι πολιτικές των κρατών μελών για συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα (όπως 
τα ευρωπαϊκά σχολεία) εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών με 
πλήρη σεβασμό προς την αρχή της επικουρικότητας. Πολλά κράτη μέλη, περιφέρειες και 
εκπαιδευτικά ιδρύματα αναπτύσσουν στην πραγματικότητα πολιτικές και προγράμματα προς 
την κατεύθυνση πιο ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και πρακτικών. Ο αναφέρων καλείται να 
συμβουλευθεί το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής2 που συνοδεύει την 
ανωτέρω ανακοίνωση.

                                               
1 COM(2013)654 της 25/09/2013 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
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Συμπέρασμα

Οι ενέργειες που προτείνει ο αναφέρων υλοποιούνται ήδη τόσο σε επίπεδο κρατών μελών, 
από τα επιμέρους εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα εθνικά αποθετήρια επιστημονικών 
πληροφοριών όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της πρωτοβουλίας «άνοιγμα της 
εκπαίδευσης».

O αναφέρων καλείται να εγγραφεί και να συμμετάσχει στη διαδικτυακή πύλη 
OpenEducationEuropa.eu και , αν το κρίνει απαραίτητο, να διαδώσει το πρόγραμμα αυτό και 
να συμμετάσχει στο σχετικό πρόγραμμα Erasmus+.


