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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója javasolja egy nyílt hozzáférésű uniós képzési platform létrehozását, 
amely az európai iskolákban alkalmazott összes tananyagot tartalmazza, kihasználja az összes 
lehetséges multimédiás rendszert, reprodukálja az oktatási módszerekre vonatkozó 
tudományos ismereteket, és a tanulási folyamatok kutatásához eszközként szolgáló összes 
lényeges gyakorlatot és tesztet tartalmazza. A platformot moduláris felépítéssel kell 
kialakítani (pl. az 1 és 10 közötti számok összeadását tartalmazó számtani modult az 1 és 100 
közötti számok összeadását tartalmazó számtani modul követné stb.). A petíció benyújtója 
úgy véli, hogy egy ilyen platform az esélyegyenlőséget támogatná, minthogy azonos 
minőségű felzárkóztató oktatást tenne mindenki számára elérhetővé, lehetővé tenné a 
megfelelő iskoláztatást akár iskolába járás nélkül is, és kiaknázná a multimédiában rejlő 
lehetőségeket. Az iskolák is alkalmazhatnák e platformot. A tananyagot vonzó módon lehetne 
ismertetni, növelve a tanulók motiváltságát, és ezáltal javítva a teljesítményt és a 
végeredményeket. A platform végeredményben az egész társadalom javára válna.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. november 15. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2014. február 28.
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A Bizottság egyetért a petíció benyújtójával abban, hogy a „multimédiában rejlő lehetőségek” 
kiaknázása fontos. A tanuláshoz és a tananyagokhoz való hozzáférés javítása valójában a 
tanulási folyamatokra vonatkozó kutatás eszközeként is szolgálhat, és elősegítheti az oktatás
hatékonyságának és méltányosságának fokozódását, azáltal, hogy többek számára tesz 
lehetővé még több tudásforráshoz való hozzáférést.  A Bizottság szintén elismeri és 
hangsúlyozza a petíció benyújtója által említett társadalmi hatásokat, különös tekintettel a 
tanulók motivációjára és a tudás megőrzésére. 

A Bizottság fontosnak tartja a nyílt hozzáférésű uniós oktatási platform létrehozását. A 
„Megnyíló oktatás: mindenki számára elérhető innovatív oktatás és tanulás az új technológiák 
és a nyitott oktatási segédanyagok révén”1 című kezdeményezés keretein belül a Bizottság 
2013 szeptemberében elindította az OpenEducationEuropa.eu portált. A portálon keresztül a 
nyitott oktatási segédanyagokat összegyűjtő, különböző nyelvű ismerettárakat lehet elérni, 
amelyeket így bemutatnak a tanulóknak, tanároknak és kutatóknak, az EU-ban előállított, 
minőségi, nyitott oktatási segédanyagok vonzerejének és láthatóságának fokozása érdekében. 
Az OpenEducationEuropa.eu portálnak már több mint 40 000 regisztrált felhasználója van, és 
395 kurzushoz, 426 virtuális szabadegyetemhez és 479 egyéb segédanyaghoz biztosít 
hozzáférést.

Emellett a Bizottság az Erasmus+ és a Horizont 2020 programokon keresztül támogatni fogja 
az oktatási intézményeket új szervezeti modellek felfedezésében, annak érdekében, hogy 
fokozza a nyitott oktatási segédanyagok tevékenységeikbe való beépítését és előmozdítsa a 
kutatást olyan kapcsolódó területeken, mint a tanulásanalitika és a tanulásszemantika.     Az 
Erasmus+ a nyílt hozzáférésre vonatkozó követelményeket is alkalmaz, amelyek értelmében a 
program támogatásával gyártott összes oktatási anyagot nyílt engedélyek révén közzéteszik.  

Mindazonáltal fontos hangsúlyoznunk, hogy a tagállamok és az egyes intézmények (pl. az 
Európai Iskolák) által követett tanagyag és oktatáspolitika meghatározása a szubszidiaritás 
elvével összhangban a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik. Valójában több 
tagállamban, régióban és oktatási intézményben is kidolgozás alatt állnak a nyitott oktatási 
segédanyagok és gyakorlatok alkalmazásának erősítését célzó politikák és projektek. Ezek 
áttekintésére a petíció benyújtójának figyelmébe ajánljuk a fent említett közleményt kísérő 
szolgálati munkadokumentumot.2

Összegzés 

A petíció benyújtója által javasolt tevékenységek megvalósítás alatt állnak, mind nemzeti 
szinten a különböző oktatási intézmények és nemzeti ismerettárak által, mind pedig uniós 
szinten a „megnyíló oktatás” kezdeményezés révén. 

A petíció benyújtóját ösztönözzük, hogy iratkozzon fel az OpenEducationEuropa.eu
platformra és vegyen részt abban, és ha úgy gondolja, terjessze a portált, és vegyen részt a 
kapcsolódó Erasmus+ projektekben.

                                               
1 COM(2013)654 of 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


