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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas siūlo sukurti atvirą ES švietimo platformą, kurioje būtų visa Europos 
mokyklų mokomoji medžiaga, būtų išnaudojamos visų galimų daugialypės terpės sistemų 
galimybės, dauginamos visos mokslinės žinios, susijusios su mokymo būdais, ir joje būtų visi 
pagrindiniai pratimai ir testai, kurie galėtų padėti tyrinėti mokymosi procesus. Ši platforma 
turėtų būti sukurta pagal modulių struktūrą (pvz., aritmetikos modulis sudėti skaičius nuo 1 
iki 10, vėliau aritmetikos modulis naudojant skaičius nuo 1 iki 100 ir t. t.). Peticijos pateikėjo 
manymu, tokia platforma skatintų vienodas galimybes, nes padėtų užtikrinti vienodos 
kokybės mokymą visiems moksleiviams, sudarytų galimybes tinkamai mokytis net nelankant 
mokyklos ir optimaliai išnaudoti daugialypės terpės galimybes. Šia platforma galėtų naudotis 
ir mokyklos. Mokomoji medžiaga galėtų būti pateikta patraukliai, taip didinant moksleivių 
motyvaciją ir atitinkamai sulaukiant didesnio produktyvumo bei gaunant geresnius galutinius 
rezultatus. Galiausiai tai būtų naudinga visai visuomenei. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. lapkričio 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2014 m. vasario 28 d.

„Komisija sutinka su peticijos pateikėjo nuomone, kad yra svarbu tinkamiausiai išnaudoti 
daugialypės terpės galimybes švietimo srityje. Prieigos prie mokymosi ir mokomosios 
medžiagos gerinimas iš tikrųjų gali būti priemonė tirti mokymosi procesus, o tai gali suteikti 
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galimybes didinti švietimo sistemos veiksmingumą ir teisingumą sudarant sąlygas didesniam 
asmenų skaičiui naudotis įvairesniais žinių šaltiniais. Komisija taip pat pripažįsta ir pabrėžia 
peticijos pateikėjo paminėtą socialinį poveikį, ypač besimokančių asmenų motyvacijai ir žinių 
išsaugojimui. 

Komisija yra labai suinteresuota atviros ES švietimo platformos sukūrimu. Remdamasi 
iniciatyva „Atviresnis švietimas: visiems prieinamas novatoriškas mokymas(is) naudojantis 
naujomis technologijomis ir atviraisiais švietimo ištekliais“1 2013 m. rugsėjo mėn. Komisija 
atidarė portalą internete OpenEducationEuropa.eu. Tai sąsaja su atvirųjų švietimo išteklių 
saugyklomis, kurios prieinamos skirtingomis kalbomis, taip sudarant sąlygas pristatyti jas 
besimokantiems asmenims, mokytojams ir tyrėjams siekiant didinti atvirųjų švietimo išteklių 
patrauklumą ir gerinti jų kokybę ES. Portalu OpenEducationEuropa.eu jau naudojasi daugiau 
nei 40 000 registruotų vartotojų, jame suteikiama prieiga prie 395 mokymo kursų, 426 atvirų 
masinio nuotolinio mokymo kursų ir 479 kitų išteklių.

Be to, programomis „Erasmus+“ ir „Horizon 2020“ Komisija skatins švietimo įstaigas tirti 
naujus organizacinius modelius, kad savo praktikoje jos galėtų geriau taikyti atviruosius 
švietimo išteklius ir teiktų paramą tyrimams papildomose srityse, tokiose kaip mokymosi 
analizė ir mokymosi semantika. „Erasmus+“ taip pat taiko atviros prieigos reikalavimus, 
pagal kuriuos visa švietimo medžiaga, parengta programos lėšomis, taps prieinama 
visuomenei dėl atvirųjų licencijų. 

Vis dėlto būtina pabrėžti, kad valstybėse narėse ir specialiose įstaigose taikomą bendrosios 
mokymo programos ar politikos apibrėžtį nustato išimtinai valstybė narė, visiškai
atsižvelgdama į subsidiarumo principą. Tiesą sakant, keletas valstybių narių, regionų ir 
švietimo įstaigų šiuo metu vysto atviresnių švietimo išteklių ir praktikos politiką. Kad 
susidarytų įspūdį apie šias iniciatyvas, peticijos pateikėjas raginamas peržvelgti Komisijos 
tarnybų darbinį dokumentą2, kuris pridedamas prie pirmiau minėto komunikato.

Išvada 

Komisijos pateikėjo pasiūlytų veiksmų nacionaliniu lygmeniu jau ėmėsi skirtingos švietimo 
įstaigos ir nacionalinės saugyklos, o Europos lygmeniu jie vykdomi remiantis „Atviresnio 
švietimo“ iniciatyva. 

Komisijos pateikėjas raginamas užsiregistruoti portale OpenEducationEuropa.eu ir dalyvauti 
jo veikloje ir, jeigu mano esant tinkama, skleisti informaciją apie šį portalą ir dalyvauti 
susijusiuose „Erazmus+“ projektuose.“ 

                                               
1 2013 m. rugsėjo 25 d. Komisijos komunikatas COM(2013) 654; 
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/education-technology.htm
2 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas SWD(2013) 341: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0341:FIN:EN:PDF


