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1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ierosina izveidot brīvas piekļuves ES izglītības platformu, kurā būtu 
pieejami visi mācību materiāli no Eiropas skolām, kurā tiktu izmantots viss multimediju 
sistēmu potenciāls, kurā būtu atspoguļota visa zinātniskā informācija par mācīšanas metodēm 
un būtu pieejami visi patstāvīgi veicamie uzdevumi un pārbaudes darbi un kura kalpotu par 
instrumentu mācīšanās procesu pētniecībai. Platformas pamatā būtu jābūt moduļu struktūrai 
(piemēram, aritmētikas modulis skaitļu no 1 līdz 10 saskaitīšanai, kam sekotu aritmētikas 
modulis, kurā izmantoti skaitļi no 1 līdz 100, utt.). Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šāda 
platforma sekmētu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, jo ar tās palīdzību ikvienam būtu 
pieejamas līdzvērtīgas kvalitātes izlīdzinošās mācību programmas, būtu dota iespēja iegūt 
pienācīgu izglītību, pat neapmeklējot skolu, un būtu optimāli izmantots multimediju 
potenciāls. Platformu varētu izmantot arī skolas. Mācību materiālu varētu pasniegt atraktīvā 
veidā, palielinot skolēnu motivāciju, kas nodrošinātu labāku mācību procesu un labākus 
mācību rezultātus. Galu galā no tā iegūtu visa sabiedrība kopumā. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 15. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2014. gada 28. februārī

Komisija piekrīt lūgumraksta iesniedzēja viedoklim par to, cik svarīgi ir izglītībā „optimāli 
izmantot multimediju potenciālu”. Piekļuves palielināšana mācību apguves un mācīšanas 
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materiāliem patiesi var palīdzēt veikt pētījumus mācīšanās procesu jomā un palīdzēt palielināt 
izglītības efektivitāti un objektivitāti, sniedzot iespēju lielākam skaitam personu piekļūt 
plašākiem zināšanu avotiem. Komisija atzīst un uzsver arī lūgumraksta iesniedzēja minēto 
sociālo ietekmi, proti, izglītojamo motivāciju un zināšanu saglabāšanu.

Komisija ir ļoti ieinteresēta brīvas piekļuves ES izglītības platformas izveidē. Iniciatīvas 
„Izglītības atvēršana — ikvienam paredzētas inovatīvas mācīšanas un mācību apguves 
metodes, izmantojot jaunās tehnoloģijas un atvērtos izglītības resursus”1 kontekstā Komisija 
2013. gada septembrī atklāja portālu OpenEducationEuropa.eu. Tas piedāvā piekļuvi 
esošajām atvērto izglītības resursu (AIR) krātuvēm dažādās valodās, tādējādi sniedzot iespēju 
tās prezentēt izglītojamajiem, pedagogiem un pētniekiem nolūkā uzlabot ES radītu, 
kvalitatīvu AIR pievilcību un redzamību. Portālā OpenEducationEuropa.eu jau ir vairāk nekā 
40 000 reģistrēto lietotāju, un tas piedāvā piekļuvi 395 mācību kursiem, 426 masveida 
atvērtajiem interneta kursiem (MOOC) un 479 citiem resursiem.

Turklāt ar programmu „Erasmus+” un „Apvārsnis 2020” palīdzību Komisija sniegs atbalstu 
izglītības iestādēm jaunu organizatorisko modeļu izpētē, lai sekmētu AIR integrāciju to darbā 
un atbalstītu pētījumus tādās papildu jomās kā mācību analītiskie dati un mācību semantika. 
Arī programmā „Erasmus+” tiek piemērotas brīvas piekļuves prasības, kas paredz, ka viss 
programmas ietvaros radītais izglītības materiāls būs pieejams sabiedrībai, izmantojot atklātās 
licences.

Tomēr ir svarīgi uzsvērt, ka izglītības programmu vai izglītības politikas definēšana 
dalībvalstīs vai atsevišķās iestādēs (piemēram, Eiropas skolās) ir tikai un vienīgi dalībvalstu 
kompetencē, kurām pilnībā jāievēro subsidiaritātes princips. Vairākas dalībvalstis, reģioni un 
izglītības iestādes jau izstrādā politiku un projektus nolūkā ieviest atvērtākus izglītības 
resursus un praksi. Lai gūtu priekšstatu par šīm iniciatīvām, lūgumraksta iesniedzējs tiek 
aicināts iepazīties ar Komisijas dienestu Darba dokumentu2, kas pievienots iepriekš 
minētajam paziņojumam.

Secinājums 

Lūgumraksta iesniedzēja ierosinātie pasākumi jau tiek īstenoti gan valstu līmenī dažādās 
izglītības iestādēs un valsts resursu krātuvēs, gan Eiropas līmenī ar iniciatīvas „Izglītības 
atvēršana” palīdzību.

Lūgumraksta iesniedzējs tiek aicināts reģistrēties un izmantot portālu 
OpenEducationEuropa.eu un, ja viņam tas šķiet piemēroti, popularizēt šo portālu un 
iesaistīties attiecīgos programmas „Erasmus+” projektos.

                                               
1 COM(2013)0654, 25.9.2013. http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-
framework/education-technology.htm
2 SWD(2013)0341: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0341:FIN:EN:PDF


