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Ġermaniża, dwar pjattaforma edukattiva tal-UE b’aċċess miftuħ

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jipproponi t-twaqqif ta’ pjattaforma edukattiva tal-UE b’aċċess miftuħ li jkun 
fiha l-materjal kollu ta’ tagħlim minn skejjel Ewropej, tieħu vantaġġ tal-potenzjal ta’ sistemi 
multimedjali, tirriproduċi l-għarfien xjentifiku kollu dwar il-metodi ta’ tagħlim u li jkun fiha 
l-eżerċizzji u t-testijiet sostantivi kollha, li jistgħu jservu bħala strument għar-riċerka dwar il-
proċessi ta’ tagħlim. Il-pjattaforma għandha tkun mibnija bl-użu ta’ struttura modulari (eż. 
modulu tal-aritmetika biex jiżdiedu n-numri bejn 1 u 10, segwit minn modulu għall-aritmetika 
bl-użu ta’ numri bejn 1 u 100, eċċ). Il-petizzjonant jemmen li tali pjattaforma tippromwovi
opportunitajiet indaqs għaliex tagħmel it-tagħlim biex jintlaħaq dak li kien mitluf li jkun ta’ 
kwalità ugwali disponibbli għal kulħadd, tagħmilha possibbli li jinkiseb tagħlim adegwat anki 
mingħajr ma wieħed jattendi l-iskola u tagħmel l-aħjar użu tal-potenzjal tal-multimidja. L-
iskejjel jistgħu jużaw il-pjattaforma wkoll. Il-materjal tat-tagħlim jista’ jiġi ppreżentat b’mod 
attraenti, b’hekk tiżdied il-motivazzjoni tal-istudenti b’tali mod li jipproduċu prestazzjoni 
aħjar u riżultati finali aħjar. Finalment, is-soċjetà kollha tista’ tgawdi minnha. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Novembru 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2014

Il-Kummissjoni taqbel mal-petizzjonant dwar l-importanza li jsir “l-aħjar użu tal-potenzjal tal-
multimidja” fl-edukazzjoni. Iż-żieda tal-aċċess għat-tagħlim u l-materjal ta’ tagħlim fil-fatt 
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tista’ sservi bħala strument għar-riċerka fil-proċessi ta’ tagħlim u tista’ tippermetti żieda fl-
effikaċja u l-ugwaljanza tal-edukazzjoni billi aktar individwi jkunu jstgħu jaċċedu għal aktar 
sorsi ta’ għarfien. Il-Kummissjoni tirrikonoxxi u tenfasizza wkoll l-effetti fuq is-soċjetà 
msemmija mill-petizzjonant, prinċipalment dwar il-motivazzjoni tal-istudenti u l-
preservazzjoni tal-għarfien. 

It-twaqqif ta’ pjattaforma edukattiva b’aċċess miftuħ tal-UE huwa ta’ interess kbir għall-
Kummissjoni. Fil-kuntest tal-inizjattiva “Il-ftuħ tal-edukazzjoni: Tagħlim innovattiv għal 
kulħadd permezz ta’ Teknoloġiji ġodda u Riżorsi Edukattivi Miftuħa” 1 il-Kummissjoni 
nediet il-portal OpenEducationEuropa.eu f’Settembru 2013. Dan jikkostitwixxi aċċess għar-
repożitorji eżistenti tar-Riżorsi Edukattivi Miftuħa (OER) f’lingwi differenti sabiex ikunu 
jistgħu jiġu ppreżentati lill-istudenti, l-għalliema u r-riċerkaturi bil-għan li l-kwalità tal-OER 
prodotti fl-UE ssir aktar attraenti u viżibbli. OpenEducationEuropa.eu diġà għandu aktar 
minn 40 000 utent irreġistrat u jipprovdi aċċess għal 395 kors, 426 kors onlajn miftuħa 
massivi (MOOCs) u 479 riżorsa oħra.

Barra dan, permezz tal-programmi Erasmus+ u Orizzont 2020, il-Kummissjoni se tappoġġja 
lill-istituzzjonijiet edukattivi biex jesploraw mudelli organizzattivi ġodda sabiex tittejjeb l-
integrazzjoni tal-OERs fil-prattiki tagħhom u biex jappoġġjaw ir-riċerka f’oqsma 
komplementari bħall-analitika tat-tagħlim u s-semantika tat-tagħlim. Erasmus+ japplika wkoll 
rekwiżiti ta’ aċċess miftuħ li permezz tagħhom il-materjal edukattiv kollu prodott bl-appoġġ 
tal-programm isir aċċessibbli għall-pubbliku permezz ta’ liċenzji miftuħa. 

Madankollu, huwa importanti li jiġi enfasizzat li d-definizzjoni ta’ kurrikula jew politiki 
edukattivi fl-Istati Membri u għal istituzzjonijiet speċifiċi (bħall-iskejjel Ewropej) huma 
kompetenza esklużiva tal-Istati Membri b’rispett sħiħ tal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Bosta 
Stati Membri, reġjuni u istituzzjonijiet edukattivi fil-fatt qed jiżviluppaw politiki u proġetti 
bil-għan li jkun hemm riżorsi u prattiki edukattivi aktar miftuħa. Għal deskrizzjoni fil-qosor 
ta’ dawn l-inizjattivi, il-petizzjonant huwa mistieden jikkonsulta d-Dokument ta’ Ħidma tal-
Persunal2 li akkumpanja l-komunikazzjoni msemmija hawn fuq.

Konklużjoni 

L-azzjonijiet proposti mill-petizzjonant diġà qed jiġu implimentati, kemm fil-livell nazzjonali 
minn istituzzjonijiet edukattivi u repożitorji nazzjonali differenti kif ukoll fil-livell Ewropew 
permezz tal-inizjattiva Il-Ftuħ tal-Edukazzjoni. 

Il-petizzjonant huwa mistieden isir membru ta’ u jinvolvi ruħu fi OpenEducationEuropa.eu u, 
jekk jidhirlu li huwa xieraq, ixerred informazzjoni dwar dan il-portal u jieħu sehem fi proġetti 
relatati ma’ Erasmus+. 

                                               
1 COM(2013)654 tal-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


